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 سالم؛

افراد بزرگان، علما و فقها  یاریبس اهل ب  ی اعتال  یبودند که برا  ییاز  ن أ الش  م یعظ  امبریپ   م یبزرگداشت و تکر  یبزرگوار، برا  تینام 

 ارزشمند است. ارین تالش بسیا ، راستا در تکاپوست نیداشته اند و هرکس در ا  یرا انجام و خدمات ییکارها   نیو ائمه طاهر اسالم

بن   یاز امام موس  یامام حسن عسکر  . کنم  ی م  انینقل فرمودند را ب  بن جعفر  یکه از موس  یاز امام حسن عسکر   یفیشر  تیروا

نجات   ، آن است  ازمند ین  نچهآ  میبا تعل  ، ندیب  ی و ما را نم  ده یما را که از ما بر  مانیتیاز    ی میتیشناس که    ن ید  کینقل فرموده اند:    جعفر

بندگان و    ،از خودش  ریغ   هیهمت عابد فقط خود اوست اما همت آن فق  رایاز هزار عابد سخت تر است. ز  طانیش  یدهد، تحملش برا

عمل نزد خداوند از عمل   نینجات دهد و ا  ، کنند  یم   یرویکه از او پ   ی و سرکشان  س یآنها را از دست ابل  نکهیا  یخدا هستند. برا  زانیکن

در   ی( چه کار بزرگ۹  ثی، صفحه پنج، حدکتاب العلم،  2جلد  بحار االنوار  زن عبادت کننده بهتر است )  ونیلیم  کیمرد و    ونیلیک می

 ی برا  ازمندندیآنچه که ن  م یاند و تعل  ده ی را که آنها را ند  تیاز اهل ب  ده یبر  مانیتیاز    میتی  ک یکه    یخدمت ارجمند  نیو ا  م یدار  شیپ 

زن   ونیلیم  ک یمرد و    ونیلیم  کی کار از عمل   نیاز هزار عابد سخت تر است و ا  طانیش  یکار برا نیتحمل ا  د،یده  ینجات، شما انجام م 

 عبادت خالصانه.   نیوجودتان باشد ا یعبادت کننده برتر است. گوارا

 

  ،قدم کیکه آن بزرگوار در مقابل آن  دی، بدان عصر ینام حضرت ول ی تقرب و اعتالدر راه  د،یبردار یخدمتگزاردر راه  یقدم دیبخواه اگر

 ! دیشما برخواهند داشت. شک نکن یده ها قدم برا

 

خودمان و مردم را، به   میما بتوان  نکهیو ا  امام زمان  تامیاز ا  یریدستگ  است،  نیزم  یکار رو  نیارزشمندتردر حال حاضر  مهم که    یکار

   .میخانه، خادم بدان نیدر ا شتریو ب میکن کینزد شتریب  امام زمان

 

 م،ی و شب اول انجام داد  م یشاخه گل ده  کیجشن، به مردم    نیا  انی قرار بود که پا  .میبرگزار کرد  یجشن بزرگ  ،شعبان  مهیجشن ن  در

  ی که در جشن م  ی هرکار .بود یماندن ادیبه    ای  هیو هد   نیریجذاب و ش  ی لیخ  گرفتند،  یمردم گل را م   . بود رینظ  ی فوق العاده استقبال ب

  ی بود و اسام  زانیآو  یکوچک  یلیکارت خ  ،میداد  که  یگلاز    .داشته باشد  دیبا  نیجذاب و دلنش  امیپ   کی   ،می ده  یم  که  هیهر هد  م،یکن

 ی و خوش  یدیکأجمالت ت  نیا  و...  میرا نوازش کن  میتی  کی  رم،یرا بگ  ریدست فق  م،یدعا کن  شتری: بمیفقط مثال نوشته بود  .خاص نداشت

که دوستان خوش  ییبایزبسیار  های روبان این کارت به همراه یک روبان از گل آویزان بود.. م یکن هاستفاد میتوانمی شعبان  مهیکه در ن

 ،در خروج  با وجود ازدحام شدید بود و    بسیار زیبا ..  .قرمز  ،یصورت  ، دیسف  هدیه کردیم؛ را به مردم    یرنگ  یمن انجام دادند و رزها  قهیسل

 یکه غذا را سرو م ی بود و دوستان  ی جالببسیار  کار    نیالحمدهلل رب العالم  . می کرد  ی م  ی زبان یهر جشن م را در نفر    ی هزار و خورده ا دحدو

هم با لبخند  این دلیل که هجمه و هجوم مردم را کنترل کردیم و افراد  به ای است.  ق العاده فو  ده یا نی ا هنگام خروج می گفتند: کردند،  

گل  صبحش هم خانم ها برگزار کردند و  ،م یشعبان گل ها را داد مهی شب ن .میشب همانجا برنامه داشت  ؛گرفتند  یم راو با دل خوش غذا 

