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 م یالرج  طانیالش  من  بالله اعوذ
 م یالرح  الرحمن  الله بسم  

 ن ی مع و  ناصر ر یخ  انه نینستع به و 

  نشیکه همه آفر  ی کس  یصاحب عصر و زمان! ا  یا  و   پدر  هر  از  تر  پدر مهربان  ی. اأرضٍ  ی اهلل ف  ةیبق   ایصاحب الزمان    ا ی  ک یالسالم عل

  و   ها  خانم  ،یسروران گرام  زم،ی. دوستان عزمیگذران  یشماست که ما اموراتمان را م  یو به دعا و ثنا  خورند  یم  یوجود شما روز  منیبه  

خرسند و خوشحالم    اری. بسدیری. عرض ادب و احترام و ارادت من را بپذکمیعل  سالم !  الزمان  صاحب  ارج    و گران  قدریعال  رانیسف  ان، یآقا

 یو کارها   یو نوکر  یخدمتگزار  نی ا  قتیکنم و در حق  یو نوکر  یشما خدمتگزار  یتوانستم در خدمت شما باشم و برا  گرید  کباریکه  

من   یشما برا  یها  جشن  و  ها  سالن  دنیبار جارو کش  کی  نکهیبه خاطر ا  .بزرگ است  یلیمن خ  یبرا  دهم،  یکه من انجام م  یکوچک

در  ، یادیز اریکه ما و افراد بس نمیب  یگرانقدر و ارزشمند است. چه بسا م یلیمن خ یبرا م،اوریب تانیبرا  ییچا یگرانقدر است. وقت یلیخ

صاحب و اربابمان   یو برا میشو یدل و همدل م  کی هم   با همه  اند، داده مانجا رانیسف زیکه گروه عز ی توسط کار بزرگ ا،ینقاط دن یاقص

بزرگواران هستم   نیما ارزشمند و بزرگ است و ممنون  ا یبرا یلیخ ن یو ا میکن یم یو خدمتگزار یفرمانده و پدرمان نوکر ر،یام یو برا

 فرصت را فراهم کردند.   نیکه ا

. امشب شب مهم  میقدم بزرگ بردار  کیو    میداشته باش  یو خودمان  یدل  یگفتگو  کی  م،یگفتگو کن  یکم  گریبا همد  میخواه  یم  امشب

نمانده و ما امسال با دو، سه مانع بزرگ و  یادیشعبان فرصت ز مهین  امی که تا ا لیدل نیما خواهد بود؛ به ا یبرا یا کننده نییتع اریو بس

که حال و روزمان   دانم  ی. ممیصحبت کن  با همو شفاف    حیرُک و صر  ی کم  که  خواهد  ی. دلم ممیطرف هست  ب یغرو    بیعج  یلیمعضل خ

  ی بعض  . هستند تر  متوسّل  و   تر  بدهد، متوکّل  رشانیخ  خدا   هستند،   تر  آرام  ی . بعضمیدلهره و اضطراب هست  ر یهمه درگ  ست، یخوب ن  ادیز

 دل   و  زده  دل  یو سرگردان هستند؛ بعض  رانیح  یبعض  .است  یمدل  نیو نهادشان ا  وجود  ست،یدست خودشان ن  نیا  و  هستند  تر  ناآرام

  میامشب با هم تصم دی وجود دارد که ما با یمتنوع  یها فیما ط نیهستند. خالصه در ب  دوارتریام یکم یو بعض دیناام یبعض ،اند خسته 

 . میو با آن روش و منش حرکت کن م یواحد و متحدانه را شکل بده هیرو ک یکه  میریبگ

  زهیبا شما بنا بر انگ  خواهم  یخواهم عتاب و خطابم به خودم باشد. نم  یم   . کنمصحبت    یامشب قصد ندارم به صورت عتاب و خطاب 

  ی که ما برا  د ییای ! به جوش و خروش بشیبه پ   یمهد  لی: حاال سربازان خمییکه مثالً بگو  صحبت کنم   یزیآم  کیو تحر  ی جانیه

فقط به   گر،یموجود با همد   طیبدون در نظر گرفتن شرا  میو به قول معروف بخواه  م یباش  ی ! و احساساتمیروع کنشعبان ش  مهین  ی کارها

 یها   صحبت.  میصحبت کن  تر  یو خودمان  تر  حیصر  تر،   رُک  یامشب با هم کم  میخواه  ی. ما ممیصحبت کن  یو خروشان   یجانیصورت ه

و از حضور همه   ستین  یرونیب  یها  صحبت  .است  یخانوادگ  درون  یلیو خ  یو درون  یخانگ   یلیخ  .پنهان بماند   یلیخ  د یامشب من با

 خواهم  یم  نکهیچه؟ به خاطر ا  یبرا  .درز و بروز نکند  ییخودمان بماند و به جا  ش یامشب ما با هم، پ   ی وگوها  که گفت  کنم  یاستدعا م

 است.  یو خصوص یشخص یلیکه آن دفتر خاطرات خ م یاطراتمان ورق بزنخ دفتر از را ها برگه یسر کی ، امشب با هم

در   دیاکنون که همه با  .صاحب الزمان  ایدست شست    دیاز توست با  ری. از هرچه غ ندیگو  یشست، راست م  دیبا  را  ها  دست  ندیگو  یم

 یدر دلمان دلهره م  م،یزن  یم  یزیو دستمان را به هر چ  م یباش  یبهداشت  قیدق  ی لیخ  یها  و مراقبت  مانیها  دست  یوشو  حال شست

 مان یدها یو همه ام  زیاز همه کس و همه چ  .مییدست بشو  دی از همه با  .دست شست  د یبا  زیهمه چ  زا   ،م یریرا بگ  روسیکه نکند و  شود

