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 الرحیم  الرحمن  الله بسم
 ج ر  الف   ک  لی  و  ل   ل ج  ع   م  ه  لل  ا  

 سینالح    زیارة قناارز    م  ه  لل  ا  
 حدیثدهد.    انجام   اربعین  فضای   این  در   عتبات  در  باید   واقعی  منتظر  یک  که  است  کارهایی   مورد  در،  هستیمشما    خدمت  در  که   بحثی

 و    ا  شیاعن  ا    ن  ا    و ل  و  »  :فرمایند  می  زمان  امام  را  زیبایی
  
 الو    یف    وب  ل  الق    ن  م    اع  م  اجت    یل  ع    ه  ت  اع  ط  ل    الله  مه  ق  ف

 
  م یه  ل  ع    هد  الع  ب    ءاف

  طاعت   بربتوانند    ،دهد  توفیقبه آنان    خداوند   که  ما   شیعیان  اگر  «ان  ت  د  اه  ش  م  ب    ة  اد  ع  الس   م ه  ل    تل  ج  ع  ت  ل   و    ان  ای  ق  ل  ب    الیمن    م نه  ع    ر  خ  أت    ام  ل  

 اینبه    باید  ما  و  هست  ما  گردن  به  عصر  امام  عهد   یعنیآنان است؛    بر  که  عهدی  به  کردن  وفا  در  ،شوند  پیمان  هم  و  قلب  هم  ،دخو

  لقای  مبارکی   و  میمنتکنند،    عمل وباشند   متحد  هم  با  همهر  اگ؟  افتاد  خواهد  اتفاقی  چه  بعد.  باشیم  وفادار  پیمان  این  به  و کنیم  وفا  عهد

  ما  اگر ، عصر  امام فرمایش طبق بنابراین . افتاد خواهد اتفاق زودبا آنان   ما دیدار و  مشاهده سعادت  و افتاد  نخواهد خیرأ ت  بهآنان  از ما

  ؟ ستکافی  همین  یا آ  . کنیم  عصر  امام   عهد   به   وفای  که، یک شرط دارد و آن هم این است  برسیم  رعص  امام  دیدار  به  بخواهیم

  اتفاقی ، نکنند بقیه و  کنیم عهد به  وفای دیگر نفر بیست ،ده  و شما و  بنده  اگر یعنیکنیم.   عهد  به وفای  باید هم با همه :فرمودند حضرت

 خواهیم   دیدار  به  حتما  صورت  نآ  در،  افتاد  اتفاق   این  اگر  وشویم    همدست  هم   با  همه  و  پیمان  هم  باید.  باشیم  عهد  هم   باید   و   افتاد  نخواهد

  شما  و  بنده   واگر  هست  فردی  دیدار  دیدار،  که  هست  موقع  یک  .است  خوب  خیلی  این  به  توجه  و  دارد  مرحله دو  هم  دیدار  این  حال  رسید.

 مرحله  یک این  . شد  خواهیم  نائل   اهللءشا  ان  زمان  امام  دیدار  به ما ، کنیم  عهد  به وفای  که   شویم   عهد هم   ، هم  با  دیگر   نفر   پانزده   ، ده  و

آن  و  باید به این قسمت توجه زیادی داشت می باشد  سنگین هم  آن مسئولیت که  هست هم  تر باال مرحله  یک اما  ،است کوچک  و فردی

  می  ما   که  بگیرند  تصمیم   هم   با   و   شوند   عهد   هم   و   نفس   هم   ، پیمان  هم   جامعه  کل   اینکه  تا   برانگیزیم   را  جامعه   کل   باید   کههم این است  

 کمکش   وجود  تمام   با  یعنی   ؟ هچ  یعنی  ، نباشیم  وفا  بی  خود  امام   به  نسبت  . نباشیم   وفا   بی   خواهیم   می   ما   ، کنیم   عمل  امامت   عهد   به  یمهخوا

 به  وفای   همه  تا   گرفتن   تصمیم  هم  با  همه  که   شد   اینگونه  جامعه  اگر  دارد.   عملی  مظاهر  و   نیست  شعار  یک  هم   کردن  کمک  خب  ،کنیم

حضرت  اینکه اول خواهیم گرفت: خوبی بسیار درس بنابراین  .خواهد شد محقق ظهور و  تأخیر نخواهد افتادد، دیگر در ظهور ما کنن عهد

 .بپردازند  مهم  این  به  باید  شیعه  کل  و  است  جمعی  و  نیست  فردی  راهکار  یک  ،راهکار  اینیک راهکار برای ظهور به ما یاد می دهند و  

  شویم عقیده  هم هم، با  و دیگران برای  کردن صحبت به کنیم شروع  و  شویم متحد هم  با  باید  جا همینوقتی به این مسئله واقف شدیم،  

 عرض  .باشیم  داده  انجام  آنان  به  نسبت  خود را  وظیفهبتوانیم    اهللءشا  ان  تا  کنیم  پیاده  زوار  برای  وی خود را در جامعه ببریم  ها  صحبت  و

  می   انجام  را  کارها   بعضی  شاید  گذشته  در .کنیم  عمل  گذشته  از  بیشتر زمان  امام   با   عهد  بر  که  شویم  پیمان هم خواهیم  می  که  کردم

  یمان ها  نفس  قلوب و  و  شود  محقق قلوب  اجتماع  و  حضرت  فرمایش  که   انجام دهیم   جمعی  کار  یکهم  با   همه خواهیم  می  االن  اما  دادیم

 - 3،مدت  میان  هدف  -2،  مدت  کوتاه  هدف   -1  .باشیم  داشته  نیماتو  می   هدف   3  اربعین  در  دهیم.  انجام  کاری  یکدیگر   با  تا  کنیم  یکی  را

 برخورد  متفاوتی افراد با آنجا در .باشیم داشته حضرت به نسبت افراد برای مقطعی تبلیغ که است این مدت  کوتاه  هدف  .مدت دراز هدف

 از آنها   و  داشته باشیم   فرج دعای  ع بهراج   مختصری  توضیح  برای مثال  ،کپسولی و  کوتاه  خیلی  . کنیم  شناآ  حضرت  با   آنان را  ،خواهیم کرد

  و  نیست ما دست آن اثر ،هست که چیزی .نباشد مدت دراز برای است ممکن آن اثر اما بسیار خوب است و  کنند  دعا فرج برای یمهبخوا

 کند   تغییر  و   شود  عوض  فرد  زندگی   مسیر  اصل  ،دوستان  از  یکی  گفتار  دقیقه  دو   با   شاید   و  است  متعال  خداوند   ها  قلب  هدایتگر  واقع  در

  .کنیم  پیدا  افراد  با   ای  صمیمانه  و  عمیق  شنایی آ  اینکه  اول:  دهیم.   انجام  کار   چند   باید   ، مدت  کوتاه  کارهای  مورد  در  .خداست  دست  این  که

 داشته   باید  احترام  با  و  خوب  خیلی  برخورد  و  مهربانی  و  لطف  با  صمیمیت  ،شناییآ  .مقداری طول بکشد  است  ممکن  نوع عمیق آن  حال

 که   همانطور  . اینها  امثال   و  تشکال  ،شیرینی  . باشیم  داشته  هدایا  یمقدار   خودمان   کنار  در  همیشه  که  است  این   ،اینکار  زمه ال  و  باشیم

 با  ،بگیریم   تماس   کسی  با  یمهخوا  می   وقتی   که  باشیم  داشته  کوچیکی  چیزهای  نیز  ما  می کنند،  تعارف  یمختلف  چیزهای  عراقی  برادران

 این  از  و   کنید  می  چکار  و  آمده اید  کجا  از  اینکه  و  احوالپرسی  و  علیکم  سالم  و  کنیم  شروع  ار  گفتگو  باب  نیماتو  می   ،تی شکال  کردن  تعارف

 شما  خدمت  بنده  ،تنیس   آن  فرصت  حاال  که  داریم  تبلیغی  مداخل  یکسری،  اولیه  گفتگوی  این  از  بعد  و  کنیم  می  باز  را  گفتگو  باب  طریق

  دعا  وقت  ناال  اینکه  و  حضرت  معرفی  و  زمان  امام  بحث  به  رسیم  می  بعد  و  بفرمایید  مطرح  را  مداخل  این  که  اًبعد  .کنم   می  تقدیم

 داستانهای   که  لوا  صاحب  عنوان  تحت  هست کتابی  دهیم.  انجام  را  وظیفه  این  بایستی  و  هستیم  دعا  به  موظف  ما  و  هست  حضرت  بر  کردن
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موبایل    در  کتاب را  این  تونید   می  و  است  خوب  مقطعی  و  مدت  کوتاه  کارهای  برای  و  دارد  ییزیبا  ادبی  متنکه    روایات  اساس  بر  کوچک

 نتیجه   و کنید  می   صحبت  و  کرده  اجرا  نفر  کی  یبرا  را  قصه  انهم   و  ای برای شما یادآوری شود  قصه  که کنید  هی نگاو    باشید  داشته  خود

 را   خوبی بسیار های زمینه که عطرت عطر از 09124511785 انتشاراتی شماره با لوا صاحب کتاب .قصه ها هم در کتاب هستاز  گیری

 . دهد می موزشآ و کند  می  باز گفتگو برای

  همه   معمول  طور  به   یک زمان  کنیم،   دعا   خواهیم  می   که  فرج  برای  و   کنیم  دعا  واقع   در   عصر  امام  فرج  برای  اینکه  :مدت  میان  هدف 

  . دهیم   ارتقا  صفر  کردن  دعا  یک  از  باید   را  ناهدفم  و  برده  ترباال  خیلی  رو  را  هدف  این  باید  ؛نه  ست؟ا  همین  فقط  هدف  یاآ  .کنند   می  دعا