 و قرار بود مجددا گل به مردم هدیه دهیم. بود  انیقاآشعبان دوباره نوبت جشن  مهی عصر ن  .کردند به مردم هیها را هد

 

که گلها   می آمدند و نگاه کرد می  آرام آرام مردم .بود جلسه ساعت شروع کی. نزدمیدوستان کن م یگلها را تقد نیا تا  م یآن شب آماده شد

 ن ی آقا ا  ، مختلف  ی هاجا   ،مختلف  یخالصه سبدها   .ستیگلها ن  نیکه ا  می دید   ،میاما هرچه گشت  م یکارتها را به آن ها بزنو    م یرا آماده کن

گل   تدارکات  مینببی  شد که  نیقرار بر ا  .م ینکرد  دا یگلها را پ   ،میخالصه هر چه گشت  ؟گلها کجاست  نی آقا ا  ؟ کجاست  غیگروه تبل  یگلها

هزار و    ودحد  شبید  ،صبح  یبرا  م یهزار تا گل سفارش داده بود  بای که خانم ما تقر  خالصه زنگ زدم به مسئول خانم ها   دارند یا خیر.

 را   گلها  ما  و  بودند  از هزار و پانصد نفر  شیفرمودند که راستش مهمانان امروز ب  شانی! استیگلها ن  .می پانصد تا گل ما سفارش داده بود

من عرض    .د یکن  هیکه مجدد گل ته  ند یقرار بود به شما بگو  . ها تمام شد  خالصه گل  . تا گرفتند  دو   برخیبه دست مردم و    مدادی  را  همه
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هزار شاخه گل   میاز کجا ما بتوان  . ندیآ  ی دارند م  نقدریمهمان ها ا  ، ساعت هفت شب  ، عصر  ، شعبان  مهیکه خانم من االن روز ن  مکرد

همه   ؟ میچه کن  ا یگرفته بود که خدا  ی اضطرابهمه را  خالصه    ... میکم بده  ا ی  ندهیم ها    ی و به بعض  میری بگ  هفتصدتا   بگوییم حاال    ؟میریبگ

دست فروشها    مینستاد  ی که م  ییچهارراهها  . می برو  یهر کدام سر چهارراه  میبا بچه ها قرار گذاشت  که  دطرح انجام شو  ن یا  دمنتظر بودن

اگر  .نبود ریگیچاره د  چیچون ه .هشتصد تا  ،کند و بشود حدود هفتصد هیته ی هرکس ، تا ستیدو ،از آنها بالخره صد تا  . فروشند ی گل م

 ، میجمع کن  میستتوان  یکه م  یشکل  نیارزانتر  .نبود  امکان پذیرو اصال    هزینه این تعداد گل بسیار سنگین می شد  میگرفت  یم  یاز گلفروش

  نستماد یکه مرفتم  یمن هم سر آن چهارراه .رفت یسر چهار راه یهر کس م.از دوستان حرکت کرد چند نفرمن هم با  .کار بود نیهم

به آن   ،بود، رز بود  میمر .میده  یم  ، هم بود یحاال هر گل  میگفت  .دارند یختلفم  یو گلها  ه اندستادیبله دست فروشها ا  دمیحتما هست و د

؟ پنجاه تا  یخواه  یچند تا م   میگفت دار  .میخواه  یما امشب م   ؟یچند تا گل دار   زعزی  که  گفتنم  ،کرد  که آمد گلها را دسته  یبزرگوار 

  ک ی  یگفتم برا  ؟ یخواه  یچه م  یبرا  .نیبب  ا یب  !دارم  ی لیخگفت:    ؟یچقدر دارامشب  خواهم    یم  بیشتریگفتم تعداد    ؟تا، صد تا  ستیب

من همه   .شد  یخب خوشحال م  !ا ی ب  !ا یگفت ب  .شناخت  یقا سر از پا نم آ  ن یا  .قاآخواهم    ی م  اهمه ر  . خواهم  یم  یلیخ.  خواهم  یم  یمراسم

حدود همان   قا یما هم دق  .گفت من حدود هفتصد شاخه گل دارم  . انبار کرده بودند   اکه گلها ر  یقسمت  میرفت  .بخرم  کجایمن    را  گلها

بعد    .ستیمن کاف  یگفتم هفتصد تا برا  .م یریگ  یم   یتعداد  ، میکن  یجور م   جفت و  یجور  کی  میگفت  .میداشت  ازی هفتصد گل ن ،ششصد تا

چرا   !زیگفتم عز  .کند  یکند و صحبت م  یم  هیمثل ابر بهار گر  نطوریهم دمید  ،من  نیگذاشت پشت صندوق عقب ماش  یگلها را م  نیکه ا

