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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمدالله رب العالمین 
و همه   دوستانم باشم. سروران عزیز، بزرگواران گرامی  هتا در محضر مبارک هم  توفیقی دست داده است  از اینکه مجدداً  خوشحال هستم

لطفا عرض ادب و احترام مجدد مرا .  رم و سپاسگزارم از همگیکسانی که ابراز محبت داشتند به این حقیر، صمیمانه دستتان را می فشا

را. و خداوند متعال را شاکرم که توفیق داده تا دوباره در خدمت   شادمانی اهل بیتایام    .بپذیرید. این ایام را تبریک عرض می کنم 

فاطمه    ،صدیقه کبری  ،بانوی بهشت  رت شاهقسمت من شده تا خدمتگزاران حض  باراین توفیق بزرگ نوکری این  همه سروران عزیزم باشم.  

م ولی ابراز محبت دوستان خیلی خیلی بیشتر از لیاقت و شایستگی این حقیر هست.  را داشته باشم. کسی نیستم، چیزی نیست  زهرا

بر   چکی را که از دستمهلل بتوانم کار کواامیدوارم بتوانم در همین یکی دو مبحث، ایده هایی برای برگزاری مراسم فاطمیه داده و ان شاء

 دهم. بیاید، انجام  

. این موقعیت را به فال نیک نکه مصادف بود با روز جمعه و آغازین روز امامت امام زما   به هرحال امروز خیلی اتفاق خوشایندی بود

بعد دقایقی را برای   و  اختصاص خواهم داد  تذکر کوتاهی در مورد امام زمانو    به امام عصرگیرم و ابتدای عرایضم را حتماً    می

 ، طور که میلشان هست و دوست دارندهایی را در این زمینه به دوستانمان پیشنهاد می دهیم. هر  دهو ای   فاطمیه صحبت خواهیم کرد

مه  ها بارورتر خواهد بود و محتاج ه و با هم فکری بیشتر این ایده آماده پذیرش انتقادات شما هستم و پیشنهادات خوبتاناستفاده کنند. 

هر حال امیدوار هستم که دوشادوش همدیگر بتوانیم در فاطمیه امسال هم خدمتگزار   در این گروه بهتم. نظرات بزرگواران این گروه هس

آکنده شود   علی الخصوص حضرت صدیقه کبری  باشیم و کمک کنیم به اینکه شهرمان و کشورمان و زمین، کالً از محبت اهل بیت

 اهلل.ءان شا

. آن اهلل  ةبقیبه وجود نازنین امام پرده نشینمان حضرت    ؛ ته است که حتماً توجهات خاصی را داشته باشیم جمعه شایس  در این عصر 

عرایضم را شروع کنم. همه    با یک مثال کربالیی. هنوز از ایام محرم و صفر نگذشته و اجازه می خواهم که  پدر مهربان و امام زمان

به میدان برود، اما حضرت   تا  نوجوان رعنایی که اجازه خواست از حضرت اباعبداهلل الحسین  .ایدبسیار شنیده    شما از حضرت قاسم

 برای ماعلما و روحانیون  رخی مباحثی که می خوانید و  ایشان اجازه نفرمودند. در ب  اصرار زیادی کرد اما اجازه نفرمودند.    سید الشهدا

 که به میدان بروند.  را راضی کردند امام حسین قاسم طریقی حضرتشنیده ایم که باالخره از  ،می گویند 

  حضرت اباعبداهللدادند که باالخره    حضرت اباعبداهللبه    دست نوشته ای از امام مجتیساله    12  -   11این جوان  نقل شده است که  

اصراری که حضرت   ، زمانمان  رت امامبرای نصکنون  تا آیا ما    . به میدان برو. کمی فکر کنید  ؛ و گفتند ای برادرزاده عزیزم  راضی شدند

دعوتمان   به جنگایم یکی    دفاع کنیم؟ یا نه؟ یا همیشه ایستاده  که برویم از امام زمان   داشته ایم  را  کرد  به سیدالشهدا  قاسم

نه. آقا این میدان، به من نگفتند من هم نمی آیم. آقا فالنی ما را حساب نکرد، گفت    ، به روزه، به هیئت، به خدمتگزاری، به نوکری؟کند

من این نیست   که خیلی غریب هستند. اصالً دیگر به دعوت و کالس گذاشتن و شأن است  برای دفاع از امام زمانمان  وسیعی  میدان  آنقدر  

  ،دمان نکردن اگر دعوت . با سر و جان برویم !مرادلاا نیست. اگر دعوتمان کردند که فبه ؛و اینکه من را نپذیرفتن و این ها من را قبول ندارند

، فیسبوکی ها و همه،  روه های اینستاگرامی، گ، گروه های تلگرامی ، دوستان، همکاران، همسایگانبین خانوادهکاری انجام بدهیم.  خودمان  

از ما خواهش می کنند که آقا بیا کمک، منتهی ما    .دهیمکاری انجام  خودمان    (جسارتاً خودم را می گویم)خیلی موقع ها خیلی ها 