خود   هدف   ما   اما نیست یی واال  هدف  که دعا  . کنیم  دعا   فقط اینکه نه و  بگیریم  را  عصر  امام فرج که باید هدف خود را این قرار دهیم 

وقتی شرایط به این گونه هست،    . شود  واقع  زمان  امام  اصلی  ظهور  اینکه  برای  مهیاست   بسیار  شرایط  که  کنیم   می  تبیین  اینگونه  را

  از هست ای جمله . نکردیم خدمت شاید  و  باید  که آنطور عصر امام  به  و هدف گزاری کوچک داشته باشیم،خود ضرر کرده ایم  اگر ما 

  یهآ  نفال  روزی  که  کنم  نیت  بنده  اگر  و  به شما لطف می کند  ،شما  نیت   اندازه  به  خداوند  که  مضامین  این  به  قریب  علی  منینؤامیرالم 

  . نمابخو  نآقر  صفحه  5  روزی  کنم  می   نیت  من  زمانی هست که  اما  .می دهد  توفیق  من  به  میزان  همان  به  هم   خداوند  خب  ،نمابخو  نآقراز  

 نیت   چرا  پس   می دهد.  توفیق  و  امکانات  ما   به  ما  خیر  نیات  اساس  بر  که  هست  مهربان  نقدر آ  و  دهد می    من  به  ار  آن  توفیق  هم   خداوند

   ؟ داشته باشیم کم

 اجمعین همئاعدا   والعن فرجهم عجل و محمد لآ   و محمد  علی  صل اللهم

فرج    میخواه  یامسال م   نیاست. هم  یبزرگ  ی لیخ  تی. نمیریاست که فرج حضرت را بگ  نیا  یاصل  تیّن ی ول  میصحبت کن  میخواه  ی نه؛ م

با همت بزرگ و با امکانات    ی. کارهامی. بزرگ کار کنمیکار کن  ادیز  دی با  م،یهدف بزرگ را دار  نیکه ا  ی وقت  نی. بنابرامیریحضرت را بگ

  روهایخوب ن  ی لیهم متفاوت خواهد شد. خ  مان یروهاین  جیشد، آن گاه بس  نگونهیکه هدف ا  ی . وقتمیکار کن  د یبا   زرگ بزرگ و با تدارکات ب

.  میبه هرز و هدر برود تا ان شاءاهلل به هدف خود برس  روها ین  م یگذار  ی نم  گر ی. دمیکن  ی استفاده م  روهایخوب از ن  ی لی. خم یکن  یم  جیرا بس

را از   فرج امام زمان  میناکرده، امسال نتوانست  ی که اگر خدا  میدار  ی هدف دراز مدت  کیاما    بود،مدت    انیهدف دوم که هدف م  نیا

  تیاهل ب  یبرا  یی اورهای  دیاست که با   نیحضرت به مردم، ا  یعالوه بر معرف   م، یانجام ده  متوانی  ی که م  یحداقل کار  م، یریخدا بگ

  مند افراد را دغدغه دی ده برابر خودمان را با م؟ یدار تیاهل ب یو برا زمان ماما یکار برا یخود ما چقدر دغدغه برا ی عنی.  میبساز

است که ما   ی مهم اریهدف سوم هم هدف بس ن یکار کنند. پس ا ت یاهل ب برای ها تا آن میکن زهیو انگ تیحساس جادای ها و در آن مکنی

 . میبه آن برس د یبا

محبت،    ، یپر از مهربان   یبرخوردها  ،ی مقطع  یقسمت اول که عرض کردم برخوردها  ؟  ستیاهداف چ  ن یبه ا  دنیرس  یحاال راهکار ما برا

خود را در کارتن   ی  بچه  یخانم  کی که    مینیب  یدارد، ما مکرر آنجا م  ینیبار سنگ  یدارد، اگر کس  یرفع حوائج مردم. هر کس هر حاجت

و    میزیو بر  میقطره اشک هم منقلب شو  کیو حاال    میو لذت ببر  میدارد ما فقط نگاه نکن  یچه اشکال  بخ  کشد،   ی گذاشته و دارد م

بار   کی ی . وقتمیو ما بکش م یریآن طناب را از دست آن خانم بگ یکم  ک ینه.  د یبه بارک اهلل چقدر شما فداکار هست که به میکن نیتحس

  م ییهم انداخته پشت خود، خب ما به او بگو  یبزرگ  یدارد، کوله پشت  یمصنوع   یمثالً طرف پا  یعنی.  میدارد ما به او کمک کن  ینیسنگ

. پس رفع حوائج م یخود را انجام ده  فهیوظ  د یما با   یول   کنند  یاوقات آنها قبول نم  ی . البته بعضاورمیرا من ب  ی کوله پشت  نیبرادر بگذار ا

هدف دوم و سوم که هدف    یبرا  میخواه-یمهم است. حاال م   یلیخ  می کنو کار    مینکه ما خودمان را مهمان نک  نیمهم است. ا  یلیمردم خ

 میآنگاه به اهداف خود خواه  میکن  اده یو پ   م ییکه اگر آن محمل ها را به مردم بگو  می کرد  دا یما پ   یمحمل  یسر  کیاست    یمهم  اریبس

 عرض خواهم کرد.  ی بعد های نوبت  در را ها محمل نی. ادیرس

 . محملداشته باشیم  یصحبت علم  کی  مخواهی  یم  ،مفصل  یگفتگو  کیدر    م،یصحبت کندر مورد آنها    میخواه  یکه م  هایی  محمل

  می نفر نشست  5مثالً    .ستیتعداد مهم ن  ی. در سخنراندیکن  یسخنران  دخواهی  یاست که مثالً شما م   نیا  یبرا  ، کنم   ی که بنده عرض م  هایی 

  ؛است  ی صحبت سر راه  کینه   ،کنم یکه من عرض م   یموارد نیا  م؟یکن  ی. چه صحبتمینفر صحبت کن  5  نیا  یبرا  مخواهی  یدر اتاق م 

 ک ی   جهیاست. در نت  یصحبت جد  کی  ینفر ول  500  اینفر    50چه    ،نفر  5است. چه    یمجلس درست و حساب  کیصحبت با    کیبلکه  

و    یکه حوائج ماد  مییبگو  دممر  یبرا   دی است که ما با  نیخوب ا  یلیخ  های   از محمل  یک ی.  میخوب الزم دار  یعلم  های  محمل  یسر
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  خواهند،  یدارند، چک دارند، داماد و عروس م   ضیهستند، مر یماد های   حاجت  ریاز مردم متأسفانه گ  ی لیحاال خ  د،یکه شما دار  یمعنو

  ها   حاجت  ن یا  هراه وصول ب  م،برسی ها  حاجت  نیبه ا  میاست. اگر بخواه  یمعنو  های  دارند. باالتر از آن حاجت یدارند، حوائج ماد یزندان

و جا    میآنان مطرح کن  یبرا  میبحث را ما بتوان  نی. اگر ادیحاجت، خوب برس  ن یتا به ا  د یامام را بشناس  دی شما با  ی عنی.  است  امام   معرفت

 مراجع به اما   خواهم  یکه آقا م   مییبگو  میخواه  یم  ،مییرا نگومبحث    نیاگر اول ا  ی. ولکنند  یما را گوش م  یها  آنگاه حرف  ،میندازیب

حوصله حرف گوش کردن   م، یدار  ی زن  نهیو س  یکردن و عزادار  هیما فقط حوصله گر  ! میما حوصله ندار ند یگو  ی م . شما صحبت کنم  یبرا

متاسفانه معارف آنان کم است و چون   ل یدل  نیدر مردم هست. حوصله مجلس وعظ و خطابه ندارند و به هم  هیروح  ن ی. معموالً امیندار

 ای   قصه  م؟ یکن  ی چگونه اثبات م  . میحرف را اثبات کن  ن یا  د یجلسات کم خواهد بود. با  ن یو ا  عزاداری  از  ها بهره آن  ، تمعارف آنان کم اس

 . میعرض کن لیبه تفص میکه بخواه ستین کیچون االن وقت مسائل تئور ؛کنم  یعرض م   عیسر یلیهست که من خ

 در   االن   و  ام  کرده  نیرا تضم  ای  کامله  هیکند که آقا من د  یو به حضرت عرض م  دآی  یم  نینفر بدهکار است. خدمت امام حس  کی

آمدم    . فرد و از او کمک بخواهم که به من کمک کند  نیتر  می نزد کر  می ایفکر کردم که ب  . توانم پرداخت کنم  نمی   . ام  مانده   آن  پرداخت

تا را   2دهم. اگر    ی تمام حاجت تو را م   ،یسؤال را جواب داد  3اگر    .کنم   ی از تو م  سؤال  3: من  ندیفرما  ی . حضرت به او ماخدمت شم

 یی: آقا مثل شمادیگو  ی م  .کند   یدهم. آن فرد تعجب م  یسوم حاجت تو را م  کی  ،یرا جواب داد  یکیدهم و اگر    یتا را م  2  ،یجواب داد

را   نیا . تعجب کرد یلیفرد خ نیکه ا دند ی حضرت د د؟یسؤال کن دیخواه  یم  ، هستم ی سواد و عام ی که ب ی اهل فضل و دانش از مثل من

پ   شی فرما  کیبه   کردند   اکرم  امبریاز  فرمود:    .مستند  جدّم  الَمعِرفه فرمودند  دِر 
َ

ِبق خالَمعروف  اگر  یعنیاست.    بیعج  یلی.   شما 

به شما    شتریب  ،باشد  ادتریباشد. هرچه که معرفت شما ز  ادیزما    نسبت بهمعرفت شما    دی، با دیریگب  ای  زهیجا  ،یکیاحسان، ن  دیخواه  یم

بزرگ    های  زهیجا  دخواهی  یرسد. اگر م  یبه شما کمتر م  یخوان کرم ما گسترده است ول  ، . اگر معرفت شما کم باشدم یده  ی م  زهیجا

عِط جالب است:    یلیکه باز خ  ندیفرما  یحضرت م  یگرید   ثی. در حددیکن  اد یمعرفت خود را ز  د یبا  ، دیریبزرگ بگ
ُ
وٌم ن

َ
ا ق

ّ
    یإن

َ
المعروف

ة   یَعل 
َ
دِر المعرف

َ
بق اهل  ا  تی. ما  ن  .میهست  نگونهیاصال  اندازه معرفت شما  بنابرام یکن  یم  یکیبه  ز  دی با  نی.  فرد  ادیمعرفت  بعد   باشد. 

