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ِحیم ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ
 هیعلبه امام عصر  یکارتان را در خدمتگزار تیفیک نکهیبه خاطر ا ،شب جمعه نیکه در ا یزانیشما عز خدمت همه کنم یعرض م سالم

که فرج و ظهور امام  اهموخ یو با تمام وجودم از خداوند متعال م مانهی. صمدیگذاری فرصت را م نیو ا دیجمع شد ،دیاوریباالتر بالسالم 

باالتر و اثربخش تر به  تیفیو با ک شتریخدمت ب قیهمه ما بگذرد و به ما توف راتیرا برساند و از سر خطاها و تقص و السالم ةعلیه الصالعصر 

 را قسمت کند.السالم  هیعلامام زمان 

 

 :در جلسه قبل ذکر شد  آنچه

شود که تا به  جادیرفتار در مردم ا کی میخواه یاگر م میگفت (،میه نگاه کنه عنوان کارگادر واقع اگر ب) میکه مطرح کرد یدر مباحث ما

و بحث را  میکرد دایو کانون پ  میما زوم کرد یاست، ول نیهم هم ریی )البته فرمول ترک و تغ میرفتار بکن کی جادیا یعنی ،حال نداشتند

( میباز کرد شتریبود که در واقع آن را بالسالم  هیعلمردم و امام عصر  نیب یعمل وندیپ  جادیا ،و آن رفتار میمتمرکز کرد فتارر کی جادیدر ا

 ،«گر فرمول معجزه » میکه اسمش را گذاشت یاز فرمول دیبروند، باالسالم  هیعلبا امام عصر  یعمل وندیمردم به سمت پ  که میکن یو کار

 .میاستفاده کن

. از میاوریمثال ب خی. از تارتجربه کردند ها یلیکار مجرّب است و خ نیکه ا مییماً بگوتحبود که  نیا یکیداشت.  ییهافرمول بخش نیا

و  میاوریمثال ب ،که خدمت حضرت شده ی. از خود تشرفاتمیاوریمثال ب السالم همیعل ی. از ائمه هدمیاوریمثال ب و آله و سلّم هیاهلل عل یصل امبریپ 

 یمالسالم   هیعلبا امام زمان   وندیشما را در استفاده و پ   یتجربه شخص  ی. مردم وقتتکیه کردیم  به نوعی روی خودتانخودمان و دوستانمان.  

آثار کار را بود که  این ،میکه به آن پرداخت یاست. بحث بعد گذارتأثیر بسیارمردم  یبرا هیقض نیاو  شوند یمتذکر م بایز اریبس ،شنوند

که  دیو آشکار به مردم بده حیصر یامیپبود که  نیا ییفرمول و قسمت نها نیا یبعد سمت. قدیرا مطرح کن وندیپ  نیآثار ا .دینمطرح ک

 .بکنند دیرا با یرا انجام بدهند و چه کار یچه فعل و یچه کار آنان دیدوست دار قاًیدق

 

 :یحام   دهیا  یبررس

آن را دوست  یلیها هست و واقعًا خ مناسبت تیسارا که در  ییبایز یوهایاز سنار یکی در رابطه با گرفتم میامروز تصم ،داستان نیدر ا

 ن ینسبت به ا ییشنهادهاینقدها و پ  یسر کی دیشا عتاًیمنظر به آن نگاه کنم. طب نیبحث کنم و از ا دانم، یم دیهم مف اریدارم و بس

 تیعنا یلیبنده نوشتند و خ کیدنز یلیمتن را دوستان خ نیبلکه ا ست،یمتن ن نیا فیتضع یبه معنا نکرده یخدا نیمتن وارد کنم و ا

در ذهن دوستان   ،میگو  یکه من م  یاست. مطالب  ییکه استثنا  وجود دارد  مؤثررفتار و ارتباط    رییتغ  یبرا  یمسائل  ،داشتند و در پلتفرم آن

 ن یا شتریب نییدر تب نیّمب کیبه عنوان  خواهم یم سخت است و من بسیار ،باشد نیّکه مستقل از مب ینوشتن متن عمن بوده اما به واق

 ها کوشش کنم. متن

مطرح  «حمایت و حامی در زندگی»آنجا بحث  د،ینیرا بب یحام یویو سنار «حامی»و در آنجا بخش  دیها برومناسبت تیاگر به سا شما

بحث را دهد و انجام  warm up گرید یبه عبارت ای( ice breakingانجام بدهد ) یشکن خی خواهد یم اولکه  یآن قسمت یعنیشده. 

 میکنیاستفاده م  ها  یاز حام  یما در زندگ  ایآ  نکهیو ا  شود  یشروع م  یبا بحث حام  ،مخاطب را جذب کند  یباز  کی  یکرده و با طراح  رمگ

 کی ای میشو یم یعرصه از زندگ ک یو ما پشتمان به آنها گرم است و وارد  ستندیا یکه با تجارب و دانش خود پشت ما م ی؟ کساننه ای

در دل  تواند یکه م یو جواب سؤال. در واقع بحث با میرس یم تیموفق و به میکن یم یشغل را در واقع با آنها سپر ای یاز زندگ یبخش

  .شود یمشروع  ،مطرح شود یگر تیو حما یحام بحثِ نیا

مردم  میدوست دار نجایا. شانیا ی تگریو حما یبه دلسوز ؛شود یمتذکر م و آله و سلم هیاهلل عل یصل امبریپ یزندگمخاطب ما به  ،در ادامه اما

و  صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  یاز زندگ ییو دلسوز بودن او شوند اما متن فاقد ارائه مثالها و آله و سلم هیاهلل عل یصل امبریبودن پ  یمتذکر حام