تا    ؛هشت  ، ساعت هفت  . گذرد  یکه دارد م   یدیشب ع   ، امشب  دمیگفت من د   .کند   ی م  هیگر  یفکر کردم از خوشحال  ؟ یکن  یم  اینطور

کردم.    یصحبت  من با حضرت عباس  ،یدیخر  اها ر  نیا  یمدآگل بفروشم که بتوانم برم خانه و االن که شما    توانم  ی امشب مگر چقدر م

 حضرت عباس   ایگفت: گفتم    ؟یگفت  هچ   خواهم. گفتم به حضرت عباس  یمن م  اقا گلها رآ  یشما گفت  ،که حرفم تمام شد  نیهم

 شتر یب  ،پنج شاخه  ، تا االن ده شاخه  .کردم   هیهمه گل ته  ن یمن ا  .عبانش  مهیشب ن  است،   ین حضرت مهداشب تولد پسرت  ،امشب

 و ام دادهن  را ام است که اجاره خانه ی ؟ گفت: چند وقتمگر در خانه چه شده است ؟گفتم چرا به خانه بروم؟ یی امشب با چه رو .نفروختم

اجاره خانه چه شد؟ امشب پدر و مادرم از   دگوی یم  ،دم در  دآی یم   روم، یهم که م  روقتید  یحت  روم،  یکه م  یهر وقت  ام، ههمسای

پدر و مادرم سرافکنده    یجلو  .ندازدیراه ب  یزیآبرور  ، دی ابی  خانهصاحب  نیکه بروم ا  دمیترس  می   هستند.  من   مهمان   اند  شهرستان آمده

هم   ،که هم من زود بروم خانه  دیمن را بخر  های  گل  همه  که  رساند  عباس  حضرت  و  خدا  را  شما  و  بکشند  خجالت  ام شوم. زن و بچه

که ما در آن شب  دیبود. فکر کن یما درس بزرگ ینکند و واقعا برا یزآبروری او هم بدهم، را ام خرده از اجاره خانه کیدستم پر باشد که 

 چهار، پنج دستفروش  نای  از  ، آنجا  از  گلو ما هفت صد شاخه    ردیکس نتواند هماهنگ کند که گل را بگ  چیه  .میبچرخ   میمستأصل بخواه

 ی چگونه شما حاجت دل آن دست فروش به ظاهر ب   نیبب  صاحب الزمان  ا ی  مگفتی  یهمواره م  .می و جشنمان را برگزار کرد  مگرفتی

گونه   ن یو ا  دی اینقطه شهر ب  نیتر  یاز جنوب  ؟ داند یمگر چه م  !گریدست فروش است د  م کردی  ی فکر م)  زندانیچ  چیبه ظاهر ه  معرفت،

 !( را به او دادید. مرد و فوق العاده بود نیداشت ا ی وصل میچه س !مرد نیداشت ا  ی که چه معرفت م یدی د یول  دیبگو

  نیندارد که ما در ا  یکس شک  چیه  ،ددانی  یپاسخ دهم. همان طور که م  یاساس  سؤالدو    نیشما گفتم که به ا  یموضوعات را برا  نیا

ما   ی رو شیدو اتفاق مهم امسال در پ  م؟یرینگ ا ی م یریجشن بگ ایکه آ هستند که دوستانمان مردد  مبری یبه سر م یخدر برز ، حال و روز

  یرا م  ها متحری  مجدداً  دوباره  که  است  بوده  یظالم  یکشورها  نایهجمه و حمله    نیو ا  یکه اوضاع خراب اقتصاد  نیا  کی.  است  بوده

 ن یبه هر حال ا  ی کرد. ول  میدوران گذر خواه  نیهمه عزتمندانه از ا  ، الهیبه حول و قوه    شاءاهلل   نبرقرار کنند که به لطف خدا، ا  خواهند

منقبضانه برخورد   کمی  که  است شده  باعث  ،که در مردم به وجود آمده  یاضطراب و استرس  و  استکه به وجود آمده    یاقتصاد  طیشرا

ا  نی. دوممیکن   وده  ش   تر  خنک  کمیو هوا    م یرا گذراند  د یشد   یماه است و گرما  وریشهر  .است  ی تانتابس  التیکه تعط  نیمطلب هم 

 که الزم است را داشته   یآن انرژ  میو مباهله نتوان  ریدو علت باعث شده که امسال در غد   نیاست. ا  اکثر افراد  در دستور کار   مسافرت

انجام  ،دیخواست ی. بعد هر کاررمیبگ جهیخاطره نت نیهم از ا و ثیحد نیهم از ا خواهم یم دو نکته خدمتتان عرض می کنم که. مباشی

که   نیا  برای  که  ام  آماده  من  که  بودهم طرفدار دارد، گفته    اریست، بسامعروف و مشهور    اریکه از خوانندگان بس  ی. خواننده بزرگوارددهی