از   .: فقط خدامیگفت  یم  دی از اول با  . میما خطا کرد  ا یخدا  . می! ما اشتباه کردایخدا  . میشو  ی. به خودتان فقط متوسل ممیشو  دی ناام  د یبا

 امبرت،یبعد از پ   یی گو  یم  .میهست  امبرتیچشم خدا، مخلص پ   مییگو  یم  امبرت،ی پ   ییگو  یم   ؟ییگو  یم   ه! تو چای خدا  میگفت  یم  دیاول با

  ؛چشم  مییگو  یانتظار! م  نور و سپس صاحب الزمان  ۱۲  ییگو  یم   .میهست  میخدا تسل  م،یچشم، مخلصت هست  مییگو  یم   ؛  یعل

مواقع ما را عجب   یبعض  یول   شد،  ید خاص تو م ی با  زیهمه چ  .یتو بود  زیهمه چ  . میاز اول هم نبود  .م ینبود  یزیما چ  .میستین  یما کس

و    میدست بشور  د ی با  زیچ  همه  از  الزّمان  احبص   ای  ست؛ین  یطور  نینه، ا     !!!میکن  یکار م   ی لیخ  میگرفت. فکر کرد  یو تظاهر  ای غرور و ر

 .  میدست به دامن تو باش دی فقط با
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 یس ن درست م   م،یدیچ  یم   یصندل  م، یزد  یجارو م   . میداد   یرا انجام م  یسخت  یلیخ  یکارها  شد،   یشعبان م   مهیکه ن  ی سال وقت  همه

و    ها   یسخنران  و  ها   و سرودها و دکلمه  ها   شینما  م،ی کرد  یم  نیتمر  م،ینوشت  ی متن م  م،ی کرد  یکادو درست م  م، یکرد  یرنگ م  م، یکرد

لباس   ،شد   یجشن م  یو وقت   میرساند  یبه لحظه جشن م  یبا سخت  یلیرا خ  زیو همه چ  ها   ییرایپذ  و  ها  نوشته  دل  ها،  یگر  یمجر

و همه  می داد  یم   هیگل لبخند هد  م، یداد  ی م هیگل هد  م، ی زد  یهمه لبخند م . میشد  یحوزه م  کیو وارد    شد   یرزممان، لباس بزممان م 

  رفتند،  یم   ها  مهمان  ی و وقت  م یکرد  ی م  اجرا  را  ها  و برنامه  م یستادیا   یم   زیو تر و تم  کیو با حالت بگو و بخند و ش  م یگرفت یم  لیرا تحو

 . میکرد یو مجموعه را جمع م م یکرد یدوباره از اول، لباس کارمان را تن م

  م،یهست  ی چون امشب با هم خودمان  خواهم،  یعذر م   د، یببخش  یلی. خکرد  یل خودش عمل مبه فراخور حا  ی گذشته هر کس  یها  سال

و سخت و به قول معروف    یدست  دم   یلیخ  ی کارها  شهیمتعلق به آنها بود! هم  ی حمال  ی بودند که کارها  یها افراد  جشن  نیدر ا  شهیهم

 دندیپوش  یخوبشان را م  یها  جلوه و جال داشتند و لباس  شهیهم بودند که هم  یسر  کی  .با آنها بود  ییرایدر آشپزخانه و پذ  یخدمتگزار

چه    .می کرد  یهمه مخلصانه کار م  باً یتقر  . می. دو گروه بودکنند  یچگونه برنامه اجرا م  ها  یسُنّ  که  بود  حواسشان  همه.  بودند  صحنه  یو رو

قضاوت   میتوان یوقت نم چیکرد. ما ه  ی صحنه کار م  یو صدا روکه پر سر    ی چه کس  کرد،  یکه بدون سر و صدا در آشپزخانه کار م   یکس

  امام زمان  یخالصانه و خاص برا  یکه خدمتگزار  دانست  ینم  یکس  کند؟  یم  یاربابشان خدمتگزار  یبرا  تر  خالصانه  کیکه کدام    میکن

به اربابشان بود.    یآنها بود، به اتصال قلب  یبه دل و عواطف درون  ونو کجا هستند، چ  یچه کسان  شانیو خادمان خالص و خاص ا   ستیچ

 .  مییبگو یزیو چ  میبزن یحرف میتوانست یما که نم

  یم   ما   گذشته ها  چنانچه از ماه  .خواهد بود  یبه شدت سال سخت ،می دار  ش یکه در پ   یبه شما عرض کنم: سال   خواهم   یبه کنار، م نیا  اما

 الت یتعط  نیفرورد  ۱۶شروع شود،    خواست  یکه م  نیفرورد  ۲۱چون    .سخت هستند  اریسال بعد، بس  و  ندهیکه امسال، سال آ  میدانست

خواهد    یتر  هم سال سخت  ندهی. سال آ میدار  ش یدر پ   یماه اسفند بعد هم با آن همه فشار، کار سخت  دربود که    ی عی. طبشد   یتمام م 

اسفند است، آن   ۲۹و    ۲۸شعبان    مهیهم ن  دارد. سال بعد   ی متفاوت  یلیاست و اصالً شکل و شمائل خ  نیفرورد ۱۰شعبان    مهیچون ن  .بود

 خواهد بود.   طور نیهم هم

  ی! سروران و نور چشمان من! امسال، سال خالص و خاص حضرت صاحب الزمان  رانی! سفزیعز  خواهران  و  برادران  ها،  خانم   ان، یآقا

  کرده   و بزک  کرده   شیو آرا  میبپوش  کیو ش  زیلباس تم  گر ید  میتوان  ی ما نم  نکهیا  ؟ یبه ما کرده است. چه لطف  یا  ژهیاست که خدا لطف و 

