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َ حمنََاللهَِبسم  َحَالر َّ ََمَیالر َّ
َ عَِبهَو  ست  ََنین  ْول  ح  َل  ََو  َل  ة ََو  ََُقوَّ ِليَِِّباهّٰللَِِإَلَّ ِظیِمَََاْلع  َاْلع 

َ للهم َّ ِنََبِنََالُحجِةََکی ََّلولََُکنَا  س  ََالح  واُتک  ل  لَ َص  لَوَِهَیع  اعِة،َهذِهََیفَابائِهََیع  َََیفََوَالسَّ ةََُکلَّ لَساع  ََوقاِئداَ َحافظاَ ََوَایََّو  ََو 
ََناِصراَ  لَو  ََلَ َید  تَََّناَ یع ََو  هَََُیح  ََُتسِکن  ک  رض  وعاَ َا  هََُوَط  ع  تَّ َوََهایفَُتم  ََ.َلَ یط 

لُمَ لسَّ لَ َا  ْهِدَََیع  َاْلم  ذَیِّ ََیالَّ د  ع  ََاللهََُو  لَّ ج  و  زَّ ،اَلَََُِبِهََع  م  ْنََ"َم  َیَ َا  ع  ،ََِبِهََْجم  ِلم  ََاْلک  َیَ و  َََِبِهََُلمَّ ث  ع  َالشَّ
َ َ یَ و  َاَلَ َِبِهََْمل  ،َِقْسطاَ َْرض  ْدَل  ع  َََو  َیَُو  ن  کِّ هََُم  ََل  َیَُو  ََِبِهََْنِجز  ْعد  َیاْلُمْؤِمنَو  َن 

 .نی رالمؤمنیام نیهمه خدمتگزاران به ساحت مقدس آقا مؤال الموحد زیکنم خدمت همه دوستان عز یسالم عرض م 

و بعد    وجود، امام زمان  رهیرا در ابتدا به محضر مقدس قطب عالم امکان، مرکز دا  هیریغد  امیا  دنی فردا رس  شیشاپ ینوبه خودم پ   به

 کنم .  ی عرض م تیو تهن کیتبر  زیشما دوستان عز ک یکایخدمت 

طلب عفو، توبه و سپس    نیرالمؤمنیآقا ام  ن یخادم  نیبه خاطر تمام نعمات، نعمت حضور در ب  میابتدا خدا را شاکر و سپاس گزار  در

 که از ما صادر شده است.    یبه درگاه قدس بارالها، بخاطر تمام خطاها و گناهان  میدار

  د یکه در روز ع   ییو رفت وآمدها  دهایو بازد  دید  رامونیکه پ   یهستم، با بحث  زانیرا در خدمت شما عز  یقیامر فرموده اند دقا  دوستان

فرصت استفاده   نیدهد که از ا  یما و دوستان ما قرار م  یرا برا  یمناسب  اریشود که فرصت بس  یدر منزل سادات و آن بزرگواران م  ریغد

که در منزل سادات رفت و آمد   یهمانان یم  یبرا  م،یپرداز  یخودمان به آنها م   یدر جشن ها  هیریغد  امی را که معموال در ا  یو مطالب  میکن

 .  میارائه ده زیهم ن آنها  یکنند، برا یم

  م، یده  ی م  جشن ها انجام  نیکه در ا  ییها شود و کار  یانجام م   ریغد امیکه در ا  ییمعموال هدف ما از جشن ها  ،مستحضر هستند  دوستان

محور هست که مردم را    نیکنند، حول ا  ی انتخاب م  یسخنران  یبرا  ر یغد  یکه سخنرانان محترم در جشن ها  ی و مخصوصا موضوعات

لَ »فقط به جمله    ر، یکه غد  میمطلب کن  نیمطلب و متذکر ا  نیمتوجه ا هذاَع  وَلهَف  نَُکنُتَم  وَلهََُیَم    دُیع   ر،یشود. غد   یخالصه نم«ََم 

ناب    یاسالم شناس  کیفرمودند که آن خطابه،    رادیرا ا  یدر آن روز خطابه ا  اسالم  یگرام  امبریاست که پ   یروز  ری. غداستاهللُ اَکبَر  