بروید   . سر از پا نشناسید  زمان  برای دفع از امام  ، مان  برای امام  ،برای میدان رفتن  ،بهانه می کنم، ولی می گویند نه آقا یی را  چیزها

ها  حتماً این کنیم. مجری گری باید  حاال شأن ماست االن  . نوکری کنید، جارو زنی، کفش جفت کردن، چای ریختن، پذیرایی . کمک کنید

انیم دم در پذیرایی  می تو  ،می توانیم سینی بگیریمکفش که می توانیم جفت کنیم یا  ؛خب نداشته باشند .ندارند ما را قبول گری مجری

پارک کن. آقا لطفاً آنجا پارک نکن، آقا شما   ترکنیم. می توانیم ترافیک خیابان را حل کنیم. می توانیم خواهش کنیم خانم کمی بیا جلو

شئوناتمان را،  شأن و  مان و    منتهی منیت های   . ید؟ چرا، همه کار از ما بر می آیدآ  ن برنمی قعاً از دستمااین کارها وا  . بفرمایید این طرف

 را در نظر می گیریم.  ...کالس و
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ساله سر از پا نشناخت. آقا من باید بروم از شما دفاع کنم.   12  -   11، قربانش بروم، فدایش شوم، این برنای نازنین  اما حضرت قاسم

 رفت.  ،فدایش شوم ،ای قربانش بروم .من باید بروم میدان، آخر سر هم رفت نامام حسی

سپر و زرهی    میدان تشریف می برند،  به  برای دفاع از وجود نازنین آقا سیدالشهدا  که  حضرت قاسم  ه بفرمایید:جتوادامه داستان  به  

ای کاش که توفیقی داشتم در ایام محرم اصالً و ابداً،    .ورایی کنمپیدا نمی شد، نبود. اصالً نمی خواهم فضا را فضای عاشایشان    اندازه تن

نمی خواهم    .دیگر مرور می کردیم. اما االن، امشب، شب های شادی و این ها نمی خواهم تکدر خاطر کنماین روایت، این قصه را با هم

ریف می برند میدان اما زره و سپر ید. آقا ایشان تشسریع می گویم. شما برداشت خودتان را داشته باشخیلی  نه،    .مغموم کنم، مهموم کنم

آقایان یعنی در هر    ،؟ خانم ها یعنی چه  .به میدان می روند. همین پیراهن های معمولیبا یک لباس عربی سفید  ایشان  اندازه شان نیست.  

مگر می    !بروم میدان  ،من بپوشم  زره نیست  !ستمن ندارم نی  .رفت    به میدان دفاع و نصرت امام زمانلباس و با هر لباس می شود  

به بهترین شکل و با بهترین بضاعت و با بهترین   از امام زمانعقل اینجا می گوید فقط    ؟چه می گوید  شود بدون زره بروی؟ نه عقل 

ا  همه این ه  ،حضرت قاسم، سپرم سپر  زره حضرت قاسم  ،ما  سن حضرت قاسم، زره  ،من االن سنم  .دفاع کن  ،که می توانی  روشی

بنابراین خانم    !مان فدا شدن یک طرف. به به  مان، در رکاب پدر مهربان  یعنی در رکاب امام زمان  .یک طرف  اهلی من العسل  ،یک طرف

 .پا بگذارید   مام زماناقتدا کنید و با هر لباسی و در هر لباسی به میدان نصرت ا  از شما استدعا می کنم به حضرت قاسم  ،آقایان  ،ها

رجب جشنی   27رجب و برای    13، برای که برای فاطمیه، برای نیمه شعبان، برای تولد حضرت زهرا   دی ندارمخیلی زیاامکانات  االن  

در حد یک   ،در حد یک دست نوشته  ،در حد تبریک  ، ندارد. در حد شیرینیاشکالی    .بگیرم، هئیتی بگذارم، شامی بدهم، تدارکی ببینم

حد گرم کردن   که می توانیم کمک کنیم. در  پوشیدنز پوشیدن، معطر شدن، لباس شادمانی  در حد یک ایده، در حد یک لباس تمی  ،فکر

نه؟ می    . زاداری که می توانیم داشته باشیمع  ،دلداری که می توانیم بدهیم   ، لبخند که می توانیم بزنیم  . سیاهی لشکر که می توانیم باشیم

در میدان دفاع از با هر امکاناتی    ،با اقتدا به حضرت قاسم   ، اگر امکاناتی نبود  ،اگر سپری نبود  ، اگر زرهی نبودتوانیم داشته باشیم. پس  

، در هر لباسی و با هر ، رئیسم موسسه، کارمندکارگر ، هر لباسی.، بازرگان، تاجر، کاسب، شاگردمعلم  ،در هر لباسی  .آییم   میامام زمانمان  

 می شود جانفشانی کرد.  لباسی برای امام زمان

غریب تر   ترند یا امام زمان  غریب  امام حسین  .خواهم مقایسه کنم  خیلی غریبند. نمیبروم که    مانغربت امام زای به فدای  

پدر ن و لیاقتم را ورود به این بحث نمی دانم ولی قضاوت را به خودتان می سپارم. ارباب ما، امام زمان ما،  أ ش   حد و اندازه ومن    ؟هستند

