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 اول:   طرح

 .میمتر کنار هم قرار ده  کیمتر در    یسانت  ۵۰  باًیلت تقر  ۴توان در    یتابلو را م  نینمونه ا  یتابلو که برا  یبر رو  ریدادن خطبه غد  قرار

 عتیشود و طرح ب  یخوانده م  ریکه خطبه غد  ی و زمان  میمحل جشن نصب کن  یوارهایاز د  یکی  یشود که رو  یم   یبزرگ  اریبس  یتابلو

ما   یتابلو  یصفحه ها  نیا  ، مانیبه عنوان پ   عتیو مردم به عنوان ب  دی آ  ی ممردم    نینفر ب  ۴دور تا دور توسط    ابلوها ت  ن یشود، ا  ی گفته م

قرار   ای  یکردن با کس عتیاالن ب ،د یدان یچون همانطور که م .است ی مجدد مانیپ  قتیو در حق سندینو  یکنند. دلنوشته م یرا امضاء م

است،  ریهم خطبه غد آن و چون پشت میچرخان یمردم م نیتابلو را ب نیما ا نیزنند. بنابرا یانگشت م رکنند و اث یامضاء م ،داد نوشتن

  یاگر کس  .دیتابلو را امضاء کن  نیا  ، دیکن  یم  عتیب  ، اگر با امام زماندیهست   امیرالمؤمنیناگر با    مییگو  یم  .کنند   یمردم امضاء م

در   یمعنو یلیو حالت خ سندینو یدلنوشته م .سندینو یاسمشان را م .کنند  یتابلو را امضاء م  نیکند. مردم ا  ینم که امضا استهم نخو

 ر یدر مورد غد  یشاد  یلیخ  ی چرخاندن حتماً سرودها  نیشود، در ح  ی مردم چرخانده م  نینفر ب  ۴تابلو توسط   نیشود. ا  ی م  جادیجشن ا

و    ی مشک  ی ها کیو مردم با ماژ  بین مردم می رودتابلوها   نیجشن ا ی جا  ۴عدد است، از   ۴کشد. چون    ی طول نم  ی لیشود. خ  ی پخش م 

بندند    می عهد  همه  «ریما را بپذ  عت یب  امام زمان  ای»،   «مییما با تو  نیمنؤرالمیام  ای»:  سندینو  یکنند. مثالً م  یسبز و قرمز امضاء م

 ن ی. امیدر جشن اجرا کن  مانیپ   هی طرح را قرار شد بعد از قض  نیحرفت نزن. ا  ریز  ! ها  ی که امضاء کرد  می شودبهشون زده    یو تلنگر

جمع    امضاء  ۲۰۰  ا ی  ۱۰۰کنند که مثال    ی که هنگام خروج از جشن همه نگاه م  میگذار  ی م  هیپا   عدد  ۴  یتابلو را رو  ، برنامه که تمام شد

  ۱۰۰است که ما  گذارتأثیر یلیکند و خ ی م  بایز را بسیارما  یو خروج نند یب ی م ، شوند ی م رجکه همه از جشن خاطور نیهم  شده است.

 . میجمع کرد  با امام زمان عتیب یبراامضاء 

 

 دوم:   طرح

 شتر یاز واجبات است که مردم ب یک ی نیو ا  میده یاختصاص م ریبه خواندن خطبه غداز برنامه را حتماً  یجشن که ما قسمت یاصل طرح

ا اساتخطبه    ن یبا  لطف  به  الحمدهلل  شوند.  گرام  ز یعز  د یآشنا  آموزگاران  غد  ،یو  خ  ریخطبه  شهر  مردم  یلیدر سطح  و   مشهور شده 

سند    ن یکه ا  ر یغد  یرسالت ماست در جشن ها  نیمانده و ا  یخطبه مغفول باق   ن یاز ا  یی ها  هیهمچنان ال  ی خوانند و آشنا شدند ول  یم