 جادیا تأثیر میکه بخواه یزیکه در هر چ داشتیم یبحثکرده است.  و سلم صلی اهلل علیه و آله امبریکه پ  ییها تیو حما ایشان رامونیپ  مردمِ

مجرب بودن آن  دیدر واقع با. دییشفاف بگو ،انجام دهند ستیبا یم مرا که مرد یآن کار دیبا. دییشفاف بگو یلیآثار کار را خ دیبا ،میکن

بدان جهت است که  نیو ا .ندارد ییمثال ها نیچن ،ائه شدهو متن ار مثال زدن است ،نجایروش در ا نیبهتر. دیکن یشفاف سازرا هم 
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 یانیمتن به آن نقطه تکامل و آن نقطه پا ،گذر زمان دردر مرور زمان و  دیاست و در واقع با سخت ، بسیارمتن کامل و خوب کینوشتن 

و ناپخته اش ارائه  شکل خامبه را رد نظر متن مو دیتوانیشما نمقسمت    نیخواهد کرد. اما در ا  یرا ط  ر یمس  نیمتن ا  نیبرسد و ا  خودش

صلی اهلل علیه و آله و  امبریپ  یتگریشده حما ربهتج هیقض نیو آشکار از ا حیصر یلیخ دیبا ،دیرا اجراء کن یمتن نیچن دیخواه ی. اگر مدیکن

 .دیمثال داشته باش سلم

 صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریداشت. زمان پ  یچه آثار شان از مردمت ایحمایو  ستادیکجاها پشت مردم ا صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  یعنی

 صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریدر مورد آنکه مردم چه کردند که پ بخواهم اگرتجربه شده است و  صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  یتگریبارها حما

 صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریآشنا نبودند و کنار پ صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریکه با پ یمانمردم در ز یاز زندگ مثال بزنم، ،آمد اآنه تیحمابه 

گور در عربستان بودند که دخترانشان را زنده به  یلیقبا  میدان  ی. ما مپردازم یم خیآن دوره از تار فیمثال زده و به توص ،کردندینم یزندگ

 ایو  آنان یخونخوار یها از نمونه یکیبودند و  زیجنگجو و خونر یافراد صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ زمان  ابراع . اساسًا کردند یم

 نکه یا ی. براکشتند یشان را مدختران یاست که آنقدر بروز داشت که حت شان یافروز و جنگ یطلب در واقع خون ایو  شان یخونخواه

. چون اساس کارشان جنگ و کشتار و کردند یو پدران احساس ذلت م شدند یم ریاس یو گاه ندآمد ینم یکارها به  دخترها در جنگ

صلی اهلل علیه و آله  امبری. پ دیه آنها گفت که دخترانتان را نکشمبعوث شد و ب صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  یمردم نی ب بر چنبود. خ یزیخونر

خشونت داشته   یآدم  دینبا  نکهیراجع به ا  یگرید  یها  هیتوص  صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریکرد. پ   نییاعراب تب  یارج و قرب دختر را برا  و سلم

 یاریکند و بس  یریگ  مانتقااز آن اقدام به    شیب ،شود  یم  یاز بدن او زخم  یمثالً عضو ای  شود  یکه به او حمله م  یموقع دینبا  .کرد  ،باشد

 به آنها پرداخته است.  صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  موارد وجود دارند که لیقب نیاز ا

در عربستان   صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریحضور پ   خیبرهه از تار  نیبه ا  یوقت  ها  سینو  خیاز تار  یلی. خکردن هم بود ادهیپ ،فقط گفتن نبود اما

 کی صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریکه چطور پ کنند یدارند اما ابراز تعجب ماد ناعتق صلی اهلل علیه و آله و سلم امبرینبوت پ به  نکهیبا ا ،رسند یم

رفتار  رییتغ کی نکهیاز ا می. عاجز هستمیها عاجز هست وقت یلی. ما خکرد جادیتمدن ا کی ،کوتاه یمدت زمانداد و در  رییرا تغ فرهنگ

احتمال آن  مهمه باز ه نیهفتاد ساله باشد و با ا ،شصت دیپروسه شا کی . واقعاًمیرینفر بگ کی. مثاًل خشونت را از وجود میساده بده

قابل تصور ریغ   آدم  یبراگرفت. واقعاً  ملت    کیاز  خشونت را    صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبری. پ میکن  جادیا  رییدر شخص تغ  میوجود دارد که نتوان

صلی اهلل علیه و  امبریپ  ،کند یم یزندگ صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریبا پ  دیآ یم یوقت کرد، یگور م که دخترش را زنده به یاست که آن فرد

که از مردم  ییها تیخودش و با رفتارش نسبت به دخترش و با حما یبلکه در زندگ ،گور نکن دخترت را زنده به دیگو  یفقط نم  آله و سلم

را   مهیآن خ ،النه کرده بود با جوجه اش یا پرنده مهیخ یبر باال ودند وزده ب مهیها که خ از جنگ یکیهمان مردم در کرد  یکار ،کرد

 ؟!شود رییدچار تغ دیملت چقدر با کیچقدر عاطفه!  یعنیبرسد!  بیپرنده آس آن جوجهبهم نزدند که مبادا به 

جنگ هفتاد ساله داشتند )کل  ،آب خورده است یاز چاه یکیزودتر از شتر آن  یکی نیشتر ا نکهیسر ا (ثبت کرده خیتار)که  یملت ای

در  ،که آنقدر جنگ طلب بودند یملتهفتاد نرسد(، به  دیدر قرون معاصر شا ،میرا جمع کن گرید یها اول و دوم و جنگ یجنگ جهان

