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 می بسم اهلل الرحمن الرح
 محمد وآل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین الحمدالله رب العالمین، اللهم صل علی

َک الُحَجِه بِن الَحَسن ُهَمَّ ُکْن ِلَوِلِیَّ  الَلَّ
 َصَلواُتَک عَلیِه و َعلی آباِئِه 

اَعِه َو ِفی ُکِلَّ َساَعه    ِفی َهِذِه الَسَّ
ًا َو َحاِفظًا َو   َدِلیًًل َو َعْیناً َقاِئدًا َو َناِصرًا َو َوِلیَّ

ْرَضَک َطْوعًا َو ُتَمتَعُه ِفیَها َطِویًل
َ
ی ُتْسِکَنُه أ  َحَتَّ

 

 دن یرس یبرا دهد یاست که او را واسطه قرار م نیا کند، یاعطا م یکه خداوند متعال به کس ینعمت نیباالتر د،یدان یطور که مهمان

 .است یسعادت استثنائ کی نیا و گران؛یخودش به د ینعمت ها

دارند  علیهم السالم اهل بیت اناتیو ب شاتیدر فرما یدارند و رتبه و مقام خاص یاستثنائ گاهیدارند، جا یاستثنائ یکه ثواب ها ییکارها کل

 نکه یمثل ا .دیشو یم یگرینعمت به د دنیرس یشما واسطه براجنس که  نیهستند از ا ییکارها ،کرده اند دایپ  ژهیو گاهیو در قرآن جا

کردن و رشد دادن  تیو باالتر از همه هدا خطر هست را نجات دهد که جانش در یفرد ،انسان نکهیا ای میصاحب خانه کن ار یمحتاج

و  دیایکند و باال ب دایو آنقدر رشد پ کند  دایرشد پ  یفرد علیه السالم نی رالمؤمنیام تیاست که به وال نیا تیمرتبه هدا نیباالتر. و گرانید

تمسک کند که امروز  علیه السالم و به آن بزرگوار و فرزندش امام عصر علیه السالم نیرالمؤمنیدراز کند به دامان ام دستبلند مرتبه شود که 

 .میهست  علیه السالمما در روزگار امامت امام زمان 

 

 موضوع تی. اهم1

 ن یا ،یسخنران یانیپا یمعموالً در بخش ها یعنیاست.  یسخنران ینایپا یدر ارتباط با بخش ها ،میمطرح کن میخواهیرا که م یبحث

. البته کنند یکار را م نیا نیآغاز ایوسط  یاز سخنرانان در قسمت ها یکه برخ کند یم دایتحقق پ  علیه السالمبا امام زمان  وندیبخش پ 

کند،  جادیرا ا وندیپ  خواهد یحاال سخنران محترم م. شود یبرقرار م وندیاست که پ  ی. بحث ما آن بخشستیما ن بحثزدن،  وندیمحل پ 

که  یفرد ایبرقرار شود و  علیه السالم با امام زمان وندشیدر آن بخش پ  خواهد یدارد که م یدارد، متن یدارد، کتاب یکه دلنوشته ا یزیعز

 را برقرار کند. وندیپ  نیا خواهد یم یبخشو در  یلمیف ،یپ یکل یبرا ،نوشته است ییویسنار

آغاز  کی .استحکام الزم را دارد یاز متون، سخنران یاست که در برخ نیا ،میشو یبا آن مواجه م یکه گاه یکه هست و مشکل یضلعم

در آن   یمطالب خوب  .هم دارد  یبدنه محکم و قو  کی  ،یآغاز طوفان  کیبعد از   یدارد و حت  یآغاز طوفان کی  پیکل ای  ویدارد، سنار  یطوفان

 یبحث معرفت  کی  شود،  یم  یرفتار خوب بحث و بررس  کی  ،از اجتماع، از جامعه  .آورند  یرا شاهد مثال م  یخوب  اتیآو    شود  یتذکر داده م

 ... . شود و یطرح م قیعم

آماده است.  دنیشن یباشد، مخاطب برا پیو کل ی. اگر در سخنرانشود یم خکوبیمخاطب ما م افتد، یخوب م یاتفاق ها نیا همه

مخاطب روشن   یبرا  دیآنچنان که با  ،یاصل  معموالً ارتباطش با بدنه  ،میبزن  وندیپ   علیه السالمبا امام عصر    میخواه  یکه مرا    یآن بخش  یمنته

که  یآن بخش یعنی .میچند جلسه در ارتباط با آن صحبت کن نیدر ا ایامروز  میخواه یم که ما است یآن موضع نیاو  شود ی، نمشود

صحبت  ریسخنران راجع به غد دیفرض کنمردم را با امام زمانشان برقرار کند.  وندیاستفاده کند و پ  دخواه یم متن سندهینو ایسخنران 

 یهم مطرح م یخوب شاتیو فرما کند یصحبت م نهایراجع به همه ا گاهشیجا تش،یسند ش،یراجع به استحکامش، محتوا کند، یم

جالب   اریبدنه بحث بس  کی  ؛یشروع طوفان  کی  شود،  یمطرح م  بایز  یلیخ  گریو مطالب د  شد؟  ینبود، چه م  ریاگر غد  نکهیراجع به ا  شود

امام  تیبا وال دیکه با ییمخاطب ما آن بخش نها یاما گاه .برد یها لذت مکه مخاطب واقعا از آن یعال یها امیپ  یسر کیو جذاب و 

 فهمد؛   یکه ارائه شده، نم  یآن بحث مستحکم  نیب  ی. ارتباطردیگ  یانجام شود را نم  علیه السالمامام عصر    تی، با داللت و هداعلیه السالم  عصر