  خوش   و  رفتار  خوش  پ،یت  خوشکل، خوش  اریکه بس  میدار  یصاحب  م، یارباب دار  کیپدر و    کیمردم ما    یا  م یی! و بگومیصحنه برو  یرو

و   ینینش با او هم  .دیتا با او باش دیو از او بخواه دیو با او درددل کن د یپدر سر بگذار نیبه دامن ا دییایگل است. شما ب  یلیخ. است گفتار

 .  دیگفتگو کن

نشان صحبت و کار   نام   یو رسم و ب  اسم   یب  یمجاز  یدر فضاها  .می تن کن  ی و غالم  ی و خادم  ینوکر  ی  لباس کلفَت  د ی امسال با  ها  بچه

 گریامسال د   . میاست که همه ما کلفَت و نوکر هست  ن یخالصه رسم امسال ا  . میبدون نام و نشان و اسم پست بگذار  ستاگرامنیدر ا  .میکن

  ی برنامه عموم  د یشا   د؟ ید ی. خدا را چه دمیخدا داشته باش  دیکه به ام  دوارمیام  . میندار  ی!؟ چون برنامه عموماچر  . میندار  ی لباس  چیه

 به  شاءاهلل  ناو    شود  ی% نم  ۸۰-  %۷۰. امسال احتمالمیبه فکر باش  دی با  االنچه؟! پس از    میکه فبه المراد، اگر نداشت  می. اگر داشتمیداشت

و    مییاربابمان سخن بگو  یبرا  م، یر یاربابمان جشن تولد بگ  یبرا  پرشکوه  و   جبروت  و   پرجاه   و  طمطراق   پرجالل،  طور  همان  میبتوان  یزود

  کنم  یدارم که خدمتتان عرض م ی . حاال راهکارشود ینم مینیب یم  ،میرو ینشود. هرچه جلوتر م  دیا شا. اممیو سرودخوان باش مییبسرا

 است.   نیاما فعالً ا

 پ یو کل  ریاز جنس کالم و تصو  ،رتییو تو  پیو تلگرام و واتساپ و اسکا  نستاگرامیمثل ا  شود،  یبرگزار م  یمجاز  یجشن در فضا  یوقت

  ی هم بعض   مان  افهیق  یحت  گرید  .ستیمان مطرح ن  و نام و نشان  اسم و رسم  گریاست، د  ونیزیتلو  و  تاپ  و لپ  لیجشن در موبا  یاست. وقت

استاد   ،یفالن  یبه به آقا  ندیکه بگو میو تظاهر کن  ایر  نکهیا  یبرا  .میندار  یگرید  زیچ  .شناسد  یما را نم  ی کس  گرید  .باشد   یجاها مطرح نم

 یچه لطف  . امام زمانمیو چقدر خوب است که ندار  م یامسال ندار  ، ی حاج خانم فالن  ،ی خانم فالن  ،ی مهندس فالن  ، یفالن   دکتر  ، ی فالن

  .خودمان است   یخودمان و خدا  نیب  میو هرچه هست  میخودمان و اربابمان هست  ،میامسال هرچه هست  گری! دمیربه ما کرده است که ندا

 خاموش.  اریو نشان و بس نام   یب یلیخادمان خ م، یو غالم و خادم هست زیفت و کنامسال همه نوکر و کل
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ما را باالتر    یگری کنند. از پله ددارند که با ما    یگری شده و کار د  دهیچ  گر ید  ریخ  کیبه ما دادند و    گری برکت د  کیفکر کنم امسال    اما

  ی مجاز  یاگر قرار است فقط در فضا  .میندار  شدن  دار  و نشان  شیو تظاهر در نما  ای ر  امسال  .میریگ  یم  یگریاوج د  کیما امسال    .برند  یم

 ن ی اما اگر ا  .میدوباره پرشکوه و جالل و پرطمطراق برنامه اجرا کن  میبتوان  که  شاءهلل  نا  . دانم  یاست، نم  طور  نیفکر کنم هم  هک  میباش

  گر ید  یاسم  چ یه  م،یده  امیدر واتساپ پ   م،یبگذار  سیدر تلگرام پست و و   م،ینک  یو سخنران  مینیبنش  ها  در خانه  میبخواه  ؛برود   شیپ   گونه

خواهد لشکر   ی که گفت دلم م  ست؟ین  لطف بزرگ حضرت صاحب الزمان  ن یا  ست؟یلطف ن  ن ینخواهد کرد. ا  دا یپ   واجمردم ر  نیاز ما ب

 نکه یکنند، بدون ا  یرانسخن  بخوانند،  سرود  بزنند،  حرف  ،ندکه خاص  یی آنها  .نداشته باشند  ینام و نشان و اسم و رسم  چیو سپاهم امسال ه

 خدا به ما داده است!   یا ییچقدر خوب است! چه فرصت طال ؛یفالن   خانمحاج  ، یفالن  ی آقا مییبگو

به نظر من   .اورندیب  یچا  خواهند  یهستند و م   یآبدارچ  ها  که در شرکت  میهست  ییامسال همان مش اکبرها.  میو تظاهر ندار  ایرامسال  

 انه ی و بند حقوق ماه دیچرا؟ چون در ق دیدان یم  .باالتر هستندو معاون  ریتا مد ۱۰۰مختلف از  یها در سازمان زیبر یچا یمش اکبرها

  یخاص دارند: وقت تی خصوص کی  ها، شرکت یآبدارچ یمش اکبرها  .ستندیکنند، ن ینیریو خودش ندی بگو رشانیبه مد خواهندکه مثالً ب