بار   کی  یشده برا  یرا حتما، حت  که خطابه آقا رسول اهلل   میموضوع کن  نیبه ا  بیها را ترغ و آن  میمطلب کن  نیاست. مردم را متوجه ا

به موضوعات آن بپردازند. هدف اصل از برگز  یهم مطالعه کنند و  شوند که  است که مردم متوجه    نیهم  زین  ریغد   ی جشن ها  یارما 

لَ »  جمله  نیمنحصر در هم  آقا رسول اهلل  شاتیفرما هذاَع  وَلهَف  نَُکنُتَم  وَلََُیَم    ی آن حضرت در سرتاسر و در جا  بلکه   ،شود  ینم  «م 

به امام   ر،یآن حضرت در خطابه غد  یحتکنند،    یاشاره م   به امامت ائمه هدا  نیرالمؤمنیآقا ام  تیمکرراً به وال  ر، یخطابه غد  یجا

که همه    یهمان طور  : اشاره کنم د ی نکته با ن ینکنم و به ا  یطوالن  یل یرا خ ضم یبرند. عرا ی اشاره دارند و ازآن حضرت نام م ز ین زمان

و   هیته  دی قبل با  یها و از ساعت هاشود، از روزبرگزار    ریغد  دی ع   امیا   جشن در روز و  کیکه    نیا  یبرا  ،مستحضر هستند  زیزدوستان ع 

 میکه همه ما دنبال آن هست  ی شود و آن هدفجشن برگزار    کیکه    نیرا انجام داد تا ا  یخاص  ی ها  یز یبرنامه ر  دی با  د،ید  ی تدارک خاص

توجه  باید زیو دوستان عز است تیحائز اهم اریکه بسوجود دارد  یو مطلب ای نکته. اما  میاست، به آن هدف برس ریخطابه غد یمعرف که

بنده از سادات   چون.  کنم   ی شما عرض م  یخودم برا  یشخص  اتی؟ چون بنده از تجربچرا  .موضوع داشته باشند  ن ینسبت به ا  یا  ژهیو

 . دشو ی رفت وآمد م ر یغد  دیهستم و منزل ما در روز ع 

است    یمناسب  اریبس  تیموقع.  جشن است  کیمنزل سادات بالفعل    ،ری غد  دیتوجه داشته باشند که در روز ع   زینکته دوستان عز  نیبه ا  د یبا

تفاوت که  نیا  کنند. با  ادهیپ   زیدر خانه سادات ن  ،کنند   ی جشن دنبال م  کی  یو برگزار  یرا که از برقرار  یآن هدف   ز،یکه تمام دوستان عز

ع   ی همانانیم روز  م  ند، یآ  ی م  ریغد  د یکه در خانه سادات در  م  ند یآ  ی معموال  و  ی و  آمد   یتعداد کسان  روند،  و  رفت   که خانه سادات 

  م، یکن  یدنبال م ریغد دیرا که در روز ع  یشود استفاده کرد و هدف  یفرصت م نیشود و از ا یاز چند صد نفر م شتریچه بسا ب ،کنند  یم
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را خدمت   ینکته ا.  میکن  یرا معرف  آقا رسول اهلل  شاتیو فرما   ریخطابه غد  . میخودمان را برسان  امیپ   ،خودمان  یها  یراز همشه  یلیبه خ

ا  .دیو نسبت به آن توجه داشته باش  میدوستان عرض کن  و تدارک   هیرا ته  یمحصوالت فرهنگ  یسر  کی  ریغد  امیمعموالً همه ما در 

  ار یما بس  یتواند برا  ی در خانه سادات م  ی محصوالت فرهنگ  ن ی. قطعاً استفاده از امیدر جشن ها استفاده کن  م ین که بتوانیا  یبرا  ، مینیب  ی م

از خطابه   یکه خالصه ا  یبروشور  ر، یتواند اعم از خود خطابه غد  یم  یمحصوالت فرهنگ  نینظر که ا  نی؟ از اچه نظر  از.  راه گشا باشد 

 ن یآنها استفاده کرد و از ا از، شود  یم ده یمعموالً تدارک د ریغد  امیکه در ا یگریمحصوالت د ای  ریروزنامه غد ایدر آن نوشته شده،  ریغد

