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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

ی  دهم ذ  (گفت  توان  یم  ، یبه نوع )  ا ی  ،یالدیم  ۲۰۵۰سپتامبر    ۵معادل    ،یشمس  ۱۴۲۹  وریشهر  ۱۴سالم. خدا قوت! امروز، دوشنبه  

 بر شما مبارک باشد!  ریغد  دیاست. ع  یقمر یهجر ۱۴۷۲ الحجه

شاد   نیرالمؤمنیام مانیموال یو سرور ییآقا ت، یامامت، وال یمبارک. به شاد ریغد دیهم آمد؛ ع  یشمس ۱۴۲۹و  یالدیم ۲۰۵۰ سال

. با ما م یصحبت کن  « (یالدیم  ۲۰۵۰)  ی شمس  ۱۴۲۹در سال    ریغد  د یع »در موضوع    ای  قهیبرنامه، قرار است چند دق  نی. در امیهست

 .  میداشته باش ی. ان شاءاهلل برنامه خوبدیهمراه باش

به   ایرخ داده بود که همه مردم دن  ای هم در دن  یگریاتفاقات بد د   یسر  کیکرونا آمده بود،    یماریتازه ب  یهست سه سال قبل، وقت   ادمی

و   زانیکه دائماً عز  نیاز ا.  شوند  ماریبودند. مردم دائماً استرس داشتند که مبادا ب  یداشتند، عصب  یخاص  یغم داشتند، افسردگ   ای  گونه

 ها،   و مردم را خسته کرده بود. آن زمان  کردی  غوغا م   ی لیهم خ  یمشکالت اقتصاد   .ناراحت بودند  دهند،ی  را از دست م  خود  انیاطراف

دست   یخود نشستند و دست رو  یها  کرده بودند، در خانه  لیآن سال را تعط  ریغد  دیکه ع   نیبه بهانه ا  یاز افراد مذهب  یادزی   عده

که   ی صلوات  های  ستگاهیاز ا  یاریشدند. بس  لیتعط  یماریبه خاطر ب  کردند،   ی برگزار م  ی امه مذهببرن  که هایی   ئتیاز ه  یاریگذاشتند. بس

م   ینذر بستن  لیتعط  کردند،   یپخش  بس  یشدند.  کردن  افراد در کوچه  یاریپخش  افراد   یلیهم حذف شد. خ  اه  ابان خی  و  ها  از  از 

  خواهران   و  برادران  مادران،  و  پدران  ها،   مادربزرگ  و  ها  از پدربزرگ  ی ادیز  تعداد را کنار گذاشتند. البته    ریغد   د یخود در ع   یخدمتگزار

و    دی جد  های  کمر همت بستند و برنامه  ستند،یدر نزد ما ن  یشمس  ۱۴۲۹و    یالدیم  ۲۰۵۰سال    نای  در  ها،  از آن  یلخی  که  شما  و  من

کار کردند، واقعاً چه   ریغد  دیع   یکه برا   یکنم که افراد  یادآوری  اموضوع را به شم  نیا  خواهم  یم  ای  قهیخالقانه برگزار کردند. چند دق

 را رقم زدند:   ی اتفاق بزرگ

خود را به   یجا  یکاغذ  های  پول  .عوض شده است  زیهمه چ  ،یکرده است. از نظر تکنولوژ   رییتغ  ا یاست. دن  یالدیم  ۲۰۵۰سال    امسال،

 هاییربات ،یالدیم ۲۰۵۰امسال  یا ی شده است! اصالً دن یبیعج یادنی. اند حمل و نقل و ارتباطات دگرگون شده . دادند یمجاز های پول

 شود.  طورنیا ا یدن یتصور کن یتوانستی سال قبل هزار درجه تفاوت دارد. اصالً نم ی با س د،ینیبی  که م

  ۲۰۵۰کردند و آموختند. آن زمان من پنج ساله بودم و امسال، در سال    یادآوریرا به من    ر یغد  دی ع   ،ای  در برنامه  ییسال قبل، آقا  یس