برنامه را اجرا کنم که حالشان خوب شود.    نیمردم ا  ی. و براندازمیراه ب  گانیشهر کنسرت را  های  دانیدر م   م یایب  ،حال مردم را خوب کنم

از خوانندگان سنت  ایآ  :سؤال پاپ جامعه    یما  نتوان  مکمتریو  نتوان  میکه  پا کردنمان،  به  و سرور  آ  ثیبا حد  میبا جشن  روا  هیو   ت یو 

که    یدر روز  م؟یو مغتنم است، حال مردم را خوب کن  داشتنیهم دوست    ی لیخ  و  میکه دار  یدرون  های  یبا آن انرژ  میخواندنمان، نتوان
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  ؟میبخوان أسی   هیآ  مینیبنش  د یما هم با   ا ی آ  م؟یحال دل مردم را خوب کن  میتوانیما نم  ا ی و امان است. آ  دیو ام  افت یروز لبخند و سرور و ض

در مراسم  ایفرخنده و خجسته گذشته  ام یشعبان در ا مهیکه پارسال، ن یطور همان ! را هاحرف نیا دکنی رها  !را ها  صحبت نیا د یرها کن

  د بای   ،استشده    شتربی  علممان  مان،  تجربه  معرفتمان،  چون  تر، و افزون  شتریبلکه ب  ،یهمان انرژ  د،ی که انجام دا  یو عزادار  یسوگوار

  میوقت نداشت  چیکه ه  میو پاش داشت  ختیخاص خودش. اگر پارسال فالن قدر ر  یها  . با روشمیو مباهله تالش کن  ریدر غد  شتریامسال ب

دید با   شتر،یب  یروین  کی تر، یقو  یزریبرنامه    کیاز امسال با   م،یداشت دی اصال شا  ا ی م،یکم داشت  یلیالحمدهلل، خ  م،یو اسراف اصال نداشت

َوَمْن  : نی. با اشود یچگونه حال دل مردم خوب م مدانی یچون م م،ی را خوب کن مردمحال دل  دی. ما با میشو دانینکوتر وارد م یاقتصاد
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مردم به خدا    «میتوكلت وهو رب العرش العظ  ه یالله ال اله اال هو عل   ىحسب».کند  ی م  تمانیاکه خدا کف  د ی، به خدا توکل کنَحْسُبهُ 

استغفار   .است  یگرید  موضوعکه    م یدار  ریاگر ما تقص  .دیامر را به خدا واگذار کن  «بالعباد  ریالله ان الله بص  ى ال  یافوض امر»  دیتوکل کن

ارز د  م،یکن ا  .میآزاد فروختن نبود  متیو به ق  یولتما که اهل احتکار و اهل گرفتن  از تحر  م،یکار نبود  نیما که مسبب  ها   میما که 

 شتر یبا تالش ب  . میو متوکل تر کن  دواریمردم را شاد و ام  مییایب  .میبه درد دل مردم برس  می ائیپس ب  .میستیما که مقصر ن  ،میخوشحال نشد

از آن   ای آ  .میکارها را انجام ده  نیا  میتوان  ی ما م  .میو احسان ده  طعاما  م،یانفاق کن  م،یو دست برسان  میریدست بگو همت افزون تر،  

به ما؟ آنها    ایدارد    اجیخوش کردن حال دل مردم به آنها احت  یبرا  امام زمان   م؟یخواند کمتر  یم  ی که رپ و سنت  یخواننده مشهور

و کمتر برگزار   میو مباهله را کم رنگ تر و خاموش کن  ریما جشن غد  رشود؟ دوم: اگ  یرسالت ما چه م  میگو  یهم خوب هستند، اما م 

دلتان خوش   دی برو  ندیگو  یهمه م  االن  ست،یپول ن  ،هست  ادیاالن دل مردم مضطرب هست، استرس ز  ،ستیاالن صالح ن  مییو بگو  میکن

است که چه  نیمن ا سؤالشود؟  یم  لخوشحا یچه کس ،م یکارها را کن نیا .ستیحرف ها ن نینه ا د،یوصل هست  ییاست، شماها به جا

شود   یخوشحال م  شتریازهمه ب  یچه کس  ست؟ین  نطوریا  ایآ  میرج  نی لع  طانیششود؟    ی م  جادینفر است که در دلش سرور ا  نیاول  یکس

 ست؟ین نگونهیا ا یآ س، یخاموش شود؟ ابل ریکه غد

 

ن أ ش  قرآن در  هیآ  نیتر  لتیفض  پر  است و به فرموده امام رضا  نیتر   لتیو پر فض  نیروز مباهله بزرگتر  است.  بحث مباهله  ،یبعد  بحث

الحجه به نام  یکه در هجدهم ذ یشاه چراغ  نیاست و ا رخمیغد دیهفته بعد از ع کی ،الحجه یذ 2۴  روز .مباهله است هیآ تیاهل ب

