
 

 

داری در آخرالزمانسختی دین  

 

داری که زندگی و دین ،کنیداآلن دارید تو این عصر و این زمون زندگی می هایی کهجوون

 .ازدواج هم میسر نیست ،آمپر هم زده باال ،سن ازدواج رفته باال .فهممتونمی .خیلی سخته

اآلن داری  .طورها هم همینبرای دختر خانم ؛چرخندها هم میان با ساپورت جلوتون میاین

ها این ،ها الن و بلنجوونگن اون کسایی که می .خدا وکیلی دمت گرم ،کنیداری میدین

سی  ،فاصلۀ تو تا گناه .های زمان جنگ بهترندهای اآلن ما از جوونجوون .فهمنهیچی نمی

غیِر  .برو تو کانال ،به اینترنت وصل شو ،اش رو بزندکمه ،گوشی رو باز کن ،ثانیه است

از خونه تکون  ،پیک میارن دِم در اخیرا  زنی با زنگ می ،فاصلۀ تو تا ساقی یه تلفنه ؛اینه

زیر یک ساعت شاید  ،هافاصله تو تا بدترین گناه !دروغ میگم ،خودشون میارن دِم در .نخور

.دمت گرم ،کنیداری میجوری داری دیناما این .باشه  

. مژدگونی بهتون بدم حدیث رو اونم وسلّم( فرمودوآلهعلیههللااینه که آقا رسول هللا )صلی 

-)صلیپیامبر  .کیف کنیم ،که میخوام بگم دوباره یادمون بیفته ،چون شنیدید مثل خودم که شنیدم

اَعَظُمُهم  ؛یه قومی توی آخرالزمان میان !فرمود: یا علیالسالم( )علیهبه امیر مؤمنان   وسلّم(وآلهعلیههللا

َو اَکَثُرُهم  ؛قدر یقین داشته باشنها کسی رو نداریم توی بندگان خدا که اینما از این ؛َیقینا

 وسلّم(وآلهعلیههللا)صلیپیامبر  !هستن ها کییا خدا این .در ایمان هم کثیرترین ایمان رو دارن ؛ایمانا

به سیاهی روی سفیدی ایمان  ؛به َسواِد َعلی َبیاض ؟ان میارن به چیمها ایاین ،ُیؤِمنونفرمود: 

 ،امامشون هم توی حجابه ؛ِاماُمُهم فی ُحُجب ؛پیغمبر ندارن !یا علی .یعنی به جوهر ،میارن

 ،امام زمان خودشون هم توی حجابه ،نه تو علی رو ،نه مِن پیغمبر رو دیدن ؛امام هم ندیدن

ها معادل هفتاد فرمود: هر کدوِم این وسلّم(وآلهعلیههللا)صلیپیامبر  .ایستناما پای کار ما می ؛ندیدن

 وسلّم(وآلهعلیههللا)صلیرسول هللا  !ها الکیهفکر کردی این !ها الفهفکر کردی این .شهید بدر هستن

  .قدر خودت رو بدون .فرموده

کنه من میگم نه خیلی کار آسونیه از گناه حفظ کردن توی شرایط سخته فکر می ،دونممی

 .ها میان توی حریم تواون .المذهب اصال  نمیشه توی خیابون راه بری ،فهمممی ،حاضر

 .یگهاون به تو م !به تو چه ،ُخب !گیریخاک توی سرت روزه می. ِا ها باهات کار دارناون

-نماز میِا  .اون به تو گیر میده ،گیریجوری نیست که تو بگی چرا روزه نمییعنی این

 34) .که قراره بیاید ،نترسید آی قوم آخرالزمانی :آیۀ قرآن میگه ،بابا فراموش نکن !خونی

یا رسول هللا  :ها پرسیدنکه عرب .وعدۀ الهیه ،خواد بیادتوی آخرالزمان یه قومی می (مائده

.قوم این هستن .هذافرمود:  ،زد روی شونۀ سلمانوسلّم(  وآلهعلیههللا)صلیپیامبر  ؟کیهوسلّم( وآلهعلیههللا)صلی  



 

 

برای  .ها هم سند معتبر خودشون رو دارنوهابی .شیعه جدا ،این رو اهل سنت نقل کردن 

کنیم توی ما حدیث رو می ،حرف بزنن .همین در مورد این آیه جرأت ندارن حرف بزنن

.چشمشون  

میگه نترسید  .ها خیلی سرزنش میشناین ؛َو ال َیخافوَن لَومه الئِم ،یه ویژگی رو یادت نره 

، یکیش یه گوش دره .توجه نکنید ،اون زمان خیلی سرزنش میشید !ها ،های منبنده

.کار خودت رو بکندروازه؛  

یه ارادی دارم بعضی  ،استاد من سخنرانیت رو گوش دادم ،پسره اومده جلوی من رو گرفته 

 .کننام میمسخره ،روم نمیشه نماز بخونم ،هام که با هم میریم جاییها جلوی رفیقموقع

گور پدر خدا اونو خریده  !وای بر من :گفت .اش گرفتگریه ،همین آیه رو براش نشون دادم

.هااون  