جشن مان داشته   نیمهمانان و مخاطب  یبرا  میتوان  یندارد را م  یدر آن شک  چکسیکه ه  یزیچ  نیا  ،امیرالمؤمنین   تیارزشمند در حقان

خطبه در   عتیشود. اما بهتر است که قسمت ب  یخوانده م   ریقسمت از جشن حتماً خطبه غد کیاست که در    نیاما نکته مهم تر ا  . میباش

 است که ما  یکه قسمت  نیست. بخاطر اقشنگ تر ا  یلیبرنامه باشد، خ  ان یاگر پا  عتاًیقسمت جداگانه از جشن خوانده شود که طب  کی

  گانهیبه عنوان    و با امام زمان  تیو اهل ب  امیرالمؤمنینبعد با    ، اول که با رسول اکرممیکن  عت یب  با امام زمان  م یخواه  یم

. دتکرار کنن  امبریدر زمان پ   ریهمان واقعه غد  نیع   مییبه مردم بگو  میتوان  یم   م،یخوان  ینامه را م  عتیب  نیکه ا  یوقت   .خم  ریوارث غد

ا  نیمنوط به ا  یول  ن ی. البته امیو به مهمانان بده  می مقوا مثل کارت چاپ کن  ایبرگه    کی  یقسمت از خطبه را رو  نیاست که حتماً 

باشد.    ریاز جشن غد  یادبودی  ،قشنگ  یطراح  کیبا    تواند   یبماند. م  آنان  شیهم پ   یادگاری  کیباشد و به عنوان    با یز  یلیتواند خ  یم

قرار   یحضرت عل  ،امیرالمؤمنینآن سالم به    ی. ابتدامیخطبه بخش دهم است را داشته باش  ی انی قسمت پا  که  ریخطبه غد  عتیقسمت ب

پخش شود و نور سالن حتماً   د یصدا حتماً با ریز  . شود  یخوانده م   یتوسط مجر   ،از مردم گرفتند   امبریکه پ   ی عتیب  ی. فرازهاردیگ  یم

آن   یاما اگر مردم فارس  ستیباشد، بد ن  یصدا عربریاگر ز  .باشد   یحماس  دیشود. سرود با  خشسرود مناسب حتماً پ   آن  انیکم شود و پا 

 یگذارند رو  یدست راست شان را م  ستند،یا  یخوانند. همه م   یکه م  یخوب است. مثل سوگند پزشک  یلیخ  ،را بخوانند و تکرار کنند

 عتیب  . م یدیخواند که ما هم شن  یم   ییبایز  یبا صدا  یو مجر  شود  ی صدا پخش م ریرو به قبله، نور سالن کم، وکال مناسب که ز  نه،یس

ن و دست و زبان ( و با جامیکن  ی(، )اطاعت ممیکن  یم   عت ی(، )بمیدیکنند، با جمالت کوتاه )شن  یفرازها را تکرار م  ن یمردم همه ا  . میکرد
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با نور کم   ،ستاده یا  .کنند  یمردم تکرار م  خواند،   یم  یمجر  یقسمت را وقت  نی. امیکن  ی م  یرویپ   ن یمنؤالمریو قلب و وجودمان از ام

تمام شد، اما در   . میرا در زبان گفت  نیحاال ا  م ییگو  ی و تکرار کردند و تمام شد، م  م یرا خواند  نیا  یجذاب خواهد شد. وقت  یلیسالن خ

 ن یدر ا  ر یهمه خطبه غد  م ییگو  یو م   م یرآو  ی در روزگار ما امضاء است که اون تابلو را م  ی با کس  عتینماد ب   .داد  میعمل هم نشان خواه

تو ناظر   ا یخدا  مییگو  ی و م  خودمان و امام زمان  ن یب  میبسته باش  یمان ی، پ میداده باش  یقول  خودمان  شیپ که    نیا  یبرا  .تابلو است

