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 . اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین بسم 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم واحشرنا معهم والعن و اهلک اعدائهم 

 
. از همگی شما سروران هستم. این مایه افتخار و امتنان من است  در خدمت شما  خوشحالم که در این شب بسیار نورانی و روحانی مجددا

هلل ءاکمال تشکر و سپاس را دارم. ان شاعجل اهلل  تان به آستان قدس حضرت مهدیبخاطر این همه خدمتگزاری  و خادمان بزرگوار،عزیز 

 و خداوند متعال همه زحمات را به احسن وجه قبول بفرماید.   و قدرتمند باشیدوید پیروز و موفق و م

سال نو را هم تبریک   .کنم  باش عرض می  را خدمت شما عزیزان دلم تبریک و شادصلی اهلل علیه و آله و سلم  ، بعثت نبی اکرم  عید مبارک مبعث

، سال مندی و در صدر همه اینها، سال سعادتتان باشد. سال سالمتیت برایموفقی امیدوارم سال پیش رو سال پیروزی، سالمتی و گفته،

بان پیش رو یکی از بهترین شعءاهلل این نیمه  ان شاا را دارم و  . برای شما از ته دلم بهترین آرزوهءاهلل، ان شاباشدعلیه السالم  ظهور امام زمان  

بهترین جوایز و بهترین پاداش ها را از خود شخص نازنین و دوست توانتان  و بتوانید با همه نیمه شعبان های گذشته و حال ما باشد

 دریافت کنید. عجل اهلل فرجه الشریفمان، حضرت صاحب الزمان داشتنی پدر مهربان

. فارغ از اینکه استعلیه السالم  جشن تولد امام زمان    ،شعبان  خاصی را به نام جشن تولد داریم. در واقع نیمهنیمه شعبان، برنامه    ما در برنامه

، جشن تولد  . اما اسم این جشن به خصوصمحبت استگیریم مجلس تذکر، مجلس آگاهی و معرفت و  هر جشنی و مجلسی که ما می

عرف و ، در گیریم ، باید حتما اِلِمان های تولدی هم که ما به کار میدارد "جشن تولد"است. وقتی فی نفسه اسم علیه السالم امام زمان 

خواهیم از این عرف ها، از این مراسم شناخته شده،   . این خیلی الزم و ضروری است که ما میمان رعایت شودم رایج شهر و فرهنگمراس

اصل  واقع در. زدیک کنیمن علیه السالم، پل هایی بسازیم برای اینکه مردم و خودمان را بیشتر به امام زمانمان از این مراسم دوست داشتنی

. . اصل بر معرفت و آگاهی، جان فشانی، ایثارگری و قدرشناسی استاستعلیه السالم راسم تولد نیست. اصل بر وجود نازنین امام زمان بر م

این ها پل هایی هست که ما را به  نتیجه خوبی  ،در مجالس پیشین خدمت تان عرض کردماما همان طور که در توضیحات قبلی 

شود این کار را خیلی  . مییک برنامه پسندیده و بدون مشکالت شرعی استز حرام بودنی هم ندارد. . منع شرعی و خط قرمرساندمی

نباید بگوییم که این جشن در حد جشن علیه السالم  جشن تولد گرفتن برای امام زمان    . پس بنابراین درز این استفاده کردزیبا انجام داد و ا

جشن نیمه  قسمتی از کل برنامهعلیه السالم . پس جشن تولد امام زمان ها هم استفاده بکنیم واهیم از اینخ . اما میخیر ،تولد بقیه است

 . شعبان ما خواهد بود

 هیچ یعنی .هست دعوتی جشن یک تولد جشن دانید می که همانطور هست؟ یا مقوله چه تولد شامل جشن قسمت حال اولین

 گرفتند  مهمانی  اینها  و  هست  فالنی  تولد  که  دانیم  می  ما  مواقع  خیلی  که  است  این  واقعیت.  رودنمی  کسی  تولد  جشن  به  دعوت  بدون  کس

 جشن ،هست دعوتی خیلی و هست خاص خیلی که مراسمی آن از لذا. اند نکرده دعوتمان آنها گوییم می چون چرا؟ .رویم نمی ما ولی

 کسی چه ما که این از فارغ !اید شده دعوت السّالم علیه زمان امام میالد جشن این در که بزرگوارانی !وآقایان ها خانم بنابراین. است تولد