اگر من بلد بودم که عرض    .دیشما بپرس  ،: باشد دگوی  ی شود و م  یم  م یتسل  خواهند،   یدهند و م  ی دستور م  نگونهیکه حضرت ا  ندیب  یم

 تروار یفقط ت  ؛ دهم  ینم  حیکنند، بنده البته سؤاالت را توض  ی که م  ی. بعد حضرت سؤاالترمیگ  ی م  ادی از شما    ، کنم و اگر بلد نبودم  یم

 ک ی  ست؟یکنند که چ  یفکر م  دوستانخب حاال    ست؟ی: افضل االعمال چند یفرما  ی. حضرت مدیریقرار بگ  انیکنم که در جر  یعرض م

 ماُن یال . آن فرد گفت:  دیگو  یم  یزیجهاد است. هرکس چ  د گوی  ینفر م   ک یخمس است.    د گوی  ینفر م  کینماز است.    دگوی   ینفر م

 یو جوارح  یو دست  ی دیاست،    ی. قلبستین  یو جوارح  ی دیاست،    یمعرفت   م، یدر بحث آن هست  االن که ما    یزیچ  نیهم  قاً یدق  ی عنی.  ِبالله 

ِة؟ بحث آن بماند. سؤال دوم:    ، چه  ی عنی  ن ی. حاال ارفتند یبه خدا. خب حضرت از او پذ  مانی. معرفت به خدا، استین
َ
ك

َ
َمْهل

ْ
ل

َ
 ِمَن ا

ُ
َجاة

َّ
لن

َ
َما ا

َ
 ف

ِه کند که    ی عرض م  ست؟یراه نجات از مهلکه ها چ
َّ
 ِبالل

ُ
ة

َ
ق

ِّ
لث

َ
. حاال اگر دوستان  هاستهلکه  ماعتماد به خدا راه نجات از    .، توکل به خداا

است   ثیاحاد  نیراجع به ا  یحاتیتوض  ،کنم که آن فرد چه گفته  یم  میخدمت شما تقد  نتیموارد را با پاورپو  نیا  ریتفسبعداً    ،خواستند

که همراه با    ی: علمدیگو  یاو م  ست؟یمرد در چ  نتیپرسند که: ز  یکنند. حضرت سؤال سوم را م  یو... سؤال دوم را هم حضرت قبول م

  یلیکند. خ یاز علم ما استفاده نم یکس م، یو حلم نداشته باش میچون اگر عالم باش .میهم باش میحل دی با ،میحلم باشد. اگر ما عالم هست

کند. حضرت   دایپ   نتیبا حلم باشد تا ز  دی شوند. پس علم حتما با  یاز دور ما پراکنده م   دهایو مر  مشوی  یم  یعصبان  یز یچ  کیزود سر  

 کند:    ی را نداشت چه؟ عرض م  ن یا  گر: ادی فرما  یم
ٌ

 َمَعُه ُمُروَءة
ٌ

هم نشد    ن ی: اگر اندیفرما   ی داشته باشد. م  یکه با آن جوانمرد  ی . مالَمال

ٌر َمَعُه َصْبٌر : د یگو ی چه؟ م
ْ

ق
َ
  گر یصورت د ن یدر ا د یگو ی هم نشد چه؟ آن فرد م   نی: اگر اند یفرما  ی صبر داشته باشد. م ، است ری. اگر فقف

جوابها    نیو ا  ندیفرما  یم   یزنده ماندن ندارد. حضرت تبسم  اقت یچون اصال ل  .از جانب خدا نازل شود و او را بکشد   ی که عذاب  ستمستحق ا

 بخشند و   ی آورند و به او م   ی بعد هم انگشتر خود را در م  . دهند  یسکه طال به او م   1000  یحاو  سهیک  کیکنند و    ی را از او قبول م 

 خود کن.  ی دگ را هم خرج زن نیا :ند یگو یم

معرفت خود   د یبا  ،یدار  یحاجت معنو  ،یدار ی. اگر حاجت مادالَمعروف بقدِر الَمعِرفه دهند که   یم  اد یبه ما دارند    نیعمالً امام حس

 چگونه است؟ عرض خواهم کرد.  ، کردن ادیمعرفت را ز نی. حاال راه ایکن ادیرا ز

 ،م یکه داشته باش یبود که هر حاجت نیبحث ا  نی. اولمییبه مردم چه بگو . میکن غیتبل میخواه ی که م م یگفتگو بود  یدنبال محمل ها ما

 . میتر برس ینیتر و تضم یتا به آن حاجت به طور قطع  میکن اد یمعرفت خود را ز د یبا
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 نیامام حس  ارتیثواب ز  دیدان  ی م  د؟یکه به ثواب برس  دیرو  ینم  ارتیاست که شما مگر ز  نیخوب است، ا  یلیکه خ  یدوم  محمل

عمره به شما خواهند داد.    ک یحج و    کیاست که    نیا  نیامام حس  ارتیکه ثواب ز  د گویی  ی. ممیدان  ی : نه نمندیگو  یچقدر است؟ م

... تا هزار حج و هزار عمره ثواب   باال باال  میرو  یعمره. م  کیحج و    کیاست. باالتر از    نیاز ا  شیاست؟ نه ب  نیکه فقط هم  میپرس یبعد م

برا  ارتیز  نیا امام حس  ی کسان  یبرا  ؟یچه کسان  یاست.  بِحقّه  عارفاً  ز  نیکه   میتقد  ،دیاگر خواست  .آن هست  ثی کند. حد  ارتیرا 

کند، ثواب هزار حج و   ارتیعارفاً بِحَقّه ز  ،شد   دیشه  نکهیبچه را بعد از ا  ن ی: هرکس اندفرمای  ی به ابن عباس م  اکرم  امبری کنم. پ   یم

شناسد، ثواب هزار جهاد   ی حق امام را م کهیهست که هرکس عارفاً بِحَقّه، در حال یگرید  ثیحد کیشود. در  ی هزار عمره بر او نوشته م

 د یبا  م،یعمره ثواب هزار حج و هزار عمره ببر  کیحج و    کی  یبه جا  میدهند. اگر بخواه  یدر راه خدا و هزار برده آزاد کردن را به او م

 مان تو  ونیلیم  کیخب    .تومان  ونیلیم  کی  به ارزش  دیبخر  دخواهی  ی م   ینیمثالً زم  د،یانجام ده  ای  معامله  دی. شما بخواهمینیتدارک بب

 ن یرفت زم  ونیلیم  کیکه با    شود  ی . نمدیفراهم کن  اردی لیم  کی  دی هست، با  اردیلیم  کی  ینیزم  ی وقت  یول   .دخری  یم   ،د کنی  یپول آماده م

 ارتمان یاز ز  مخواهی  ی. حاال ما مدینیبب  ارد یلیم  کیتدارک    د یبا  ،دیکن   هیته  یاردیلیم  ک ی  نیزم  دیخواه  ی . اگر مدیخر  یاردیلیم  کی

حق امام    . عارفاً بحقه باشد  د یبا  :حضرت فرمودند  ست؟یچ  آن  . تدارکمینیرا بب  آن  تدارک  دیبا   عاًیطب  .میهزار حج و هزار عمره ثواب ببر

خب راجع   م؟یچرا ثواب کم را ببر  ،میرا ببر  یثواب بزرگ  مخواهی  یشد که ما هم م  جادیدر فرد ا  تیحساس  نیکه ا ی. حاال وقتدیرا بشناس

هست که فرض   نیا  ،میعرفان به آن داشته باش  دیکه حداقل حق امام که ما با   نیا  کی  ست؟یبحث هست که حق امام چ  چهاربه حق  

واجب   ا که خداوند اطاعتش را بر م   م یاز جانب خدا بدان  ی را امام  نی. امام حسمیبدان  مفترض الطاعةامام را    ی عنی  . میرا داشته باش  الطاعة

  شان یکرده و ا  نییکه خدا تع  میبدان  رسول اهلل  فهیاز جانب خدا و خل  ی را امام  شان یکه ا  نی. امیکن  تیتبع  شانیاز ا  د یکرده و ما با

  یامامت  های   که نکته  هست  ریاز خطابه غد  ی جالب  ی لیخ  های  جا تکه  نیعرفان حق است. در هم  مرحله  نیاول  ن یهستند، ا  مفترض الطاعة

  یافراد  شناسند،   ینم  یزیچ  چیه ریاز افراد که اصالً از خطابه غد  یلی. خدارد  نالمؤمنیری، نه فقط راجع به امتیراجع به کل اهل ب

را متأسفانه   شهای   سمتاز ق  یبعض  ی ول  مدانی  یاست را م  نیرالمؤمنیکه راجع به ام  هایی  از ما، قسمت  ی لیمثل خ  شناسند،  یهم که م

 تیقرآن و اهل ب  مثالً رابطه  .دارد  تیراجع به کل اهل ب  یجالب  یلیخ  های  . قسمتم کنی  یچون کمتر استفاده م   فراموش می کنیم.