سرودمان را پخش  میگردان  یم ا. بعد تابلو رمیکن ی امضا م ی سند عمل کیبه عنوان  را نقش بستهتابلو  ن یکه در ا یریما خطبه غد  .باش

 جاد یا  ییبایز  یفضا  کیاهلل  ءخوانند و ان شا  یرا م  گرشیکنند. جمالت د  ینگاه م   کیبه    کیکنند.    یو مردم آن را امضاء م  میکن  یم

 همهباشد و   نهیس یخوانده شود و مردم تکرار کنند. همه دست ها رو ریخطبه غد عتیطرح که حتماً قسمت ب نیهم دوم  نیشود. ا یم

 خوانند.  یخطبه را م نیتجسم کنند که ا

 

 سوم:   طرح

به   یلیاست که خ  یدیشود، طرح مف  یطرح که عنوان م  نیکنند. ا  یکار م   یشینما   یگروه ها  عتاًیطب  ،قسمت از برنامه جشن  کی  در

به من    لیسه بار جبرئ  : ندیفرما  یم   امبریکه پ   ریاز خطبه غد  ییقسمت ها  میتوان  یکند. م   ینم  دایربط پ  یخاص  میو گر  شی گروه نما

  م یبگنجان  یدر قسمت سخنران  میتوان  ی ها را منیا  . یرسالتت را به انجام نرساند  ، یکار را انجام نده  نیرا تکرار کرد که اگر ا  نینازل شد و ا

قسمت از دو    نیدر ا  میتوان  ی متن فاخر اجرا شود. ما م  ک یو    ی متن ادب  کیبا نور و صدا به عنوان    دتوان   یشود اما م   یم   با یز  یلیکه خ

کار اگر   ن یرا باال بردند، ا  نیمنؤالمریدست ام  اکرم  امبریکه پ   ی نماد  دی دان  یو همه م   م یکناستفاده    ،هست  ریکه در غد  با ینماد ز

فقط با    م یاگر بتوان  ی عنی.  د یصحنه را بساز  د یشود. با  ی م   یپیچ  بسیار  زیخورد و در نظر مردم هم چ  یاجرا شود، اصال بدرد نم   فیضع

در ممکن است    نیشود، البته ا  یکه با طناب باز و بسته م  ییپرده ها،  لهیسقف م  یکه اگر رو  بیترت  نیسن، به ا  یرو  دنیپارچه کش

  میتوان  ی مهم است. ما نم  ، رود  یباال م  امیرالمؤمنینکه دست    یصحنه هنگام  پس زمینهکه    میخواهم بگو  یم  .جاها اجرا نشود  برخی

  ی آب  ا یسبز    ا ی  د یپرده سف  ک ی  م، ی پرده نصب کن  لهیم  ک ی  میساده است. اگر بتوان  ی لی. خمی انجام ده  ، بوده  بالً که ق  پس زمینه ای با آن  

برنامه پرده باز شود. چند    نیا  یجشن پرده بسته باشد، موقع اجرا  ی کند. از ابتدا  یکه پرده را از وسط باز م   یی نخ ها  نیفرق ندارد، با ا

هرکس که از   !مردم  یکنند که ا  یکالم به کالم صحبت م  یمجر  دو  ،شود  یکه متن خوانده م  یم و موقعیگذار  یمکعب به عنوان پله م

  م یتوان  یم  یجورنیاطاعت کند، سعادتمند است. هم  یهرکس از عل  !مردم   یا  دی گو  ی م  گرید  یاست. مجر  یکند، شق  یچیپ سر  یعل

تا    م، یرا به شما بگو  یتا حرف مهم  ستادمیجا ا  نیمن در ا  !مردم  ی. امیو اجرا کن  میتقس  یدو مجر  نیجذاب ب  اریرا بس  ریخطبه غد

شود. افکت سبوح سبوح آهسته  یپخش م   قلبتپش  یشود. صدا یصدا پخش م ریشود، ز ی ها گفته م  نیا یرا اعالم کنم. وقت  نمیجانش