 این کننده دعوت. است شده برپا علیه السالمزمان  امام میالد نام به مجلس این باید بدانیم که، نه یا هستیم و الیق شایسته آیا ،هستیم

 مهمانان همه و ایم شده دعوت ،هستیم مراسم این خدمتگزار و کارگزار که هم مایی واقع در .کرده است دعوت را هم ما شاید مجلس،

 السالم  علیه  زمان  امام  خواندن  فرا  با  که  بداند  ،است  نشسته  که  صندلی  هر  در  هرکسی  بنابراین.  اند  شده  دعوت  هم  ارجمان  گران  و  مقام  عالی

 خودمان  و بگوییم کنیم آسمانی خیلی را مقوله این معروف قول به خواهیم نمی ما اما .است نشسته اینجا شاءاهلل ان ؛بزرگوارشان و مادر

 مجلس این حاال بگوییم ما که این طور نیست واقع در .ایم شده فراخوانده ما همه ایم، شده دعوت ما همه نه،. به به هستیم باال خیلی

 نکته که  نکته این  به  است باید به بهترین شکل اداره و اجرا شود. السالم علیه  زمان  امام  به متعلق  که  مجلسی  نه،  .هست  اینجوریکه   ماست

 نام به و متعلق کند می برگزار زمین درکره هرجشنی که هرکسی ،هست اینجا که کسی هر بنابراین .باشیم داشته توجه هست ظریفی
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 چه خدمتگزار چه مهمان، چه کارگزار، چه. است شده دعوت ،است ایشان  و تولد شعبان نیمه به و مربوط است السالم علیه زمان امام نامی

 . آن مدعو

 هرکسی  که  نیست  طوری  همین  .اید  دعوت شده  همه  !ها  وخانم  آقایان  که  بگوییم  مانمهمانان  به  ما  که  است  اول این  نکته  پس

 جشن   این  محور  نکته دیگر اینکهاست.    شده  دعوت  حتما  ،شده  فراخوانده  حتما  ،اند  کرده  صدایش  حتما  آمده  که  هرجوری هرکسی  .بیاید

که  چرا بریم می روبه ایشان  .خاتون نرجس حضرت ،السالم علیه زمان امام مادر نازنین وجود فدای به ای. هستند مادرها معموال هاتولد

 بشویم علیها اهلل سالم زهرا فاطمه حضرت بهشت بانوی شاه بانو، فدای حضرت به ای. هستند فرزندشان تولد جشن گردان صحنه و گذارپایه

 گامی اولین دعوت مقوله بنابراین پس !السالم علیه زمان امام مادر شخیص شخص عنوان به اند کرده دعوت را هم ما شاء اهلل ان ایشان که

 .است دعوتی مجلس مجلس، این که دهیم تذکر را خودمان و مردم که این برای برداریم باید ما که است

 و گرانمایه صندلی خیلی صندلی این ،اید و نشسته اید آورده تشریف و شما هست دعوتی تولد جشن اگر که هست این دوم مطلب 

 ایدداشته   و توفیق  اینجا  به  اید  شده  خوانده  فرا  شما  .نشده  داده  صندلی  این  هرکسی  به  زیاد چون  خیلی  خیلی  .است  ارزشمندی  و  گرانقدر

 پیدا توفیق شما اگر فالنی :گفتند بود، قشنگی حرف خیلی فرمودند می بزرگوارم اساتید از بزرگی. رسیدید اینجا به مانع هزاران از بعد و

 مواظب  اما  کنی،  پیدا  دست  سعادت  این  به  شما  تا  گرفته  قرار  سرهم  پشت  توفیق  حلقه  هزاران  و شاید  صدها  که  بدان  کاری،  یک  به  کردی

 .است مهمی نکته خیلی این شدی. نمی موفق شما ،نبود توفیق حلقه هزاران و صدها این از یکی اگر که باش

 جشن جایی، آدم شود می مگر داریم؟ خودمان همراه هم و هدیه کادو آیا ،ایم آمده تولد جشن به ما اگر که است این دوم مطلب

 اصال هرگز! وقت، هیچ ؟نباشد همراهش به خودش با هدیه ولی برود، تولدی جشن شودمگر می نبرد؟ خودش با کادو ولی برود تولدی