 .شود یرا متوجه نم  علیه السالمکه انجام شده و امام زمان  یآن آغاز طوفان
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 افتیدر راآن  ،دهدانجام  ،میارائه داد ریکه در ارتباط با غد ییمخاطب با توجه به محتوا میکه ما دوست دار یچه بسا آن اقدام و عمل و

 یامهایمخاطب ما هست و پ  رسد، یم انیمتن که به پا ای شود یکه تمام م پیکل ای گردد یکه به خانه بر مشب  تیهادر ن کند. ینم

کار روشن هست،  نیا یگاه ای. انجام دهد دیرا با یچه کار قایدق علیه السالمدر ارتباط با امام زمان  داند ینمکه  نیاو  م،یکه داد یخوب

 .مینکرد  یمان داشته باشد را به مخاطب معرف  یسخنران  یبا بدنه اصل  یتام و کامل  ارتباط  ایخوب    یلیکه مرتبط خا  ر  یما در واقع کار  یول

 

 . فرمول معجزه گر2

فعل قابل  کیکه مخاطب ما در دستش و در ذهنش  میسیبنو یبه نوع  م،یحرف بزن یبه گونه ا میخواه ینکته مهم وجود دارد. م سه

 دیبگو خواست یکارگردان به من م سنده،یکه سخنران، نو یحرف نیمن ا دیبگو ،که اگر انجام داد شدباداشته  یریگانجام و قابل اندازه 

در ذهن مخاطب بماند که  یقابل توجه مسأله. باشدشده  فیتعر حیاقدام صر نیا میخواه یدهم. ما م یم جامکردم وآن را ان افتیرا در

منجر به انجام  حیدعوت صر کی می ناما بتو نکهیا ی. براندیو آثارش را بب  جیرا تجربه کند و در واقع نتا معلیه السالبا امام زمان  وندیپ بتواند 

 نکهیتا احتمال ا  میاوریب مان وکالم  امیدر آن پ   عنوان راسه   دیبا  م،یداشته باش  ریمباحث مطرح شده در خطبه غد  یدر راستا  یاقدام عمل

 .مییگو یعنوان را ما ممخاطب انجام دهد، باال رود. آن سه  میخواه یم علیه السالممام عصر که ما در ارتباط با ا ییآن کار نها

در  دی)شا مجرب است یکار ،دیانجام ده مییگو یم علیه السالمدر ارتباط با امام زمان  که مسأله ای انیدبد مییبه مخاطب بگو نکهیا اول

هستند   یسخنران و افراد  سنده،یکارگردان، نو  اریکه به اخت مییبگو  حیهم صر  دیو شا  ما باشد  اناتیدر روح ب  دیکالم ما باشد، شا  یمحتوا

 یادیقبال توسط افراد ز کار نی. ااولین فردی نیستید که دعوت به انجام این کار شده اید شما یعنیند، ه اها انجام داد یلیخکه فعالند(. 

تحت  را مییگویکه م قولهم ۳ نیا اجازه دهیدنکته اول است.  نیا .کنند یم و هنوز به آن عمل دندیها اثر آن را د یلیانجام شده و خ

که چگونه صحبت  میکن یگر را مرور م مول معجزهفر کیما  میی. بگومیانتخاب کن شیبرا گر را اسم فرمول معجزهو  میعنوان بگذار کی

ا احتمال انجام آن را یانجام دهد، برود و انجام دهد  علیه السالمدر ارتباط با امام زمان  میرا که دوست دار یتا مخاطب ما آن کار میکن

بلند و با  یبه ندا دیاقدام با نیبودن ا ریپذ شده بودن و تجربهما مجرب بودن و تجربه  امیپ  یدر محتوا که نی. پس اول امیباال ببر اریبس

 .بلند به گوش مخاطب ما برسد یصدا

و  میکن فیاو تعر یاقدام را برا نیا یو اجزا میدعوت کن ،که بتواند انجام دهد یاقدام کی، او را به آشکار و روشن یلیخ دیبا نکهیا دوم

 ی. اگر کسیکرد  یکه قبال نم  یکن  یکار را م  نیتو ا  ندیبگو  گرانید  یعنیباشد.    یریگ  قابل اندازه  گرانید  یاقدام توسط خودش و حت  نیا

خودش بتواند به صراحت به  ایو  یداد یکه قبال انجام نم یده یم را انجام یکار کیشما دهد  صیتشخ یبتواند به راحت اشد،شاهد ب

 .دیبگو هیبق

و  راتیخ نیآثار را دارد. ا نیانجام بده، ا مییگو یکه به تو م یکار یعنیاست. کار  نیگفتن آثار اباشد، ما  امیدر پ  دیباسوم که  نکته

 برکات را دارد.

 ن یبه هم  ،میهخوا  یرا که از تو م  یما کار  کهنیا  ماند. دو  هتجربه کرد ها  یلیاست و خ  ریپذ  تجربه  مییکه بگو  شدبا  ما امیدر پ   مورد  ۳  نیا

و  میگر صحبت کرد هراجع به فرمول معجزگفتن و تذکر به آثار است.  ،سومش بحث است و نکته نیا شیقابل انجام است. اجزا یراحت

اقدام قابل   کیو دعوت آشکار به    اند  تجربه کرده  ها  یلیقابل تجربه است و خ  ،دهند  یکه دارند انجام م  یکار  دیحتما اشاره کن  هک  میگفت

 .دییو آثار کار را هم بگو دیبکن یریگ اندازه

که  یبکه مطال میداشته باش ادیبه  دی. به هر صورت ما بامیمردم تذکر بده یرا برا ریغد خطبه یاز فرازها یکی میخواه یم دیکن فرض