 و اکبرند. ای فدای آن روی ماهشان شوم که در غربت  ،ساالر ما  ،سید ما  ،مهربان ما 

ریُب«فرمودند:    امام باقر
َ

ریُد الَوحیُد الغ
ََّ

طرد شده    ؛ای وای  . کردندتفاده  اس  الله  ةبقیحضرت    ، برای امام زمانصفت هایی را    »الط

بینش بهتری ورود نگرش بیشتر و با با م که می کنخواهش از محضر مبارکتان  ...در غربت نشسته  ،فرد مانده و تنها مانده .از جامعه است

با دوستی، با گذشت، با ایثار، با در خود فرورفتگی، با ندیدن، با   .لعین را به کنار بگذاریم  پیدا کنیم. تمام این وسوسه های شیطان رجیم

بگویید حاال یک   .ه آن راه بزنیدتان را بشما خود  ،اگر فالنی حرف شما را زده  .مدارا، با تحمل، با سعه صدر، خودتان را به آن راه بزنید

بنابراین هرکس با شما دوست شود، من با او دوست هستم.    «سالمکم  نی سلم لمن»ا  امام زمان  ،نکرد   .چیزی گفت رهایش کن

شروع   گردیبا هم   . دلهایمان را صاف کنیم، از هم دیگر بگذریم، سعی کنیم غیبت و تهمت نزنیم  ،خواهشی که از محضر مبارکتان دارم

 الش ان شاءاهلل برای فاطمیه.کنید به کار و ت 

این ایام با ایام نیمه شعبان، با محرم، با عاشورا، با غدیر، با ایام عزاداری   ،همانطور که مستحضرید  ؛هایی برای ایام فاطمیه  اما در زمینه ایده

س و شور و به قول معروف  به دنبال حس و احسا  متفاوت است. بخاطر این است که در عاشورا شماخر صفر، خیلی  آهای دیگر دهه  

حماسه اید. در نیمه شعبان باز هم همه به نوعی دنبال شادمانی و خیلی شور و محبت و این ها هستند. اما در زمینه فاطمیه خیلی تفاوت 

 رمان یک طرف دیگ  ؛لطافت احساس و    هضروو    سوگاز دو طرف، یکی از طرف احساس و اشک و    .. یعنی ما دو سو را باید بجنگیمدارد

یعنی فاطمیه فرق می کند. خیلی   .باید حواسمان جمع باشد به مطالب علمی، تاریخ ها، سندها، روایت ها، آیات قرآن، همه این هاحتماً  

ید  باخیلی    . لت همه چیز از هم می پاشدق  با یک ان  . دهم فرق می کند. یکدفعه می بینید که با یک شبهه همه چیز ما به هم می ریز

من از محضر   .مغتنمی وجود دارد تا به فاطمیه برسیماالن فرصت بسیار  از شما خواهش می کنم،    .مسلط باشید. من استدعا می کنم 

به مطالعه، تحقیق، پیش نویسی و خالصه کردن کتاب های مهم، تسلط  که حتماً    ن خواهش می کنما و بزرگوارمبارک تک تک سروران  

 هستیم. مواجهبا یک جنگ تمام عیار که در فاطمیه ما   داشته باشند یخی به اسناد تار ،به روایات
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دو صفحه تلگرامی  این تمام تار و پود فاطمیه را با  خب    . دوست عزیز و محترمی برای من چند شبهه فرستاده بودندهمین چند روز گذشته  

چون خراب کردن که کاری    .بتوانیم جواب این ها را بدهیمباید دو هزار صفحه بنویسیم تا  ما چطور باید جواب بدیم؟  ند.  جواب داده بود

چون این . چطوری بخوانند . و چطوری پاسخ بدهیم ال است ولی پاسخش خیلی سخت استؤیک س .شک انداختن که کاری ندارد .ندارد

باید به دنبال  ات کنیم. بنابراین  آجر آجر باید بگذاریم اثب  ؟ باید اثبات کنیم  ولی ما چطور  د می گویند باش  ، می کنند ها می خوانند، شک  

به دنبال جواب فطری باشیم، به   .به دنبال جواب های دلی و احساسی باشیم  .به دنبال جواب های محکم باشیم  .جواب های نقد باشیم

طرف گفت و مسلط بودن ما به این مباحث کمک می کند. یعنی اگر    ه دنبال جواب های تاریخی باشیمدنبال جواب های عقلی باشیم، ب

  وید. و سپس داخل شبروید، در بزنید    کسانی که می خواهید نزد پیغمبر  هدر آن زمان اصالً دری نبوده است. آیه قرآن فرمودکه مثالً  

 ،است و باید اجازه می گرفتند  آیاتی که در رابطه با باب خانه حضرت رسولبدیهی و معمولی دارم صحبت می کنم.  خیلی    .مثال می زنم

نمی گویم جواب این شبهه حتماً همین است. به یک   . خیلی راحت می توانیم این شبهه را به یک نوعی جواب بدهیم  . شدند  داخل می 

آیه نازل کرده و این وحی شده که مردم، مسلمان   قرآن خوانده ای؟ پس چرا خدا به پیغمبرنوعی در حالی که فقط یک آیه قرآن هست.  