 از  یکی چون چرا؟. است زشت خیلی گوییممیو  رویم نمی ،نداریم کادو و چون کنند می دعوت را ما تولد جشن یک مواقع مثال بعضی

 تولدش   که  کسی  کنند،  می  باز  را  افرادکادو    که  هست  آنجایی  تولد  جشن  ساعت  دو  ،ساعت  یک  این  از  قسمتی  و یک  تولد  جشن  یک  ارکان

ین یکی از قسمت های . ببینید اکه هدیه برایش آورده استاست  خوشحال ،آورده کادو که کسی آن و کندمی تشکر .آید می ،هست

عالی ، مهمانان حتما با خودش کادو می برد. خوب آقایان و خانم های بزرگوار ،ی برودپس اگر یک کسی جشن تولد .جشن تولد است

 آورده   هدیه ای همراه خودشو    تشریف آورده باشد اینجاعلیه السالم  ! آیا کسی هست که برای جشن تولد امام زمان  علیه السالممقام امام زمان  

می کنند.   هم از ایشان تشکرعلیه السالم  اهلل امام زمان  ، ان شاء، از او تشکر می کنیمآوردهچقدر خوب که    !که فبهاالمراد؟ اگر کسی بود  باشد

! که آمده جشن تولد و دم با معرفت و با صفا و با وفایی، چه آِزهی سعادت، چه آدم خوش فکری، چه آدم با دقتی !به به چقدر خوب

هنوز  .سریع یک هدیه ای را تهیه می کنیمجا با همدیگر همین .ب ندارد اگر کسی هدیه ای نیاورده. اما عیاش را هم آورده استهدیه

ی اهیهر هد  مییگو  یو م   میکن  یم  عیمان با قلم توز  نیمدعو  نیکه ب  نجایا  میدار  ییکارتها  کیما    !ع نشده برای تولدمراسم شرو

خورده اصال  کی، مان نبودهمقدار حواس  ککه یتا االن  ، اینجا بنویسید.دیریبگالسالم  هیعلامام زمان  یبرا دیکه دوست داشت را

 شانیبرا به آنها کمک می کنیم وما  .جشن تولد است یجد یجداالن واقعا  میدانست ینم .ی هستبرنامه ا  نیچن که میبودن متوجه

 :که مینوشته ا به عنوان مثال شیمعموال باال که میکن یم عیمردم توز نیها و قلم ها را ب . کارتمیسینو یم جمالتی را

 ختهیشما ر یبه پا هم ایهمه دن، اگرکم بهاء است یلیخ .شما نبودبرای  یزیچ چی، هدمیخر یتان میرا برا ایاگر من همه دن !جان آقا

 ندارد ... یبشود باز هم ارزش

و همراه  دمیخر یکوچک م یا هیهد کیشما  ی، اما اگر قرار بود برادیکه دار یا قهی، هر سلدیکه خودتان دوست دار یاتیبا هر ادب حاال

 ... بود هیهد نیآوردم ا یخود م

 ؟ یا هیچه هد سدینو یما م یمان برا، آن مهمانتا نقطه سه

 دیگو یم یکی، به پدر و مادرم یکین سدینو یم یگری، دبه عهد یوفا سدینو ینفر م کی، آقا جان! نماز اول وقت سدینو ینفر م کی

 .... دیگو یم یکی، عهدم یدعا دیگو یم یکی، نماز صبحمصلوات 

 .دشو یان نمتکه من گرفتم که اصال باور ییها هیکارتها و هد نیمتنوع ا آنقدر
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 تینوشته بود مثال فالن معص  یکی،  کند  یم  یگناه چشم پوش  کی، از  دهد  یانجام نم  گریدکه    یگناه  کینوشته بود    یبزرگوار  دوستمثال  

 . باشد یمهم  یلینکته خ می تواند نیا که سندینو یکنند و م یمردم خودشان با خودشان دارند فکر م نقدریا دینیبب . را ...