روز خجسته و   ستیپانزده، ب  ن یا  . دیرو دار  ش یسو و روز مباهله را درآن سو پ   ن یقربان را در ا  د یکنارش روز ع   در   ، خم هست  ر یروز غد

 ان یحیسپاه و لشکرشان به سمت مس  زیو تجه  شانیا  مباهله بر  هیپس از نزول آ  ن اسالمأ الش  میعظ  امبریپ   .بزرگ داشت  د یفرخنده را با

و    دیدعا کن  د، یمتعال فرمود: مباهله کن یو خدا . از آن ماست قتیفرمودند: حق  امبریو پ  میگفتند ما بر حق هست ی نجران که آن ها م

 . ستا  هخالصه مباهل  نیقبول است؟ ا  .شود  یآن طرف مقابل عذاب نازل م  شود و بر  یم  رایگ  شی دعا  ، هرکس که صادق است  .د یدعا کن

قبول؟ دوم:   .و نابود گردد  ستیاو نازل شود و ن  بر  یعذاب اله  ،هرکس دروغ گفت  .میکن  یهم دعا م  ما  ،د یشما دعا کن  .م یدعا کن  مییایب

با   قکامل با کفر محض با شرک مطل  قتیحق  ، کامل  مانیا  ،اسالم، اسالم کامل   نیست؟ جنگ با  چه کسیبا    یمباهله جنگ چه کس

دهند که در   یدستور م  اکرم  امبریپ   .م یهم ندار  یو سن  عهیپس بحث ش  است.  تیحیسه گانه پرست نجران، اسالم با مس  انیحیمس

  ی عنی  اکرم  امبریحرکت پ   ،یخیقرآن، تواتر تار  هیآ  . کنند  یم  زیو سپاهشان را تجه  م یگذار  یفالن جا قرار م  .میستیا  ی فالن روز ما م

  ن یا  «انفسنا وانفسکم، ابناءنا و ابناءكم، نساءنا و نساءكم»دهند    ی قرآن ارائه م  هیآ  نیاز ا  اکرم  امبریکه پ   یریقرآن، تفس  هیآ  لیوأ ت

 . دیگو ی چه م  هیدهند که آ ی نشان م اکرم  امبریو پ  د یگو یرا م نیا هیآ  ،هیآ لیو أ ت ی عنی امبریحرکت پ 

 

بردند و در  یو انصار را م نیخودشان، مهاجر ارانیخلفا،  ،یاز صحاب  گریروز مباهله، سه، چهار نفر د نی ا در اکرم امبریپ  دییبفرما فرض

شد. در  یم روزیپ   -2خورد.  یم شکستسپاه اسالم  -1دو حالت بود:  . دادند  یکار را انجام م نیو ا ستادندیا ی م انیحیمباهله مقابل مس

باخت؟ بله.    تیحیشکست؟ بله. مس  بیها شکست خوردند؟ بله. صل  ی . نصرانم یشد  روزیبله! پ   م؟ یشد  روزیافتاد؟ پ   یم   یمباهله چه اتفاق 

رسول    .است  نش ی، شخص اول جهان اسالم است. شخص اول آفرامبر یسربلند و عزتمند شد. فرمانده سپاه اسالم پ   روز،یاسالم پ   یعنی

 دییبردند و شما بگو  فیتشر  یامام هاد  م ییما بگو دییکه فرض بفرما   ستین نی. پس بحث سر اگریاست د  شانیاست. فرمانده ا  خاتم

 قه یچهار بزرگوار، حضرت صد  نیا  امبریپ   ه؛ی آ  ریو تفس  ریتعب  ،یخیقرآن، تواتر تار  هی، آامبری. پ میندار  یرفت. اصالً دعوا و نزاع   ینه، فالن
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را با خودشان بردند که آن روز،   ن یاباعبداهلل الحس دالشهداءیو حضرت س ی، امام حسن مجتبنی رالمؤمنی، حضرت آقا امیکبر

را با خودشان   یگریکسان د  امبری نازل شد. اگر پ   تیدر شأن اهل ب قرآن به فرموده امام رضا  هی آ  نیتر  لتیروز مباهله شد و پرفض

 هرگز! وقت!   چیم؟ هییسخن بگو ریو از غد  میسر بلند کن می توانست ی ما امروز م  ایبردند، آ یم

 

روز را به  نیچرا تاکنون، ا ندیکه مردم دهانشان باز بماند و هاج و واج نگاه کنند و بگو مییمردم بگو یبرا  مینقدر سخن دارآدر مباهله  ما

  ان یب  ریو تفس  لیتأو  نکهیاز بحث ا  ن،یقرآن، از بحث عدم وحدت آفر  اتیاز آ  ،یخیتار  یاز تواترها  مینقدر صحبت دار آ  ؟ما نگفته بودند