 . اجازه می گیرند، بعد می روند  ،بروید. در می زنند  رسول اهلل  داخل خانه  ،ی سرتان را نیاندازیدهمینطور  ،ها، مؤمن ها خواستید بروید

فاطمیه جنگ تمام عیار است و این شبهه  .فاطمیه فقط احساس نیستما دارد. ها بستگی به این تسلط  صدایتان را بلند نکنید. همه این

مان عالقه مند شوند و   بدهیم که مخاطبینکوتاه    و  فهم  ههم  ، نغز  ،کنم که جواب های کوتاه خیلی روی آن کار می    ،که فرستاده بودند 

من   . البته همه کمک کنندرا بیان خواهم کرد.    مورد  حتماً خدمت دوستان بصورت تفصیلی این   ،بعدها ان شاءاهلل فرصتی بود  .بخوانند

جناب آقای و    آقای علی لباف خصوصاً مطالعه کتاب های    ،ه انجام شده کسی نیستم بخواهم این کار را انجام دهم ولی در همه کاری ک

در کتاب های   .که خیلی زحمت کشیده اند  االسالم دکتر علی لباف  ةحضرت حجالبته عبارت بهتر این است که بگوییم که    درخشان

از ایشان استفاده کنید. ایشان کتاب های بسیار بسیار مفیدی تألیف کرده اند تمیز و جوان خیلی    ،خیلی شیک  ،ی گویا خیل  .فاطمیه 

با صحبت کوتاهی  مثالً در موضوع ازدواج حضرت ام الکلثوم با خلیفه دوم. دیشب    . کتاب کوچکی داردن  پسندانه. در هر موضوعی ایشا

می  برایتان کنار    ، نیماهلل حتماً با خود حاج آقای لباف صحبت خواهیم کرد که ما این کتاب ها را تهیه می کو ان شاء  داشتیم مان    دوستان

خیلی هم زیبا می شود. کتاب ها خیلی   . ن کتاب خیلی کوچک را می توانیم هدیه بدهیم و ببرندآ ،که هر کسی شبهه ای داشتگذاریم  

کتاب   ،کتاب های مرجعهمه  می توانیم خیلی خوب از آن ها استفاده کنیم.    ،مختصر، مفید و گویا و فوق العاده هستند. از لحاظ کاری

ما   و  شبهه کوچکی وارد کردکسی  این دغدغه را دارم اگر  مداوم  ولی    . گذرا و کوتاه  ، ید مطالعه شودآن ها هم با  .خوب استهای رفرنس  

ولی    .نشنیده بگیریدیک خورده شما    .باید گفتبا احتیاط  دو ساعته ما به باد خواهد رفت.    ه،تمام زحمت های یک ساعت  ،مسلط نباشیم

ی بپرسد و ما  سؤالبعد کسی    ،گیریممی     و روضهکنیم  می  یک سفره فاطمیه پهن  بعضی مواقع پیش می آید که    ، کنیداگر این کار را ن

مان هم از هم می پاشند. پس خواهشی که از محضر مبارکتان دارم فعالً تسلط مطالعاتی و    دوستان  همه  .بدهیم   درستی  نتوانیم جواب

سختی خیلی  کار    وست  ادر همین زمینه    ،و خواهش دومی که دارم  اطمیه داشته باشیدپژوهشی و تحقیقاتی روی مدارک و مستندات ف

عرض  . این فرصت را مغتنم بدانیدمی تواند به ما کمک کند. حتماً  محترم وعاضگوش کردن به صحبت های خطیبان ارجمند و  .نیست

ز برخی کتاب ها  ا  در رابطه با شهادت حضرت زهرااتی  مستند  ها ه در آنککارت های کوچکی در جیبمان داشته باشیم  که   دوم این بود

بروید    .های آن  می گویم این لیست کتاب ها، این هم صفحات آن، این هم مرجع  !چنین چیزی نبود  ، نمی شود اصالً.  قید شده است

 شما یک کارت کوچک   ،حفظ کنیم  چون ما نمی توانیم همه منابع را  .با یک کارت کوچک  .پیدا کنید   ،ببینید. همین االن در اینترنت بزنید

  ، با شهادت حضرت زهرا  برای مثال این کتاب از اهل سنت هست در رابطه  می نویسید.در آن  سی کتاب را    ،اسم بیست  برمی دارید و

توانیم  کارت های کوچک می  همین  فقط با ...  ، این کتاب در مورد بیعت است واست  کتاب راجع به هجوم به در خانه امیرالمؤمنین  این

 هیم. خیلی راحت جواب بد

داشته باشیم. می توانیم در    را  مخصوصاً منابع و کتب و مستندات اهل سنت  ،اول من مبنی بر اینکه این کارت های کوچک  ایدهپس  

به .  مبنویسی  ،است  آیات قرآن که در رابطه با امیرالمؤمنین  ،آبی روشن  یا زرد  یاًمثالً یک کارت سفید    ،همین کارت ویزیت کوچک