بعد از پ   ست؟یچ پ   م؟یبفهم  تی قرآن را بدون اهل ب  متوانی  ی ما م  ا یآ  م؟ یبه امام دار  اجیحتا  غمبریچرا ما اصالً   امبریامام بعد از 

  ر یامامت را با توجه به خطابه غد  گاه ی جا  یعنی  ،داده  حیتوض  ریدر خطابه غد  قاًیرا دق  مباحث  نی؟ اانجام می دهند  یی چه کارها  اکرم

 که:  م یباش  کرده  د،به تک تک ما دستور دادن  اکرم  امبریکه پ   ای  نسبت به خطابههم    ای  فهیکه در واقع انجام وظ  م گویی  ی مردم م  یبرا

ل   غ  ی  »ف   
ل  ی  ب  ل   إ 

د  ل  و  د  ال  ال  و  ب  و  ال  ائ 
غ  ر  ال  اض  ح  م  ی  ال  ق   و 

«ی  ال  ة   ام 
 ن یکه ا  است  نیا  یفرصت برا  نیبهتر  نیبرسانند. و حاال اربعرا    امبری من پ  غامیپ  دیبا  امتیو پدران به فرزندان تا روز ق  نیبیبه غا  نیحاضر

برای   خوب  یلیخ  یلیخ  یجا  کیهم،    آن  مطرح کرد  یو جا  میکن  یمردم مطرح م  یرا برا  ریغد  خطابه  نی. بنابرامی برسان  را به مردم  غامیپ 

 مانیپ  دیتجد نیرالمؤمنیبا ام مخواهی یما م .دییایبرادران و خواهران ب مییگو  ینجف است. م کینزد یموکب ها ای نجفدر  طرح آن

.  مگویی یاز خطابه را م یو مختصر  میشو یبعد وارد خطابه م م،گویی یم  برای آنها رییا واقعه غد ریرا از خطابه غد بحث مختصری .میکن

به آن هدف و    م،یرا مشخص کرد  گاهیجا   نیکه ا  ی . وقتمگویی  یمردم م  یبرا  ،کند  یامامت را مشخص م  گاه یجارا که    ی مسائل امامت

 ن یا  ،میکه به امام برس  نیا  ی. برامدانی   یم  الطاعةمفترض  امام را    یعنی  .دیرس  میخواه  ،میکه در مورد حق امام عرض کرد  یاول  فیتعر

به مردم فرمودند    اکرم  امبریکه پ   م گویی  ی. مم کنی  یرا مطرح م  نی رالمؤمنیبا ام  مان ی. آخر سر پ میدی و فهم  میدانست  ی م  دی مطالب را با

 . دیو شما تکرار کن  مگوی  یرا م  یجمالت  نیبنابرا  .کنم  عتیدر آن واحد با دست با شما ب  توانم  ینم  ، است  ادیکه چون شما تعدادتان ز

ا  یو برا  میخوان  ی جمالت را در جمع زوار م  ام  نیرالمؤمنیزوار ام  ی : امکنی  یعرض م   نگونهیمردم   نیرالمؤمنیکه االن در حرم 

  ایو شما گو  خوانم  یم  ماش  یرا برا  امبریپ   شاتیفرما  مانیپ   االن  د،ینجف نشسته ا  کییا موکب نزد  د، یدر هتل نشسته ا  ای  د،ینشسته ا

 نیرالمؤمنیو ام  اکرم  امبریبا پ   دی. اگر خواستدیداشته باش  یحس  نیچن  د، یشنو  ی م  اکرم  امبری را از لبان مبارک خود پ   شاتیفرما  نیا

 :  دیخوان یبعد شما م   .دی انجام ده االن نیهم د، یکن عتیب  دیتجد

قاُدوَن 
ْ

ا ساِمُعوَن ُمطيُعوَن راُضوَن ُمن
ّ
به ما    فرزندانشانو    یکه شما از امامت حضرت عل  یام یدر پ   م،کنی  یاطاعت م  . می دی، ما شنإن

را به    امی پ   نیکه ا  م کنی  یو بعد تعهد م  م کنی  یم  عتیبا قلبمان، با جانمان، با دست و زبانمان، با شما ب  .م کنی  یدر آن شک نم  . دیرساند

مردم هم تکرار کردند، در واقع    م،ی را در جمع زوار در موکب نجف گفت  نیکه ا یرساند. وقت  میو فرزندانمان خواه  انیاز آشنا  کیدور و نزد
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 ن یبدهد که ا قیکه توف مخواهی یو از خداوند م  مگویی یم کیرا به آنان تبر عتیب  دیتجد  نیکردند. ما ا نیرالمؤمنیبا ام  عتیب دیتجد

 عطا کند.   به ما را توفیق آن ، می ما کرد نیرالمؤمنیبه ام یاری یرا که برا یتعهد

عرض   . میا  دهیدر واقع به هدف اول حق امامت رس  ، میداشته باش  ،میبست  مانیپ   نیرالمؤمنیکه با ام  نی بعد از ا  تکه الزم اس  یبعد  بحث

  حاال. میهم بست مانیپ  شانیو با ا میدیبه آن رس  ریکه در خطابه غد می بدان مفترض الطاعةاست که امام را  نیحق امام ا نیکه اول میکرد

ُه َو  هست که حق امام    یثیاست که در حد  نیمرحله دوم، حق امام ا
َ
ْن َیْسَمُعوا ل

َ
امام را   شاتفرمای  و   ها  حرفاین است که    ُیِطيُعوا«»أ

. قسمت اول مسائل  میتوجه کن شتریب  یبه مسائل اخالق  دیدر واقع با   م،یکار را انجام ده نیکه ما ا نیا  ی. خب برامیو اطاعت کن میبشنو

 ی دستورات  هانینکن! نکنم، نگاه به نامحرم نکن! نکنم. ا  بتی. غ می: دروغ نگو، من دروغ نگوندفرمای  یوم مثالً حضرت مد  بود. مسئله  یاعتقاد

قبل از    نیامام حس  شاتیکه حتماً افراد به فرما  مکنی  یم  هیهم توص  نیا  ی. خب برامیاطاعت کن  د ی و با  دهند   یهست که حضرت م

  ارت یاست. ز  رهیکب  عهجام  ارتیخود ز  ،گری خوب د  یلینکته خ  کیرا انجام دهند.    شات یفرما  نیباشند که بتوانند ا  ی مراجعات  د یسفر با

 نی ا  یعنی  .مکنی  یم  ریمقامات گ  نیداده، متأسفانه ما معموالً در هم  حیرا توض  تیکه مقامات بلند اهل ب  نیعالوه بر ا  رهیجامعه کب

  هابا آن  ی ارتباط عمل  چیو ه  میابی  یم   ی افتنیدست ن  ایرا گو  تیکه اهل ب  مشوی  یم  قیقدر دق  نیو ا  مروی  یمقامات م  نیقدر در بحر ا

 تیکه از اهل ب  میبخوان  د ید  نی بار با ا  کیرا    رهیکه ما جامعه کب  استخوب    یلیبد است. خ  یلیخ  ن یکه ا  ی در حال  . مکنی  ینم  داپی

« م کنی یکه ما به حضرت عرض م  ی. وقتمیکن  اده یو در خودمان پ  میریالگو بگ
َ

ة
َ
ال ْمُتُم الَصّ

َ
ق

َ
کار را رها  ، حضرت در وسط جنگ همه »َو أ

 ی . وقتتیتبع  شود  یم   نیا  .مینماز بپرداز  به  و   م یپس ما هم هر موقع که وقت نماز شد همه کارها را رها کن  .کردند و به نماز پرداختند

را که   یجا بحث  نی. هممیکه قرآن تالوت کن  میما هم دوست داشته باش  ، : من دوست دارم که تالوت قرآن کنمندفرمای  یکه حضرت م

از   یحضرت سؤاالت امامت  نیکه آمد خدمت امام حس  یآن فرد  ،م یداشته باش  دی که با  یکه شناخت کل  هایی  در قسمت اول آن بحث

 نکردند.  او

 به خدا مانیگفت ا ست؟ی: افضل اعمال چدندیپرس

 عرض کرد که اعتماد به خداوند  ست؟ی: راه نجات از هالکت چدندیپرس

عارفاً بحقه   ،م ییگو  یکه ما م  یی زهایچ  نیا  ن،ینبود. بنابرا  یکدام امامتچیرا جواب داد. ه  سؤالآن سه    ست؟یمرد چ  نتی: زدندیپرس 

 است. یسؤال امامت

شناخت   ک یکه    کردم  یبحث را در همان قسمت آن فرد که المعروف بقدر معرفه عرض م  ن یا  دی با  م،یبحث برس  نیکه به ا  نیقبل از ا  یول

رهنمود را همان جا   نیدر گرو خواندن قرآن و تفکر در قرآن است که ا ی عموم ی که آن شناخت کل میداشته باش د ی هم با  یعموم  و  یکل

و هم به تمام دور   میانجام ده  د یکه حتماً در سفر هم خودمان با  ییاز راه کارها   ی کیعرض کردم.    ری خأ . متأسفانه با تمکنی  ی مطرح م

و آن تالوت با تدبر   میبده  خوددر روش تالوت    یرییتغ  کی  میی اینه، ب  روخوانی نکنیم.ست که قرآن را فقط  ا  ن یا  م،ییبگو  مانیها  یوبر