صلی اهلل علیه و آله و  امبریپ  شاتیاز فرما یکیبرد.  یادیز یها استفاده شود یمطالب م نیو قطعا از ا ستین یمطالب صرفا نظر ،مییگو یم

 ن ید گر یاری کند، ی. حضرت نصرت مالله نیاال انه ناصر لد :هست ریتعب کی علیه السالمبه خاص شخص خود امام عصر  راجع سلم

او  قی، توسط حضرت و از طرعلیه السالمامام عصر  هم هست. خداوند متعال به واسطه ی. مطلب مهممییگو یمطلب را م نیت. ما اخدا اس

 کی. با  دیکن  یم یخوب  یها  یو سخنران  شاتیفرما  هیقض نیا  تی. شما در اهمشنود  یمطلب را مخاطب ما م  نی. اکند  یم یاریرا   نشید

 ی. ولدییگو یرا م نی. بعد به مخاطب هم ادیکن یرا شروع م هیقض یآمارده کیخاطره، با  کی ه، با طرحطرح مسأل کیداستان، با 

 گنگ است. نجایمخاطب ا یما برا امیانجام دهد؟ پ  دیچه کار با یعنیانجام دهد؟  دیبا یارتباط چه کار نیمخاطب شما در ا
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 دیشا شود، یم یاری یتوسط امام هر زمان نید نیخداوند مهم است و ا یبرا خدا نیجا تمام شود که د نیشما هم امیپ  ای یسخنران اگر

مثال  دییو بگو دییخدا بگو نید یاریرا در  علیه السالم نی. نقش امام حسدیاوریب ییها شاهد و مثال خیو از مقاطع مختلف تار یفراتر برو

 دییبگو. شکست یبود، کل جامعه را در هم م شده جادیکه ا یضاللت نی. ادافتا یاتفاق نم نینصرت د نینبود، ا علیه السالم نیحس اماماگر 

خواهد کرد،   یاریرا    نیعصر ظهور د  در  گونه است.نیهم ا  علیه السالمامام زمان    دییو بعد بگو  کرد  یاریخداوند را    نید  علیه السالم  نیامام حس

 نصرت دیبرو ای دییرا بگو علیه السالمامام صادق  یداستان زندگ یها هشاخص دیشما برو یحت دیشا ای. کندیم یاریرا  نیهم د بتیدر غ 

که  دیورود کن یدر داستان نصرتشما  ،تر باالتر و ملموس یلیخ یحت ای دییبفرما ،اند رسانده نیبه د علیه السالم ریرا که حضرت ام ییها

حضرت نصرت کند   دیشا  اینصرت قابل مشاهده باشد.    نیندارد ا یلزوم  دییو بگو  کند  یم  نشیدر عالم به د  علیه السالمخود حضرت حجت  

باشد   علیه السالموسف  یمانند نصرت حضرت    تواند  یم  ،خدا  نیعصر به د  نیدر ا  علیه السالمنصرت امام زمان    دییبگو  ایو    میما متوجه نشو  یول

تنها مشکالت کشور  ،مصر بودند زیعز یوقت یعنی. . فقط هم مربوط به کشور خودشان نبودکه مشکالت و معضالت جامعه را حل کردند

 ییرهایهم تدب علیه السالمزمان  امام .گرفتند یم یاری علیه السالم وسفیحضرت  ریاطراف هم از تدب یمصر را حل نکردند بلکه کشورها

شناخته  دیاما شا کنند یلقا مرا در قلوب ا ریاز تداب یو برخ شود یحل م  شانیبه دست ا مایمشکالت جهان مستق یکه برخ کنندیم

 برده انیرا از م ها دعتاز ب یاریبودند و بس شانیا گر یاریو سرباز و  شانینام برد که متمسک و متوسل به ا ییاز علما توان ی. منشوند

ارزشمند مطرح شود.  یانسخنر کیدر  دیاست و با حیموارد صح نیخداست. همه ا نیناصر د علیه السالمکه امام زمان  گرفت جهیاند و نت

 ن یچگونه د علیه السالمکرد که امام زمان  انیب اتیاز روا یبحث مستحکم ارائه کرد و با شواهد کی یخیبا استفاده از شواهد تار توان یم

 ای یخنرانکه س رسد یکه به نظر م نجاستیو ا میاقدام نداشته باش کیبه  یدعوت چیه دیشا یول نصرت خواهد کرد. ندهیخدا را در آ

خدا توسط هر امام را در هر زمان   نیقسمت از آن نصرت د  کیساخت و در    پیمجموعه کل  کی  توانیکم دارد. م  یزیچ  ،نوشته ای  پیکل

 نیا یانیم ای یانیپا یداشت و در سخنران یسلسله سخنران کی توان یم ای اختپرد علیه السالمبه امام زمان  یانینشان داد و در بخش پا

امروز فرد  یبرا یو اقدام عمل وندی پ  کیمجموعه  نیبهتر است در ا اما صورت باز هم بحث کامل خواهد بود. نیدر ا .دادا تذکر مورد ر

کار امام  اسیدرست است مق م؟یکن یمراجعه م علیه السالمخودمان به امام زمان  یدار نیاست که واقعا ما در د نیا سؤال. میکن فیتعر

و  شود یم کیلم به ما نزدما در معرفت و عمل و ع  یها وجود به اندازه قلب نیاست اما با ا یباال و در سطح جهان اریسب علیه السالمزمان 

از آموزش  یاضیر شمندیاند کی دیشا .ابا کند ییآموز چهارم ابتدادانش کیدانشمند از آموزش علوم به  کی دی. شاکند یبه ما کمک م