 م و بصورت خیلی مختصر و مفید از آن ها استفاده کنیم. همین کارتهای کوچک که در جیبمان داشته باشیفرض بفرمایید  عنوان ایده 

شما می فرمایید که مثالً در همین داستان، شما می توانید کار خیلی زیباتری را هم انجام بدهید و آن این است که بگوییم که    مانند 

حدیث   د چنین چیزی اتفاق نیفتاده است؟ می گوییم نه. می گوید شما آگاه ترید یا فالن عالمِیشما می گویآتش زدن در،    رابطه با شبهه
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اگر    .خودش گفته است  از  ایشان  ،ان می داند ایش  ،مثالً فرقه حنفی؟ شما می دانید یا ایشان می داند؟ اگر شما نمی دانید   روایت آورِ  نویسِ

ست که اگر ما  ااین    ، دیگر را بررسی کنیم. ببینید نکته ای که می خواهم بگویمیایید پس بقیه مدارک را هم با همب  ، شما بهتر می دانید

در همان لحظه که بحث می  ورت آنالین،  بص  ،آتش زدن در خانه حضرت زهرامثل    ،بتوانیم راجع به تسلط به منابعی که ذکر کردند

زمانی هست در تیراژی که مثالً زیاد باشد.    ، کوچک ارائه بدهیم  رفرنسبعنوان یک    بصورت یک کاغذ کوچک، یک بروشور کوچک  ،شود

از جایی را ب ما وقتی  ا  صورت تک به تک هستم که مشکلی نیستدر حال صحبت بخواهم کارت در جیب خودم بگذارم و    که من فقط می 

باید  حتماً    خورند،   ت می آیند و شیرکاکائو یا چایی و کیک می که مردم به هیئپذیرایی اولیه بعد از   ، برگزار می کنیمهیئتی را   ، می کنیم

ی  ؟ بروشورهای کوچکی که مثل همان بروشورهای کوچکدیگر کجا می شود این بروشور را پخش کرد  پخش کنیم.را    بروشورهای تبلیغاتی

اهلل باب ای وهابیت و حکومت سعودی ان شاءفرد  ،اهلل با نابودی و هالکت همین امروزان شاء  ،خدا قسمت کند  .به ما می دهند  بقیعکه در  

مثل ما  ی کنند؟ آن ها  ولی آن ها چکار م  . باز شود و برویم  رفتن به زیارت ائمه بقیع و مدینه منوره و مزار شریف حضرت رسول اکرم

چه وان هدیه ببر. به بعن ی دهند کهم لت به شما ق  پر از شبهه و ان یبروشورهای کوچکآنها  .دهند نمی ای  صفحه 300 بزرگیک کتاب  

ن مخاطب  یعنی مخاطبشا  به کسی می دهد که برای زیارت آمده،  در سطح ایران یا بازار یا مدرسه پخش نمی کند. می گوید؟    کسانی 

متوجه می شویم که ذهنمان پر از ی گردیم،  و برم  می رویم آنجا   کنیم،. هزینه می  است  را گزینش کرده   ش یعنی مخاطب  .ستاخاصی  

 .ستشبهه شده ا

اصل مطلب هستند که    می آیند. ببینید این ها کسانی  و مدعوین   هزینه می کنید، مخاطبین  .می گیریدشما هزینه می کنید، هئیت  

پس در هیئتی که برگزار    ایم. یگر را هم جلب کردهفراد را جلبت کنیم، پنج نفر دبتوانیم این اند. اگر هست این ها مخاطب خاص .هستند

یا   اهل بیت  مثالً کل دانشنامه زندگی   تا افراد بخوانند.  یست مدل عرضه کنیممدل، ب  وانیم بروشورهای کوچک در ده می کنیم، باید بت

من راجع مثال    .انتخاب کنیدلطفا از منوی ما  بدهیم؟ شما    توانیممی    یچه چیز  .تاریخ اسالم را که نمی توانیم به این شخص هدیه بدهیم

که کتابی  ست که تمام مستندات و مدارک را دارد.  افرمایید این کتابی  ب  ...با عمر ازدواج کرده  لمؤمنینبه اینکه می گویند دختر امیرا

آن   ست. نیاز نیبزنیمبه هدف تیرمان را  و البته  م  توضیح بدهیمختصر و مفید    باید است.    هجوم و احتراق بیت امیرالمؤمنیندر رابطه با  

این   و اگربا حاج آقا لباف صحبت می کنم  کوچک کار کنیم. ان شاءهلل به حول و قوه الهی  باید  نه    .بزنیمگین  سنسنگ  یک  با  هدف را  

که شما از آن ها خوب استفاده   برای شما ارسال می کنمرا    ارجاعات، منابع و  با اجازه ایشان عکس کتاب ها  ،کتاب ها را داشته باشند

 . ببرید

با شما هم در   ،دوستان  برایپیشنهادی داشتم  این است که من    ،نکته بعدی در رابطه با فاطمیه و ایده هایی که می توانیم انجام بدهیم

راجع   و  فقط بستر را معرفی می کنم. شما اظهار لطف بفرمایید  ،احتیاج به فکر جدید دارد  ،اگر احتیاج به ویرایش دارد  .میان می گذارم