 ر یبعد از غد  یعنیاست.    یروز بزرگ  ،مباهله  یعنی  نهایهمه ا  ،شده است  روزیسپاه اسالم پ   نکهیفرمانده بوده، از ا  امبریپ   نکهیا  ازشده،  

خاتم    یعن ی.  داردوجود    یگریخجسته و فرخنده د  یروزها  ر، یبعد از غد  یعنی.  دیها را برپا نکن  هیزود تک  ریبعد از غد  ی عنی.  د ینزن  یاهیس

نازل    هیکردند و آن آ  ریآن احسان را به آن فق  نی رالمؤمنیکه در هنگام رکوع ام  ریمبارک تطه  هیو نزول آ  نیرالمؤمنیآقا ام  یبخش

 میبزن  اهیهمه جا را س  م،یمحرم برو  ماهبه استقبال    نکهینه ا  م،یبرگزار کن  زیروز را سرورآم  نیا  دی با  .الحجه است  یذ  25روز    نیشد، در هم

  م یتوان  یراحت م  ی لیخ  .شود  یشود. معلوم است که محو م  یمحو م  خیروزها در تار  نیاست. ا  یچه روز  ،روز  ن یاصالً نداند که ا  یو کس

که   ییدر روزها  م، یکن یم   بلندبه پرچم عزا    ر یما بعد از غد  نکهیا  ی. ولمیو هفتم، آرام آرام مقدمات را فراهم کن  ستیو ششم و ب  ستیاز ب

 تیو اهل ب  نیرالمؤمن یمطهّر و متعدّد قرآن در شأن ام  اتیاست، نزول آ  تیسرور و عزت و افتخار و مباهات ما به اهل ب  یروزها

 خطاست. ،است

 

دادند که    یمگر به ما دستور  م؟یچه کن  یرا فدا  تیعزّت اهل ب  م؟ یچه کن  ی قربان  م؟ یکن  ی چه قربان  یبرا  م؟ یرا فنا کن  نیچه ا  یبرا

ا ی و ششم    ستیب  میتوان  ی نه! ما م  م؟یبزن  واریبه در و د   ی اهیس  ر،یغد  یدادند که فردا  یمگر به ما دستور  د؟یکن  یعزادار  ر،یغد   یافرد

. ما به خاطر عشق و ارادتمان ردیگ  ی دارد شکل م  ی. جبهه ناخواسته ام یو مقدمات محرم را فراهم کن  میکار را بکن  نیو هفتم ا  ستیب

تموم   دشانیهنوز ع   نهایا  ند یگو  یم   گرانید  .میگذار  یم  کیاستراتژ  یخطا  نیچرخ ا  ریمباهله را ز  می. حال آنکه دارمیکن  یکار را م   نیا

خجسته   ، میریو آن روز را بزرگتر بگ م یکارها را انجام نده نیا میتوان  ی ؟ ممیکار را کن  نیا د یشروع شد. در حال ما چرا با یدارعزا ، نشده

 . م یریجشن بگ ،میریبگ

 

 ی م   م،یآرامش ده  ،میاضطراب را دور کن  م،یو عزت نفس ده  میاوریاز پارسال دل مردم را بدست ب   شتریخدا بخواهد که ما امسال ب  اگر 

  ،میکن  شهیتقوا پ   .کند  یرا باز م  شی خدا باب گشا  ،میاستغفار کن  .شود  یفراهم م   شیگشا  .م یانفاق کن  گریو به همد  میآرامش ده  میتوان

  س یو خس  لیخدا که عاجز و بخ  .ستیخدا که دستش بسته ن  . کند  یفکرش را نم   یکس  چیکه ه  یی از جا  . کند  یرا باز م   ش یخدا باب گشا

دوست  هبا انفاق کردن از آنچ .میراه ها را باز کن میتوان یم شتریب یبا تقوا . میراه ها را باز کن میتوان یپس با استغفار م  (. نعوذباهلل) ستین

با   ، با شکر  . می انجام ده  ی بزرگ  یکارها  م یتوان  ی م  یریبا دستگ  ،یبا احسان با همدرد  ، با اطعام  .میفراهم کن  ش یگشا  میتوان  ی م  ،میدار

نعمت   اد یشکر ما باعث ازد  .مییگو  ی که م  نیمعصوم  ة و االئم  نی منؤرالمیام  ة يبوال   نیجعلنا من المتمسک  یالحمدلله الذ  نیهم

 د يعذاب شد  ىان  ،میعذاب ال  ىالن كفرتم ان   د یمطمئن باش  ( میو مباهله را بپوشان  ر یغد)   ، میکن  ی که م  یکفران نعمت  نیشود و ا  ی م

الن    .کرد  میاد خواهیما شکر خدا ز  .دینداشته باش  یشک  چیه  در این امر شکن نداشته باشیم.داشت و    م یخواه  شیدر پ   یاله  دیعذاب شد