.  م ییبه دوستانمان بگو ،میکه از آن گرفت  ی و هر درس  میبخوانبا تدبر  صفحه قرآن    کی  م،یجزء قرآن بخوان  کیکه   ن یا  یبه جا یعنی  .است

 ی کامل  ارتی هست که ز  نیاهدف ما  که المعروف بقدر المعرفه برساند.    یما را به آن شناخت تواند  یثر است و م ؤم  اریتدبر در قرآن بس  نیا

 ادیرا ز  خود  یمعرفت قرآن  .میکن  ادیزرآن خواندن و توسل به قرآن  ق  ابمعرفتمان را    دیبا  م،یببر  یادی که سود ز  نیا  ی. براداشته باشیم

به امام  مکنی یم هیرا هد  آن  و ثواب  میخوان  ی است که م  ن یا  تمانین  ؟ قرار می دهیمرا چه    تمانی. بحث آن جا بود که هدف و نمیکن یم

هم  ارتیاز آداب ز یکی. چون مکنی یم هیهد نیبه امام حس را  آن  ثواب ،هست نی، چون بحث امام حسنیامام حس ای زمان

انجام   باالتری دارد،  لتیفقط قرآن خواندن، تدبر در قرآن را که قطعاً فض  یکردن به مزور است. به جا  هی گفته شده که خواندن قرآن و هد

 .  مکنی یم  هیهد نیرا به امام حس آن و ثواب میده یم

  یادی ز  اریبس  تیکه اهم  ی. مسئله بعدمیبرس  ی به مسائل اخالق  میتوان  ی م  رهیجامعه کب  ارتیاز ز  م،یبرس  ی به بحث اخالق  میپس اگر بخواه

 . م یبساز اوری  نیامام حس یاست که برا نیدارد و آن هدف دراز مدت ماست، ا

 . کنم  می عرض شاءاهلل ان بعدی  فصل در ،هست صورتی چه به ساختن یاور این حاال که
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 الرحیم  الرحمن  الله بسم 
 معنوی  و   مادی  حاجات  به  خواهیم می  اگر  شد   اول  محمل پس  .کنیم  انتخاب  گفتن   برای  محل یک  خواهیم  می   این است که   بعدی   بحث

 مرهون   بزرگ  بسیار  های  ثواب  دوم  بحث  .کنند  می  نیکی  ما  به  بیت  اهل  معرفتمان  قدر  به  و  باشیم  داشته  امام  معرفت  باید  ،برسیم

 و   بشنویم  را  شان  فرمایشات  که  ستا  این  دیگر آن،  و  هست  ةالطائ  مفترض   امام  که  است  این  بحقه  عارفاً  معنی  یک  که  است  بحقه  عارفاً 

 . البیعة  با  الوفا  فرمایند   می  هست؟  چه  امام  حق  :پرسند  می  امیرالمؤمنین  از  .باالبیعة  الوفا  که  ستا  این  آن  سوم  معنای  و  کنیم  اطاعت

 دستورات   من  وقتی  ،گفتیم  هم  قبلی  قسمت  در  .شناختیم  را  امام  حق  وقت  نآ  باشد.  داشته  را  عهد  نآ  به  وفای  باید  ای  شیعه  هر  یعنی

 حضرت  نآ  به  عمال   ، ندهیم  انجام  و   کنیم  سرپیچی  دستوراتشان  از  اگر  و   شناختم  امامت  به  را  امام   عمال  ،کنم   اطاعت   و   بشنوم  را  امام

 اطرافیان  ،خوب  خیلی  مثال  یک  .باشیم  پایبند  ،کردیم  امام  با  که  بیعتی   وفای  به  باید  .است  همینطور  هم  اینجا  در  حاال   .ندارم  معرفت

 بنابراین   . بودند  وفا   بی بیعتشان    به  پس   . گذاشتند  خالی   را  ایشان  دست  همه  ولی   کردند   بیعت   ایشان   با  همه  است.   عقیل  بن  مسلم   جناب

  یاری  را  امام  باید  ،نباشیم   وفا  بی  خواهیم   می  ما   و  بودند  وفا  بی  کوفیان  اگر  و  امام  کردن  یاری  و  نصرت  یعنی  ،بیعت  به  وفای  ،دیگر  بحث

  عمره هزار و  حج هزار های  ثواب این وقت نآ . شدیم حقه به عارفا  و  شناختیم را امام  حق وقت  آن وقت آن ، کنیم چنین این  اگر و  کنیم

 یک   و  بحث  یک   این   .داریم   بر  قدم   امام   یاری  مسیر  در  باید  ، برسیم  بزرگ  های  ثواب  ان  به  خواهیم  می   اگر  پس   . شد  خواهد   مترتب  ما   برای

 . مقدمه

زنند    ی م  اد یشوند و فر  ی همه وارد حرم که م   نجایباشد. ا  ی م   کیدر اذهان هست، بحث لب  ی لیمقدمه دوم که باز محمل دوم است و خ

من دعوت شما را   !جان  نیحس  یعنی  کیلب  .داد  حیتوض  دیرا با  کیلب  ؟به چه معناست  کیلب  نیا  میبپرس  دیخب با  .نیحس  ای  کیلب

ما    یاریهست که به    ی کس  ا یهست که به داد ما برسد و آ  ی کس  ایآ  ینصرنیهل من ناصر    : دیمودقرن قبل فر  14شما    .استجابت کردم

را   کیلب  ن یکه ا  میبگو  کیبا تمام وجود لب  دی با  .ستین  یفقط گفتن  ،ی واقع  کیپس لب  .خواهم به شما جواب مثبت دهم   یاالن م   ؟ دیایب

فراوان دارد که   یی. قلب مصداق هادست  با  کیلب، سوم  با زبان  کیلبدوم    ،با قلب  کیلبعرصه اول    :میکن  یم  فیدر سه عرصه تعر

.  میناراحت باش  ی ایشانها  یامام خوشحال و در ناراحت  یها  یمحبت به امام. در خوش  ایمثالً معرفت امام و    .کنم   یعرض م  ترواریمن ت

امامت  غ یمثالً تبل  ؟دارد یی چه مصداق ها یزبان  کیلب . ستاقلب   با و نصرت امام   کیلب قیهمه از مصاد  ،شانیا یاری  یدوست داشتن برا

 امت یو پدران به پسران تا روز ق  نی به غائب  نیبه عهده همه ما گذاشتند که حاضر  ریدر خطابه روز غد  امبریکه پ   یزیهمان چ  تیو وال

  نجا یاست و ما از ا دعا بر فرج امام زمان ینکه زبا یلب قیمصاد نی از بهتر یکیاست و  یزبان کیهمان مصداق لب فهیوظ نیبرساند و ا

 ی اریبا زبان    دیخواه  یدر بحث درازمدت که اگر شما م  ای  دیزودتر رس  گرید  یشود از کانال ها  یوقتها م  یبعض  .میرس  یبه بحث دعا م

 ی ز یدر بحث آن چ  می باشد.   با دست  کیدر مرحله بعد لب  .بر فرج است  یهم دعا  آن  قیو طر  دیکن  یار یمنتقمد خون امام را    د یبا  ،دیکن

مهم   یلیخ  نیکه ا تیاهل ب  یبرا یعمل  یاری   ی عنی  .م یو به واجبات انجام ده  م یاست که ترک گناهان کن  نیا  ،به آن پرداخت  دی که با

  ییبرپا  ،میکن  یکه جلوتر به آن اشاره م  یمهم  اریاز مسائل بس  یکیبا دست است.    کیاز لب  یق یمصاد  ،مثل خرج در راه امام  ییکارها  .است

 تیو روضه اهل ب مجالس صحبت در مورد ائمه یی در برپا  می باشد.با دست  یاریمصداق   ، مجالس دعا یی برپا  ن یا است.مجالس دعا 

کارها را در   نیهمه ا  دیبا  ،باشد  یشما واقع کیلب دیخواه یم گرا مییو بگو میده حیمردم توض یبرا دی با ،با دست است کیکه مصداق لب

مثالً فقط با قلبم دوست داشته باشم   ا ینباشد که فقط با زبان دوست دارم نصرت بدهم و    به این صورت  ی عنی  . دیحد توان تان انجام ده

 . میانجام ده، شد رضکه ع  یی با مصداق هاهمه را  د یبا .ستین نیچن نیا خیر ؛ را انجام ندهم هیو بق

دوم    ،میاستفاده کن  نیحضرات معصوم  زیتا از جوا  میداشته باش دیبود که با یبحث معرفت کل  ،میحضرت گفت  غیتبل  یکه برا  یی محمل ها

. میامام برس  یاری که با دل و دست و زبانمان به    میبود که ما موظف هست  کیو بحث لب  میآن را گفت  قی عارفا بحقه خود امام بود که مصاد

 بایاست که دو سه تا عبارت ز  نیامام حس  نیاربع  ارتیخود ز  ،می خود استفاده کنصحبت    یکه خوب است برا  یی ااز محمل ه   یکی

  یارینصرت و  !جان  نیحس  لكم معده یو نصرت  میدار  ارتیدر آخر ز  ، م یسالم داد  نیکه به امام حس  ن یبعد از ا  نیاربع  ارتی دارد. در ز

خوب   . شما هستم  یاری کنم که آماده    یادعا م  کیمن فقط    ؟چه  یعنیکه نصرت شما    میصحبت دار  یجا   نجایا  .است  اده شما آم  یمن برا

ا  ی اگر م  ؟چه کار کرده ام پس کو    ند یناکرده حضرت برگردند و بگو  یی نباشد که خدا  یو صادقانه باشد و جور  یادعا واقع   نیخواهم 

که گفتند ما   دیهست  یو حضرت فرمودند: شما چه کسان  نیرالمؤمن ی آمدند نزد ام  نکهیکما ا ؛یو عمل نداد  یصفر دار  یعملت؟ تو ادعا