 ی ! چه چایبه موقع  یبه به دمت گرم مش اکبر! چه چا  دیعامل بگو  ریمد  خواهد  یدلشان م  گذارند،  یعاملشان م  ریمد  زیم  یرو  یچا

  ست؟ یارزشمند است، ن ی لیخ ها آن آدم یبرا نی. ااستتازه دم و خوب  ات یچا شهی! همیخوش رنگ

. امسال  ستین  گونه   نیا  یاما آبدارچ  دانم،   ی من م  فهمم،   یمن بهترم، من م  دی بگو  . خودش را نشان بدهد  خواهد   یم  شهیفروش هم ریدم

آبدارچ غرمیهست  یما  دل  با  خودتان  فقط  امسال  هست  بی.  و    .دیاربابتان  ما  سپاه شمش  کیامسال  هسته  دیرکش یلشکر   . میمقابلمان 

 ینم  م؛ یتمسّک و توسّل به باد رفته، نرفته؟! حاال بگذر  .میخوان  یم  می و دار  میدان  یرا که همه م  یمجاز  یفضا  ی! مشبهات امروزم؟یستین

  میخدمت کن  دی اما با  م،یخدمت کن  گریشکل و شمائل د   کیبه    د یکه امسال با  میرا بگو  نیهم  خواهم  یم  .شوم  موضوع  نیوارد ا  خواهم

 ما شده است. بیارزشمند است که نص ی لیخدمت خ نیو ا

 یرو   ش یچرا؟ چون دفعات پ   دیدان  یم   .را از دست داده است  زیاز دست بدهد، همه چرا  شعبان    مهیدر ن   یگزارخدمت  یامسال کس  راگ

بعد که  .دندید  یو ما را م  میظهور داشت  م،ی. چون چهره داشتمیو مطرح بود  یکارگردان، مجر  گر،یچون باز  .بود  شینما  م،یرفت  یصحنه م

  االندکتر، خانم دکتر، حاج خانم، به به!    یآقا  دیچقدر خوب صحبت کرد  .مهندس! التماس دعا  ی: به به آقاگفتند  یم  م،یآمد   یم  نییپا

حتماً   د یاست. اتّفاقاً هرکس پارسال کار نکرده، امسال با  میعظ ریبرکت و خ ن یاست. چقدر ا یبزرگ قی چه توف .ستیخبرها ن نیاز ا گرید

  ها   یمجر  م، یکن  ی م  یرانسخن  یمجاز   یدر فضا  م،یساز  ی م  پ یکل  م، یریبگ  ی تر  شیاوج ب  د یپارسال با  زکار کند و بهتر کار کند. باالتر ا

و دلنوازمان را نشر و منتشر   نیدلنش  یسرودها  م،یبر  یرا به کار م   رصداهایز  م، یگذار  یدعاها را م  .را اجرا خواهند کرد  شانیها  نوشته  دل

صاحب   میخواه  یتازه امسال م  .که شده است  یو روش و قالب  اق یبه هر سبک و س  م،یکن  یم  جینام امام زمانمان را تروکرد.    میخواه

به همه در پنهان، در پوشش، در حجاب، آرام و آهسته    ، یدر خاموش  . است  گونه  نیمثل اربابمان، مثل صاحبمان، او هم ا  م، یباش  یالزمان

 .  میقدم بردار یستورو م یدگیپوش  نیبا هم دی . امسال با رساند یمو برکت  ریخ

و    م یگرفت  ی را م  یکه ما هر جشن  ستیا  به اندازه همه ساله  ی عنی  .هستند   یمتنوع و مختلف  یها  امسال ما، قالب  ی رو  شیپ   یها  قالب

ذوق و هنرمند    خوش  انیآقا  و  ها   است که دوستان جوان ما، خانم  ی. البته چند سال میداد  یرا ارائه م  ی ئل واحد و خاص شکل و شما  کی

دارند   یشتریب  یو نوآور تیبا خالق تر،   لیشک  و تر  جذاب  ی لیو خ  دهند  ی گذشته ارائه م یها  از جشن  یگری د  ی ها  قالب   حهیقر  و خوش

که واقعاً   مینیب  یم   م،یمشورت و گفتگو دار  شانیبا ا  یمن است. وقت  دگانی د  یایتوت  شانیخاک پا  .بدهد  رشانیکه خدا خ  کنند   یکار م

چه   دانم  ینمخواهد بود. امسال    یا   و نوآورانه  نینو  یها  امسال، قالب  یها  قالب  دینیبب  ی . ولبدهد  رشانی. خدا خکنند  یخالقانه کار م 

 ی و جذاب را بررس  دیجد  یها  طرح  شاءاهلل ناکه   میو سرعت برگزار کن  تیرا با هم با فور  یرم که کارگاه دوست دا  انجام دهیم.  دی کار با

 .  میکن

راهکار درآوردند؛  ۳۰بدهد. حاال  رشانیخدا خ .دمیآن را د جینتا االندادند و گفتگو کردند و  لیرا تشک یاتاق فکر رانیمحترم سف کانال 

  م، یداشته باش  یدینگرش جد   د یامسال با  .میرا بشکن  مان  یو ذهن  یفکر  یها  و قالب  م یبگرد  دی باراهکار وجود دارد. فقط    ۳۰۰به نظر من  

 ی رو  یمجر  م،یدکور بزن  صحنه و  م یخواه  یاصالً م  م،یبکن  میخواه  ی که م  یو هر کار  میکن  دیو پادکست تول  پیکل  میخواه  یم  یعنی