خداست.   نید  گر  یاریو   لی. معلم جبرئستین  گونهنیا  علیه السالمابا داشته باشد اما امام زمان    ییوم ابتدادانش آموز س کیجدول ضرب به  

 .«کردم  یبه او خدمت م کردم،  یاگر دوران او را درک م»: ندیفرما یم علیه السالمامام صادق 

کوچک   یها  و انسان  تامیدست ا  علیه السالم  نی رالمؤمنیام  نکهیکما ا  .ردیگ  یاست اما دست ما را هم م  یفرد  نیچن  نیا  علیه السالمزمان    امام

 ی م یاری یدارنیدر د زیاما ما را ن کنند یم یاریخدا را  نیباال د اسیمقدر  علیه السالم. درست است که امام زمان گرفت یو بزرگ را م

هُ »: ندیفرما یم صلی اهلل علیه و آله و سلممرتبت  ی. حضرت ختمدهند اصُر ِلد الإنَّ  کند؛ یخدا را نصرت م نیفرزند من د نیا «الله ِن ینَّ

 به شانیکه ا  میبدان  نیقیو    میکمک بخواه  علیه السالماز امام زمان    مان  یدارنیو در د  میکن  هیتجر  دییایب. کند  ینصرت م  زیما را ن  یدارنید

 .میکن ارهاش یو اجتماع  یارزش اخالق کیبه  یما کمک خواهد کرد. در بدنه سخنران

 یقطعا جزئ ،در جامعه باشد بایعرف ز کیو  یمستقل عقل کیکه  یباشد، هر موضوع  داشته یو اجتماع  یکه ارزش اخالق یموضوع  هر

امر  نیدر تحقق ا علیه السالمقطعا امام عصر  ،گرانیخوب مانند تشکر کردن از د یحرکت اجتماع  کیبا انتخاب ماست.  یدارنیو د نیاز د

علیه با امام زمان  وندیدر بخش پ  م،یمطرح کن یخوبه مانند شکر و تشکر را ب  یبحث اجتماع  کی یاندر سخنر ر. اگکند یم به ما کمک

 دیخواه  یاست و اگر م  یدارنیو د  نیناصر د  علیه السالمامام زمان    میی. بگومیکندر شکر و تشکر صحبت    شانیدرباره کمک ا  میتوان  یم  السالم

کنند که هم  یم یریو اندازه گ ریتقد یشما به گونه ا یرا برا طی. شرادیکمک بخواه شانیاز ا ،دیباش یوفقفرد م یردر تشکر و شکرگزا

 .دیهم خوب عمل کن و دیریبگ ادیخوب 

 ه،ی. حق همسامیحق الناس را مشخص کن یاجزا ،میکن یحق الناس صحبت م تی. اگر در ارتباط با اهماست یدیکل یاربس نکته نیا

و  یبا آن صفت خاص اخالق یشوند که از فردا انسان یو مردم مشتاق م دیکن یمسئله صحبت م نیراجع به ا یوقت. ، ارباب رجوعکارهم

 ها تذکر داد.به آن دیخب با .دباشن ،دیکه شما فرمود یاجتماع 
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به سراغ است.  ینکته مهم نیا ،کند یشما را نصرت م یدارنیخداست و در د نیکه امام ناصر د میکن یصحبت م ریراجع به غد اگر

. مصداق کوچک میاول وقت بخوان  . مصداق کوچک: نماز رامیکه با لبخند با مردم رفتار کن  نی. نمونه مصداق کوچک امیمصداق کوچک برو

 .مینیب یو اثرش را در زندگ گاهیو جا تیاهم دی. ضمنا باباشد علیهم السالم یهدائمه  ارتیبه زرفتن  تواند یم

به امام زمان  حتما، دیشو ی. اگرداخل حرم مدیشو السالم علیهحتما متمسک به امام زمان  ،دیدهبا معرفت انجام  ارتیز دیخواه یم اگر

 ،یعقل ،یعرف ،یاله ،یبزرگوار است. به لحاظ حقوق نیامروز متعلق به ا حرم نیا ن،یسرزم نیخانه، ا نی. چرا که ادیمتذکر بشو علیه السالم

وارد   علیه السالمامام زمان    یکه در خانه شخص  دیاست. توجه داشته باش  علیه السالمامام زمان  ،  علیه السالماه امام رضا  رم و بارگخانه و ح  صاحب

با  ارتیز کیو  دیآداب مهمان بودن را خوب ادا بکن دیکه بتوان دیاز صاحب خانه کمک بخواه د،یو حاال که در خانه او هست دیشو یم

  ن ی از ا  یوقت و دیخدا را وجدان کن نید ی. ناصر براکند یبا شما چه م علیه السالمکه امام زمان  دینیب یآن وقت م معرف قسمتت بشود.

مشرف شده  علیه السالمامام رضا  ارتیدو بار به ز ای کیباالخره  ،هستند رانیکه در ا یکه تمام افراد دیمتوجه باش ،دیشو یحرم خارج م

 زائر ای دزائر بوده ان ایافراد  نیکه اکثر ا نیبه جهت ا .دیبگذار رانیدر کل ا ،دیگذار یزوار داخل حرم م یارا که بر یهمان احترام .اند

مختلف احترام و کمک به زوار امام رضا  قیمصاد .کند یحضرت کمک م بای. آنقدر زدیکمک بخواه علیه السالمخواهند شد. از امام زمان 

همان فرمول معجزه گر  ،وارد شدن یطور جزئب قِینوع مصاد نی. به اکند یوکمکتان م شود یو متذکر م دهد یم ادیرا به شما   علیه السالم

 عرض کردم. یریاندازه گ قابلِ اقدامِ کیبه  آشکار من در باال به عنوان دعوتِکه  می گویند