 راد یرا ا  انیعیش  یها  یژگیاز و  یسر  کیو    نمیب  یرا نم  انیعیش  یمای چگونه است که من در شما س  :حضرت گفتند  .میشما هست  انیعیش
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 ؟تانیکو ادعا  ندیما را شرمنده کنند و بگو  و امام زمان  نینکند امام حس  صهخال  .که گفته شود  ستین  وقت آنکردند که االن  

من آمده ام    نیامام حس  مییگو  ی و م  معدة لكم  ینصرت  و  مییگو  ی و م  م یکن  ی ادعا م  نیاربع  ارتیدر ز  یزیچ  نیهم چن  یخوب وقت

  یی فرصت طال  ن یشود از ا  ی خوب م  ی لیجالب است و خ  ی لیخ  .نیبا امام حس  مانیپ  د یشود تجد  یم   ن یرساندن به شما و ا  یاری  یبرا

  دی شود و با یاری  ایمح قیمصاد نی االن وقتش است که ا ،دیکرد عتیب نیبا امام حس  دیشما که تجد  !مردم یا مییو بگو میاستفاده کن

  ی نیدانشگاه حس  کی  نجایاست و ا  ی کارگاه عمل  ک ی  نجایا  .دیکن  نیجا تمر  نیاز هم  دی و با  یمحبت قلب  یعنی  .میجا شروع کن  نیاز هم

  یل یخ  !م یو دکترا گرفته اند و ما در همان ترم اول مانده ا  سانس یل  ها   یکه بعض  م ینیب  ی بعد م  .میوقت را به بطالت بگذران  دی نبا  .است

امام    یبرا  یسازاوری   دی با  ،که عرض کردم هدف بلندمدت  یهمان هدف   د یبا  ،نیاربع  یعنیدانشگاه    نی ا  .میغصه بخور  دیزشت است و با

و    دیمانور بدهمردم    یبرا  د یمفصل با  .میکن  یشروع مرا  صحبت به نصرت امام  و    مییگو  یرا م  کیبحث لب  یعنی  .میداشته باش  عصر

پر دغدغه    یاورانی و آنها را به  دییرا به مردم بگو تیعدم نصرت اهل ب  یرهانصرت و ضر دیو فوا دیده  حیو توض دییاز انواع نصرت بگو

به هدف سفر   م ییبگو  میتوان ی و م   م ی ا دهیبه هدف مان رس ی لیخ ، دیرس نجا ی. اگر کار به امیکن  ل یتبد امام عصر یبرا تیمسئول و پر

الزمان  ای   مییو بگو  میا  دهیرس ا  ؛صاحب  برگرد  مییایب   ی عنی  .میانجام داد  ،میتوانست  یکه م  یسفر هر کار  نیدر  امام   یبرا  اوریو    میو 

 . م یده ی را انجام م یفرد  یاز عبادت ها یسر  کیاز وقت ها   ی بعض یافتخار است ول یلیخ نیا ، میبساز عصر

 الفرج   لولیک عجل اللهم 

 الحسین زیارة  الرزقنا  اللهم 
 

 .میاستفاده کن  تیحضرات اهل ب  زیتا از جوا  میداشته باش  دیکه با  یبحث معرفت کل  -1:  میحضرت گفت  غیتبل  یکه ما برا  هایی  محمل

که با قلبمان با دستمان و با   میظفؤما م  عت، یبه ب  ی به عنوان وفا  کی لب  -3  م یمختلف آن را گفت  قیعرفان به حق خود امام که مصاد  -2

 . میکن یاریزبانمان امام را 

جالب    نکتهدو    یکی  نیامام حس  نیاربع  ارتیاست. ز  نیاربع  ارتی ، خود زبسیار خوب است  صحبت  یکه برا  ییاز محمل ها   گری د  یکی

:  مکنی ی عرض م ارتیدر آخرت ز  ، میسالم داد نیبه امام حسکه   ن یکه بعد از ا  نیا ی کی. می باشدبحث ما   نیهم یکه در راستا دارد

 
ُ
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ُ
ك

َ
باز   نیجا در اربع  ن یبه شما هستم. ا  ی رسان  یاری شما آماده است. من آماده    یمن برا  ی ارینصرت و    ؛جان  نی، حسل

چکار کردم؟    .به شما هستم  یرسان  ار یکه آماده    کنم  یفقط ادعا م   یعن ی  ؟هچ  یعنی  لكم معدة  ینصرتکه    شود  یما باز م  یراه برا  کی

کو عملت؟ تو    ندیحضرت برگردند به من بگونکرده    یخدانباشد که    یصادقانه باشد و جور  ، باشد  یواقع   ی منادعا  ن یا  خواهم  یاگر م

! د؟یهست  یو حضرت فرمودند: شما ک   نی رالمؤمنیآمد خدمت ام  ی که شخص  نی. کما ایندار  یو عمل  کنی   یصرف م  یادعا  کیفقط  

که    ندفرمای  یمشخصات را م  یسر  کی. بعد  نمیب  یرا نم  عهیش  یمایهستم. حضرت فرمودند: من در شما س  اشم  انیعیگفتند: ما از ش

ما را شرمنده کنند که پس   امام زمان  ،شرمنده کنند  یطورنیهمما را    نیامام حسنکرده    ی. نکند خداستین  بیان آنها  حاال وقت

  نیامام حس  ای  لكم معدة  یو نصرت  مکنی  یو عرض م  م کنی  یادعا م  نیاربع  ارتیدر زرا    یزیچ  چنینکه    ی وقت  ؟کجاست  تان  عمل

این امر بسیار .  نیبا امام حس  مانیپ   دیو تجد   عتیب  دیتجد  شود  یم   نیبه شما هستم. ا  یرسان  یاری من آماده    .دیمن حساب کن  یرو

با  شما که    !مردم  یآ  مییکه بگو  میخوب استفاده کن  یلیخ  د یبا  ییفرصت طال  نیاز ا  .میاستفاده کن  از آن  دیخوب با  یلیو خ  جالب است

  .م یشروع کن  دیجا با  نی را از هم  یاری   قیمصاد  نیاست. ا  یاری  قیمصاد  نیوقت کار شماست. ا  االن،  دی کرد  عتیب  دیتجد  نیامام حس

دانشگاه است.   کیو    یارگاه عملک  ک یجا  نی. امیکن  نیتمر  دیجا با  نیاز هم   دیرا با  یتو ناراح  یو خوشحال  یمحبت قلب و معرفت قلب  یعنی

گرفتند و رفتند بعد ما هنوز در   یو دکترا و همه چ   سانس یرفتند ل  ها   ی بعض  م ینبی  ی. بعد آن وقت ممیفرصت را به بطالت بگذران  د ینبا

که عرض کردم، هدف دراز مدت که    یهمان هدف   د یبا  ،نیدانشگاه، دانشگاه اربع  نی. امیغصه بخور  دی باضرر است و    ی لی. خمیترم اول ماند 

 ی به انواع نصرت. بحث وفا  میکن  یشروع م   ،مگویی  یرا م  کیبحث لب  ی عنی  .شود  یشروع م  نجایهست، از هم  تیاهل ب  یبرا  یسازاوری

  ح یو انواع نصرت را توض  میهمانور بدمردم    یبرامفصل    دیباجا  نی. اشود  یجا کامل م  نیهمان بحث در ا  .مگویی  یرا در حق امام م  عتیبه ب

 ی برا  تیمسئول  پردغدغه و پر  یاورانی   به  را  ها و آن  م یبده  حیمردم توض  یرا برا  تیعدم نصرت اهل ب  ینصرت و ضررها  دی. فوام یبده

  می باش  یخودمان راض  یارتیاز سفر ز  م توانی  یو م  م یدیرس  یبزرگبسیار  آن وقت به هدف    ،م یدیجا رس  نی . اگر به امیکن  ل یتبد  تیاهل ب
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امام   یبرا  اوریتا    10و    میو برگرد  مییای ب  یعنی.  میرا انجام داد  آمد  یم  که از دستمان بر  یکار  ،امام زمان  اوریکه آقا ما به عنوان  

 هست.  یبلند بسیار افتخار ماست. هدف نی. امیبساز زمان

 ب یمظلوم و غر   یلیبد است که امامان ما خ  یلیخ  نیو ا  میپرداز  یم  یفرد  های  عبادت  یسر  کیاز ما، فقط به    یلیمواقع، خ  یلیخ  یول

که   مینخوان  شانیو چهار تا روضه برا  م یچهار نفر آدم را با خودمان به حرم نبر  یحت  . مییایو ب  م یکن  یارت یز  خودمان  یهستند و فقط برا

 بد است.  یلیها خ روی تک نیبرسند. ا ض فی به هم  هاآن

جمله، جمله  نیماست. بعد از ا یبرا یخوب یلیساز خ نهیزم نیو ا می بساز اوری نیامام حس یبرا میخواه  یشد که م نیا ما  پس هدف 

ْصَرتِ : مکنی یاست که ما به امام عرض م نیآن ا که بسیار جالب است.هم هست  یگرید
ُ
ی  ی»َو ن  َحَتّ

ٌ
ة ْم ُمَعَدّ

ُ
ك

َ
َن یَ ل

َ
ذ

ْ
ْم« أ

ُ
ك

َ
ُه ل

َّ
ن ا، آقاجالل

که فرج فرزندتان،    نیا  یعن ی  .به فرزند شما بدهد  امیاجازه ق  یعنی  .که خداوند به شما اجازه دهد  ن یتا ا  میبه شما هست  یرسان  یاریما آماده  