صلی اهلل علیه   امبریشده پ   تینفر اول از آن نسل ترببه   دیآ  یم  یکس  یوقت  .افتاده بودند  نیزم  یرو  یزخم  نهایها هفت نفر از ا  از جنگ  یکی

نفر سوم و نفر سوم به نفر چهارم تا به نفر هفتم  نفر دوم به  نطوریو هم ینفر بعدبه  کند یو اشاره م خورد یاو نم ،آب برساند و آله و سلم

 و همه   شود  یم  دینفر دوم شه  .شده است  دینفر اول شه  ندیب  یم  گردد  یبرم  یبه نفر اول و وقت  دهد  یاو هم دوباره ارجاع م  ،رسد  یکه م

 .کند یملت را عوض م کیکه  صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  تیحما یعنی نیرفتار؛ ا رییتغ یعنی نی. ااند دهیشهادت رسبه  شان

 جاد یا زهینگو در وجود مردم ا کند یم یاریو  ،دیگو یکه م ی. آن سخنستدیا یم ،دیگو یکه م یحرف یپا صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  

 یزندگ صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریگوش کردند و با پ صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبریپ یها آموزه فقط به .نکردند یمردم کار خاص. کند یم

 .داد رییآنها را تغ صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریدر کنار پ یزندگ نیکردند و ا

 م یاشاره کن دیبا قاًیدق، میرا نشان ده صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریبودن پ  گر تیحما ،یتوسط متن حام میهخوا یم یوقتما  اییددقت بفرم

 این به    میخواه  یاز آن مگر که    از سه بخش فرمول معجزه  ،که من زدم یمثالبودنش را باور کنند. تا مجرب    میاوریها. مثال ب  به آن المان

 ؛کند یم دیکأ تبودنش بخش مجرب  یرو. کند یم هیتک ،میاستفاده کن علیه السالمامام زمان  تیضر از حماکه در عصر حا میبرس جهینت

 دهد  یم  رییساز است. رفتار را تغ  بعد از او فرهنگ  نانیو جانش  صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریپ   تی. حماثبت است  خیتجربه در تار  نیچرا که ا

همه در تعجب هستند  ندیب ی. چون مخاندان بسپارد نیکه به ا کند یقلبش را آماده م ،شود یمواجه م یخیرگزاره تا نیفرد با ا یوقتو 
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 جزهفرمول مع یهم قسمت بعد نیو آشکار است. ا حیهم صر یلیخروشن کرده است.  صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریکه پ  یانهیاز اعجاز و ب

. به دندید یرا م صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریبودند. پ  شانیکردند. با ا یزندگ صلی اهلل علیه و آله و سلم برامیبا پ شد؟ اینطورچه شد که . گر

 صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریبا پ  کردند یم ی. سعکردند یبرآورده م ،داشت یحاجت صلی اهلل علیه و آله و سلم امبری. اگر پ کردند یسالم م شانیا

بود  یآن عناصر نهای. انندیبنش صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  یها صحبت یبه جنگ بروند. پا صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  انند. بانماز بخو

پرنده   کیجوجه    شد  یحاضر نم  ،کشت  یدخترش را م  نیاز ا  شیکه پ  یکسشد که    نیآثارش چه شد؟ آثارش ا.  دادند  یکه آنها انجام م

جهت دنبال  یب دیگرفت نبا ادی کرد، یکشت و کشتار مهفتاد سال جنگ و  یمقابلش سر اختالف کوچک لهیکه با قب یکسرا بکشد! 

 باشد. یانسان کش

مردم  یتجربه شده است و چه کار خیچطور در تار نکهیو ا مییآثارش را بگو م،یکن انیموارد را روشن ب دیبا ،رفتار رییتغ جادیا یابر پس

 یلعم وندیدر واقع پ نکهیبه سمت ا میرو یمآوردم. حاال  صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  یموارد را از زندگ نی. حاال من امیکن کردند را ذکر

  یعمل  وندیپ  جادیرفتار در حوزه ا  رییتغ  نیا  م، یکن  جادیرفتار ا  رییتغ  میاگر بخواهگر گفتم که    . من در فرمول معجزهمیبرقرار کن

بودنش و آثارش به مخاطبان نشان داده شود. . مجرب  شود  انیو آشکار ب  حیصر  دیبا  فیفرجه الشر  یعجل اهلل تعالام عصر  مردم و ام   نیب

 ی حام یویو در سنار یحسن استفاده را کرد. در مطالعه مورد دیبا خیاز تار میو گفت میگر بحث مجرب بودن را داشت در فرمول معجزه

 امبریپ   شود  یآنجا که گفته م  رد،یشکل بگ  یمطالعه مورد  نیتا ا  دینیبب  کنم  یم  شنهادیو من پ   دینیب  دیتوان  یها م  مناسبت  تیکه در سا

که  مینشان ده خیدر تاررا  صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  یتگریآن بحث حما دیماست، با تگریو حما بوده است یحام صلی اهلل علیه و آله و سلم

 مییبگو  دیو با  را تجربه کردند  یتگریبحث حما  نیمردم چه کردند که ا  مییبگو  دیو آشکار با  حیکرده اند و صر  چگونه مردم آن زمان تجربه

 یحام یویاضافه شود که سنار یحام  یویسنار یبایبه آن متن ز دیمطالب با نیچه بوده است. ا صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  تیآثار حما

بدنه  کیها  از سخنران بعضیها  وقت یلیرا تذکر بدهم. خ گرینکته د کی خواهم یکند. حاال م جادیاار رفت رییتغدر مردم و  ردیروح بگ