ا برد و  بهره  قرار داد  همانیم  یجلورا    محصوالت  ن یفرصت   مقابل مهمانان قراررا معموال در    ی که محصوالت فرهنگ   ی وقتچرا؟    . ها 

ت  رد،یگ  یم آن  ردیگ  یقرار م  همانانیم  یکه جلو  یوقت  ریکنم خطابه غد  ی م  دیکأمخصوصا   ای ،  کنند  یرا مطالعه م  ریغدها، خطابه  و 

  همانانیم  نیواکنش نشان دادن ا  ن یدهند که ا  ینشان م  یواکنشکنند، معموالً    یاست را مطالعه م  ری که خالصه از خطابه غد  یبروشور

 د. نشو ،که آنجا حضور دارند ی همانانیوارد بحث و گفت و گو با م تا  دوستان ما باشد  یمناسب برا اریبهانه بس کیتواند   یم زیعز

خانه سادات رفت و آمد  که ی همانانیاکثر م :نکته قابل توجه است نی ا اریمطلب است و بس ن یا ،به آن اشاره کنم دیکه با ینکته ا زانیعز

شود که آقا   یداده م  حیتوض ریشود، خطابه غد یم  یها معرفاست و به آن ریکه مربوط به غد   یخطابه و محصوالت فرهنگ نیکنند و ا یم

  ن یاز ا  زیعز  همانانیبه اتفاق م  بیاست که معموالً قر  نینکته جالب ا  .فرمودند   رادیرا ا  ییقرّا  نیبه ا  ی در آن روز خطابه ا  هللرسول ا

کنند. و معموالً اکثر آنها  یاستقبال م  اریمطالب بس نیاز دانستن ا ،شود یباره صحبت م نیکه با آنها در ا یندارند و زمان یموضوع اطالع 

 ر دهند. ا مورد مطالعه قرار کنند و آن هیرا ته ریخطابه غد نیجلد ازا کیهستند که  نیخواهان ا

که خانه   یکسان  م،یمناسب استفاده کن  اریفرصت بس  نیاز ا  میبتوان  نکهیا  یدر منزل سادات برقرار است و برا  یخوب  نیبه ا  طیشرا  یوقت

را   یمطالب ناب  یوقت  .هستند  نی رالمؤمنیآقا ام  عهیو ش  دارندارادت    نیرالمؤمنیهستند که به آقا ام  یکسان  معموال  ند،یآ  یسادات م

بدانند.   شتریب  ریباره خطابه غدکه بخواهند درکنند    یاستقبال م  اریبسموضوع    نیاز اباز قبول و    یآنها با آغوش باز و رو  م،یبه آنها ارائه ده

استفاده    د یچرا نبا  ،میها را متوجه کنو آن  داریرا از خواب غفلت ب  نیرالمؤمن یآقا ام  انیعیه شک  نیا  یفرصت ناب برا  ن یاز ا  شود  ی م  ی وقت

  ضم یعرا  م؟یفرصت استفاده کن  نیاز ا  دیچرا نبا  م،یراسخ تر کن  نیرالمؤمن یآقا ام  تیدر مسئله والرا  ها  اعتقادات آن  میتوان  یم  یکرد؟ وقت

 بنده تمام.   ضیارائه دهم و بعد عرا زیخودم را خدمت دوستان عز یشخص اتیاز تجرب ینکنم، تجربه ا یطوالن یلیرا خ

است را در مقابل    ریها همان خطابه غدآن  نیکه مهم تر  ریمربوط به غد  ی محصوالت فرهنگ  ،ریغد   دیست که در روز عمن سال ها  خود

و اگر فرصت    دهم  یها ارائه مخدمت آن  ،و مطالب خودم را اگر فرصت شود  نم یب  یها را م جالب آن  اریو واکنش بس  ارمذگ   یم   زیعز  همانانیم

 صحبت کنند.  ریخطابه غد رامونیپ  زیعز  همانانیرا با م یقیکنم که دقا   یخواهش م  ،ند یآ یبنده که در آنجا م ستاناز دو ،نشود

بفرما آنها وقت  که  گذارد  یم  همانانیم  یبر رو  یریثأ چنان تصحبت ها    نیا  د ییباور   باز   یبا رو  با تشکر و  ،روند  یاز مجلس م  یاکثر 