نعمت    نیا  م یپوشان  یما م   ،دنیپوش  یعنی  ،پوشاندن  یعنیکفران    .خواهد بود  یاله  دیعذاب شد  ،میاگر هم کفران کن  ،دنکميشکرتم الز

  دی شد ش یکه حتما عذاب من برا یبدرست ، کند  یکه کفران م یو کس ديلشد ىالن كفرتم ان عذابعذاب خواهد بود و  ، را تیبزرگ وال

نکرده مستوجب   یو مباهله خدا  ریکفران نعمت ما امسال در غد  نیخواهد بود که ا  یسخت و بهت آور  یلیخانذار    نیبود. و ا  هدخوا

 عذاب بزرگ نباشد. 

 

  د،یبجنگ  .د یجنگ  یم  نصفی  انگار که در نهروان و جمل و  .دیو توشه بجنگ  رویبا همه ن  ،با همه توان  روزی پ   ،قدرتمند  ،یقو  ،موفق  شاءاهلل  ان

نفر   کی  یابج  دیامسال با  .دیمردانه تر بجنگ  .دیبزن  نیرا به زم  سیع ابلیجمپشت    و دیبجنگ  یپوشال  و  یامروز  یها  هیمعاو   نیدر مقابل ا

 . میموفق بشو میتوان  یو م میبجنگ  مینفر باش 10
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 نیا  . سر فرود آوردند  . میدعا کن  میخواه  ی نم  م، باختی  ما   گفتند  . کردند  کرنش   امبریدر مقابل پ   ،دند ی حادثه را د  نیا  یوقت  انیحیمس 

سر   م ییایب .نیالعالم ةدهند به مرحمت رحم ات یو بتوانند ادامه ح ابندی نشوند و قوام و دوام ب ستیسر فرود آوردن باعث شد که نابود و ن

که آقا ما مخلص و   میو بگوئ  میو کرنش کن  به دامن امام زمان  ، یمحمد مصطف  امبری به راه پ   می بگذار، سر  ی به راه عل  میبگذار

  خصوصا امام زمان  تیو اهل ب  امبریکرنش به درگاه پ   .شد  انیحیکرنش راه نجات مس  م؟یچه کن  هستیم.  شما  ییما فدا  م،ینوکرت

  ، م یسر بگذار نجایا م،ییایالهام که آقا اگر ب کی ی عنی .فرمول  یعنی نی ا .دوباره خواهد داد د یو ام اتیخدا به ما ح .ما خواهد بود اتراه نج

، صاحب المستغاث بک  صاحب الزمان  ا ی  مییاگر بگو  .شود  یراهت باز م   ،یبگذار  تیشود! اگر پا در راه اهل ب  یکار درست م

نجات خواهد بود    .باشند  شانیا  ییرا انجام دهند و فدا  که بخواهند امر و دستور امام زمان  یکسان  ی کند برا  یراه را باز م  الزمان

شما  یزیچه چ انجام دهم. خوشحال خواهد کرد؟ آن کار را  اشما ر یزی! چه چدیدار یچه امر و دستور صاحب الزمان ای . ان شاءاهلل

را    دل امام زمان  دیما با   ن،یتا عاشورا، تا اربع  ، تا محرم  ،تا مباهله  ریغد  نیا  . دهد؟ آن کار را انجام دهم  ی نجات م  یدل خون  نیرا از ا

 شاءاهلل!  ان دیموفق  ،دیتوان ی م .میو دلشان را خوش کن می اوریبدست ب

 

*** 
 

 کنم:  یم  میاز دکلمه مباهله را تقد  قسمتی

 

 رسد  یاز پس کوهساران به گوش م اهل نجران، بیزنگ صل یصدا

آخرالزمان   امبری شوند که پ   یشنهادیپ   یایآنان آماده اند تا مه.  شکند  یسکوت دشت را م  ثیاهل تثل  یسایکاروان راهبان کل  یدرا  و

 به نام مباهله  زیشگفت انگ یشگرف و عرصه ا یبا سالح ، مانند یب ینبرد .به آنان داده است رسول خاتم

 و کمان ندارد  ریو ت ری و سنان و شمش غیکه ست یزیست

 خون و خود ندارد  ،هجمه ،که حمله یهماورد

 به نام مباهله  ییایرؤ ، ییارویرو

با همه بزرگان و نامداران شان به   انینصران  .سپاه صرف کنند  نیا  یتباه   یسه گانه پرست آمده اند تا تمام توان شان را برا  انیحیمس

شان    یها  بیصل  شانیکش  ،خیفروغ در تمام تار  ی بخت اند و سرافراز و ب  روزهیتا ابد ف  ،روز باشند   نیا  روزینهاده اند که اگر پ   ی پا  یدانیم