  ریغد  د یو دانستم که ع   دمیشن  یمطلب   ریغد  دیبار از ع   نیاول  یبرا  ، یو در پنج سالگ   ش یسال پ   یو پنج سال دارم. من، س  یس  ،یالدیم

 حرف بزنم.  ریغد  د یبزرگ شدم، در مورد ع  یعهد کردم که وقت  ر،یغد  دیسال قبل آن فرد در مورد ع  ی س های حرفو به خاطر  ستیچ

کاناپه نشسته بود و   ی. پدرم در هال روشدمی  را متوجه نم  زهایچ  ی لیساله بودم. خ  ۵. من  ۱۳۹۹مرداد    ۱۸.  لیشنبه بود، اما تعط  روز

  ها  از آن  یکس  گریکه در حال حاضر د  یی دست نرم افزارها  نیو ا  نستاگرامیو ا  آن زمان مثل تلگرام و واتساپ   یمجاز  یداشت شبکه ها

 طور   : مردم! همانگفتی  م  یرا باز کرد. فرد  ینکیبود. پدرم ل  ی. مادرم هم در آشپزخانه، مشغول آشپزکردی را چک م  کندنمی    استفاده

 د یخودشان ع  یروز در سال را برا  کی انیحمسی که طور همان د،یری گی م  دیع  یجشن باستان کیرا به عنوان  نفروردی اول روز شما که

روز را به   نیالحجه را جشن خود قرار داده، ا  یذ  ۱۸جشن خاص خود را دارند، خدا هم روز    انیهودی  که  طور  دارند، همان  ژهیو جشن و

( ریغد  دیالحجه )ع  ذی ۱۸ روز که  خواسته ها نخود را مجبور کرده و از آ امبرانیکرده و از اول خلقت، تمام پ   یبه مردم معرف  د،یعنوان ع 

و لباس نو    گرفتهی  جشن م  گرفته،ی  م  دیرا ع   رهایغد  دی، ع از اول خلقت، حضرت آدم  ست؟یشما جالب ن  ی. برارندیدر نظر بگ  دیرا ع 
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و شام و ناهار   یدیع   ی، همگوسفی، حضرت  ، حضرت داوودی ، حضرت موسیسی، حضرت ع است. حضرت نوح  دهیپوشی  م

 .  کردندمی  شاد  را ها و خانواده فرستادند یم  هیهد تمل یبرا دادند، ی م

 ی را جشن م  ریغد  دیکه مردم از اول خلقت، روز ع   نیسؤال دارم: ا  کیجناب دکتر! از شما    د،یگفت: ببخش  ندهیخطاب به گو  ،یگرید  فرد

  ست؟ین یهجر ۱۰در سال  نیرالمؤمنیام ت یبه خاطر امامت و وال  ر،یغد دیبه چه معناست؟ مگر عظمت روز ع  گرفتند،

  ت،یاعالم وال  نیاست؛ اما ا  یهجر  ۱۰در سال    نیرالمؤمنیام  تیبه خاطر اعالم وال  ریغد  دیجواب داد: بله، تمام عظمت روز ع   ندهیگو

  ( بود افتادهیکه هنوز اتفاق ن)روز  نیخود خواسته در ا امبرانیاست که خدا از همه پ  داشتنی دوست و  خاص خدا نزد در و  بزرگ قدر آن

  ن ی گونه رخ بدهد و البته که تا آخر خلقت ا  نیا  یقرار است اتفاق  یروز   نده،یو شاد باشند و به مردمان اعالم کنند که در آ  رندیجشن بگ

  دیباشد، باز ع   ا یدن  نیهم ایدن  ای ظهور کرده باشند    هم امام زمان گری سال د  یبه طور مثال، اگر س  ی عنی  .روز جشن گرفته خواهد شد

 ها   مردمان، در آداب و رسوم و فرهنگ  یدهایاز ع   یمردمان. ممکن است بعض  د یخداست، نه ع   دیخاص خود را دارد. چون ع   یشاد  ریغد

 شاد باشند.   شانیا یو به شاد نیرالمؤمنیروز به خاطر ام نیکند. خدا خواسته از اول خلقت، همه در ا رتغیی