 یگریشود و آن دو باز  ی. نور خاموش م م یقرار بده  تأثیرباشد و صحنه را تحت    یکه حماس   یگریب دهر افکت مناس   ا یشود    یپخش م 

لباس ها   دهیکه صورتشان پوش پوش  دیسف  یو  عمامه ها  دهیبلند  بند و   از دو طرف سن  ،نشود  ده یبستند که صورتشان د  ییاند، سر 

 روند، دو   یم  الصحنه و پله پله با  یرو  ندیآ  یدو نفر م  نیاست. فقط ا  یچه اتفاق  نیا  مییبگو  میخواه  یصحنه و اصالً نم  یرو  ندیآ  یم

 امبریتر از پ   نییپا  امیرالمؤمنینمکعب کوتاه تر که    کیمکعب بلندتر و    کی  .ستندیا  یروند باال م  یم   .میتا مکعب الزم دار  ۴  یعنیپله  

 ی ها  کتاز شر  .هزار تومان است  ۵۰  متشیکه ق  د یاجاره کن  سکوپیاستر  ک یشما    د یبا  رند، یگ ی را م  گریکدیکه دست   ی وقت  .ستندیا  ی م

چراغها   رسد،   یقسمت برنامه که م   نی. به امیجشن را صد مرتبه باالتر ببر  یاثرگذار  میتوان  یکارها م   نی. با ادیکن  هیته  دیتوان  ی م  یینمایس

)مثل    میکه دار  یسرود مناسب  و  وکال  کیبا    ،نور انداختن کردشروع به    یمثل فلش عکس است، وقت  سکوپیشود. استر  یکامل خاموش م

 ی وقت  نندیب  ی عکس به عکس م  .نندیب  یم   ریرود باال، مردم تصو  ی دست م  یآرام آرام وقت  ،دست توست(  ریو جهان ز  ینشسته ا  سرود باال 

 باز  دیپرده سف  هکنند و دوبار  یصحنه را ترک م  گری باز  صحنه روشن شود، دو  نکهیشود و قبل از ا  یدست باال رفت، صحنه خاموش م

  یمکرر مردم و شادمان   یشاد و دست زدن ها  اریسرود بس  کیبا    .شود  یشود. چراغ ها روشن م  یداده م  شی نما  یشود و سن قبل  یم

ها متن    نی. البته امییگو  یم  طاهره  قهیبه حضرت صد  کیتبر  د.ن باش امبارکت  یعل  ای  وم،یل  ئایهن  یعل  ایصحنه و گفتن    اریبس

 ی شود. همانطور که در اوج شاد   یشود. شادمانه پخش م   یم  گفته  ک یشود. تبر  یاهلل در کانال قرار داده م ءخواهد که ان شا  یمناسب م

همانطور که همه   .بین مردم می آیند  .باستیز  ی لیاگر رُبان زده باشد، خ  که  (م یگل )گل مر  یاست، دو نفر از گروه تدارکات با شاخه ها

رُبان    شیگل که رو  یسالن با سبدها  داخل  .باشند نفر    ۶  ا ی  ۵  دی ها با  نیا  ،کنند  یم  یزنند، مبارک باشد، مبارک باشد و شاد  یدست م
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 امیرالمؤمنین  عهی. خدا را شکر که ما شمیهست  امیرالمؤمنین  عهیکه ما ش   میخوشحال  م، ییگو  یم  کیرا تبر  ریغد  د ی. ع ، می آیند زده اند

و جمالت  میکن یبه گل ها وصل م  یکوچک ی. کارت هامیهست  ی. خدا را شکر که ما امام زمانمیهست ی ری. خدا را شکر که ما غدمیهست

شما    د یع   مییگو  ی و م  م یده  ی هستم. گل ها را به مردم م  عهیکه من ش  ی چقدر لطف کرد  ای . خدامیسینو  ی آنها م  یرو  یدی مثبت تأک