 وهای سنار نیکه در غرفه اول ا نطوری. همکند یصحبت م یبحث حام نیسخنران درباره هم کیمثالً  .کنند یطرح م رااز مباحث  یقو

در  ریبخش دوم را هم با استفاده از س یحت .دیگو یرا قشنگ م تیدر موفق ،لیدر تحص ،در شغل ،یدر زندگ ینقش حام ،مده استآ

را چگونه تجربه  صلی اهلل علیه و آله و سلم غمبریپ  تیحما نیکه مردم ا دهد ینشان م ن،عربستا رهیمردم در شبه جز یو سفر در زندگ خیتار

 مدت هفت کیدر  دیایب یفرد کیکه  نیاافتاده اند. واقعا تصور  تریکه چگونه آنها به ح دهد یرا نشان م شمندانیکردند و تعجب اند

 رتیشناسان در ح شناسان و زبان ! امروز واژهتاس بیعج ،شودشان عوض  گفتمانکند که  تیترب یا هشت ساله، مردم را به گونه -

 بحیزبان به تس ندیایب ،دندیپرست یرا م یدنخور ،یگرفتن آتش یخدا دند،یپرست یسنگ و چوب و خرما را م یکه خدا ییهستند. آنها

 است! زیانگ رتیکنند! واقعا حباز 

 ندهیرا هم طرف، سخنران، گو  نیاست. ا  «مجرب بودن را نشان دادن»  نیگر، ا  است. در فرمول معجزه  «آثار کار را گفتن»همان بخش    نیا

صلی اهلل علیه و آله و  امبریتجربه شده را در زمان پ  تیحما نیو هم ا دهد یآن روز نشان م یرا در زندگ تی. پس هم حماکند یخوب اجرا م

صلی اهلل   امبریگونه شد که پ  نیچه کردند که ا  صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریکه مردم با پ   دیگو  یم  حی. با مردم صردهد  یبا آثار آن نشان م  سلم

 .کند یرا هم خوب باز م نیا .کردند یزندگ و آله و سلم علیه صلی اهلل امبریکرد. مردم با پ  تیحما علیه و آله و سلم

 عجل اهلل تعالی فرجه الشریف امام زمان یتگریحماست بنا یاصل امیهست و پ عجل اهلل تعالی فرجه الشریف چون بحث امام زمان ؛یانیدر قسمت پا اما

. میآور  یبدنه خوب ارائه شده را به جا نم  نی. شکر و سپاس امیکن  یاز بدنه استفاده نم.  میهست ییها یبحث ما شاهد کوتاه نیباشد، در ا

شود، مجرب  یگذار آن وقت یرو دیکه اتفاقا با عجل اهلل تعالی فرجه الشریف نامام زما یتگریو آن بخش حما میریگ یاز بدنه بحث کمک نم

  ن ی ا یشود و آثار امروز نییخوب تب م«یرا جلب کن فرجه الشریفعجل الله تعالی  امام زمان تی»چگونه حما که نیشود، ابودن آن نشان داده 

 .مینیب یرا نم نیا ،شودو آشکار  انیو وضوح ب یبه راحت عجل اهلل تعالی فرجه الشریف امام زمان تیحما

 تیحما نیآثار ا.  ستین  ما  از  عجل اهلل تعالی فرجه الشریف  کردن امام زمان  تیاز حما  یکه اصال صحبت  دینیب  یم  تیحما  یویسنار  نیدر هم  شما

. ستیاصال خوب ن نیو ا دشو یمطرح نم ،میرا بکن عجل اهلل تعالی فرجه الشریف امام زمان تیکه چگونه جلب حما نیا د.شو یدر امروز مطرح نم

به قلم  یاست، ولده بو ها سندهینو نیدر ب میگو یالبته م .ستین ممستحک یویسنار کی م،یدیکه ما چ ییویسنار دهد یاوالً نشان م

بحث را جا بدهد   نیهوشمند است که ا  یاست و بر عهده خواننده و مجر  یکار سخت  ،وجود داردآوردن آنچه در دل در  و به متن  دنیکش
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 ت یاز آثار حما  م،یکن  یصحبت م  یامروز امروز و گفتمان    یدر زندگ  یاز نقش حام  م،یکن  یصحبت م  تیاز حما  یوقت  میظف هستؤکه ما م

عصر هم صحبت کند.  نیدر ا علیه السالمامام زمان  تیاز آثار حما دیو سخنران با ندهیگو ،میکن یصحبت م صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ 

 یعال یلیخ فرج، یبرا یبه دعا دممر هیفقط اکتفا کند به توصکه  نیکند. ا انیو مجرب بودن آن را ب دیاو را بگو تیجلب حما یچگونگ

پس تمرکز ،  میکن  انیمردم ب  یبرا  ،میرا که هدف گرفته ا  علیه السالمامام زمان    یگر  تیشأن حما  میخواه  یچون ما م  .ستین یافاست اما ک

 امام از …ما با صدقه دادن، با دعا کردن و  مییایب مییو بگو میمطرح کن مییایکه ب نیاباشد.  دیبا علیه السالمامام زمان  یگر تیحما یما رو

امام و فرد  ،صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریما از پ تینرود بدنه بحث درباره حما ادمانی یولاست  یمطالب درست ،میکن تحمای لسالمعلیه ا زمان

را در  زینگا نکته تأسف نی. اشده است انیو امام از ما نوشته شده و ب صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ تیحما نییبلکه بدنه بر تب ،باالتر نبوده

 عکس.الو نه ب دهد ینسبت به ما رخ م علیه السالمامام زمان  یتگریبا ذکر جنبه حما ررفتا رییکه در واقع تغ دیرینظر بگ

 