  از  قدر  ان  م یبابا، خسته شد»مبل پرت کرد و گفت:    یخود را رو  یگوش   ، یبیعج  ت یپدرم با عصبان  د، یرس  نجایبه ا  نده یصحبت گو  ی وقت

روز   ندیگوی افراد م   ن یبعد، ا  رند؛یم ی  از کرونا م  یشتریب  های  هر روز آدم ،ی همه گران  ن یهمه فقر، ا  نی ! ادی! ما را رها کندی حرف زد  ندی

 « !گری د دی! ول کنمیرا شاد باش ریغد دی ! روز ع میریبگ جشنرا  ریغد  دیع 

و   زیر  ی خود را کم  های  چشم  .کرد  ی آمد و به پدرم نگاه  رونیاز آشپزخانه ب  کند،   ی پوست م  ینیزم  ب یکه داشت س  طور  نیهم  مادرم

 ی ! من نان مای  برود، خسته  خواهد  ی! بچه مدرسه م یشما که از عالم و آدم خسته ا  زم، یعز»درشت کرد و با تعجب به پدرم گفت:  

خودِ شما   ،ای  لم و آدم خستهکه از عا  یی! آقایکنی  و کار نم  ای  خانه نشسته  نهیروز هم که در قرنط  هر!  ام  خسته  گویی   ی م  خواهم،

 ی تکرار  الوگت ید نیا  ی کنی  ! فکر نمم؟ید یخندی  و م می شدی  شاد م ی کم  افتاد   یم   ی کاش، اتفاق  یکه ا  یکردی نق نق و غرغر نم  روزید

شاد و خوشحال    یخدا هم از اتفاق .دیریگی جشن م  د،یشوی  شاد م  ی زیاز چ  یوقت   ردم،نزد! گفت: شما م  یکه حرف بد  ندهیشده؟ بابا گو

   «است؟! راهی. حرفش بد یبرگزار کرده، سور و سات داده؛ شما هم شاد باش یاست و آن روز را جشن گرفته، مهمان

  ن یرالمؤمنیمجدداً پخش شد. ام ندهیگو یزد و صدا نکیل یرا برداشت، دوباره رو اشی گوش .نگفت چیبه مادرم کرد و ه ینگاه  پدرم

وجه   چ یآن فرد، به ه  شومی  طالب ضامن م  ی بن اب ی پول خرج کند، منِ عل  ی زن مؤمن  ا یمرد   یبرا ر،یغد دی هرکه در روز ع »:  ندیفرمای م

  «وقت کافر هم نشود. چیو ه ودنش ریفق

 ریمردم فق  ییگوی  ر نمکن. مگ  راتی! برو خگریکار را انجام بده د  نیبفرما! در مورد ثروتمند شدن هم نسخه داده اند. خب ا»گفت:    مادرم

  .یرا ثروتمند کن   ریو مردم فق  یکه پول خرج کن  نیا  یبرا  . یکه صدقه بده   ن یا  یاست برا  یبهانه خوب  ر، یغد  دیروز ع   ؟هستند  ماریو ب

.  میدار  زیهمه چ  م، یشغل دار  م،یپول پس انداز دار  یمقدار  .رسدی  . خدا را شکر ما که دستمان به دهانمان م یغذا بخر  ها  گرسنه  یبرا

   «!دی آی کار که از دستمان بر م کی نی! همگرید میخب ما پول خرج کن

  د، یکن  ی ! اگر شما شصت سال زندگد یتوجه کن  د،یشنوی  من را م   ی که صدا  ییو خانم ها  ان یآقا»ادامه داد:    ندهیساکت شد. گو  مادرم

 ن یرالمؤمنی. امدیشو  ث یحد  نی و مشمول ا  د یپول خرج کن  ر، یغد  د یکه در روز ع   د یکرده ا  دایرا پ   نیساعت، فرصت ا   ۲۴شصت تا    یعنی
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  ( که قطب عالم و محبوب خدا هستم)طالب    یبن اب  ی. منِ علدیپول خرج کن  گرانید  یبرا  ر،یغد  دعی  روز  که  اند  گفته  ؟چه گفته اند