شما کمک و  یکه امام در زندگ دیبت کنصح تر یجزئ دیخداست. با نیناصر د علیه السالمامام زمان  دییو نگو دیصحبت نکن یشکل کل به

چقدر  دینیکنند. بب کمکبه شما که  دیتوانند به شما کمک کنند. بخواه یکه مثال در بحث احترام به زوار منی. کما اکند ینصرت م

 ی مشتاقند برا نیکه در کلّ کره زم یتمام کسان یشب برا نیدر ا مییای. بشود ین مابه زوار قسمتت رامکمک به زوار و احت قیتوف

 کنند. دایرا پ  قیتوف نیا میکن عاانجام دهند، د یکار  علیه السالم نیالمؤمنریام

صلی اهلل  رسول مکرم اسالم  یبایز شیفرما عرض کردم خدمت شما .میبحث انتخابش کرد نیا یکه برا ییبه همان فراز طال میگرد یمبر

خدا  نیدهمانا او  دیباش آگاه( الله نیالناصرلد انه اال) فرمودند: صلی اهلل علیه و آله و سلم امبری. پ علیه السالمباره امام زمان در علیه و آله و سلم

علیه  ریخدمت به حضرت ام قیکه توف میبزرگوار بخواه نی، عاجزانه از ااستگر  یاریناصر و  علیه السالماگر امام زمان کند.  یرا نصرت م

 نیکمک و نصرت به د  ،یدارنید  مرتبه  نیست. باالترا  علیه السالم  نیرالمؤمنیام  یاری  ،یدارنیمرتبه د  نیرا قسمت ما کنند. چون باالتر  السالم

 .بخواهد یگزارخدمت قیما دعا کند، از خدا توف یما هموار کند، برا یراه را برا میبخواه علیه السالمخداست. از امام زمان 

. میبود. ما در قسمت قبل راجع به دعوت آشکار صحبت کرد ردنکها قابل تجربه از آن یکی. میگفت گر سه نکته  در آن فرمول معجزه ما

مختلف  یها خداوند داشتند، در برهه نیبه د علیهم السالم تیکه اهل ب یمثل نصرت د،یکن یمطرح مرا  یعال یلیمطلب خ کیاگر  میگفت

 ی را نشان م هانی. اعلیه السالم ری، زمان خود حضرت امعلیه السالمن امام ، زماعلیه السالم. زمان امام صادق میده یرا نشان م یاری ونصرت  نیا

شما هم  یبرا دییبگو. دیحتما در ارتباط با امروز او هم صحبت کن. دمیفهم دیگو یم برد، یلذت م د،یآ یما به وجد م مخاطب .میده

از امام   د،یصبحتان را بخوان  اول وقت باشد، نماز  تانینمازها  دیست داردو  . اگرکند  یم  یاری  دینداریشما را در    علیه السالمامام زمان  .  هست

اول وقت  .به موقع و سر وقت باشد میها نماز صبح یکمکم کن خواهم یم ،علیه السالم الزمان صاحب ای. بگو دیهکمک بخوا علیه السالم زمان

 یکه م ییبا دعا  علیه السالمامام عصر  ی. ولمیباش دیهم با هانیمشاور و ا باشد. و البته دنبال استاد و ادیباشد. دوست دارم توجهم در نماز ز

ها را کتاب نیبهتر ،یکن دایادها را پ است نیکه بهتر شود یم دهیتو چ یزندگ یبرا یریتقدکند،  یم یکه از درگاه اله یو درخواست کند

در  یتوانیم .یبه مردم کمک کن یتوان یو م یرا اول وقت بخوان نمازت یتوان یو م شود یو لطف خدا شامل حالت م قیتوف، یکن دایپ 

 .یکن یگزارخدمت ریغد

 یکل می. در آن مفاهدییبگو حیصر میبود که گفت یا نکته همان ن،یاست. ا گر یاری دینداری یچون او برا ،افتد یها م اتفاق نیا همه

 یعنی. کند یم یاریتو را   علیه السالمامروزت هم امام زمان  یبرا مییاست. بگو مؤثر اریاگرچه گذشته بس .می. در گذشته متوقف نشومینمان

و  ی. او محل تجلستیمهم ن شیکه فقط در امور بزرگ وارد شود. آن بزرگوار اصال کوچک و بزرگ برا ستیطور ننیا علیه السالم زمان ماما

 .ستیتر از کار درشت ن او سخت یبرا زیکه کار ر نیاست و ا کسانیاو  یو درشت برا زیر نیگر شدن تمام اسماء خداست. بنابرا جلوه

کار  نیا مییقابل تجربه بودن بود. بگو ،گر بود. قسمت اول فرمول معجزه ،قسمت دوم یعنی .نکته بود کی نیکنم خدمتتان که ا عرض

اگر  است نیباشد. من بحثم ا ندهیخود گو دیبا ،استکه تجربه کرده  یکس نیتر مهمتجربه کرده اند. و  ها یلیقابل تجربه است و خ



 

 5صفحه 

 

 81کارگاه آموزشی 

 جلسه اول –علیه السالم پیوند سناریو با امام زمان 

 یشو است، گفت و گوکند، در غرفه است، تاک یصحبت م و استنشسته  زیسخنران است، پشت م کند، یم تصحب ییدارد جا ندهیگو

مرا   یدر زندگ  علیه السالممن خودم تجربه کردم. بارها امام زمان   دی. بگودیبگو دیخودش با  اتیاست، از تجرب  لشیبا فام  ایبا دوستش   یعاد

قابل قبول   دیجا شاآن  یول .فتدیاتفاق ب  یگریبه شکل د تواند  یم  یسندگینو  ای  پیکل  کی  یراب  ویدر بحث سنار  نیاست. خب ا  کرده  یاری