 :میداشته باش  نیشیبه خالصه مباحث پ  ی، مرورارائه کنمبحثم را خدمتتان    یانیبخش پا  نکهیاز ا  شیپ  دیبگذار

 دیبا، علیه السالممردم و امام عصر  نیب یعمل وندیپ  جادیا یعنی ،میرفتار کن کی جادیا میخواه یکردم که اگر م انیب قسمت اول در ️✔

 انیانجام بدهند را ب دیکه مردم با یو اقدام آشکار حیکار صرو  مییمجرب بودن را بگو ،میی. آثار را بگومیگر استفاده کن از فرمول معجزه 

خود را بر مردم آن زمان بروز  تیحما نیچگونه ا صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  مینشان داد خیتار. با سفر در میداشت خیدر تار ی. گذرمیکن

شاهد  یسِر کی .میرا هم نشان داد تیحما نیآثار ا .میرا به طور آشکارا نشان داد صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریپ  یگرتیداده است. حما

 رارا جلب کردند  صلی اهلل علیه و آله و سلمامبر حمایت پیچه کردند و مردم چه کردند که   علیه و آله و سلمصلی اهلل امبریپ  هک نیو ا میمثال آورد

 .میگفت نیز

 امیبحث در انتقال پ یما معموال از بدنه بحث و آن ساختار اصلکه  میدرد را تذکر داد کی. میاسم برد صهینق کیاز  بخش دوم در️✔

. مثال از میکنینم نهی. استفاده بهمیکنیالصاله و السالم را هوشمندانه اعالم نم هیدر ارتباط با امام عصر عل ییهان امی. پمیکن یاستفاده نم

راجع به  یگاه .میراجع به تشکر صحبت کن یگاه دی. شامیکن یصحبت م تیو راجع به حما میمطالب را آماده کرد ،یحام یویسنار

 ، می آوریمانجام دادند السالم معلیهرا در حوزه آنچه که ائمه  نیا. بعد مییگو یروزمره م یدگدر زن را نهایا .میکردن صحبت کن دایآدرس پ 

 صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریبودن پ  یحام نیا یحام یویکه مثال در سنار گذارم یم نیفرض را بر ا. میکن یم انیب یعال یلیو آن را هم خ

 نی. اشود یانجام نم یبه خوب علیه السالمما در ارتباط امام زمان  ی ریگ جه ی. نتمیکن یاما استفاده نم شود؛ یم انیب حیخوب و آشکار و صر

 یخوب  بسیارگذار است و اصول  تأثیر  اریاست و بس  یعال اریبس  ،که اسم بردم  هاویسنار  نیکردم. البته ا  حبترا در بخش دوم من مفصل ص

هم  سندگانیمباحث است که چه بسا در دل نو نیکامل کردن او  یدر متعال ،میگو یمن مکه  یشده است و مطالب تیدر آن رعا هم

 است. سخت و دشوار یکار نیّبه مب ازیبوده؛ اما به واقع نوشتن متن بدون ن

 

 :میبدنه مطلب را به امام عصر ارتباط ده  چگونه

نتیجه  علیه السالمبحث امام زمان از  دیخواه یبحث که شما م نیر اد م؟ینشان بده علیه السالمرا در مورد امام عصر  تیچگونه ما حما اما

در حوزه  یعمل یشود. حتما راهکارهاصحبت  علیه السالمامام عصر  تیاز حما دیحتما با ،است یشما حام یویاگر سنار ،گیری کنید

 یلیکه خ نیبا ا ،نهایبر فرج و ا یراجع به دعا ارائه شود. صحبت کردن دیآن بزرگوار با تیجلب حماو  علیه السالم عصرامام  یتگریحما

 ست.ااز محتوا و مباحث  حیباشد، در واقع عدم استفاده صح یریگ جهینت یست اما اگر بدنه اصلاخوب 

 

 :میکن تیرعاچند نکته را  دیبابخش  نیا در

 عصر، در   نی. در اکند یم  تیحما  علیه السالم  امام زمان  در کجاها  میی. بگومیدهدوران نشان    نیرا در ا  علیه السالمامام عصر    تیحما  نکهیا  اول

بشود؟ و آثار  علیه السالمامام عصر  تیکه جلب حما میدهانجام  میتوان یم یچه کارامروز . میدار ازیحضرت ن تیبه حما ییها تیچه موقع

است. در خاطرمان   ریپذ  و هم آثار آن مشاهده  ما  یملاقدام ع   نیا  هم  میدهنشان    یعنی  ست؟یروزگار چ  نیدر ا  علیه السالمعصر    امام  تیحما

که  نیبعد از ا ،در عالم ذر یعنیرا دارند.  علیه السالمامام  یمعرفت فطر نهیگنج ن،یزم رانیا عهیروزگار و مردم ش نیا عهیباشد که مردم ش

وجود و نور و کماالت را از کانال  الن یشدن و سَ یجار ،خدا تیبستند بر عبود مانیکردند و پ  نهیمعا خداوند را مشاهده کردند، تیبوبر
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  ن ی را از ا ی. هسترندیگ یم نهاید وجود را از ااند که دارن دهیاند. د دهیآن بزرگواران د ضیف دانیو سرچشمه جاوالسالم  همیعل یائمه هد

 یم میتذکر مستق علیه السالمامام عصر  تیجلب حمابه  ی. وقتمیاستفاده نکن یمعرفت فطر نیاست ما از ا فی. حرندیگ یم انبزرگوار 

 .رندیپذ یکه دارند، راحت م یکه بستند و معرفت یمانیرا به واسطه آن عهد و پ  نیا ،میهد

  