مدرسه، دانشگاه    ، تکیه ها  ،اگر بتوانیم در تمام این هئیت هاگفتم که  ی می توانیم این سفره را بزرگتر کنیم.  بینیم چطور  ،دهیدنظر  به این  

. مثالً ن کار را انجام دادمی توان ایثالً در مسجد  ای بگذاریم. م  سفرهمیزی در نظر بگیریم یا روی زمین    ،یا جایی که امکان آن هست

سفره مادرانه   ،پایین آن بنویسیم این سفره .بگذاریم   باالی آن یک پرچم السالم علیک یا فاطمه الزهرا  ، سفره ای بگذاریم  وشه مسجدگ

؟  سفره مادرانه با دیگر سفره ها تفاوت دارد. چه تفاوتی.  مشخصاتی داردرانه  سفره ماد  .یا میز که روی آن سفره انداختیم  زمین  یرو  است.

 ،علی   برایاین    مادر نمی گوید یعنی    .یعنی مادر برای همه بچه های خانواده تدارک دیده است  ،سفره مادرانه باشد   ،اینکه اگر این سفره

حتی آن  ،ردههمه را حساب ک ،مادر وقتی سفره را پهن می کند یعنی یک ...محمدرضا برایاین  ،امیرعلی برایاین  ،امیرحسین برایاین 

هر کسی   .مادرانه است  هدر سفره حساب می کند. این سفره، سفرهمه را  مادر    ...و  ای که کمی بی ادب است، کمی ناز نازی است  بچه

پای این سفره باشی، هر   ،هستی هرچه وقتی که پهن می کنند،    .یک مشخصه دیگری هم دارد  این سفره  .باشی   که  کسی   می توانی 

که باشد، اوالً   چهباشد، هر  ... ه و استیک و بیف استراگانف وجچه کباب و چن  ، سیب زمینی باشد  و  تخم مرغ  ،مرونی  ،چه املت  بگذارند، 

ماهی اگر  مثالً    .ندو استفاده می کمادر با احتیاط می خورد    ،نخورند  ،شوندمادر تا وقتی بچه ها همه شان سیر ندوماً    ،همه حساب شده اند

ر می دارد، جایی که پر از استخوان باشد را مثالً ب  ، سته  اگر یک مرغ  .برمی دارد  همادر خان  ،همیشه دم ماهی که پر از تیغ است  باشد، 

  همه مادرانخدا ان شاءاهلل سایه  خدا حفظشان کند.  . مادرها گل هستند؟ چقدر نیست . اینطورمی دهد بچه ها به ران آن را، سینه آن را

  در تمام اهل بیت است و ما  مادر وجود نازنیناین   ! خدایا همیشه باشند. به به . نداصالً همیشه باشسر شما بگذارد.  ی سال رو 120را 

 ، پیامبر، شوهر مبارک حضرت صدیقه کبریکه همه فرزندان امیرالمؤمنین  نفر داریم   13نور داریم،    13پدر،   13  .یک مادر داریم
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.  این چهارده معصوم  درهمه نور، یک خانم داریم   ، همه عالی ،خوشگل  ،تیپخوش  ،، باز همه مرد آقا، همه جنتلمنپدر حضرت زهرا

هم ایشان مادر   برای پیامبر، یعنی د ام ابیهانمی گویدخترشان به  حتی پیامبر . دیگر استمادر  .را ببینید عظمت حضرت فاطمه

شد که مادر همیشه کمترین را خودش بر می دارد. بدترین را برای خودش بر می دارد. بهترین    ه مادرانه اینطورپس مشخصات سفر  .است

یکی   . د پسرها و دخترها می آیندبین  می  . می گوید بچه ها بیایید  ،این سفره را پهن می کندمادر    .. جای بحث نیستمی دهد  بچه ها  بهرا  

بحث ما بحث فنی نیست و بنده هم   پدرها و برادرها اینطور هستند. نمی گویم   شام نمی خورم. ،من سیرم ، نه من دوست ندارم نمی آید،

ها  کنیم و فکر خود را بلند بلند به همدیگر می گوییم. گاهی اوقت پدر  رسی میجا هم منبر نیست. فقط ایده ها را برسخنران نیستم. این

برادری توتیای چشم ماست( یا ها گل هستند و خاک پای ایشان خورد. سیر است! )البته همه پدر : رهایش کن. نمیدر جواب می گویند

بهتر از  مادر از سفره، و حتی در می گوید: نه. مادر! ولی ما  . ولش کنمی گوید: این همیشه همینطور است، در جواب که دعوا کرده است

گذاشته و پشت در   ... در سینیدر بشقاب می ریزد، به همراه نوشیدنی و ماست و ترشی ورای بچه ها در سفره گذاشته است،  آنچه که ب

 ، غذا را در اتاقت بخور.و می گوید: پسرم! دخترم! غذایت را پشت در اتاق گذاشتم. اگر دوست داشتی اتاق فرزندش می گذارد

ما می فرستید و می    تِ نازنین به دنبالا شما اهل بیام که ما فرار می کنیم، قهر می کنیم و می رویم.    قربان شما بروم یا فاطمه زهرا

 . یستگی که داریم، بیا و تو هم سر این سفره مهمان باشگویید بیا. بیا تو هم بر سر این سفره مهمان باش. با تمام بی لیاقتی، با همه ناشا

آن یک کاسه آب می    ه، در، به عنوان سفره مادرانوقتی که در ایام فاطمیه سفره می اندازیماینها مشخصات سفره های مادرانه است.  