 گر یکنار همد  میگذار  یم را  شود  یهم جمع م گرید  قهیچند دق  و  است  هیکه به عنوان هد  ییها کارتاین  کنم    یخواهش م  نیبنابرا پس

به مردم   یول  میخوان  یاز آنها را نم  یلیما خ  البته  .شود  یداده م  شیو نما  ندکن  یم  میتقد،  دنیآ  یسِن م  یرو  .مان  یها  هیسبد هد  یو رو

ترک  کی، آقا جان! شما یجان برا یدایاز سُو ییدعا کیآقا جان!  :مییگو یم ،سندینو یکه دارند م ی، به مردم همان جورمییوگ یم

، آقا جان! توجه به ، آقا جان! توجه به مال حاللشتریو برکت ب ریخکار  کی، آقا جان! دهیکار پسند کی، آقا جان! همت گماردن به گناه

بندند یم  یمانیعهد و پ   کی  بعدو    دسنیمان بنو  یبرا  آنها  و  مییبه مردم بگو  میتوان  یاست که ما م  ییزهایهمه اش چ  نهای.. ا.  یدار  هیهمسا

 ؟!ان شاء اهلل. قبولالسالم  هیعلخودشان و امام زمان  نیب و دبا خو

 ...  ها هیهم  قسمت کارتها و هد نیا

که گل و سبد گل  ییها هیپا نیا بعد گفتم می اندازیم.تان یکه برا یکی نیهم نیع  یسبد کیدر  ،میها را جمع کرد نیا نکهیاز ا بعد

اند و ملت نوشته  میکه چاپ کرد  ییکارتها  ما  .شده  هیو ته  میدیاز آنجا خر  یفالن  هیمثال هد  ،روی آن  زنند  یکارت م  کیگذارند و    یم

 . میگذار  یسِن م   زیم  یرا رو ها  نیا و  وسطش اسفنج است  و  که دور تا دورش گل  یاسفنج  یسبد ها  داخل  میارگذ  یم   را

مان شد و باشد و االن همراه دیهم که با هی، کادو و هددی! جشن تولد که دعوت هستندارد آقا بیع  :مییگو یهست که م نیا یبعد نکته

لباسش را  نی، بهترجشن تولد کیرود  یآدم م یهست که وقت نیو آن ا میدار نجایهم ا گریکار کوچک د کیبه  اجیاما احت میآورد

! ممکن است از او عکس است! خوب است یخورده مهمان کی .پوشد یم زیخورده تر و تم کی .زند یم یعطر و ادکلن کی .پوشدیم

، ها، نه به مهمانمیچون ما هم دعوت شد  گوییممی    به خودمان  این را؟  ، درست استگریرود د  یپوشد و م یم  یمناسب  زیچ  کی،  رندیبگ

مان خورده دل و باطن کی، مانمقدار سر و وضع کی، مانی، سر و روذره کیکه  یمدار اجیاحت ،میهست کسانیهمه با هم و  به خودمان

 .میبده یگرید یهم صفا و جال

را به دل و وجود و  یو طهارت یزگیپاک مقدار کیکه ما هم  دیفرمائ ی! اجازه ممحترم یو خانم ها انیو ارجمند! آقا زیعز یها مهمان

 خودمان را نهیخورده در آ کی، میبه خودمان برس باید یک مقدار ،میشو یوارد مراسم تولد م میچون دار !دیاجازه بده ؟میمان ببخشجان

و  فیکند جز ذکر شر یم ایمیسنگ ما را ک یاست که قلب ها یریکدام اکس. میرا صاف و مرتب کن مانیلباس ها مقدار کی م،ینیبب

 یبعض  دینی؟ ببیما را ببخش  شود  یم  آیا!  ای. خدامیبه درگاه خدا کن  یاستغفار  کیکوتاه در دلمان    یلیخ  یقیهم دقا  با  ؟استغفار  برجسته

و از  دیرو یم ییاگر شب جا مثالً دیکن یم یسعی، استخدام ای یک قرارداد کاریسر  ای دیمهم برو یمهمان کیبه  دیخواه یمواقع که م

، نکند فردا دارم یقرار کار ای یمهمان کیفردا چون ، خورم ی! نم: نه نه نهدییگو ی؟ میخور یم ازیو پ  ریس ای یترش شما بپرسند که آیا

و روز هم حتما مواظب بهداشت دهان  آن. صبح میخور یپس نم .سؤال ببرد ریمرا ز تیکند و شخص جادیا یبد دهان من آزردگ یبو

 .هستیممان دندان

خطاها و  و یک ییانحراف ها کی، دل ما قلب ما، وجود ما ی، گاهاست پیدا کردهو تهمت  بتیمتعفن و ناجور غ  یما بو دهان نیا یگاه 