 :انیب  نحوه

 م یگوار گرم کنچگونه پشتمان را به آن بزر  م؟یاستفاده کن  شانیا  تیو از حما  علیه السالمچگونه از امام عصر    .مینشان بده  یبا مثال  مییایب  اما

 م؟ ینیآن بزرگوار را بب تیو حما

از   ، بخواهم مثال بزنم. میدار ازین علیه السالمداشتند، به امام زمان  ازین صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریمانند مردم عربستان که به پ  نیز ما امروز

به کودک خود  تیترب یمن برا ایدخترم هستم. آ تیدر ترب ییها دهیمن صاحب ا میگو ی. مکنم  یرفتارم با دخترم صحبت م   نیهم

 دیچگونه با  دانم  یهم هست؟ نم  نیدانشمند است، آگاه است، متد  هیقض  نیکه در ا  یسراغ کس  روم  یا مینه؟ آ ای کنم  یم  مراجعه  مشاور

از  یلیخ دیبگو و ردیاگر بروم و آن مشاور من را به باد انتقاد بگ .روم ینم وقاتاکثر اکرد. اوالً که  تیدختر رفتار کرد و او را ترب نیبا ا

 نی. اجازه امیریپذ یاز ماها نم یلیخ میبگو خواهم یکنم؟ م یقبول م یبه راحت ایآ رم؟یپذ یم ایآ ت،تو با دخترت غلط اس یرفتارها

سالمت  یاز پدرها و مادرها حاضر هستند جان بدهند به خاطر دخترشان، شب و روز برا یلی. خمیده یرفتار را در خودمان را نم رییتغ

که  نیبا ا د،یگو یپزشک م که نیبا ا د،یگو یمکه مشاور  نیخود بگذرند. با ا یتیترباز فکر غلط  ستندیاما حاضر ن کنند؛ یاو تالش م

صلی اهلل علیه و آله و  امبرینحوه رفتار پ  کنم، یبه مشاور مراجعه م یوقتدارم.  یرفتار رییتغ کیبه  ازین نجای. خب من ادیگو یپزشک م روان

 ازمندیصاحب الزمان! ن  ای  میبرسم و بگوالسالم   هیعلامام عصر    متبه خد  دیدارد. امروز با  رادیرفتار من ا  نمیب  یو م  نمیب  یبا دخترش را م  سلم

 .شما هستم تیحما

به مثابه  .است تیهدا نیع  ،مشورت گرفتن و سراغ مشاوره رفتن «هیالهدا نی»االستشاره ع: ندیفرما یم علیه السالم نیالمؤمن ریام

و خودش  کند یکه دارد جلو حرکت م یسراغ کس رود ی. چون مرسد یدر واقع به رشد م ،ردیگ یکه مشورت م ی. کساست تیهدا

 دارد.از رشد  ییها بهره

فرزند  علیه السالمامام زمان رفتار،  رییتغ یبرا دهم؟ یرفتار م رییتغ ایو اگر رفتم آ روم؟ یکودک خود سراغ مشاور م تیترب یمن برا ایآ

شان از هکه نگا یی. آنهاکرد رییآنها تغ یکردن مردم با او، افق زندگ یاست که در عرض چند سال زندگ صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریهمان پ

من هم قطعا کردند.  رییقدر تغنیخدا گفتند. مردمان آن زمان ا حیکرد. تسب رییتغ شانگفتمان رفت، یباالتر نم تب کی یسانت قد شصت

 و حضرت کمک  ،مراجعه کنم علیه السالم به امام زمانبه آن برسم،  دیبا گرانیکه با مشورت کردن با د ییها قتیحق رشیذپ  یبرااگر 

 .آنها که خود آن بدون امام سخت است یبخش ققتح رفتن،ی. تازه بعد از پذکنند یم تیحما

 یینحوه درآمدزانمونه است؛ نحوه کسب معاش من،   کی. حاال دختر من  داشته باشمرفتار با دخترم    رییگرفتم تغ  میفرض که من تصم  به

ست؟ امروز  بر اساس اصول کسب و کار ا  نمیست؟ ببا  یشرع   نهایا  آیا  نمیواقعا بروم سراغ مشاور و مشورت کنم بب  ،من، نحوه کار کردن من

قبل از  ،کنم یبه مشاور مراجعه م یو بروم اصالحش کنم. وقت رمیبپذ ،اشتباه است دمیخودش و اگر د منددر هر کدام بروم سراغ دانش

تذکر  گرانیمن باش! شما ما را به مشاوره و شراکت در امور د یحام !صاحب الزمان ای میبگوشوم و   علیه السالمآن متمسک به امام زمان 

من  ید تاکن تیحاال حما ؛صاحب الزمان ای میشد، بگو یکه جار یو وقت باشد قتیحق د،یکن یم یجار نهایپس آنچه بر زبان ا د،یداد

 ک یتحقق دادم،  ،یکمک کرد ؛الزمان صاحب ایبه آن تحقق بدهم!  مکمکم کن بتوان ؛صاحب الزمان ای ،رفتمیال که پذحا .رمیبتوانم بپذ

 .کنم یفراوان م ریدر آثار آن هم از تو طلب خکارها را کردم،  یسِر

آن را   یو امروز یکار شرع  از مطالب کسب و یاریبس دید میخواهد کرد. خواه رییرفتارمان تغ دید می. خواهدید میرا خواه تیواقع نیا

 ی. حضرت پشت ما مکند یم تیحضرت حما ،میمراجعه کن یبه عنوان حام علیه السالمبه امام زمان  یدر هر موردگرفت.  میخواه ادی

ما را  یخطاها یحت. کندیم یاریکمک و  حضرت ،میرفت پیش و با کمک مشاوره میبا تمسک رفت نچو ،میبخور یبه مشکل اگر. ستدیا