 م سرود شادمانه ه ، گل دادن نی. در حمیهست امیرالمؤمنین عهیخدا را شکر که ما ش . است یچقدر روز بزرگ .امکم ی مبارک، اسعد اهلل ا

 که   یکار  نیاول  ، رندیگ  یگل ها را م   ی گفتن هستند. مردم وقت  کی ها هم در حال تبر  یزنند و مجر  یشود. مردم دست م   یپخش م 

همه   . که خودتان مدنظرتان هست  یزیهر چ  .میهست  عهیکه ما ش  هستیم  ارتزشکرگ  ایخوانند. خدا  یآن را م  یجمله رو  ، کنند  یم

را نگه م  مجمله است. مرد  کی  نیهم  یجشن رو  یگذارتأثیر با خودشان به خانه م  یآن گل  ان جمله در ذهن شان   یدارند.   برند. 

بود،   د یس م، یده یکه م   یدارد. اگر به کس یشتریب  تأثیرگل   یهمان جمله رو . دیکن یساعت ها سخنران ستین یاجیاحت گری ماند. د  یم

که جشن بهم    مینترس  نیاز ا  .مردم ولوله بشود  نیب  می اجازه بده  .شما ما را دعا کن  مییبگو  .میدستتان را ببوس  دی اجازه بده  مییگو  یم

فضا  نیا . دهند یکنند، دست م  یم  یدهند، روبوس یربع از جشن همه به هم گل م  کی دیفرض کن .زدیر ی اصالً جشن به هم نم زد،یبر

خب    .آرام کنند  ها جشن را  یمجر دی قسمت با نیافتد؟ بعد از ا  ی م  ی چه اتفاق   زدیبه هم بر  . زدیر  یکند. جشن هم به هم نم یم  باتریرا ز

  ا ی.  میکن  عتیخم با شما ب  ریدر غد  امیرالمؤمنین  ا ی  م،یکه ما آن جا نبود  فیح  .بود  یخدا را صد هزار مرتبه شکر چه لحظه قشنگ

مردم را به   میتوان  یقشنگ م  یجمالت معنو  نی. با ادی ریما را بپذ  عتیبلطفاً    .می زمان  دگانیرس  ریاما ما د  .میما که نبود  حضرت رسول

 . میآرام کن یحول و قوه اله

 

 چهارم:  طرح

که رفتند جلوتر هم    ییکه عقب قافله هستند، برسند. آنها  ییتا آنها  ستندیبا   دگان یرس  ریفرمان دادند که د  امبری خم پ   ریزمان غد  در

 ی چه افراد  ان،چه سخنر  د، یبگو  یحاال چه مجر  م، یکن  یم  فیواقعه را تعر نیما ا  ی. وقتم یو بمان  میجا مسقر بشو  نیا  دیبرگردند و همه با 

 یانرژ  ی لیجذاب است و به جشن ما خ  یلیخ  یلیزنگ کاروان خ  یصدا  م ییگو  می   ما تاکشو برگزار کنند.  یخواهند برنامه ها  ی که م

حتماً از صداها استفاده    ی عنی.  میری ها و صداها را در نظر بگ  یطرح ملود  مان،یکند. اصوالً در طرح جشن ها  یدهد و جشن را جذاب م  یم

حتماً در   دیاست که با   ییزهایها همه چ  نیرعد و برق و باران. ا  یهمهمه، صدا  یسبوح سبوح، صدا  یزنگوله کاروان، صدا   یصدا.  میکن

  ک یما را    یاساساً کل برنامه ها  م، یتفاده کنمختلف اس  ی جا  یو در جا  م یاوری صدا را در ب  ۵  نیا  می. اگر بتوانم یاستفاده کن  ریجشن غد

که از   ی کاروان  ،رسد  ی به گوش م  یزنگ کاروان   یصدا  دیگو  یدر حال صحبت کردن است و م   یمجر  یدهد. مثالً وقت  ی م  یجد  یارتقا