سفر   ،نیسفر اربع  ؛که آقا  میندازیجا ب  نیاربع  ردر سف  دی را با  نیو ا  میهست  محقق بشود. ما آماده فرج امام زمان  یحضرت مهد

زمان  دیتجد امام  با  ز  عهد  آمادگ  ارتیز  نیاربع  ارتیاست.  با  یبرا  ی اعالم  است.  بزن  دیظهور حضرت  الزمان  ای  میداد   ما  !صاحب 

  نیو ا  م یایب دی با یول  ستم،یکه من آماده ن  اندازم  یم  ن ییسرم را از خجالت پا،  ادعا  نیو با گفتن ا  ستمیبرمن که آماده ن   یوا  ی. امیآماده ا

 . میبه حضرت داشته باش را ی آمادگاعالم 

 کنیم؟  کار چه باید شویم،  کار  وارد خواهیممی حاال  کردیم.  عرض  هم  را گو و  گفت انواع کردیم. عرض  را گو و گفت  های محمل

  غ یتبل  ، میکن یشروع م   یمحملبا مردم، از   یمقطع یبرخوردها  یکیداد:  مینوع کار انجام خواه 3که عرض کردم،   یبر اساس همان اهداف 

 ن یا  یما برا  یگفت ول   شود  یمدت هم م   ی دراز مدت و طوالن  یهاکه در کار  ی مقطع  یها  غیتبل  نیهم  ءجز.  تمام می شودو    م یکن  یم

مثالً   . مییکوتاه مدت را به مردم بگو  یها هیانواع توص میتوان ی . ما مم یکن یرا عرض م  نیراه برنامه داشته باشند، هم ن یدر ب  انکه دوست

  یصلوات بر او م  100خداوند    ،صلوات بفرستد  10کس  صلوات بفرست و بدان که هر  ایب  ؟یرویراه م  کاریچرا ب  ،یرو  یراه م  یشما که دار

قرآن   هیبه آ  کنند  ی. بعد حضرت استناد مفرستند  یصلوات به او م  1000صلوات بفرستد، خداوند و مالئکه اش    100کس که  و هر  فرستد

ْم  که:  
ُ
ِرَجك

ْ
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ْم َوَمال

ُ
ْيك

َ
ي َعل

ّ
ِذي ُیَصِل

َّ
ِمِنيَن َرِحيًماُهَو ال

ْ
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ْ
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ُّ
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َ
َماِت ِإل

ُ
ل

ُّ
اش   مالئکهاست که با    یکس  وند. خداِمَن الظ

به نور که آن نور هم    یپرست  ا یگناه و دن  یها  از ظلمت  یواهخ  ینمکند.    تیتا شما را از ظلمت ها به نور هدا  فرستد  یبر شما صلوات م

 ؟یشو تیهدا  ،ستین جز امام زمان یکس

 : ند یفرما  یم اکرم امبریپ  ریدر خطابه غد  نیو همچن

َدُه 
ْ

 ِعن
ّ
وَر إل

ُ
 مگر نزد امام عصر ستین ی، نورَول ن

 یگرید ثی. در حدیو از همه ظلمت ها خارج شو  یو صلوات بفرست تا پاک شو  ا یب  ، یبرس به امام زمانسفر    نیدر ا یخواه  یاگر م

 .هست یحاجت معنو 70و  یحاجت ماد 30که  کند  یحاجت او را برآورده م 100صلوات بفرستد، خداوند  100 یهست که اگر کس

 . کنند  ی هم عمل م  ها   یلیمل کنند و خرا بدانند و ع   هانیخوب است که مردم ا یلیخو   دییرا به مردم بگو نیا د ییایب شما

.  ند یجا هم بتوانند به مردم بگوتا دوستان هم خودشان داشته باشند و آن  گذارم  یرا در گروه م   ثیباشند، بنده بعداً احاد  ل یدوستان ما  اگر

 خوب است. بسیارصلوات فرستادن 

 .فرمودند  یرا م نيلله رب العالمالحمد مرتبه ذکر   360 یکه روز بوده نیا اکرم امبریحمد است. سنت پ  گرید ی هااز ذکر ی کی مثالً

باشد  دیاست، خواندن سوره توح  ی عال  بسیارکه    ییزهایاز چ  یکی نه  می  به مردم   کی.  را هم که  بار روزانه. صلوات  بار، هزار   بار، دو 

 صلوات فرستادن است. به فرد  ادیز  نیامام حس  ارتیاز آداب ز  یکیچون    .صلوات بفرست  مرتبه  هزاردر راه  آقا    دییبگو  م،ییگو  یم

با ذکر و عجّل    .مرتبه بفرست  1000. حداقل  شود  یتا که زود تمام م   100  ست،ین  ادی تا ز  100هم،    ادیبفرست. ز  واتصل  ادیز  مییگو  یم

 انجام شده است.  ،فرج است یاصل دعا که دعا برا ،م ییو عجّل فرجهم را هم بگو ی فرجهم. وقت

 . دهد یرا به او م  دیشه 400مرتبه قل هو اهلل احد را بخواند، خداوند اجر  400روزانه  یاست، اگر کس قل هو الله  بعد

 ی که برا   نیا  ای   .ندیب  یخودش را در بهشت م  یجا  نکهیمگر ا  ردیم  ی مرتبه قل هو اهلل احد را بخواند، نم  1000در روز و شب    یکس  اگر

 ق یمردم را تشو  میتوان  یکوچک م  یکارها  ن یبا ا  ی بهشت است. خب وقت  یجا  ن یدر ا  ی فالن  ینشان بدهند که جا  ی. مثالً به کسنندیاو بب

 خوب است.  یلیخ نی آنان بشود، ا یسرشان گرم باشد و باعث ارتقا که یی به ذکرها میکن
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بخشد.    یاز گناهان را م   یاریثواب دارد و بس  اریاست که بس  ارینماز جناب جعفر ط  مییبه مردم بگو  ،که خوب است  یی زها یاز چ  گرید   یکی

را   دی دو روز انجام داده باش  نیا  نی نکرده ب  یکه خدا  ی دو روز هر گناه  نیا  نیب  د،ینماز جناب جعفر را بخوان  انیروز در م  کیاگر شما  

جاست که    نی. و جالب ابخشد  یخداوند م   ، دیرا که در طول هفته انجام داده باش  ی هر گناه  د،یوان. اگر هر جمعه بخبخشد  یخداوند م

نماز جعفر را در   ی. اگر کسخواند، مثل حرم امام رضا شود یم  تیاهل ب . در حرم همهستیهم ن نیمخصوص به حرم امام حس

. اگر افراد م یاز ما غافل  یلیأسفانه خت است. و م  ی. عجب ثواب بزرگدهند  یهزار حج و هزار عمره به او م  آن  هر رکعت  یبرا  خواند،حرم ب

 همه   د، یهست  یی. شما هم که افراد باوفاشما هم در ثواب آن سهیم هستید  ، دهند  ی م  انجام   ها که آن  یی کارها  همه.  خوانند  یبدانند حتماً م 

در    دست مردم را  دیبخوانند. در واقع دار  از امام زمان  ابت یکه به ن  د یکن  هی. و به مردم هم توصدی بده  ه یهد  ام زمانبه ام  را  آن

 مییگو  ی. ممیکن  یم  تیبتر  اوریگونه    نیو ا  میکن  تیترب  اوری  امام زمان  یبود که برا  نیاهدف ما  .  دیگذار  یم  دست امام زمان

  هیهم هد  را  آن  . پس بخوان و ثوابینیرا در بهشت بب  ت یکه جا  نی ا  مگر   یریم  ی نم  ، یبخوانهزار قل هو اهلل    راگآقا قل هو اهلل بخوان.  

هیده    ه امام زمانا بوات ها رواب همه صلث.  کن   هیهد  به امام زمانا  ر  آن  ثوابختم قرآن است،    با یکبرابر  کن. هر سه قل هو اهلل  

 .  میویگ یبه افراد م راراه نماز جعفر  نیما در اپس  می باشد.   با زبان . همه اینها نصرت امامکن

دو تا دو رکعت بعد از   ،نوشته  حیکه در مفات  ی که همان  نیا  ی کیخواند:    توان  دو صورت می   که به  دارای نکته ای هست  ارطی  نماز جعفر

به آن اشاره   عهیهست که در کتاب وسائل الش ن یا روش دیگر هم اربعه و  حیتسب 10 ،هم نوشته  یخاص  یها حمد و سوره که حاال سوره

  یعنی.  دییراه بگو  اربعه در  حاتیتا تسب  300  ی عنی  د .یویدر راه بگ  ار  حاتیتسب  د،یدو تا دو رکعت بخون  د یتوان  یکه شما م  تاس  نیاو    شده

 ندارد.   ی اشکال چیو ه به این صورت هم می توان. دییبار، سبحان اهلل والحمدهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اکبر را در راه بگو 300

 دهند.  که انجام  می ده یم  ادیبه مردم  را ی اذکار و اعمال یسر کیدر راه   ،می کن یکه ما م یکار نیاول نیبنابرا

 . کنم یعرض م   شما بنده خدمت می باشد و خاص  آن خواندن که نحوهاست وارث  ارتی ز کنم، ی عرض مکه همه جا   یرگینکته د

 والرحمه الله وبركاته كميعل  والسالم

 

 . میبساز  اوری تیاهل ب یبرابود که چگونه  نیبحث ما درباره ا

که  انجام بدهند  از طرف حضرت    ابت یبه ناعمال را    ن یا  مییبگو  افرادست که به  ا  نیا  نیامام حس  یبرا  اوری ساختن    ی ها  از راه  یکی

   را با زبان یاری می کنند. ، امام عصرستند و با این کاره فرزند امام حسین

خواهد    یچه قدر ثواب م  ،عارفاً بحقه باشد  ،یمعمول  ارتیآن ز  یاگر حت  م، یانجام بده  نیامام حس  یبرا  میخواه  یمکه    یارتیز  نوع

 ست.  هم ه باالتر نیثواب هست؟ نه از ا آخر نیا ای . آبرد یحج و هزار عمره و هزار برده آزاد کردن ثواب م  هزاربه اندازه  ؟داشت

ران نیت کنند که ما به مشرف شوند، از ته  خواهند به حرم امام حسین  می افرادی که  شته باشند،  ان توجه دابسیار جالب است. دوست

می کنید، هدف شما  زمانیکه از نجف پیاده روی را شروع  می خوانیم. می رویم و در آنجا زیارت وارث را به نیابت از امام زمانزیارت 

می قدمی که برکسی که زیارت وارث را بخواند، به ازای هر  :  آماده است  ثی از امام صادقحدیث بخوانید. در  این است که زیارت وار

آنهم فقط با یک نیت عوض کردن. یعنی شما اصال نیت نکرده بودید    دارد، خداوند صد هزار حسنه به او می دهد. یعنی صد برابر بیشتر.