 .کند یجبران م م،یا مشاوره رفته باشحضرت و ب یاگر به اتکا

با تمسک به امام  ،دادند یلیتحص ریمس رییدادند، تغ یزندگ ریمس رییرفتار دادند، تغ رییکه تغ ییاست. آنها یوجدان کردن موارد نهایا

. من کسب و کارم میمروز تجربه کناز ا مییایو ب دندید کیرا از نزد نیو ا میگو یمن چه م دانندیم ، و مراجعه به مشاور علیه السالمزمان 
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من    یبرا  یخوب  یسراغ مشاور، مشاورها   روم  یکسب و کار خود را بهبود بدهم. م  خواهم  یصاحب الزمان! م  ای»:  میبگو .باشد  ،هست  هچهر

و مادرم، با فرزندم   رفتارم با پدر دانم یصاحب الزمان! من نم ای»، کن« ی بر زبان آنها جار ییکو یکن که خدمت آنها برسم. سخنان ن ریتقد

آگاهان د روم ینه؟ م ایدرست است  آگاهان ا رومی نه؟ م ایو روح خودم درست است رفتارم با بدن  دانم ی»من نم ،«ینیسراغ   نیسراغ 

 .دید میرا خواهالسالم  هیعلامام عصر  تیحما نیقیقطع  کن.« تیتو حما خواهم، ی مطالب، از آنها کمک م

 گر ید لهیقب یبرا لهیقب کیگذاشتند، مردم  یم هیهم ما یرساند که از جان برا ییآن موقع عربستان را به جا زیونرکه مردم خ یامبریپ 

 یخودم را م میکه تصم یامروز هست. من صلی اهلل علیه و آله و سلم امبریفرزند آن پ  کردند، یهم م میجان خود را تقد گذاشتند، یم هیما

 یلیرا خم تواند یم ،فرق دارم با مردم جاهل عربستان آن موقع یلیکه خ یمن رفتم،یپذرا  علیه السالم نیالمؤمن ریام تیکه وال یمن رم،یگ

 باشد. تیاز بدنه بحث که حما نهیاستفاده به یعنی نیخطا از کمبود مراجعه من است. ا ،پرم ی. اگر باال نمباال ببرد

 ،میهست علیه السالم امام زمان تیما که طالب حما.  میبخواه علیه السالم  طرفه از امام زمان  کی  دینبا  یول. میرا مطرح کرد  نیحاال ا  دوم  ️✔

امام   تیجلب حما  میخواه  ی. هر دفعه ممیفرج او بخوان  یبرا  دعا  میر یبگ  میاز امروز تصم  دییایب. میهم خدمت حضرت بده هیهد کی دیبا

 دقه فقط ص  ای  فرج  یمثال دعا برا  .مییرا بگو  علیه السالممدل از جلب لطف امام عصر    کی.  میفرج او بخوان  یبرا  ادع   کی  م،یبکن  علیه السالمزمان  

فرج را  یبرا فقط دعامثال . مخاطب ما مطلب را کامل درک نکند دیشا ،مییرا با هم بگو نهایاگر همه ا دینیفقط سالم دادن. بب ای

. میبهره برد یلیاو خ تیاز حما. چون میکنفرج او  یدعا برا م،یشد علیه السالم امام زمان تهر جا که متذکر غرب مییایب میی. بگومیباز کن

 تیآن ظلم و جنا  دیایکه او ب  میدعا کن  علیه السالم  فرج امام زمان  یاول برا  مییایب  م،یدر عالم شد  یتیقت که متذکر ظلم و جناهر و  مییبگو

من آزرده  یبشوم که قلب حام یمبادا راض .کند یآزرده م شتریقطعا قلب او را ب ،کند یم اگر قلب من را آزرده تیرفع بشود. ظلم و جنا

 شود!

 

 :انیب  نحوه

 .میبرقرار کن بایرا ز علیه السالمامام عصر  تیو حما فرج یدعا نیارتباط ب

 د،یاو صحبت کن  یتیو نقش حما  علیه السالمراجع به امام عصر    دیخواه  یکه م ییحتما آنجاو برکت و رحمت واصل کند.    ریبه شما خ  خدا

 .مییبگو ،میدیخود د یرا که در زندگ تیحما نیحتما آثار ا

علیه  امام عصر بهآنجا که به مشاور مراجعه کردم، قبل از آن  میبه صراحت بگو دیکودک صحبت کردم و خودم با تیاز ترب نجایدر ا من

کردم به برکت   دایمشاورها را پ   نیها! خدا شاهد است بهتر! خانمانی. آقاکنم«  دایپ  یکن، مشاور خوب  تیحما   صاحب الزمان  ای»  :گفتم  السالم

که مردم   ییها  ت یاز جنس آن جنا  دمیو دبوده    من اشتباه بوده، رفتارم با دخترم اشتباه  یزندگ  دمیه د. آنجاها کعلیه السالم  نامام زما  یدعا

 به من سخت بود، باز  یمطلب برا نیا رشیکردم و پذ ییجنس کارها نیمن باز ا ینه به آن شدت ول ،کردند یجاهل با دختران خود م

 ن یا خواستم یآنجا که م . ورمیرا بپذ قتیحق نیتوانستم ا .کرد تیدم و حضرت حماکر تیحما لبو از او طمراجعه  معلیه السال امام زمان

آنجا که خواستم  دم،یکه د یآنجا که عمل .دمیآثار آن را د میبگو دیبا ،گر تکرار بشود(آن فرمول معجزه دی! مرتب بادینیکنم )بب یرا عمل

