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 بسم الله الرحمن الرحیم 
  أجمعین  أعدائهم  علي الله الّلُهمَّ َصلِّ َعلی فاِطَمه َو َابیها َو َبْعِلها َو بنیها ِبَعَدِد ما َاحاَط ِبه ِعْلُمَک و لعنه 

 بعدد ما احاط به علمک 
 

 در مسیر دینداری گام برداریم؟    چگونه با یاری امام عصر

ُه الّناِصُر ِلدیِن اللِه »  « أال إنَّ

این است که ما خیلی وقت ها، خیلی چیزها    »یادم رفت«که در کانال قرار داده شده را مطالعه بفرمایید. شاکِلِه بحث    »یادم رفت«طرحِ میزِ  

ین یادمان می رود. غافل می شویم. مثالً سال تولد، سالگرد ازدواج و بعد یادمان می افتد و شاید جبران کنیم، شاید نکنیم. امّا بعضی از ا

قرار دهد. ما    تأثیرن را تحت  چیزها نقش کلیدی تری دارند و خیلی وقت ها یک چیزی را فراموش می کنیم که می تواند کل زندگی ما

برای این که مخاطب را به این جا برسانیم که چیزهای با اهمیّت مختلف را فراموش می کنیم، حتماً باید از خود مخاطب کمک بگیریم.  

 چیزی که در واقع در دل این متن نیامده است.  

گذار باشد. بپرسیم شما تأثیرآوریم تا آن سخنان مان بیشتر  ما حتماً مردم را به بحث می    »یادم رفت«پس در بخش اوّل این سناریوی  

چه چیزهایی را فراموش می کنید؟ کدام یک از چیزهایی که فراموش می کنید، مهّم است و کدام یک مهّم نیست؟ می توانیم مثال از 

اصالً فراموش می کند چه نعمت هایی دارد و   سالگرد تولّد بزنیم یا مثال از غفلتی که آدم از نعمت هایی که دارد، بزنیم. یعنی آدم گاهی

  دچار ناراحتی می شود. یادش می رود چه چیزهایی دارد و یادش می رود که یادآوری نعمت چقدر لذّت بخش است.

اهی  گاهی آدم لذت کوه رفتن را از یاد می برد و وقتی می رود، چقدر لذت می برد و می گوید دفعه بعد زودتر می آیم. گاهی استخر، گ

ورزش، گاهی سر خاک عزیزان رفتن، بگذارید مردم در این فضا به بحث شما ورود کنند و وقتی این فضا ایجاد شد، شما وارد پیام دوم  

خود می شوید و بگویید گاهی یادمان می رود که می توانیم دست بخشش، دست کمک و یاری داشته باشیم. در واقع به دیگران بدهیم،  

یم و آن چیزی است که خیلی وقت ها ما فراموش می کنیم که اگر ما وارد فضایی شویم که به دیگران کمک کنیم،  دیگران را یاری کن

زندگی ما عوض خواهد شد. بعد بخواهیم مردم حرف بزنند. بعضی وقت ها ما فقط به فکر زندگی خودمان هستیم ولی آن لحظاتی که  

حظاتی است که واقعا زندگی خودمان هم عوض می شود. بخواهیم مردم حرف بزنند،  فکر زندگی دیگران و کمک به دیگران می افتیم، ل

 تا به حال شده به کسی کمک کنید؟  

زندگیتان عوض شده؟ بگذارید مردم بگویند خاطراتی که به دیگران کمک کردند، مالی، فکری،    و آیا در آن لحظاتی که کمک کردید، 

معنوی و فرهنگی و چقدر زندگی شان عوض شده! بعضی از این چیزها خیلی ارزشمند است. مثل سال تولد و سالگرد ازدواج نیست. آدم  

ن که کمی از لحظاتش را صرف خدمت به دیگران کند و چقدر این بیست سال زندگی می کند. پنجاه سال زندگی می کند؛ غافل از ای 

را، توصیه های قرآن  خدمت به دیگران می تواند لذت بخش باشد و بگوییم چقدر توصیه دینی داریم. اگر زندگی بزرگان را، اهل بیت

ما می خواهیم از این یادم رفت استفاده    .یمرا مرور کنیم، می بینیم این توصیه ها پر از کمک به دیگران است. کمک به غیر را تذکر ده

کنیم که در واقع پیام غدیر را از آن بگیریم، اما برای این که پیام غدیر خوب جا بیافتد، یک پیام اجتماعی اساسی می دهیم. تا مردم  

 خدا سه تیره بنده دارد.   بدانند بعضی چیزها از جنس معنویت هستند و فراموش کردن آن خیلی درد آور است و برویم در آن فضا که

این ها در خوبی   .یک عده خیلی خوب هستند، السابقون السابقون هستند  . یک عده خوب هستند، یک عده بد   :سوره واقعه را نگاه کنید 

شود مردم حاال به تفاسیر آن نگاه شود. این را به عنوان یکی از مسائلی که در واقع باعث می    .و خیر رسانی به دیگران سبقت می گیرند