! مهم تر از آن، ستین بیمطلب عج نی! واقعاً استین یضمانت بزرگ نیرالمؤمنی. واقعاً ضمانت امدیو کافر نشو ریکه فق شومی ضامن م

پنجاه ساله   ا ی  یس  ست،یممکن است ب  االن. خب تا  میکه پول خرج کن  میساعت فرصت دار  ۲۴شصت تا    م، یاگر ما شصت سال عمر کن

 ست یب  االن اگر    م؟ یپول خرج کن  ر یغد  د یع   یکه برا  م یفکر بود  نیاصالً به ا  ا ی  م، یپانزده سال اول عمرمان پول داشت  ،یی . خدامیشده باش

است که   فی. چه قدر حمای  ساعت را از دست داده  ۲۴و پنج تا    ستیب  م،ای  را گذرانده  ریغد  دیو پنج ع   ستیب  یعنی  م،یو پنج ساله باش

را   گرانی و هم د  میپول خرج کن  ری غد  دیع   یهم خودمان برا  ،یهمگ  مییا ی. بدیو به آن عمل نکن  دیدیو شن  میدیرا شن  ثیحد  نیامسال ا

همسر، فرزند، پدر و مادر، برادر و خواهر، اقوام   یخانواده خودش، برا  یرااصالً هرکس ب  گران،ید  ینه برا  .میکن  قیبه پول خرج کردن تشو

از امروز   د ی. برودیپوش  د یلباس نو بپوشند. خب لباس نو را با   ریغد  دیکه چقدر خوب است خانواده ها، در روز ع   م یدار  ثی. در حد کینزد

 «  .د یلباس نو بخر ادرانتان،خواهران و بر یفرزندان، برا یبرا  .دیهمسرتان لباس نو بخر یبرا

   «شد! یبدآموز گری را قطع کن؛ د ش یصدا زم،یهمسر عز»از آشپزخانه صدا زد:  مادرم

   «نگفت که! یبد زیچ»با تعجب گفت:   پدرم،

   « .دیهمسرتان، لباس نو بخر یبرا د یگفت: برو ندهی! گوینه، دقت نکرد»گفت:  مادرم

   « . از زبانش در رفته!دینو بخر یهمسرتان، لباس ها  یبرا دی برو دیبگو خواست یاشتباه کرده. م ندهینه بابا، گو»با خنده گفت:   پدرم،

بود. رو به سمت آشپزخانه کرد  رفتهیبود و صادقانه هم پذ دهیش را شنپاسخ اعتراض خود  .بودی منطق  ی. پدرم فرددندیخند ی کل  هردو،

ی  لیدرآمد داشته باشند، خ  توانندی  شدند و نم   کاریب  های  لی. حاال که به خاطر کرونا، خدیگوی  هم نم  راهی ب  ،خانم»و خطاب به مادرم گفت:  

. اگر دور و برمان میکمک کن  هیبه بق  ر،یغد  دی. به مناسبت ع میپول خرج کن  میتوانی  سر کار بروند، ما که م  توانندی  شدند و نم  ماریب  ها

بزرگ   یدیع   کیکن تا به آنها    یکرونا، نتوانسته سر کار برود، به من معرف   یماریکه به خاطر ب  یرا سراغ دار  ی آشناها، کس  نیو در ب

ی  م   یدیع   یو پنج هزار تومان   ی ده هزار تومان  ش،یپ   یاست. سال ها  ریروز غد  یدیع   مییبگو  بلکه  م،ینگذار  ی کمک مال  رااسمش    .م یبده

  مارستان یب  نیریفردا به بخش خ  ،یرا سراغ ندار  ی. اگر کسمیبه ده نفر بده  م،یبه پنج نفر بده  ی ول  میامسال پانصد هزار تومان بده  ،میداد

ی  در ذهن من آمد. م  یگریکنند. اتفاقاً مطلب د  صیترخ  نهیهز  نیرا با ا  مارانیچندتا از ب  میگوی  و م   گذارمی  پول م   یو مقدار  روم  یم