که نشان   ولی همه حیات از آب است، خداوند همه حیات را بوسیله آب احیا کرده است  است  ه، مهریه حضرت فاطمآباین    گذاریم.

گذاریم که هرکسی    یک آینه در سفره میبوی عطر گل یاس می پیچد.  س می ریزیم.  است. در طرف دیگر یا  دهنده حضرت زهرا

پاکی و صراحت است. آب مایه حیات و شفافیت و گوارایی است. بوی خوش یاس، لطفات و و    نماد شفافیتودش را ببیند و  بتواند خ

ظرافت و نداشتن خار در این گل، قسمت دیگر سفره را تشکیل می دهد. شما هم فکر کنید که چه چیزهای دیگری می توان در این  

همه چیز افت، بخشش می خواهد، بسم اهلل! ذاریم تا هر کس که معرفت، لطب می گ، چند بروشور و کتادر قسمت دیگریگذاشت؟  سفره  

این سفره هرکس که نعوذ باهلل قهر کرده است، سر  بعنوان نمادی برای تلنگر و تذکر است.  مادرانه    سفره، ضالل و گواراست.  جا پاکی این

می خوانم... حاال که اینطور بنده بید و بیراه می گویم، نمازم را دیر می خوانم، با اکراه  منت کشی باشد!    نوع  بیاید. این سفره شاید یک

شن داریم زنند که فالنی! بیا ج  به ما زنگ میباره  ی زنیم و پا را از گلیم درازتر می کنیم. دوم  ! حرفهایی بی ربط شد، دیگر هیئت نمی آیم

اینجا تو را می خواهیم. هرچه  ! دوباره ما را صدا می زنند که بیا!  بد و بیراه می گفتم!!! همین چند دقیقه پیش  خواهیم داربست بزنیم  و می

 تو را می خریم. ، ه باشیونه کبگویی و هرگ

فراهم شده است و من دستهای ایشان   و کار مفیدی است و به همت این دوستان بزرگوارران  با  نوراین کار به قدری    ،این کانال  ، این گروه

اگر نکته ای  این است که ،ما دارمی که از شتگو کنیم. خواهشگفاند که بتوانیم با هم این خدمت و این بستر را فراهم کرده  را می بوسم.

 کنیم  فکر و گفتگوو شما می توانید اصالح نمایید، مطرح بفرمایید تا همه با هم    اشتباهی می گویم به ذهن شما می رسد، انتقادی دارید،  

. از محضر شما خواهش دارم که همه با هم همسطح و همفکر  یک طرح خیلی خوبه و یک ایده بکر برای جامعه داشته باشیم  ان شاءاهلل و  

که موج مثبتی راه افتاد و شنیدم دوستان   تا حتما بتوانیم کاری انجام دهیم. همانند کارگاه کیک بری والدت امام عصر  و همدل باشیم 

طوری کنم همه کمک کنند و    است. خواهش می  ی انجام داده اند. ایده تنها برای من نیست و مالکیتی ندارد و برای همه کارهای خوب

یم. برای مثال کسی می گوید آیا یزی هم ندارهیچگونه بحث تفرقه آمه در هر جایی بتوانیم این سفره را داشته باشیم.  اندازیم کسفره بی

خواهیم در این سفره بگذاریم.   ز لحاظ تلخی و سوگواری چیزی نمیالزم نیست. امی خواهید که یک تازیانه هم در این سفره بگذاریم؟  

هرکس این شعر را بخواند،   «...این گل، تاب فشار در و دیوار ندارد»گل باشد.    ه چیز این سفره مانند حضرت زهراخواهیم هم  می

شخصی بسیار زیبا می گفت: آب مهریه )  ...  وفیان«ه کردند ک»از آب هم مضایقهمانند هزار روضه برای اوست. یا هرکس آب را ببیند،  

هم   آب حیات همه عالم از وجود نازنین ایشان است. از آب هم مضایقه کردند کوفیان. و پدر نازنین امام حسینبود و    رت زهراحض

 ابوتراب هستند که از خاک هم مضایقه کردند کوفیان...( 

در  ن سفره اضافه کنید.، به ایکنید موارد دیگری هم می توانید  . اگر فکر میظریف و ملیح و لطیف پهن کنیمسفره را بسیار این بنابرین 

دهند و  ، با مخاطبین دست  ، خوش صحبت و خوش لباس بایستند، صحبت کنندکنار آن بروشورها، کتاب ها، مستندات، افراد خوشرو

بتوانیم دلهای    ، شاید با این مدل کاردر این برههنهاد می کنم  پرخاش و گفتن موارد تند، پیشای  و بج  نرم و لطیفصحبت کنند. بسیار  
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ت است که هرچه بغض نسبت به دند، بهترین فرص دیگری را بدست بیاوریم. البته وقتی آنان جذب شدند و در تور ما افتادند و جذب ش