. کند  یجربه مرا ت  نیداستان ا  یاصل  تیشخص  دهد  ینشان م  یام؟ ول  کار را کرده  نیمن ا  دیبگو  خواهد  یم  یمثال کارگردان چطور .باشد

است.   یمرب  یکیاست و    یراو  یکی .مختلف هستند  نوعهفت   ایحاال شش    داستان  یمرب  ایداستان و   یراو  ایداستان   یاصل  تیشخص  ایو  

 .دهند یاول داستان را ارتقا م تیو شخص ندیآ یم هانیدوست است. معموال ا ایهمراه  کی یکی

 شو، خودِتاک  ای  یسخنران  ایدر صحبت کردن رو در رو  کار را تجربه کردند.  نیا  ها  یلیکه خ  مطلب را مطرح کنند  نیا  توانند  یها مآن  خب

 . اصال مخاطب ما جذاباثر دارد  می. بداندیاش بگو  یزندگ  یشخص  یها  کار را تجربه کردم و از تجربه  نیکه من خودم ا  دیبگو  دیبا  ندهیگو

تر از تر و مطرحمعروف ،مینگاه کن میبخواه یدر سطح جهان ،یسخران ا در حوزهاست. م ندهیگو یها خاطره دنیشن شیکالم برا نیتر

 ی زندگ یها تجربهافراد  افتد، یکه اتفاق م یزی. در تِد آن چمیندار کند، یبرگزار متِد  که خود موسسه ییها برنامه ای که یمباحث

هم که  انیاد ریسا غاتیدر تبلمثال . کند یگوش م رود یم همه مشتاقانه نیاست که مخاطب ا نیهم یو برا ندیگو یم اخودشان ر

ث». گرید میهم دار اتی. و ما در آافتد یاتفاق م نیهم ،رندیگ یبزرگ م یها شیهما َحدِّ
َ
َک ف ا ِبِنًعَمِه َربِّ دارد  حیصر یلیخ هی. آ«فأمَّ

 . یهذا من فضل ربگو: بگو. به مردم ب به مردم نعمت خدا را .است داده نعمتخدا به تو  دیگو یم

هذا  علیه السالم مانیباشد که جناب سل یخواهم داد که داستان از چه قرار م حیتوض یبعد یرا در قسمت ها نیا بنده، اگر سعادت شود

ت. فضل خداوند اس نی: ادیگو یکه به مردم م نندیب یخودشان م یاز وص یبرکت و حرکت شانیا ی. به عبارتندیگو یرا م یمن فضل رب

: ندیگو یخاطر به مردم م نیهم هو ب ابدی یم یتجل  علیه السالم مانیبر جناب سل ،دهد یانجام م ایآصف بن برخ هک یلطف و حرکت یعنی

خودمان بارها و بارها تجربه   م،یبده میخواه  یرا که م  یامیپ  که  میکن یزندگ  یگونه ا  هب  دیباهم    مادر واقع  کار را کرد.    نیآصف ا  دینیبب

و آن تجربه را به  میداشته باش یتجربه شخص صلی اهلل علیه و آله و سلممرتبت  یحضرت ختم شاتیفرما کانیبه  کانیبا  دیبا ما .میاشکرده ب

 تجربه اتفاق افتاد. نیا  علیه السالمبه برکت وجود امام عصر  میکن انیو ب میمردم بگوئ

 ،نبودند  علیه السالماگر امام زمان    میفهم  یو م  میدان  یما که م  ،است  یدار  نید  یراب  علیه السالمامام زمان    یگر  یاری  اگر بحث نصرت و  یعنی

اصال قرآن به برکت وجود  .شد یقرآن نازل نم ،نبودند علیه السالمکه اگر امام زمان  میفهم یما که م .وجود نداشت ایدر دن ینید گرید

 یها را منیا .گردد یدفع م  علیه السالمامام زمان  لهیبه وس ،اهد وارد شودخو یم نیکه بر د ییبالها .شود ینازل م نیحضرت بر زم سمقد

در سالم کردن  یکس دی. حال شامیمان هم تجربه کنخود یشخص ینداریدر د دی. بامیهم تجربه کن مانیشخص یدر زندگ دیاما با میدان

در تشکر از مردم،   ایدر نماز شب و    یگرید  شخص  مراجعه کند.  علیه السالمدر ترک بخل و خست به امام زمان    گریشخص د  ای  و  به کودکان

 علیه السالمبه امام زمان    یدار  هیهمسا  کویدر حسن جوار و ن  گرید  شخصحقوق مردم،    یدر ادا  یگریمردم، فرد د  شیدر ستا  گرید  شخص

ست که بهتر ا میریگ یم ادی ،میکن یه آرزو مک یزیآورند که آن چ یرا فراهم م یطیشرا .معلم هستند علیه السالممراجعه کند. امام عصر 

 . مموضوع را تجربه کنیاین 

کلمات فقط و  نی. ادیرا نگاه کن علیه السالم نیرالمؤمنیکلمات قصار حضرت ام. دی. نهج البالغه را باز کنمییبگو مانیشخص یتجربه ها از

 ل که در آن قف  ینیتریهستند، اما و  علیه السالم  نیرالمؤمنیز اما  یرویپ   ی. اگرچه آنها ستاره هاستندیفقط منحصر در سلمان، اباذر و مقداد ن

 .ستین ،دینداشته باشبه آن  یدسترس باشد و شما اجازه

فراهم   یرا طور  رونیب  طیتا شرا  دیکمک بخواه  علیه السالم. از امام زمان  دیو لذت ببر  دیبردار  علیه السالم  نیالموحد  یاز مول  شیفرما  کی  شما