شان دست   ندهیگذشته و آ  یافراشته برا  ی گاهیو جا  ی گاهی پا  ،کشته نیتا از ا  و پشت شان همراه دارند  یشان یو پ   نهیبه س  شانرا کشان ک

  یآنان آمده اند به اهل نبرد .شده و آماده اند  شیو آرا  ستادهیشان ا  یبا همه هست یسویعابدان و زاهدان و ع  یسو نیلشکر ا . و پا کنند

 به نام دعا  ،رف شگ یمانند با سالح یب

 به نام مباهله زیشگفت انگ یعرصه ا و

 نسائنا و نسائکم  و

 ی لطافت صبح سحرگاه ،باران نو بهارم ،حانم یو ر روح

 نیتبسم طراوت فرورد ،نیبلور یشبنم ها ترنم

 زیتو هم برخ !فاطمه جانم  ، ترنم باران ها قتیحق

 مفهوم تمام اسالمش را ،جبروتش را ، که پروردگار عالم زیبرخ

 تو بسته است   یگام ها به

 ! نزول اجالل تو ناقص است فاطمه جان  یب ،لشکر نیا جاللت

 !است زهرا جان حضور تو کم فروغ یسپاه ب نیانور  و

 !است مباهات آل محمد ،مباهله نیا زمیعز یبانو زیبرخ

 نسائنا  ریو تعب لیو تأو ریکه تفس زیبرخ

 یی فقط و فقط تو یدر امت مصطف ، کتاب اهلل در
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 کارگاه انگیزشی و آموزشی مباهله جهت برپایی مراسم و مجالس 

 و شوکت بتیبانوان خلقت که ابهت و ه دهیبرگز زیبرخ

 ! قامت باال بلند توست و بس فقط

 زنان  یو برتر لتیقرآن در فض هیآ ،هیکه آ زیبرخ

 فاطمه جان!   ییو فقط تو فقط

 ! ستیمرکز و محور لشکرم با تو

 !ستیبا کرمیستون استوار پ  تو

 !ستیبا کرمیستون استوار پ  تو

 از آدم تا خاتم  ،تا همه عالم  نجایا ستیبا تو

 یی تو یکه قلب تپنده هست  بدانند

 که همه بفهمند هر کس قلب تو را بشکند ایب

 ! از من گسسته ،مرا شکسته و هرکس از تو بگسلد قلب

 تا همگان بفهمند ، ستیدر قلب لشکرم با ایب

 سخط توست  ،یسخط اله .سالم توست ،سالم خدا .خشم توست ،یخدا خشم

 !شو مباهله با محمد یایمه ، پاره تنم زیبرخ

 جان ی برادرم عل ،مانیا قتیحق ،انیسرور عالم انیمتق  یموال ،مؤمنان  ریام ،انیمانیا ریم ، جانانانفسکم جان انفسنا و  و

 ! سپاه تو پناه شو نی بر ا زیبرخ ،جالل و جاه شو نیهمراه با ا !و همراه شو زیهم برخ تو

 فرموده است   یکه حق تعال ایب

 سپاه کنم  نیهمراه ا ،و وجودم را ،جانم را ،را نفسم

 ! یکل نفاق را تو در قفس کش ، ینفس کش ، من یکه بجا ایب

 ریکه تعب  زبرخی  !ییتو  نفس نبوت محمد  ریکه تعب  زیبرخ  !ییتو  نفس نبوت محمد  ریتعب  ! کند  ی تو را م  ینفس تمنا  یکه معنا  زیبرخ

 .. .همراه ، همراه کن ،جان  یعل زیبرخ ، ییتو ابهت محمد

 ن ی که ا  دیرو  یبارش باران م  یجان مگر براآقا  ؟دیبر یهمه شکوفه و شور و نور با خود م  نیکه ا دیرو  یشفقت م   شیرو  یجان مگر براآقا

 ؟ دیهمه ابر رحمت را کنار هم گرد آورده ا

 ! جانآقا

 !خداه نوبر است ب ،جاللت نیبه ا لشکر

 خدا! ه برتر است ب یو موس  م یو داوود و ابراه مانیسپاه سل از

 ؟ دیا ده یهمه ابر رحمت را کنار هم چ  نیکه ا دیرو  ی بارش باران م یجان! مگر براآقا

 ؟ دیبر  یهمه شکوفه و شور و نور با خود م نیکه ا  د یرو ی شفقت م شیرو یبرا مگر

 خدا!ه جاللت نوبر است ب نیلشکر به ا !جانآقا

 خدا! ه برتر است ب یو موس  م یو داوود و ابراه مانیسپاه سل از

 ! گرد هم به مهر آمده ی! چه جمعشگفتا

 ! است ینبرد چه

 ...   و زمان و ماه و سپهر آمده نیزم دانیاست که به م ینبرد چه