. نندیو واتساپ بب  پیهمه را در آپارات و اسکا  نیصحبت کند و مخاطب  نیدورب  یمردم صحبت کند، برا  یبرا  نکهیا  یصحنه برود، به جا
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  ی. م باشد  یم   کنند،   ی م  نگاه   و   اند  مدل، همانند همان جشن مردم که در خانه نشسته  کیهم    نیا  داشته باشد.هم    یسخنران سخنران

 میخواه  یبه هرگونه که م  ،بیاما به هر ترت  .که در ذهن من است  ستیا  دهی ا  نیشده باشد. ا  یکارگردان  ای شده    نیضبط شده، تدو   تواند

 کند.  یم رییتغ زیچون همه چ .میشکسته شود، بشکن د یو هر قالب را که با  میریجشن بگ

کرونا قوز باالقوز شده    االنداشت.    میخواه  ش یدر پ   یتر  داشت و سال سخت و صعب  مینخواه  یزیامسال، سال تر و تم  میدانست  ی ما م

  یم  شهیکه هم  .است  ی سالمت  نی ما س  ن یس  سفره هفت  ن یکه س  میکرونا آموخت  ن ی. از امیآموخت  زهایچ  یلیکرونا خ  نیاست! اما از ا

بر سر سفره   نیس  نیکاش ا  یکه ا  شد  یم   دهیکمتر د  نیس  سر سفره هفت  ی سالمت  ن یس  نی. امینداشت  توجهبه آن    یول  میدار  میدانست

  و  رساندن  و برکاتش، مثل دست  راتیمثل خ  ش،ی، مثل لطف و دعا و استغفارها . اتّفاقاً مثل اربابمان حضرت صاحب الزماندی ایما ب

 . شد یم  دهیکمتر د هم  . خود امام زمانشد یم  دهی د کمتر هم آن که کردنش نوازش

  یم کشد،   ی م  ر یت  ی قلبمان کم ی. وقت زند   یقلب دارد م  نیکه ا  ستیکه اصالً حواسمان ن  زند   یخوب م قدر  نیقلب عالم امکان است. ا  او

که    ی . وقتمیکن  ی مراقبت مقلب    ن یااز    ،خوب  که تپش خوب، فشار   کنند   یهمه نگاه م   و، ی  یس  ی س  و، یس  یآ.  م یکن  یآن را اکو م   میرو

  یو زندگ   م یدو  یمو ما    زند  یمکه او    ستیکه اصالً حواسمان ن  زند   یخوب م   قدر  نیقلب عالم امکان ا  شود،  یاد م یآن کم و ز  دن یتپ  یکم

  منظم   قدر  . آن قلب عالم امکان آنمی خانواده هست  یبرا  ای   میرسان  یم  ر یخ  گرانیبه د  .میو احساس و عواطف دار  میکن  یو کار م   میکن  یم

اما   م،یکن  یرا عوض م  مانیها  . امسال تمام نگرشمیرو  یراه مکه ما    زند  یمرفته بود که قلب    ادمانیکه    زند  یم  زیتم  و  وقت  سر  و

 شتر یما خواهد بود. اتّفاقاً امسال سرودها ب  یو نوآور  تی. اتّفاقاً امسال سال خالقمیریگ  یجشن م   گرید  اقیسبک و س  کیبه   .اشکال ندارد

 یکمتر صحبت م  م،یکن  یربع سخنران  ۳  نکهیا  یبه جا  . اشکال ندارد  . شود  یم  تر  خواهد شد. منتها کوتاه  تر  نیدلنش  مانیها  و صحبت

عالم دست    یآگاه  نکهیو همه را از ا  میکن  ی. اما صحبت ممیکن  یصحبت م  قهیدق  ۴تا    ۸صحبت،    قهی دق  ۴۰  یندارد، به جا  بی. ع میکن

 .  میبکن  دی باچه  مینیتا بب میصحبت کن ی گفتگو و خودمان گریبا همد  قدر نیهم .. امشب سخن به درازا نکشدم یکن یاست، آگاه م شانیا

! حضرت صاحب الزمان  قدر  یخادمان عال   مقام،  یعال  انیآقا   ،یمحترم و گرام  انیآقا  ارج،  بانوان گران  ه،یما  خوبم، سروران گران  دوستان

است و همه    رییتغ  کند،   ینم  رییکه تغ  یتنها عنصر  یعنی  .است  رییخود تغ  کند،   ینم  رییکه تغ  یزیاست و چ  رییدائم در حال تغ ایدن  نیا

معلوم   م،یستیبا   م،یکه قبالً بود  ییدر حال وسعت و گسترش است. اگر ما در همان جا  زیهمه چاست.    یدر حال تحول و دگرگون  زیچ

  م، یکرد  یفکر م  االنآنچه را که تا    دیبا   .کند  یبه ما توجه نم  یو کس  ستیجذاب ن  مانیها   و برنامه  ستین  یدنیاست که حرفمان شن 

 ینم  گری د  م، ی کرد  یکه قبالً کار م   ی کارستان. با همان مدل  م یکن  یکار   دی . بام یاندازی و طرح نو در ب  می زیبر  و فر  را  ها   قالب  ن یو ا  میبشکن

ب خ   د،یکه هست  د یاگر واقعاً اهل دفاع و مبارزه و مدافعه هست  د،یکه دار  د یاگر دلش را دار  د، یکه هست  د ی. اگر مرد هستمیکار کن  میتوان

 .  یمجاز  یتمام شد. جنگ آمده، جنگ نرم در فضا ی ابانیو خ یزانی جنگ پارت . میبجنگ یگرینه دبه گو  .میکن یگری کار د دی بسم اهلل! با

.  میمسلّح شو  رگذاریتأث  یها  تأثیرگذار، به صداها و صوت  یها  لمیمؤثّر، به ف  ی ها  پیتأثیرگذار، به کل  یها   مؤثّر، به نگارش  ی ها  به قلم   د یبا

 ی قلب  ریثتأثیر، تأ   یعنی  ر،ییتغ  یعنی  غیتبل  د،یکن  غیتبل  دیخواه  یکنند. اگر م  دایپ   رییتا همه مردم تغ  میده  رییمان را تغ  خود و مردم  دیبا

و   رد یرا بپذ ی عمل رییتغ ند یفرآ نی تا او خودش ا م یکن جاد یدر مخاطب ا یو فکر  یو باور  یذهن  ریابتدا تأث دی با  نی. بنابرای و عمل ی و ذهن

. ما  د یریتا در پناه قرار بگ  د ی. دعا کند یبگذار  دستتان را در دست حضرت صاحب الزمان  د ییا یمردم ب  م ییبگو  میخواه  یم انجام دهد.  