 یکنند و هم کمک م یو هم فهم را عطا م  قی. آن وقت حضرت هم مصادمیو بدان عمل نمائ  میدرک کن  و  میرا بفهم  شیا آن فرماکنند ت

توانستم  علیه السالمامام زمان  یاریرا من با  علیه السالم نیالموحد یمول شیفرما نیتوان گفت: ا ی. آن وقت ممیکنند که به آن تحقق بخش

 .ستیآثارش است و اصال هم بد ن نیا کنم و ین عمل مامروز بدا بفهمم و

  علیه السالم مانیآن خدمت را به حضرت سل انجام دادند و تخت را آوردند و علیه السالم مانیجناب سل یآن کار را براه آصف ک یوقت چطور

 ما  .به کار جناب آصف جلوه دادند کار را کرد. در واقع نیاز فضل خداوند بود که او ا نیگفتند که: ا علیه السالم مانیحضرت سل ،انجام داد

را من به برکت وجود   یعبارت نوران  نیا  با،یز  شیفرما  نی. ادینیب  یرا م  علیه السالم  نیالموحد  یمول  شیافرم  نیا  می. بگوئمیجلوه ده  دیهم با
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که حجت خدا  به من کرد یاوند تفضل. خدمیگو ینعمت خداوند را مکنم.  یهم نم ییتجربه کردم و خودنما علیه السالممقدس امام زمان 

کرد. مگر جناب  یاریبه من کرد که حجت بعد از من، مرا  یگفت: خدا تفضل زین علیه السالم مانیحضرت سل نکهیا کما .ندکرد یاریرا م

من  علیه السالم خداوند تفضل کرد به برکت امام زمان می. ما هم بگوئیکرد. هذا من فضل رب یاری: آصف مرا دیگو ینم علیه السالم مانیسل

 را انجام دهم. ینیکار د نیتوانستم ا

 تانیزندگ  یتمام روزها  دی: دوست دارندیفرما  یم  صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریهست. پ   یشیفرما  صلی اهلل علیه و آله و سلممرتبت    یحضرت ختم  از

 .دیمردم باش گر یاری که دیاز خداوند متعال بخواه دید شدبلن باشد و رحمت و برکت خداوند بر شما نازل شود؟ صبح که کویو ن بایز

 ،کردن تو ی. بعد به برکت خوبیکن یدهد تا به مردم خوب یم قیاوالً توف خدا .را بخواه نی. ادیکننده به مردم باش یکیکننده و ن یخوب

 ایخواستم که  علیه السالمهر دفعه از امام زمان را  صلی اهلل علیه و آله و سلممرتبت  یحضرت ختم شیفرما نیاکند. من  یروزت را خوب م

الً روزم خواستم، اص  نگونهیکه از خداوند متعال ا  ییها  صبح  .کمک کرد  حضرت  .کار را انجام بدهم  نیخواهم ا  یم  ؛علیه السالمصاحب الزمان  

شده  ییده و آن روزِ من، روز طالکمک به مردم قسمت من ش قیبوده است. مدام توف گریجور د کیبوده است. فضا  یگریجور د کی

 است.

ها از جمله خود من، تجربه کردند.  یلی. خمییتجربه شدنش را هم بگو  م،یده  یاقدام قابل سنجش م  کیکه به مردم    نیما عالوه بر ا  پس

کردند.   یشان مراجعه م  ینداریچقدر بوده است، مردم در د  السالم  معلیهائمه    یکه من به آنها گفتم و در زندگ یمن، دوستان من، آن کسان

 هم قسمت دوم فرمول معجزه گر بود. نیپس ا

صحبتمان   نیو از ا میصحبت کن ریراجع به غد میخواه یاگر م میگفت. میرا ذکر کرد ینکته اساس ۳در بحث آن فرمول معجزه گر،  ما

قابل تجربه است،  مییبگو نکهیا یکیما باشد.  یدر گفتگو وعقالب و موض ۳ دیبا م،یریبهره بگ علیه السالممردم با امام زمان  وندیپ  یبرا

من مراجعه  یّبه وص یبه مردم نشان بدهد که اگر کس نکهیا یبرا علیه السالم مانیسل جناب .ها تجربه کردند یلیشده و خ هتجرب مییبگو

علیه  تمسک به امام زمان نندیتا مردم بب اورد؟یا برتواند تخت  یم ی: چه کسدیگو یآورد. م یآن قصه را فراهم م ،ندیب یم ریکند، خ

کند،  یتشکر م علیه السالم مانیآورد و جناب سل یرا م در واقع آن تخت علیه السالم. جناب آصف توانمند است یول یّاثر دارد و وص السالم

 (. یهذا ِمن فضل ربَّ ) دیگو یکند و م یخدا را م شیستا

 ی خودشان را برا  یتجربه شخص علیه السالم مانی. جناب سلمییخودمان بگو اتیو تجرب اتیجرببودن است. حتماً از ت ریبحث تجربه پذ نیا

شما  یکارها را برا نیهم بزرگوار نیبعد از من، ا دیمن آورد و بدان یکرد. تخت را برا یاریرا  مانیمنِ سل دینیکنند. بب یمردم مطرح م

 .مییبگو یتجربه شخص  علیه السالم مانیمثل جناب سل دیما با. کردخواهد 

توسط امام  .میکن یصحبت م السالم معلیه تیخدا توسط اهل ب نی. ما راجع به نصرت دیمطرح کن یریاقدام قابل اندازه گ کی نکهیا دوم

 نهایکند. ا یالب مغ  گرید یها نیرا بر د نید علیه السالمشود و امام زمان  یانجام م شانیمصداقش به دست ا نیکه باالتر علیه السالمزمان 