 ن یموقع با ا کی، سته باشیمرا شک ییمان دل هازبان نیموقع با ا کی، مه باشیکرد یناجور یقضاوت ها اقعیمو کی، کرده ییاشتباه ها

که متعلق به خودت  میبرو یبه مجلس قهیدق کی میخواه یم ای. خداباشیم به وجود آورده مانو جان روح یرا برا ییها یمان آزردگنگاه

 .مییایپاک ب ،مجلس نیبه ا میخواه یم ای. خداتو است یو ول

 وَأَتُوبُ علي نَْفسِي الَْقيُّوْمُ ذُوالجَاللِ وَ اإلِکْرامِ مِنْ جَمِيعِ جُرْمِي وَ ظُلْمِي وَ إِسْرافِي  يُّالْحَ هُوَ  ال اله إِلّا  الَّذِي اهللأَسْتَغِْفرُ  "

 ". إِلَيْهِ

صورت  یرو یتبسم کی تا کند یم ایجادمان در مجلس یترنم کی، ان شاءاهلل و همه با هم گوییممی را  نیا یدوبار یکی یآمادگ نای با

 .دهد قیما توف همه و خدا از ما قبول کند و خدا ان شاءاهلل به دیایب علیه السالم امام زمان نینازن
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 یبعد موردهم  نی. پس اجذب و جلب شود، ان شاءاهلل شتریبه مجلس ما بعلیه السالم امام زمان  نینظر نازن شود یباعث م ها نیا دینیبب 

 .میرو یاز استغفار به سراغ نکته بعد م. بعد میکرد یهم بررس و طهارت را با یکه پاک

لباس های تمیز و باطن ،  کادو باشد  دعوتی باشد،شود    . حال مگر می. همه چیز ردیف است؟ بله، بسیار خوبحاال همه آماده اید؟ بلهخب  

شویم برای اینکه  اینجا آماده می. حاال شود ، نمینداشته باشیم؟ نه کیک تولدشود  ، اما مگر میو پاکی را داشته باشیمخوب  و ظاهر

علیهم السالم ، ببینید ما برای هیچ کس از اهل بیت  ذکر است که اینجا عرض کنم. شایان  را وارد مجلس کنیمعلیه السالم  کیک تولد امام زمان  

های ، یک شهادتساز و یک نقطه منقلب کننده ای  ؟ چون آنها یک شهادتی دارند و یک نقطه دگرگونخواهیم کیک تولد بیاوریم. چرا  نمی

 ،، در شهر و دیار ما هستندروند  ، بین ما راه میکشند  امام حی و حاضرند و کسی هستند که نفس می  مانه ای دارند اما امام زمان ما،مظلو

ریم؟ برای چه برای ایشان برای چه ما برای ایشان تولد نگی ، وقتی این پدر نازنین در قید حیات استامام زنده ما هستند و 

. همه قانونی استشرعی و نه غیرنه غیر.  دارد، هیچ دلیلی ننه  کادو نبریم؟  ،شمع روشن نکنیم؟ برای چه برای ایشان هدیه نگیریم

با کف  .م برایشان خواهیم برد و می آوریم. پس کیک تولد هدهیم و برای ایشان انجام می دهیمها کارهایی است که ما باید انجام ب این

 . را بیاوریمعلیه السالم یاری کنید که ما کیک تولد امام زمان  ،تانمرتب

علیه السالم را آوردیم و ان شاءاهلل همه دل ها معطوف به وجود نازنین امام زمان علیه السالم مطلب بعدی اینکه وقتی کیک تولد امام زمان 

سرودها را من همه آورده می شود.  این کیک با یک سرود بسیار شادد و گیرن کنند و عکس می گریه می و زنند باشد، مردم دست می

الی داشت مثل همیشه ؤاگر کسی س  فرستم.  فرستم و پالن ها را یکی به یکی مجدد می  باز هم می  .برایتان فرستادم و در کانال هست  قبالً

چون   .روی سِن گذاشته می شود، چراغ هایی خاموشتان هستم. به هرحال کیک با یک سرود بسیار شاد و با با کمال میل در خدمت

 را روی استیج  کیکوقتی کند.  شود و جذابیت بیشتری پیدا میی م تراین کیک خیلی قشنگ ،کنیم چراغ ها را خاموش میما وقتی 

که روی سن هست،  هاییسبد گل. کنیم را به سن اضافه می علیه السالم پرچم یا صاحب الزمانگذاریم و  را می هاکادوذاشتیم کنارش گ