را    از همین عنصر کمک به دیگران استفاده خواهیم کرد تا پیوند مردم و امام زمانداشته باشید.  پیوندشان عمیق تر برقرار شود،  

 بیشتر کنیم. 
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را   باید با کمک فرمول معجزه گر، پیام پیوند با امام زمان  دهیم،قرار    تأثیرتحت    را  ما در قسمت اول گفتیم برای این که مخاطب

  . برویم   بدهیم، فرمول معجزه گر را با هم در دو کارگاه قبلی بحث کردیم و امروز قدم به قدم با مخاطب پیوند راستین با امام زمان

فرمول معجزه گر را در ویس قبلی توضیح دادیم، ولی برای این که پیوند راستین مخاطب جدی تر برقرار شود، ما در این سناریوی یادم  

ایید یک حرکت اجتماعی، اساسی هم برای مخاطب تعریف کنیم که در بخش نهایی خواهیم گفت که اتفاقا پیوند را با امام  رفت گفتیم بی

برای مردم هم نوع مهم و ملموس است کمک به دیگران را می    .برقرار کنید تا بتوانید این حرکت اجتماعی را بهتر انجام دهید زمان

مره با آن برخورد دارند، لذت می برند از زرخورد دارند و اگر ما یک چیزی که مردم مرتب در زندگی روفهمند، در زندگی روزمره با آن ب

باعث می   ، که مردم خیلی برخورد ندارند  بیاییم این را پیوند بزنیم با خود پیوند با امام زمان  ،این که یکی به دیگری کمک می کند

  هم غم و  .در اثر این پیوند با یک حرکت اجتماعی مرتب یادتان بیاید. مثال جمعه ها تکرار می شود  شود که خود پیوند با امام زمان 

دم غروب مردم یاد    ، هر جمعه که می آید.  مفهوم انتظار و دعای بر فرج پیوند بزنیمرا با  ...    نشاط صبحش  هم شادی و   ،غصه دم غروبش 

 یاد صبح پر ،نشاط جمعه می شود می افتند؛ یا اگر بتوانیم صبح پر از نشاط را با صبح ظهور پیوند بزنیم، هر وقت صبح پر  مانامام ز

تا آن پیوند راستین ایجاد شود. است  نشاط ظهور می افتند. این یک تکنیک برای جاودانه و ماندگار کردن و قدم به قدم با مخاطب رفتن  

را انتخاب کردیم )در بحث   »حرکت اجتماعی«را مثال زدم. ما    »جمعه«انتخاب نکردیم، من    »جمعه« را )یادمان باشد(  ما در این جا سوژه  

قبل توضیح دادم( گفتم خیلی وقت ها خیلی چیزها یادمان می رود، اما گاهی یادمان می رود که اگر در زندگی به بقیه کمک کنیم،  

یا می توانید خوب باشید یا بد، یا خیلی خوب   :واقعه می گوید   هکند و اساسا خدا در سور  خدا به ما کمک و یاری می   . کمک می شویم

باشید و خیلی خوب ها کسانی هستند که به آدم های دیگر خوبی می کنند. خوبی را گسترش می دهند، دستگیری می کنند، اهل داد  

اهل داد و ستد واقعی    .دهند تا از خدا بیشتر از آن را بستانند  می  . یعنی می دهند تا بستانند، دست آنها پول می آید   .و ستد هستند

استفاده کنید.    ، گفتند  باید از آن الگویی که پیامبر و اهل بیت  ،هستند و گفتیم که اگر بخواهید در زندگی همیشه خوشحال باشید

ارحم َمن فی االرض یرحمکم َمن فی  »  . همیشه این بوده است که به دیگران یاری برسانید تا خدا شما را یاری کندآنها  توصیه  
پر از جلوه های کمک به دیگران است و اصال   نازل کند. زندگی اهل بیتبر تو  رحم داشته باش تا خداوند رحمت خود را    «السماء

)یادمان   «ناصر لدین اللهاّنه  »کمک می کند به او، ناصر می شود    .باال به او یاد می دهد   ، امام اگر بخواهد مرتبه کسی را باال بیاورد

دستگیری دیگران   ،باشد آن فراز قدیمی را می خواهیم توضیح دهیم( کمک می کند در دینداری و یکی از باالترین مصداق دینداری

جنس به او کمک می کند تا بتواند به دیگران کمک کند.    .خیلی خوب ها می کند   ءامام بخواهد رتبه کسی را باال بیاورد، او را جز  .است

، نادار و بی پول می شود. بی پولی را تحمل می شخصی بود که فقر گریبان او را گرفت  و کار امام این است. مثال زمان امیرالمؤمنین

با آن مریضی هم تا می کند،   .مدتی می گذرد، مریض می شود. فرض کنید بی پول باشید، بعد یک مریضی غیر قابل عالج بگیرید  .کند

می بیند ایمان او هم دارد می رود )شاید در اطراف خود دیدیم فقیر شده، بعد هم مریض شده، بعد از مدتی اعتقادات  بعد از یک مدتی  

 .در روز غدیر می افتد  یک سِری سؤال دارد، جواب آنها را بلد نیست. یاد چه می افتد؟ یاد فرمان پیامبر  . خود را هم از دست می دهد(