حسنه ثبت خواهد شد. صدهزار سیئه از گناهان  نید و برای هر قدم شما صدهزار  ت وارث بخواکه چه بخوانید. حاال نیت می کنید زیار

هدیه می کنید. حساب   ثواب را به امام زمانزار هزار  ن صدهقامتان افزوده می گردد و شما ایهزار درجه به مشما پاک می شود و صد 

 خواهد بود.  بی برای امام زمانخدمت بزرگ و نصرت خوکنید که چه 

فاوت بوده و  که به این صورت نیت کردید، بسیار متاست ولی زمانیواب هزار حج و هزار عمره  برابر با ثید،  اگر تنها نیت زیارت داشته باش

 واب زیارتتان بیشتر می شود.ث

انجام دهند یا ثواب   ت که به افراد می گوییم همه را به نیابت از امام زمانبین راه اسل  مااع   ائه می دهیم، مباحثی که اراین از  بنابر

 آن را هدیه کنند. 

 کنیم. مل های آنان را خدمت شما عرض میت می باشد و ان شاءاهلل بعدا محمسائل دیگر که کوتاه مد
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ن و عرض شد که برای گرفتشد که اصل کار ما نیز هست  می با  امام زمان   نقش بسیار مهمی که داریم، برپایی مجالس دعا برای فرج 

 . حال به چه صورت باید انجام دهیم؟ فرج حضرت می رویم

با این موضوع هماهنگ می  د،  یا در موکب ها هستن  افرادی که در قرارگاهها، شهرداری ها   ی ازبسیار  شرایط االن بسیار مستعد است و 

افراد کم  بسیار زیاد شده است.    اند و االن توجه به امام زمانه  ن موضوع را اعالم کردان ایبسیاری از سخنرانیا خواهند شد و یا    باشند

فاوتی هم برای آن بکار می برند: اربعین عبارات مت  است.  ر امام عصرظهوه  ، مقدممایی اربعینپین نتیجه می رسند که راهکم به ای

مشاهده خواهید کرد که مردم به این بحث روی آورده د، جستجو نماییف اگر  لای مختدر گروهه  و ... .   قدمه ظهورربعین ماه ظهور، اهرشا

 انی کنیم. مگ برای فرج را ه اند. حال ما چه می توانیم انجام دهیم؟ ما باید دعا 

ُتْم ید و زجه بزنید و گریه کنید،  همه شما همانند بنی اسرائیل جمع شو: اگر  فرمودند  طبق حدیثی که امام صادق 
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 ادامه خواهد داشت.موضوع غیبت تا آخر ، در غیر این صورت ج ما محقق می شودفر ل

و گریه کردند و    دندسال از آن گذشت، همه آنان جمع شدند و زجه ز  230. زمانیکه  سال مقدر شده بود  400قوم بنی اسرائیل،  رای  ب

 ید.سال از آن را بخش 170خداوند 

مردم را برای دعا کردن  م و  ایجاد شده، در این راهپیمایی، از این فرصت حداکثر استفاده را داشته باشیناسبی که  باید در این فضای م

 ماعت می باشد. ترین بهانه برای این عمل، نماز جالبته مردم در حال تردد هستند و به .جمع کنیم

 می باشد.  عای دسته جمعی زیر قبه امام حسیند رهایی که حتما باید انجام دهید و بسیار الزم است، تشویق مردم به از دیگر کا

ان شاءاهلل زیر   بینم. می   گروهی هایتان  با هم  ان شاءاهلل زیر قبه شما راوییم  گکنیم و قرار می گذاریم، ب یعنی وقتی با گروهها صحبت می

 . فرج م عجل لوليک الاللهقبه همه با هم فریاد می زنیم: 

به درگاه لتجا لکه با حال سوز و التماس، با اه؛ آن هم نه بصورت شعارگونه، باین کار باید بصورت یک فرهنگ عمومی شود که افراد زیر قب

 ک بگرداند. را نزدی  نعال، از خداوند می خواهیم که فرج امام زماداوند متخ

از کاروانها  پس یکی از راه هایی که برای تحقق در فرج انجام شده و بسیار مهم است، دعای دسته جمعی زیر قبه می باشد که باید  

عمومیت پیدا کرده    را عمومیت دهند. همانطور که لبیک یا حسین  »اللهم عجل لوليک الفرج«ذکر  هم  ی با  بخواهیم بصورت گروه

را تحت قبه و بصورت همگانی    ی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم«م صل »اللهیا    »اللهم عجل لوليک الفرج«عای  د است، باید  

 ساسی صورت بگیرد.ن شاءاهلل کاری اتوانیم توقع داشته باشیم که ا  این صورت میانجام دهیم که در 

مانند صحبت   ،برخی از این کارها ممکن است  از دیگر کارهایی که باید در آن مکان حتما انجام دهیم، توزیع محصوالت فرهنگی می باشد.  

 کاری را بخوبی می تواند انجام دهد.  کس توانی دارد وون هررا بعضی از دوستان نتوانند انجام دهند. چ کردن،

حدیث دهید و آنها  توانید این جزوه را به افراد ب  شما می وجود دارد به نام جزوه قلوب که جزوه خوبی است.  جزوه ای  در این مبحث،  

 هم پیمان شوند.  نیاری امام حسیته باشند و با هم بر  ب را داشاجتماع قلو

و   خوبی در ارتباط با امام حسیناحب عزا را دارا می باشیم. سی دی های بسیار ب لواء و صی با عنوان صاحیا برای مثال سید دی های

کنند و بخش های مختلف توبوس پخش  با اتوبوس می روند، در اکسانیکه    شما می توانید بشنوید و هممی باشد که هم    امام زمان

 که روحیه معنوی مردم هم باال می رود.  آن را گوش دهند

خواهش   ب بدهید و از اوکمونرانی را به مدیر یک  توانید متن سخ  ، میمسئله سوم متن سخنرانی شما می باشد. اگر شما سخنران نیستید

د فارسی زبان  را به افراتوان به افراد عرب زبان و متن فارسی  ا می متن عربی ررا به یکی از افراد خود دهد تا بخواند.   متن نمایید که این 

 داد.

 دهیم.  شیم و هر کار می توانیم انجام ارکت داشته باای عملی مشحتما باید در این کاره بنابراین 

. از چه طریقی می توانیم خرج آنجاستست هم می باشد، خرج کردن در و در مصادیق یاری با د از دیگر کارهایی که می توان انجام داد

توصیه کنیم که اینکار را بخریم و آنجا هدیه دهیم یا حتی به دیگران هم ؟ برای مثال سی دی بخریم و در آنجا پخش کنیم. کتاب کنیم

باعث  ان شاءاهلل  خش غذا در تألیف القلوب مؤثر می باشد و  تاب و حتی پ ایی چون پخش کردن سی دی و کچنین کاره  انجام دهند.

 خواهد شد.  نزدیکی افراد به امام زمان
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ند. در آنجا با صحنه های بسیار مهیج باشکه خدمت شما عرض می کنم، تولیداتی است که دوستان می توانند آنجا داشته    بخشیآخرین  

با افراد مصاحبه کنید. از آنها بپرسید که انگیزه شما از این  این موارد عکس بگیرید و  ی کنم از  اجه خواهید شد که خواهش م و جالی مو

چه کاری می خواهید انجام دهید؟ از این   زمان  که در این سفر برای امامت؟ از آنان بپرسید  چیست؟ مهمترین دعای شما چیسسفر  

م از آنها بایی است و بعدا استفاده بسیار خوبی می توانیکه تولیدی های زیمصاحبه ها خاطرات بسیار شیرین و قشنگی بیرون می آید  

 داشته باشیم.

تولید انجام می  ند. به افرادی که  حتی برای ما هم ارسال نمایید تا دوستان در کانال ارسال نمای بگیرید و  نوشته  دم دلمی توانید از مر

با،  دلنوشته ها داشته باشند و حتما همه را منتشر کنند. موارد بسید زیت و ، فیلمبردارید، ثبت خاطراس برداریدهند هم بگویید که عک 

 لچسبی خواهد بود. شیرین و د

ن واقعا حیران می شود که برای مثال یک بچه انسا، افراد با دل ساده خود، دلنوشته های بسیار زیبایی تحویل می دهند که برخی اوقات

 چگونه چنین دلنوشته ای را نوشته است.

ات جمع آوری ت ایشان است که اگر این تولیدامامو والیت و    شود، تولیدات در مسیر امام زمانپس آخرین عملی که توصیه می  

 بود. شود، مجموعه بسیار خوبی خواهد 
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