  ی . کساندیینگوطرف و آن طرف    ن یا  یلیرا خ  نی. ادیتوجه کن   حتمااست،   یخودمان  یلی. باز هم خمیکن  یم  یمعرفبه شما  موهبت را    نیا

  د، یدیو شن  دیدی . دندیگو  یبه آنها چه م  دیدان  یحتماً م   اند،  ستادهیا  ها  رستوران  یشلوغ جلو  ابانیبزرگ و خ  دیدر پاساژها و مراکز خر

 و  ها   خانم  ی . آندیای پاساژ ب  ن یکه به داخل ا  کنند   یم  قیو تشو  بیهستند که مردم را ترغ  ی کسان   ها   نیا  ی عنیکارشان داد زدن است.  

نها ی. ایحراج  یها  کفش  و  ها  لباس  نیمردم! بهتر  ی. آنجاستیا  ها  کتاب  نی! بهترانی آقا  و  ها  خانم  یگرم، ناهار آماده، آ  ی! غذاانیآقا

صاحب   ای  د؟یخواه  ینم  بزن«  »داددَم و دستگاهتان    ی! براصاحب الزمان  ای   هستند،  ها  رستوران  و  ها  پاساژها و مغازه  یجلو   بزِن«  »داد

. ستیمالک و صاحب پاساژ ن  بزن«  »دادآن    دینی. ببمیشما هست  بزِن«  »دادما    ؟یخواه  یهمه مهر محبتت نم  نیا  یبرا  بزن«  »دادزمان!  ال

 است. ما هم سر سفره حضرت صاحب الزمان  یرستوران داد بزند، ناهار و شام او مجان  یبرا  قهیدق   ک ی  خواهد  یم  یوقت  در نهایت

را پرداخت کرده است؟    ش یبها  ی! چه کس م؟ینشست  یمجان   شانیاست که سر سفره ا  نیاز ا  ری. مگر غ میخور   ینان و آب م   م،ینشست  ی مجان

خودمان را منسوب   .میب هستالبتّه منسو  . میکن  یم  بیو ترغ   میهست  بزن«  »داد. ما  چکسیه  ت؟را ادا کرده اس  فشیتمام تکل  یچه کس
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ففط    م،یکن  یم  بیو ترغ  غیفقط تبل .ستیکه دست ما ن ییافزا کجا؟ معرفت  . اصالً ما کجا و صاحب الزمانمیچسبان یو م م یکن یم

 ۱۰۰و از صفر به    ردینفر را بگ  کی اربابمان است که دست  دست    .است   . معرفت دست خود حضرت صاحب الزمانمیکن  یم  جیترو

شمع پروانه   نیدور او    میدیرا د  یو کس  میدیشن  یزی. چمیبرخورد کرد  شخص  کیبه    م،یرفت  یراه را م  کی  م؟ی برساند. مگر ما کجا بود

 .  میشد

  ی اگر الابال  م، یهست  ی بد  زی! اگر نوکر و غالم و کنای . خداریرا از ما نگ  یو خدمتگزار  یخادم   ن ی! اا یما را نسوزان. خدا  ی َپر  پروانگ  ن ی! اایخدا

خدمتگزار   امکدام کلفت؟ کد  دار؟ی. کدام نوکر؟ کدام سراستین  ی. نوکر که آقا و آدم حسابمیب ما نوکرندارد. خ  بیع   م،یو پا هست  سر  یو ب

شما ما را آقا و   م؟یچه کار کن  گری. دمیهست  ختیر  یب نوکر بصاحب الزمان! خ  ای  شود  ینوکر نم  یعن یکه دکتر است؟ دکتر    یدیرا د

صاحب الزمان! امسال سال  ای. میستین زیچ چ یکه ه م یدان یخودمان مو ا ال   دی کرد ی ما را آدم حساب ،ی. شما ما را جالل داد یبزرگ کرد

  میاز دست و دل و زبان شما بشنو  نکهیجز ا  م، یندار  ییاهوی و کالم و ه  جانیو توسل و ه  زهیانگ  چیاست. دستمان به دامن توست. ه  یختس

دست   میخواه  ی. ممیمردم ببر  شی اسم شما را پ   میخواه  یم .  میشما کار کن  یبرا  میخواه  ی مصاحب الزمان!    ا ی  م؟یامسال چه کنکه  

با او درد   د،یشو  یآرام م  د،یشو  یگم نم   د،یبگذار  دستانش  در  را  دستتان  ها  بچه  مییو بگو  میپدر مهربان بگذار  کیرا در دست    مانیتی

معرفت صنع خداست، دست ما    میی. بگومیستیبلد ن  یگرید  زیو چ  میی بگو  میخواه  یرا م  نیما هم  . دهد  یاو به شما آرامش م   د،یدل کن