انگیزی خواهد شد. وقتی که این جا با شور و شادی و شعف این کیک تولد دل هایمان و خالصه خیلی صحنه، کادوروشنهای  شمع

صحبت خاص با امام کنیم چند تا است، یک مقدار که گذشت، مجلس که آرام شد، ما شروع میها خاموش آید روی سن و چراغمی

داری چیز قابل  االّاید و  ام برای استقرار کیک نوشته ام، البته شما به من لطف داشتههایی را با قلم شکسته. من متنکردنعلیه السالم  زمان  

 و قابل اجراست، خیلی هم خوب است و همیشه هم جواب دادهها هست این ها همهُوکال، متن جدید نوشتم. سرودهانیست. امسال هم 

هایی که عرض کردم و ظرافت باشیم. اگر با این دقت، مگر این که ما بد اجرا کرده که کسی بگوید که بد بوده است و هیچ وقت نشده

 .اجرای جشن هنرمند و فوق العاده هستیدموفق خواهید بود البته همه شما در  ءاهللان شا ،انجام بدهید

یک متن استقرار کیک داریم، در واقع دل نوشته ای هست که خودتان  ،دیگر این است که بعد از این که کیک گذاشته می شود نکته 

و مثال بگوییم آقا ببینید ما چه قدر به شما   علیه السالمخواهیم خواهش کنیم از امام زمان  درواقع جایی است که می  .توانید بنویسیدهم می

اند. شمع و همه به خاطر وجود نازنین شما گرد هم جمع شده ،هااین پروانه همه ،هااین گل همه ،هااین شمع ببینید همه .محبت داریم

متن استقرار  بعد از این که  .ن وجود شماها فدای گل نازنیگلاین ایم، همهشما جمع شده وار گردگل و پروانه برای شماست. ما پروانه

کنند به های مرتب، با سرودهای شاد و همه شروع میکنیم با کفها را روشن میچراغخواندیم، وقتی تمام شد،    کیک مان را همراه وُکال

 شااهلل موقع برش کیک و شمع فوت کردن بشود.کف زدن تا ان

خواهد مهمانان ارجمندمان دعوت کنیم که چه کسی میتوانیم از  است. ما می  بُرش کیک، وقت  نشادی کرد  بعد ازو مطلب آخر این که   

زدند و ما خیلی کیک تولدشان را بُرش می ،آوردندالبته که ای کاش خودشان تشریف می ،به نیابت از پدر مهربانمان کیک را بُرش بزند

اما ما کجا و تشریف فرمایی آقا کجا؟ ما  .یم که ایشان خودشان تشریف فرما می شدندخیلی آرزو داشت .منتظریم، خیلی عالقه داشتیم

علیه السالم شود کسی احسانی، محبتی به امام زمان مگر می .کجا و این قدم های موال کجا؟ اما نگاهشان که هست، حتماً هست

مان هر وقت که ما یک قدمی از محبت و معرفت برای امام زمان !هیچ وقت !حاشا و کال !هرگز بکند و ایشان به او محل نگذارند؟
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. اما اگر این جا و در این لحظه به نیابت کنندپذیرند و نگاه می از ما می ءاهللان شاها برابر برای ما قدم برمی دارند و ایشان ده ،برداشتیم

تواند بیاید و بُرش بزند. حاال یک خانمی  ن عزیزمان دوست دارد که بیاید و کیک را بُرش بزند، میکسی از مهمانا ،علیه السالماز امام زمان 

محترم،  یپرسیم خانم یا آقاگوییم بفرمایید به! به! به افتخارشان دست بزنید، بعد میخواهم بیام. میگوید که من مییا یک آقایی می

گوید من یک گرفتاری دارم، یک مشکلی خواهید این کار را انجام بدهید؟ فرض بفرمایید می شما برای چه می .ببخشید، یک سوال دارم

 پس به افتخارشان دست بزنید.  .یا اصالً دوست دارم، اصالً به خاطر محبتی که دارم دارم،

 ند تا آرزو داریم؛خدایا ما هم چکنند. را مرور می آرزوهاگوییم حاال اینجا جایی است که همه می ،گیردآید روی سن قرار میوقتی می

یا قدیم االحسان به حق   ،یا محسنُ به حق الحسن ،یا فاطرُ به حق فاطمه ،یا عاليُ به حق علي  ، یا حميدُ به حق محمد"