ذب شوند، برای مثال می پرسند که چنین چیزی بود؟ در جواب می  قتی جه دهید. و آنها ارائخلفا دارید، بصورت خیلی نرم و لطیف برای  

توانید جواب دهید. مثال می پرسند    ، می را هرطور که بخواهید  سؤاالتحظه  و... . در این لاست    این  آن شبهه،  و جواب  ه بوده استگوییم بل

 : نباید خیلی جا به جا شود. و این شعر را می خوانیمو ؟ در جواب می گوییم: گل خیلی ظریف است  ره استچرا گل در سف

 شیه برگ شقایق بنویسید / گل تاب فشار در و دیوار ندارد در حا

... همه اینها برای شخص تداعی کننده حقایقی خواهد  ، آینه، آبوش یاسی خضوع را می بیند و حس می کند، بوشخص وقتی این مو

 لغان می توانند کار را انجام دهند. و مب بود که در کنار آن، کتابها

تبلیغات فاطمیه انجام دهیم، این است که توجه کنیم با هر تیری کاری که ما باید در    سنگ من!  مایه و گران  ران گرانبزرگواران و سرو

. هرچند که اصابت می کند نشانه گیری شود، بهتر به هدفتر  شتر کشیده شود و دقیقان بیکه بر کمان می گذاریم، هرچقدر زه این کم

قیق بزنیم. با  ا هم باید د است. البته م  ، کار خدا و لطف امام زمانهستیم و نشستن این تیر به هدف   نجام وظیفهبه امکلف  فقط  ما  

مان ید زه محکمی داشته باشیم. باید دقیق ببینیم و مواظب باشیم که چشمو کمان خوبی انتخاب کنیم. با  حواسمان را جمع کنیم. باید تیر

 ف زد. به هد چشم بسته نمی شودتار نباشد. با چشم تار نمی شود دقیقه به هدف زد. با 

نود، چشمی نمی بیند و گوشی نمی شباید مراقب چشم باشیم. در تقویت چشمها بکوشیم. با مویه و ندبه های شبانگاهی که    (1  پس

م و بخواهیم  داشته باشیرع و زاری  تعال تزمبه درگاه خداوند  نیم و  مان خبر ندارند که نماز شب می خواهمسر و فرزندان   حتی پدر و مادر و 

 در تقویت چشم بکوشیم و مواظب باشیم تا دقیق به هدف بزنیم.  ، که ما را ببخشد

به دل من  ند وکسی حرفی می ز! قانون نامرئی است که غیبت باشیمنه اینکه حرفی بزنیم و در جای دیگر اهل   ( باید اهل عمل باشیم.2

نمی نشیند! البته همیشه اینطور نیست که طرف گوینده شخصیت بدی داشته باشد که به دل مخاطب ننشیند و شاید مشکل از سمت 

رف به دلم  این ح  ولی گاهی اوقات یک مورد ساده ای بیان می کنیم که مخاطب می گوید: ال از ما نیست.  شکمخاطب باشد. همیشه ا

هدایت دست ما نیست. هدایت برای   . ندبه دل مخاطبانمان بنشیان شاءاهلل  ل بیان کنیم تا  ی دیداهمه حرف هایمان را از سوشست! پس  ن

 خدای متعال است. خدا بخواهد شخص هدایت می شود ولی ما باید ابالغ مبین کنیم و وظیفه خود را انجام دهیم. 

در رابطه با ، باید چشم تیزبینی داشته باشیم و مراقب چشممان باشیم.  ان را که می کشیمخواهیم هدف را بزنیم، کم  بنابرین وقتی می

، روح . هرچه عمل شما قوی تر باشد، باطن قوی تری داشته باشید کمان، عمل شماستمی فرمایند که این  یکی از معصومین  کمان هم  

یم عمل کنیم. اهل تهمت و غیبت  به آنچه می گوینید و بهتر به هدف بزنید. پس کب می توانید تیر را پرتا بیشتربزرگتری داشته باشید، 

اریم؛ نیت  ن موارد را کنار هم بگذیم. نکته آخر اینکه همه ای اکرده نباشیم و از گوشمان، از غیبت شنیدن مراقبت بیشتری کنهم خدای ن

م. وجود ایشان نور است، ما هم باید تقدیم ایشان کنی امام زمان نینو ناز خالص، بی ریا، پاک، خلص، ناب و گوارا، همانند وجود پاک 

بابای نازنینم،   و ندارم را آورده ام.  ه ام. همه دارفکرم، همه دلم، همه زندگیم را آوردن همه  ه ایشان عرض کنیم: م. بنور تقدیم ایشان کنیم

توتیای   شما   قربان همه وجودتان شوم. خاک پای  شوم،فدای شما    رورم، سید و ساالرم، قربان شکل ماهتان بروم، و س  والخوبم، م  بابار

 یر و بلندمان کن. یا علی چشم ما. ما با همه دار و ندارمان آمده ایم. ارباب دست ما را بگ