 .  د ییایب م ییبگو میخواه ی . ما فقط مستین

از شما و به جز شما به   ریصاحب الزمان! غ   ای .  دییایگفتم شما را هم دعوت کنم تا ب  .ستیخوب  یجا  اریبس  دم ید   م،آمد  نجا ی! من ازمیعز

 شعبان و خدمت  مهیامسال کاسه ن شود یصاحب الزمان! م ای مییو بگو میشما ببر یکاسه را به سو م؟یببر ییدست گدا یسمت چه کس

به   یزیچ  ک ی:  دیگو  ی م  دارها . به آن پولزی! برای: خدادی گو  یم.  است  آورده   باال   را  اش  : گدا کاسهگفت  ی م  یشخص  د؟ینرا پر ک  ما  یگزار

 ی کاسه هم برا  .یزیداخلش بر  یزیچکه    میاوریب  که آن را باال  یکاسه را خودت به ما داد  .میبده. خداوندا! بار الها! ما کاسه هم ندار  نم

 یم  قیو توف  دهی. شما به ما ادیکن  ی که ما را بزرگ م  دیشما هست  .میستین  یاصالً کس.  میاز خودمان ندار  یزی چ  چیاصالً ه  .خودت است

 .  د یده یم قیتوفرا شما  یدکلمه خوان ،یسخنران ،یگر یمجر ،یزی ر یچا ، یجاروکش د، یده یم یگزار خدمت قیشما به ما توف د، یده

  چیه  م، یندار  دهیآقا جان! امسال ا  ی ا  مییو بگو  میو از شما خواهش کن  مینیامشب بنش  شود  یصاحب الزمان! م  ای   د،یبده  ده یبه ما ا  شما

 ی عذرخواه  .د ییشما به ما بگو  م؟یامسال چه کار کن.  کروناست  روسیو  نهیقرنط  دانم،  ینم  .میهست  نینش  . خانهنجام دهیم  میتوان  ینم  یکار

 م،یکن  ی کیرا    مان یها  . دستمیشما باشم و با هم، هم عهد و قسم شو  یگزاردر خدمت  د یو شا دی با که  گونهامشب نتوانستم آن  که کنم   یم

 است.  و آن نصرت امام زمانمان  میریهدف واحد را در نظر بگ  کیو  م یشو دل هم

هر شب با   باًیمن تقر ؛ شود یروز گذشته باورتان نم ۱۰ ن یبود. در ا یی به خاطر حال و هوا خواهم،  یامشب قصور داشتم و معذرت م من

  ران یح همه.  است کرده ناراحتم و متأثر سخت ،هاست که از دل بچه  یفروپاش نیجلسه داشتم و ا یو حضور پیمختلف اسکا  یها گروه

هستند،    رانیکه در گروه سف  یزانیگذاشته و به آن عز  یبیفشار عج  یل یمن خ  یرو  نیو ا  م؟یامسال چه کن  کههستند    دیو سرگردان و ناام

. امسال ستی: امسال اتفاقا سال ماست. امسال سال اجر و مزد است. امسال سال خوبمیگو  یجان و عمق دلم م  یدایبا تمام وجود و از سو

و    نام یب میتوان ی. امسال م میوسط بگذاررا  میو ندار میکه دار یزیهر چ میتوان یم هاهانه است. چون امسال است کسال تقرب تفضل ش

. به پناه آوردن به دست میکن  بیترغ   شتریب  ی به دعا  د ی. امسال با می تا مردم جامعه را تکان ده  میجان بکن  دی . امسال بامینشان کار کن

 . حضرت صاحب الزمان

تمام    مینیب  یم  ابانی: باشد. بعد در خندیگو  ی. مدیدعا هم بکن  د،یکن  تیبهداشت را رعا  ندیگو  یم  .دیسؤال من را جواب بده  کی  آقا

!  میریگ  ینه بابا! ما که نم  د یگو  یم  ی کی.  کنند  یم  دیآمدند و در بازارها خر  یسر  کیاست.    نیزم  یرو   همه  ها   ماسک  و  ها   دستکش

 ی سطح  شهیشکل ولنگار! مثل هم  نیبعد ما به هم  شوند؛  یدوششان است و دارند خم م  یرو  ینیسنگ  نیپرستارها و پزشکان بار به ا

  یعده هستند. بازارها شلوغ شده است، م   کیب  نه همه؛ خ  .کرده است  دایدر فرهنگمان نشر پ   یگر  یالاوبال  متأسّفانه  انگار،  سهل  نگر،

  ی م  دینیب  یمگر نم  . دیشو  یو رد م  دیکن  یسرفه م  کی  .است  ینفر؟ به صورت تصاعد  ۹نفر به    کیاز    تیکه سرا  دینیب  ی مگر نم  مییگو

 بماند. لیسطح و است یمنحوس رو  را،یو گ وایوجه و به عبارت ش تی به غا روسیو نیساعت ا ۹ تواند
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خودش، بهداشت را   یکن، دعا سر جا  تیبهداشت را رعا   مییگو  ی. حاال ما مد ینیب  یهست که م  نیب بهداشت اشت، خبهدا  مییگو  یم

 حداقل راه  م یدعا کردن که من بگو  ی به جا  ، به من ارائه بده  یزی. تو چمیستیبهداشت ن  تیکن. کدام بهداشت؟ ما اصالً اهل رعا  تیرعا

  می کن یم  تیبهداشت را رعا م،یچشم؛ نوکر و مخلص شما هستکن!   تی. بگو بهداشت را رعا کند  یرا باز م ن م گره  و  گشاست  گره و  گشا

  یبه آتش کشاندند؟ همان مسافران   ی و مازندران را چه کسان   النی. گکنند  ینم  ت یرعا  د ینیب  ی م  که   هستند  نفر  هزار  ها   اما هزاران نفر و ده 