 "عجل لوليک الفرج. عجل لوليک الفرج. عجل لوليک الفرج والنصر والعافيه  ،الحسين

توانید مردم را تکان است که جایش اینجا است. شما میعلیه السالم یل فرج امام زمان برای تعج اببینید اینجا دیگر تمام آرزوها و دعاه

شود دعوت از مدعوین برای آمدن روی سن و پس اینجا می .شاء اهلل بکنند. انعلیه السالم توانید تمام آرزوها را فدای امام زمان دهید. می

توانند کیک را برش بزنند و کار را با سرودهای شاد و کف و دست و صلوات می بیاید.خواهد برُش زدن کیک. هرکس هم که دلش می

 تمام کنند. 

کسی باید شمع را فوت کند   .علیه السالمکنیم. به خاطر اینکه یک حرمتی نگه داریم برای دم مسیحایی صاحب الزمان  ما شمع را فوت نمی

ها  ها تا آخر روشن باشد. وقتی این. این در واقع به نوعی حفظ حرمت است. شمعداریمها را نگه میو ما این شمع که تولدش است

ما این نیست که  کنیم. برنامهشوند یا ما خاموش میها خودشان خاموش مییواش یواش دیگر شمع  ،زنندآیند کیک را بُرش میمی

رای تبرک و بخاطر محبت و معرفت نسبت به آن حضرت. را داریم. همه بیایند برش بزنند. ب ُبرش کیکها را خاموش کنیم. ولی شمع 

هایی را آماده کردیم به عنوان گیفت و . یک قسمتی داریم که کارتدهیما به عنوان تبرک به مردم میها رکیکبعد از پایان جشن هم 

کنم. در خرداد این کار را می اردیبهشت این کار راهدیه یادبود جشن که در آن چند کار نوشتیم. مثال نوشتیم من از این ماه برای ماه 

ها را هم بردارد یکی از این کارت ، هرکس برای بُرش کیک آمد. ایمنامه گذاشته مختصر در پاکت و کنم. یک کارهایی کوچکمی 

ت هم بردارند. در این کارت ما یک کار ،که آمدند کیک را بُرش زدند گوییم این آقای محترممی ،خواهد برودوقتی می و برود بنشیند.

 ،آقاجان ممنون. آقا جان من برای اینکه محبت کنم برای اینکه مثل شما، هم رنگ شما، یار شما باشم، نه سربار نه وبال  ؛برایشان  نوشتیم

کیک کس  ن آخر این شد که هراین ِپلَبا خودتان است. پس بنابر  ،کنیددهم. حاال دیگر ادبیاتی که استفاده میتان این کار را انجام میبرای 

ها را بین میهمانان پخش کنیم و بگوییم این هم گیفت توانیم کارتمی ،کارتش را هم بردارد. اگر یک نفر آمد و بقیه نیامدند ،را برش زد

ند. من به صورت کلی برایتان که موفق باش ءاهللان شاو که همان جا بردارند و خودشان بخوانند  علیه السالمو یادبود جشن تولد امام زمان 

خواهد که با تان هستم. دلم میدر خدمت کنم. هر سوالی داریدکار را می های مختلف را نوشتم و برایتان ارسال کردم و مجددا اینِپلَن

و ِپلَن کیک بُری در  با همه دل وارد جشن نیمه شعبان شویم ،با همه ظرافت ،وجودمان وارد برنامه نیمه شعبان شویم. با همه هنر همه

 ترین ِپلَن و برنامه بوده، بعد از سخنرانی که خیلی مفید است برای مردم. پس بنابراین دربارههای نیمه شعبان ما همواره موفقجشن 

اناتم متن بنویسید و کار کنید. من هم با تمام وجودم و همه امک .سرود بسازید ،قسمت های مختلف این برنامه فکر کنید. راجع به آن

دنیا  کنم خدمتگزار شما باشم. همه شما را به اندازهسعی می ،کنم و حقیقتش را بگویمخاشعانه و فروتنانه نوکری شما را می ،خاضعانه

وفاترین یاران   چون شما با صفاترین و با  ،ها را اجرا کنید پیروز و منصور باشید. حتما می توانید بهترین برنامه ،موفق و موید  .دوست دارم

 امام زمان هستید. قربان همگی. فدای شما.
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