اگر این پیام را نرسانی، »خدا می گوید    . صد و بیست هزار نفر را جمع می کند و یک آیه نازل می شود  همان روز استثنایی که پیامبر

 انبیا برابر است. این مرد یاد آن حرف پیغمبر  هبا رسالت هم  خدا می گوید: پیام والیت امیرالمؤمنین  « رسالت تمام نشده است

جاهل شدی سؤال و شک   . به سراغ امام برو  ،گفته است: فقیر و مریض شدی  مبریادش رفته بود، ولی یادش می افتد که پیا  .می افتد 

چه گفته است در   نمی گوید یادم رفت، می گوید یادم افتاد پیامبر  . می رود  به سراغ امیرالمؤمنین  . به سراغ امام برو  ،و شبهه داشتی

طول می کشد )چون یک عده تکرار می کردند( می    پیامبر  هسه ساعت خطب  . هزار نفری، سه روز مراسم طول می کشد  120آن جمع  

 کمکم کن.  . یا امیرالمؤمنین! من مریض، فقیر و جاهل هستم گوید: یا موال!

رای فقرت به سراغ کریم برو، برای مریضی به سراغ طبیب و برای می گوید ب   ،حضرت موال برای این که ایمان این مرد بروز پیدا کند 

  این مرد می گوید آقا! مرا کجا می فرستی؟ .جهلت به سراغ عالِم برو 

چه کار می کند؟ حضرت می    شما خود عالمی و حکیمی و طبییب و کریمی و من از خود شما خواسته ام را می خواهم؟ حضرت علی

 اگر می خواست خوب شود.  ؛وب شود. یک آدم خوب و نه خیلی خوبتواند کاری کند این مرد خ
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انسان های خیلی   ءت او جواب دهد. ولی به او یاد می دهد که جزسؤاالموال می توانست دعا کند که فقر و مریضی او خوب شود و به  

این مرد می دهد و می گوید برو انفاق    حضرت می گویند: سه هزار درهم بیاورید. هزارتا به  .خیلی خوب شود. السابقون السابقون شود

این را به او یاد می دهد که   حضرت  . بده تا بستانی  .دست بگیر تا خدا دست تو را بگیرد  .می گوید هزار درهم در راه خدا خرج کن  .کن

دلت را بزرگ می   .می دهم و جگر و دل آن را به تو می دهم  ،پول خواستی  .من موال به تو کمک می کنم   .کمک کن تا خدا کمکت کند

بده تا مشکل علمی تو فقیر    به  درهم  1000درهم بده تا بیماری تو درمان شود و  1000درهم بده تا فقرت برطرف شود و    1000  .کنم

 اینگونه درجه این مرد را باال می برد.   حضرت علی .برطرف شود

کمک   .پول نداشته باشید به شما پول می دهد  . ک می کندشما چنین امامی دارید که به شما کم  :فرمودند  در روز عید غدیر پیامبر

به تو می دهد و در هر دوره یک چنین امامی   ،یاری و حرکت اجتماعی کنی و علم و پول و هرچه بخواهی  .می کند تا بتوانی کمک کنی

کافی است، به سراغ او برویم و بگوییم آقا    . در زمین حاضر است و همین کارها را با ما می کند  وجود دارد و امروز این امام زمان 

معرفی کرده است،   از ایشان بخواهیم همان چیزی که پیامبر  . متاع ارزشمند بخواهیم  از امام زمان  . کمک کنید تا بتوانم کمک کنم

یا صاحب الزمان   ؛ بخواهیم از این امام زمان .سرچشمه آن امام است. گفته اند این آقا فاتح است ،فرمودند که هر نوری در عالم باشد 

اگر دوست داریم   .ایشان کمک و نصرت می کنند  .فقط باید بخواهیم  .حضرت کمک می کنند  .گر و کمک کار مردم باشم  می خواهم یاری

ان  از خدا فرج ایش  ، به دعایی که برای فرج می کنیم  . ما هم باید حضرت را یاری و نصرت کنیم  ،ما را یاری و نصرت کنند  امام زمان

یا   اللهم عجل لولیک الفرج گاهی بگوییم    .به زبان فارسی و عربی به زبان مادری و آن چه که امامان به ما یاد داده اند   .را بخواهیم

با این دعاها و یک چیز   .گاهی هم بگوییم خدایا فرج این امام را زودتر برسان  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

بگوییم به ما پول بده و این همان فرمول معجزه   ،پول نداشتیم  .الزمان کمکم کن تا بتوانم به دیگران کمک کنمیا صاحب    ؛خیلی روشن

کمک   از زندگی شخصی مثال بزنیم که هر وقت از امام زمان  .کمک می کنند  گر است و مطمئن باشیم حضرت صاحب الزمان

 اند. کمک کرده  ،و یاری در جهت کمک و یاری دیگران خواستیم

اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک و العن اعدائهم اجمعین بعدد ما احاط به   
 علمک

 اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و مد فی عمره و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره
 اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم 