  .دی کن  تیخودتان رعا   .د یجا بمان  کی همه    مییو بگو  میچون بَد و زشت است. ببند  میکن  ینم  نهیرنطق  د،یکه به آنها گفتند در خانه بمان

 فرهنگ نداشتند، رفتند و آن قائله را به بار آوردند.  یسر کی .میب فرهنگش را نداشتخ

  . ماند  یپس فقط دعا م  .کنند  ینم  تیکه مردم رعا  مییگو  یم  ،بهداشت  تیرعا  ندیگو  ی: مدیتا توجّه کن  میبگو  خواهم  یرا م  نیحاال ا

. ستیفهم و فرهنگ کجاست؟ ن  نیکه! کجاست؟ ا  میبهداشت ندار  .میکن   یم  تیبهداشت را رعا  م،یکن  یب ما دعا نم خ  .میندار  یگرید  زیچ

زود    االن  .ستین  نآ  وقت  االناصالً  .  میشعبان صحبت کن  مهین  از  کارها  و  ها  داخل گروه  ستین  نیوقت ا  االن:  میبگو  یزیچ  خواهم  یم

  یعن یبفروش.    یبفروش. با خانم  ییرا با آقا  ت یتقاضا وجود ندارد، عرضه در بازار خطاست. آقا باش! کاال  ی وقت  تا   . میندار  داریخر  .است

نباشد، عرضه نکن! بگذار باال  تیکاال هنده و طلبکن است که تا طلب ن یا ایو تجارت روز دن نسیزی. بوشرا بفر تیو کاال  ریسرت را باال بگ

و بر طبل استغفار و   م یدم یدعا، ثنا و استغفار م پوری. در شمیرا مطرح کن شعبان و امام زمان مهی دُرّ و گوهر ن د ینبا االنب . خیباش

 . میکوب  یم  تیبه خدا و اهل ب ردن، پناه بالعفو« ی»اله

  ند یگو  یرا که م   یی ها  نیتمام کمپ  دی با  االن .  میمردم را در خانه نگه دار  د یبا   االن   م؟یچه کار کن  د یبا  االنرا داشته باش.    نجای تا احاال 

  ی چرا؟ قربان   . میکن  ینوروز را قربان  دیع   دی با  االن.  میکن  حیو سفر نوروز را تقب  د یو بازد  دی د  د ی. بامیصدها برابر منتشر کن  م، یمان  ی در خانه م

بشکند، موج وحشتناک   نهیحصر و قرنط  نیبروند و ا  دیو بازد  د ی. چرا؟ چون اگر مردم به سفر و دمیشعبان کن   مهین  یقربان   م؟یکنچه  

شعبان و    مهین  یو برا  م یبرو  مارستانیبه ب  ادتیع   یبرا  میبتوانامکان ندارد    گریدستمان خواهد ماند و د  یرو  نیفرورد  ۱۵در    یماریب

شعبان از دستمان خواهد   مهین  یوانگه  .میامکان ندارد دوباره تجمعات را برقرار کن  گری. دمیدهتذکّر    صاحب الزمان  ضرتح  هیهد

  م ی ریبگ مردم را ینوروز، ترمز دست ۵و  ۴ انیپس به شدت تا پا  م،ینکن جیفرهنگ را ترو نیاگر ا م،یندار نگه ها رفت. اگر مردم را در خانه

 . دیکن ج یمنتشر و ترو د،یکن یساز  فرهنگ د، یکن حیکه مردم نروند. تقب م یترمز را بکش نیا تو به شد

 ن یکردن است؟ نه ا  ماریکشتار است؟ در کشتن و ب  در کجاست؟ در  روسیتمام نقطه قوت و  دینی. ببمیمان   ی: ما در خانه مدیروز بگذار  هر

  رهیزنج  دی است. با  دهینقطه خواب  نیپس حتماً نقطه ضعفش در هم  .است  تیدر انتقال و سرا  روسیو  نیدر انتقال است. نقطه قوت ا   ست؛ین

  م یتوان  یم  م،یرا در نوروز قطع کن  رهیزنج  نیا  میبتوان  ی. پس وقتمییایفائق ب  روسیو  نیو بر ا  میموفق شو  میتا بتوان  میانتقال را قطع کن

شعبان   مهین  مندتر،  بلندتر و شکوه  یصدا   با   تر،  جبروت  و  جاه  پر  تر،  طمطراق   پر  تر،  ستهیشا  تر،  انی شعبان بهتر، شا  مهیدر ن  میباش  دواریام

  شاءاهلل   و إن  میآرام آرام شروع کن  نیفرورد  ۶  و  ۵تا دوباره    میکن  یساز   را فرهنگ  نیاست که ا  نی. لذا رسالت امروز ما امیرا برگزار کن

 .  میکن یشعبان را جهان مهین

و   مییبگو  هم  با ها دست سخن نیو از ا میبا هم برگزار کن یرا به زود ندهیآ یها باشد، کارگاه یاگر فرصت یبه حول و قوه اله شاءاهلل إن

و موفق و قدرتمند    روزیشما هستم و ارادت کامل دارم. پ   کی  کیشما هستم. دست بوس و پابوس    شنهاداتی. منتظر انتقادات و پ مییبشنو

و   امیو التخواستارم  آرامش    یایدر  تانیاز آسمان طال ببارد. برا  تانیبرا  خدا  شاءاهلل  باشد. إن  یو رو به فزون  ادیز  تانی. عزت و روزدیباش

 روشن بشود. امام زمان یبایز جمال به چشمتان شاءاهلل بگذارد. إن  تانیها زخم یمرهم بر رو

 نگهدار خدا  دعا التماس یعل ای