 کی لب  کیلب  یصداریز  د،یگو  یها را منیا  یجشن محرم هاست. وقت  ریاحرام حج باز گشته، همه مُحرم شدند، مُحرم ها کجا هستند؟ غد

نفر   یک زنگ کاروان پخش شود که یزنگ کاروان، صدا یصدا د،یگو ی م ی برند. وقت ی م تو لذ رندیگ  یحس م یلیاست و مردم خ ازین

صداها   نیو مردم با ا ش ینه فقط در قسمت نما . جشن از افکت ها استفاده کند یو در همه جا  دیدر جشن بگذارپخش افکت ها  یبرارا 

 ی برا  ی . ولم یگونه از صداها استفاده کننیا  میتوان  ینم  گرید  ی. ما در جشن هارندیگ  یم  تأثیر  شتریب  یلیخ  د،یساز  ی که شما م  یجو  نیبا ا

چون  ک،یلب یزنگوله کاروان، صدا  یباد، صدا یآب، صدا یصلوات فرستادن، صدا یصدا ت،یهمهمه، جمع ی. صدامیصدا دار یکل ریغد

بود،    ی زمان  دگان، یرس  ری. عنوان برنامه ما، دمیپخش کن  نجش  یجا  یو در جا   میکن  ستیصداها را ل  نیهمه ا  دی همه از حج آمده اند، با

و    میاند تا ما برس  ستاده یهمه ا  ریاند هنوز که هنوز است، در غد   ستاده یاما اشکال ندارد. ا  م یدیرس  ریسال د  ۱۴۰۰که    میهست  یما کسان 

  . کند  یفرق م  یلیخ  م،ینکن  عتیو ب  میو رفته باش  دواقعه تمام بشو  نیو ا  میبرس  ریاگر ما د  که  مییبگو  می ؟ اگر بتواناست  . قبولمیکن  عتیب

ما را   امبریاصالً؟ پ   میستیکنند. مگر ما مسلمان ن  یما را صدا م  ؟میستیمگر ن امیرالمؤمنین  عهیافتاده باشد. ما ش  یاتفاق بد  نکهیبا ا

. دیدعوت کنرا    سخنران  دیتوان  ی م  نهیزم  ن یا. بعد شما با  تیکار ابالغ وال  ؟یواجب. چه کار  بسیاردارم، کار    با شما کار گفتند    . صدا کردند

  م، یکن  عتیب  ریبا وارث غد  مییگو  یم   ی . وقتمیکن  عتیب  ریبا وارث غد  د یاالن با  م؟ یچکار کن  د یزمان، حاال با  ن یبه ا  م یدیرس  ریما واقعاً د

من دست به دست تو امشب  که    ییامن کج  ریکه ام  مییگو  یم   ،میخواه  یم  . هر چه در مورد امام زمانمیوش  یم  عتیبرنامه ب  وارد

  ی بیغا  ن یشما را ا  . نمیب  ی من نم  . دیدر قسمت فراق، در قسمت هجران که آقا شما حاضر  م یرو  ی م  نجای بگذارم. دست به دامن تو بگذارم، ا

  د،یهست  اضربلکه ظاهر نبودن است. شما ح  ست،یحاضر نبودن ن  آن  مقابل  ست؟یچ  بیغا   ن یامقابل  .  ستین  ، میشناس  ی که ما م  ییبه معنا

ماالمال از عشق شماست. دست به    ما  نهیچون س  م،یگذار  یم  نهیجا دست به س  نیهم  م؟یکن  عتی. ما کجا بدیستیهر چند که ظاهر ن
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 ریپا تقص سرا ریمن حق  عتیب !ریوارث غد یا !دهر گانهی ریام !پدر مهربانم یا ! صاحب الزمان ا ی . میکن ی م  عتیو با تو ب م یگذار یم نهیس

تواند    یهم م  م،یرا داشته باش  قسمت توسل به امام زمان   میتوان  یقسمت هم م   ن ی. با ایادرکن  صاحب الزمان  ای .  ریذ را هم بپ