اعتقاد آنها    حکامکه باعث است  گرفته اند  اد ی  نیالمؤمنریرا از آقا ام  یچرا؟ چون مطلب  . روند  ی خوشحال م  شاد و همه آنها    . روند  یم

فرصت بهره    نیاز ا  .که تا به حال به گوش آنها نخورده است  رندیبگ  ادیرا    یشود که آنها مطلب  یباعث م  .شود  یم  تیدرمورد مسئله وال

شما   یتدارکات قبل   هیبدون ته  ،یقبل   یها  یزیشده است که بدون برنامه ر  ایشما مه  یبرا  یکه فرصت  نیچرا؟ به خاطر ا  .دیرا ببر  یکاف 

کارتان قلب آقا    نیکه با ا  دیرا بدان  نیا  و   دیارائه ده  زیعز  همانانیم  یبرا  ،دیکن  یکه در جشن ها از آنها استفاده م  یمطالب  دیتوان  یم

آقا   شاتیفرما و ریخطابه غد وردم درکه  ییالل صحبت هاخ مطلب اشاره کنم که در نیدوستان فقط به ا .شود یشاد م نیالمؤمنریام

که ما منزل سادات    ستین  یفقط روز  ر یکه روز عید غد  د یمانور بد   ی لینکته خ  نیا  ی رو  ،د یده  یانجام م   زیعز  همانانیبا م  رسول اهلل

  ی عل  نیمؤمنالریآقا ام  ت یمجدد با وال  مانیروز پ   ریاست اما روز عید غد  یا  ده یپسند  اریکار بس  نیدرست است ا  . میبرو  دیع   کیتبر  یبرا

آنها را متوجه به ساحت مقدس    . میببند   مانیپ   آقا امام زمان  ،ر یغددار    راثیبا م  میتوان  ی است که ما م   یروز  ر یروز عید غد  .است

دل آن   یباعث شاد  تانکار  نیکه با ا  دیمطمئن باش  و  دیمقدس حضرت کن  آنها را متوجه به حضور  .دیکن قطب عالم امکان امام زمان

 ام ی در ا  یهر کارکه اگر    دینکته دقت داشته باش  نیبه ا  زیدوستان عز  :برم  ی م  انیمطلب به پا  ن یخودم را با ا  ضیعرا.  دیشو  یبزرگوار م

هدفمان را   میکه بتوان  نیا  یبرا  م،یپا کنبر  نیمنرالمؤیبزرگداشت نام مقدس آقا ام  یرا برا  یکه جشن  نیا  یبرا  ،م یده  یانجام م   ریغد
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  سادات و اوالد حضرت فاطمه زهرادر خانه    طیهمان شرا  ،میبرسان  نیرالمؤمنیآقا ام  انیعیرا به گوش ش  اممانیپ   ،م یکن  ادهیپ   ریدر غد

  دوارم یام  .د یریبگ  هیقض  نیاز ا  دیتوان  ی م  ی قشنگ  اریبس  جهیکه نت  دیفرصت استفاده کن  نیو از ا  دیفرصت را از دست نده  نیا  .استیمه

  و   د یرا از دست نده  ریکه روز عید غد  دوارمیام  و   مر ثمر بوده باشد س و م  د یمف  ، ارائه کردم  زیرا که خدمت دوستان عز  یمطالب مختصر

  و   د، ینیدر منزل سادات بب  ریغد   د یرا در روز ع   غیتبل  نیا  زیشگفت انگ  اریبس  ریثأ کند وشما ت   دایادامه پ   زیبعد ن  انیسال  یمنوال برا  نیا

  گانه ی  ،در فرج پر سرور آقا امام زمان  لیمنان تعج  . در انتها از خداوندد ییبفرما  قیکار تشو  نیانجام ا  یبرا  زیدوستان خودتان را ن  هیبق

را در محضر مقدس خود آن بزرگوار جشن   ریغد  امیا  اهلل که امسال سال ظهور حضرت باشد وان شاء  میرا مسئلت دار  ریدار دارغدراثیم

 . میریبگ

 برکاتَهََوَاللهَرحمَةَوَکیعلَوالسلَم