 شما هم اثر دارد. یبر زندگ مییاما قرار شد بگو است یخوب لبمطا

و برکت   ریواقعًا خ  ،یمراجعه کن  علیه السالماگر تو به امام زمان    میی. بگومیی. اثرات کار را بگومییاست که آثار کار را بگو  نیاش ا  یبعد  نکته

 یمدت کی. میخودم را بگو یشخص یزندگبهتر است.  م،ییتر بگو یتر و مصداق یر چه جزئکند. ه یم یاری ینداری. تو را در دینیب یم

کنم که نماز و روزه ام بهتر شده   یگرفتم، االن هم ادعا نم یم  یروزه ا  کیخواندم،    یم  ینماز  کیحاال    .کردم  یم  یزندگ  اتیدور از رواب

اصالً  .بود نیسنگ میبرا تیام روا یاز زندگ یدر مقطع. برم یخوانم، لذت م یم هیخوانم، آ یم تیکردم، روا دایاما االن سعادت پ  است

 یکتاب ها میبرا ،یبردم. کتاب بحاراالنوار و کتاب اصول کاف ینم تیاز خواندن روا یاصالً لذت میگو یصراحتاً م .گرفتم یارتباط نم

. شروع کردم بوده است علیه السالمدانم برکت امام زمان  یه قلب من افتاد. االن مب یزیچ کیو  دمیفهم یکتاب ها را نم نیبود. ا یبیعج

  علیه السالمماه از امام زمان    4  ۳لذت ببرم. واقعاً    یکن که من از بحاراالنوار و اصول کاف  یکار  !صاحب الزمان  ایگفتم:    علیه السالمبه امام زمان  

 یزندگ القهساله بودم(، اصالً بحاراالنوار به تمام ع  ۲۰کنم  یماه )آن موقع فکر م 4 ۳ه بعد از ک خواستم. واقعاً خواستم. خدا شاهد است

در حق من  علیه السالمآن لطف امام زمان  هللبردم و االن هم الحمد یخواندم و لذت م یعالقه مند شدم. م یشد. به اصول کاف لیمن تبد

بخشش  .است دهیخداوند متعال بخش یعنیغفار بودن خدا هستم.  هیآ من .ستمین یزیچ . من کهستمین یبرقرار است. من که کاره ا

ندارم،   تیروا  اقتیدانم اصالً ل  یکرده است. من که م  دایپ   یخداوند متعال و غفور بودن خداوند متعال و غفران خداوند متعال، در من تجل

 ی شخص  ینصرت حضرت در زندگ  نیبرم و ا  یلذت م  تیعادت دارم که از روامن را پوشانده و من س  یاقتیل  یو ب  یاقتیکم ل  نیاما خداوند ا
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. من آنقدر به بحاراالنوار عالقه مسأله ندارم نیدر ا یاست. شک  علیه السالمامام زمان  یخوانم به برکت دعا یم تیمن اگر امروز روامن بود. 

از معصوم و بعد معصوم، از اصحاب امام زمان  ریخدا، غ  نیت ددر نصر ت،یریمن در مد یبرتر ذهن تیشخص ۵از  یکیمند شدم که االن 

و کتابش را و  یاو را دوست دارم. اصالً محبت مجلس یلیاست و خ هیرحمت اهلل عل یبرجسته، جناب مجلس تیشخص ۵از  یکی علیه السالم

 برم. یکنم، لذت م یبحاراالنوار باز م م،کن یباز م یفمن انداخته است. من االن اصول کادر دل  علیه السالمامام زمان  را یاصول کاف

 ی و آثار  میو بهره برد  میکه خودمان کرد  ییگذشته و چه از کارها  نیگذشته و محبّ  انیعیگفتن آثار، حاال چه از ش  نیاثر است. ا  گرید  نیا

خداوند را  نیکردم، معارف د یارتباط برقرار نم یست. من قطعاً اگر با بحاراالنوار و اصول کافا کارگشا اریمان گذشته، بس یکه در زندگ

من جلوه اش از هر کتاب  یو بحاراالنوار برا یاصول کاف یها تیروا علیه السالمامام زمان  یکنم که به دعا یدم و امروز افتخار میفهم ینم

 است. شتریب یگرید زیو هر چ

و تجربه  ریبشود. تجربه پذ تیمطلب رعا ۳ نیا تان،یها و در نوشته ها یاناهلل که در سخنرو نصرت بدهد و ان شاء قیبه شما توف دخداون

 یرا معرف حیاقدام صر کی( حتماً a Clear Call To Action: )ندیگو یها م ی. خارجدییخود را حتماً بفرما هیشده بودنِ آن توص

 .دییدر واقع به مردم گوشزد بفرما کار را هم نیو آثار ا دیو دعوت کن دیکن

 یکه در جا یکه ما و همه کسان دیکنم از خداوند متعال طلب کن یسپارم و تمنّا م یبه خداوند متعال م ز،یشب عز نیشما را در ا من

 قاتیما دعا کنند. توف یکه برا دیطلب کن  علیه السالمو از امام زمان  میخدمت کن  علیه السالمبه امام زمان  میقرار دارند، بتوان نیکره زم یجا

 ی و سالها روزیما، از د یخدمتگزار تیفیو ک تیوقت کم چیو ه میفتیدور ن یوقت از خدمتگزار چیو ه اورندیما فراهم ب یبرا یشتریب

 .دیایتر ن نییگذشته پا

 همه ما دعا کند. یبرا  علیه السالمو درود و رحمت خداوند متعال بر شما باد و ان شاءاهلل امام زمان  سالم