آن   ،گرفتم  ادی  ی. وقتدهمتحقق    یعملبتوانم  گذار است تا تأثیرچقدر   علیه السالمامام عصر    تیکه آن جلب حما  دمیواقعا د  ،اورمیدر عمل ب

 د یبا دمیفهم یوقت تو هستم!« یحام شهیپشت سر تو هستم! هم شهیهم ،یچه باش ره ،یچه باش تو هر »دخترم! :میوقت به دخترم بگو

نه از کار زشت او؛ کار زشت   .کنم  یم  تیاو حمابد من از خود    ایب  خو  ،باشد  شتهرا دخترم دا  نانیاطم نیا  ،میجمله را به دخترم بگو  نیا

چه بد، از   ،اما دختر من چه کار خوب بکند  .نخواهم کرد تیاز کار زشت او حما  ،چه نداشته باشم  ،چه دخترم را دوست داشته باشم  ،او را

خطا  ییرا تحقق دادم و جاها نیکمتر کند. من ابد خود را  یکند و کارها شتریخوب خود را ب یخواهم کرد تا کارها تیاو حما خودِ 

 من را جبران کرد.  یخطا علیه السالمکردم و امام عصر 

 قا یدق .نیا یعنیچه؟ آنجا که گفتم دعوت آشکار،  یبرا .کنم تیجلب حما علیه السالماز امام عصر  روم یم که میگو یمن صراحتا م پس

که  یچه گفتم؟ جمالت یعنی ،ر کدام مورد و چگونه بهره گرفتم؟ توسل کردم؟ توسل کردمد علیه السالممن از امام زمان  کنم یمشخص م

تا مردم آشکارا   میگو  یم  ،کنم  یعرضه م  علیه السالمکه خدمت امام عصر    یریتعاب  ی! حتمهم هست  یلی. خمیگو  یبه حضرت گفتم را هم م
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 یدیآثار آن را د ای( آردیاندازه بگ تواند ی)م ؟گفته ای علیه السالم ونه به امام زمانگ نیا ایاست. آ یریگ قابل اندازه ،کنش نیبدانند. بعد ا

 کنم. ادهیاست( بله! من حرف مشاور را توانستم پ  یریگ قابل اندازه نی)ا ؟یکن ادهیخود پ  یزندگ درآن حرف مشاور را  یکه توانست

هم  نیشد( ا  ادیرفتار من با دخترم خوب شد، عالقه دخترم به من ز بله! یعنیآثار آن هم  آثار آن را گفتم )  .مجرب بودن آن را گفتم پس

علیه  امام زمان تیبا حما اوریمشاور ب یزندگ کردم که در هیرا که توص یو تجربه کردم و هر دوست مییگو یمجرب بودن آن را م .آثار آن

در   صلی اهلل علیه و آله و سلم  امبریکه پ   یکارو همان   دید  ریکار را کرد، تجربه کرد، خ  نیکس ا؛ و هرعلیه السالم  به امام زمان  یگرمبه پشت  ،السالم

 من محقق شد. یوجود رهیعربستان کرد، در شبه جز رهیشبه جز

آنها  یرا برا یریگ هم اثر قابل اندازه م،یکن یم فیتعر یریگ هم اقدام قابل اندازه م،ییگو یهم مجرب بودن را م م،ییگو یآثار را م هم

 .میکن یم میترس

 تیحما علیه السالم همه از امام زمان نیاگر ا مییبگو میخواه یدارد. گاه آنجا که م تأثیر امیدر انتقال پ  اریبس اریکه بس است یمطالب نهایا

بر فرجشان  یدعا ایرا  شانیسالم به ا ای دییصدقه را بگو ای نجایحاال ا ت،یراه حما نیو باالتر میکن تیاز او حما دیما هم با م،یخواه یم

که در  ییزهایهمه چ م،یکرده ا دایسال پ  10سال،  30سال،  20و در  مید هستکه بل ییزهایکه همه چ میانتظار داشته باش دیبارا. اما ن

 .میبه همه منتقل کن قهیدق 20در  میتوان یم ،میکن یخود منتقل م زانیچهار ساله به عز -سه  ندیفرآ کی

با  ،یسالمت یبرا یبا سالم دادن، با دعا ،نهایاز ا یکیبا  ،بر فرج یبا دعا ،با صدقه دادن .میکن تیحما علیه السالماز امام زمان  مییایب پس

 است. علیه السالم ما از امام زمان تیحما یها همه جلوه نهای؛ اعلیه السالم به امام زمان وندیدعوت مردم به پ 

 یقلب حام ،کند  یاز آن که قلب تو را آزرده م  شیب  دیبدان ،دیدیدر عالم د  یبتیهر وقت مص ،مییفرج را بگو  یدعا میخواه  یم  یوقت  مثال

 فرج او دعا کن. یو پس حتما برا کند یده متو را آزر

 دارد. یباالتر بئدعا کن و بدان او مصا علیه السالم فرج امام زمان یما را گرفت، اول برا بانیخودمان را گرفت، گر یپا یبتیمص اگر

 .وستبا ا ها یدعا کن که خوش علیه السالم فرج امام زمان یاول برا ،یبرس یخوش کیبه  یخواه یم اگر

 ظهور است.  یفرج او دعا کن که کماالت در گرو یاول برا ،یبرس یکمال کی به

 .میدهتذکر  میتوان یکه م است یآن مطالب ناب نهایا

آن بزرگوار  یحام السالم هیعلما باشد و ما هم با جلب نظر خداوند و توجه خداوند به امام عصر  یحامالسالم  هیعلشاءاهلل که امام عصر  ان

 .میباش

 گرفت. میخواه جهیاهلل در جلسه سوم نتان شاء. دهم یبحث خود را خاتمه م من