پا ز  ی انی قسمت  نرگس  یصداهاریبا  خ  یآبرو  ، گل  که  باشد  عالم  معنو  بایز  یلیدو  بخواه  یی شود. هر جا  ی م   یو   را   عتیب  ن یا  میکه 

 . د یاهلل موفق باشءخدا، ان شا دیشود، به ام یتر م بایز ، میکار را انجام بده نیجشن ا انیپا اگر  عتاً ی. اما طبم یداشته باش میتوان یم

 ی. تمام متن ها و صوت ها و وکال ها میکن  یکمبود وقت از آنها صرف نظر م  لیهم بود، مثالً راجع به مباهله که بدل  گریطرح د  چند

را در کانال قرار   میکه قبالً انجام داده ا  ییکه در دسترس دوستان باشد و چندتا از کارها  میده  یگفته شده در کارگاه را در کانال قرار م

 . میده یم

 

 : میکن  یم  انیطرح کوتاه را ب چند

 پنجم:   طرح

 نی ا ستیک  «تق تق تق تق»شود:  یدر پخش م  یصدا ،یگریهر قسمت د ا یتاکشو  ا ی  یحاال در قسمت مجر . شود ی م ده یدر کوب یصدا

اند ما را صدا  یچه کس  م؟ یزد  دنیخود را به نشن  ا ی  میشنو  ی زند. م  یدر خانه ما را م   ؟ زند  یموقع شب در م  پشت در است؟ آمده 

  انیرا ب  ریبعد از غد   یرا هم ندادند. ماجرا  را ندادند. جواب فاطمه زهرا  امیرالمؤمنین. ما را صدا کردند. اما جواب  عتیب  یکرده اند برا

قسمت نورها کم    نی. در امیما از فراموش شده ها نباش  ا یرفت. خدا  ادشانیشد، تمام شد و مردم    ریاست، غد  یمحمل  کیهم    نی. امیکن

زند.    یآمده در خانه ما را م   ی کس  ست؟یک  .زنند   یفضا استفاده کند. )مردم در م   نیتواند از ا  یهم م   یمجر   . در پخش شود  یصدا  .شود

پس چرا امروز جواب سالم   د؟ینکرد  عت یمگر ب  د؟ینبود  ریمگر شما غد  . نرود  ادتانی را    ریغد  .عتیبه ب  دی شما فراخوانده شد  ندیگو  یم

 عت یب  ریمگر شما در غد  .میو انصار رفت  نیسوار بر شتر در خانه تک تک مهاجر  ندیگو  یم  زهرا  تحضر   د؟یرا نداد  امیرالمؤمنین

 . میکن یو پا فشار یمردیپا  امیرالمؤمنین تیبر وال  رینرود غد ادتانی . م یها نباشآنما از   ایکردند. خدا یهزاران نفر عهدشکن  د؟ینکرد

 

 ششم:   طرح

. به دیاست. راجع به آن مطالعه کن  ریحجه است. چند روز بعد از غد  یذ  ۲۴است. مباهله    یمهم  اریله بسأ مس  .میرا فراموش نکن  مباهله

که بدون   م یکن  ی م  ی قرآن نازل شده، گفتند جنگ  هیرفتند مباهله کنند، آ  ی وقت  پیامبربزرگوار مباهله در حال رشد است.  دیهمت اسات

شان تینفر بزرگوار از اهل ب  ۴امبریو پ  میکن  ی. فقط دعا مستیدر آن ن یخشونت چیاست که ه یجنگ کان،یبدون پ  کاریپ  .مبارزه است

، بدون د آمدنجلو  هم    تیحیو تمام مس تیو اهل ب  حضرت رسول اکرم  یعنی . تمام اسالم  رفتند  تیحیمقابل مس  به  . را با خود بردند 

  . تیو اهل ب  رسول اهلل  یچهره نوران  به   نگاه کردند   انیحیمس  .ستین  یزیباشند، خونر  تیجنگ کردند. هرجا اهل ب  یزیخونر

ا به عنوان بازنده قبول و رفتند. اگر  پ   نیگفتند ما  امام حسن و امام    یبجا  ،امیرالمؤمنین  یبجا  ،تیاهل ب  یبجا  امبریکار را 

اول و دوم و   فهی بزرگوار، خل  ۴  نیا  یاگر بجا  ن،یالعالمءنسا  ةدیس به عنوان    طاهره حضرت زهرا  قهیو صد  کمبه عنوان ابنائ  نیحس

  ک یماه،    ک یهفته،    ک ی. اصالً  میحرف بزن  ر یدادند ما در مورد غد  یکردند؟ اصال اجازه نم   ی ها چکار م  ی االن سن  ، را آورده بودند   شهیعا

م چ  گرفتند  ی سال جشن  پ   زیکه همه  آن    .گفتند  امبریرا  مس  ینفر  ۴با  و  بردند  با خودشان  اصالً   تیحیکه  ما  دادند.   را شکست 

چرخ   ریرود ز  ی حجه است. همه م  ی ذ  ۲۴.  ستیدانند مباهله چ  یاصالً نم  امیرالمؤمنین  انیعی. اما حاال شمیحرف بزن  میتوانست  ینم

.  میبپرداز  رمانیغد ی در جشن ها مباهلهروز   بهحتماً  ،حتماً ، حتماً کنم ی شود. خواهش م ی گم معظمت  ن یروز به ااستقبال از محرم و 

 . میادامه بده ،حجه که مباهله است یذ  ۲۴تا  ،است ریغد دیحجه که ع  یذ ۱۸را از  مانیجشن ها

 

 هفتم:   طرح

کتاب،    ۵مثالً    ، میبده  ه یهد  کیکه    ن یا  ی، بجاند یآ  ی مجشن ما    به. اگر مردم  میدقت کن  ،م یده  یکه به مردم م   یی ادبودهای راجع به    لطفاً

ها   ه یهمسا  یبرا  ی مفصل  یلیخ  یا یهدا  . چون امام رضامیبده  ،می خواه  یکه م   یا  ه یعطر و ادکلن، هر هد  ۵  ،یروسر  ۵  ،ید  یس  ۵

 یبرا  یکی  نیا  مییبگو  . که برود  می نده  هیهد  کی  ، دیآ  یمجشن    به  ی. هر کسانجام دهیمکار را    نیا  از امام رضا  یرویبه پ   . فرستادند

 ۵۰۰  د، ینفر مهمان دعوت کرد  ۱۰۰خم مبارک. شما اگر    ریغد  دیع   د ییو بگو  دی بده  .تانیها   هینفر از همسا  ۵  یتا هم برا  ۵  نیشما، ا
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  . یتها  هیهمسا ا یپسر عموها    ا یپسر خاله ها    یبچه ها، برا یتا هم برا  ۵  ن یشما، ا  یبرا  نیا  د یبگو .. هرچند کوچک باشددیکن هیته  هیهد

 ر یغد  د ی که روز ع  از امام رضا یرویبه پ  . دیها بگذار هیهمسا یبرا  ی. حتماً طرحدیداده ا  شینفر افزا  ۵۰۰کار بُرد جشنتان را به   نیبا ا

 ببرد.  هیهد ۵که هر مهمان  د یکار را بکن نیفاخر فرستادند. شما هم ا  اریبس یکادوها  شانیها هیتمام همسا یراب

 دن ی. لباس نو پوشدینشر ده  زد،یر  ی گناهانتان را مثل برگ خزان م  ریغد  د یلبخند زدن به صورت مؤمن در ع   ر، یغد  ثیبه احاد  راجع

 . دیداشته باش یو برنامه ا دیها فکر کننیکردن، راجع به همه ا جادیا  یو فراخ یخانواده، گستردگ یبرا