بد،   یوضع اقتصاد  نیاست که در ا  نیبدهم اما در ذهن خودم ا  یدی ع   ریغد   دیچه قدر خوب است امسال به کارمندان، به بهانه ع   میگو

 «  .می گوش بده گری را با هم د شیادامه حرف ها  ا یب ،به دلم نشسته ی لیخ شیف ها کرده ام. خانم، حر  خوبی کمک هابه آن

 ی و خاص ژهیو  اریبس لتیدکتر، چرا خدا عظمت و فض  ی خطاب به کارشناس برنامه گفت: آقا  نده، یرا پخش کرد. گو  یدوباره سخنران  پدرم

و به او غذا    م یرا اطعام کن  یکس  ر،ی غد  دیوز ع ساعت ر  ۲۴اگر ما در    ( دفرمودی  که  طور  همان) قرار داده است، که    ریغد  دیروز ع   یبرا

 ری غد  د یچرا خدا به ع   دهد؟ ی  خدا را به ما م  امبرانی کردن پ   ریخدا ثواب غذا دادن و اطعام کردن و س  م،یکن  ریرا س  یگرسنه ا  م،یبده

 « داده است؟ یلتیفض نیچن

خداوند   ر، یغد  د ی. در روز ع یو اله  ژهیانتخاب و  ک یانتخاب خاص،    کی   .انتخاب است  ک یتمام صحبت ما، در مورد  »برنامه گفت:    کارشناس

انتخاب کرد.   تیبا عظمت که همان مقام امامت و وال   اریسخت و دشوار و بس  لت،یبا فض  اریبس  یمقام  یرا برا  نیرالمؤمنیام است، 

کم است و حق آن ادا    م،یفکر کن  ثیحد  نیا  یها روساعت    اگر  قتاًیدارد. حق  ازیبه تأمل ن  ث،یحد  نی ا  .تا دلتان باز شود  خوانمب  یثیحد

فرد    نیمحبوب ترخدا،    امبریپ ) خدا باشد    امبریو مرگش، مثل منِ پ   یزندگ   خواهد ی  که هرکه م   ندیفرما ی  م  اکرم  امبری. پ شودی  نم

و در بهشت جاودان که   (و خاص است  یاتفاق اله  کی  ز،یعبادت خداست و مرگش ن  اشی  خلقت در نظر خدا که لحظه به لحظه زندگ
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 نیرالمؤمنیخدا ام  .را انتخاب کند. تمام صحبت در مورد انتخاب است  طالب  یبن اب   ی عل  ت یخداوند به من وعده داده، ساکن شود، وال

کرده    دایپ و به واسطه انتخاب خداوند، عظمت    نی رالمؤمنیام  تیبه واسطه وال ر،یغد  دیخدا. روز ع   امبریامامت انتخاب کرد، نه پ   یرا برا

  ن یرالمؤمنیجشن اعالم کرده است. ام  اروز، آن ر  نیخودش( در ا  یبرا   نیرالمؤمنیاست. خداوند به خاطر انتخاب خودش )انتخاب ام

 نیرالمؤمنامی.  اند  نکرده   یکافر زندگ  کیلحظه هم، به مانند    کی  یحت   نیرالمؤمنینکشانده است. ام  یکس را از راه حق به گمراه  چیه

 ی خاص هستند. خداوند او را برا   یمرد اله  کی  شانای.  اند   را وقف خداوند کرده  شانزندگی  تمام  و  اند  هم به خدا مشرک نشده   هیثان  کی

دهد و لطف کند و اجازه دهد   قیبه ما توف  دیو قبول کرده است و البته که خداوند با  رفتهیپذ   تیبزرگ، مثل امامت و وال  های  ت یمسئول

بهره    اقتیل  یاست که هرکس  ینور با عظمت و خاص  نیرالمؤمن یام  تی. امامت، محبت و والمیرا داشته باش  نیمنرالمؤیام  تیکه وال

  ریغد  د یکه در مورد ع   نیا  م؛یمهم دار  اریبس  تیمسئول  کیبزرگ و مهم، همه ما    اریانتخاب بس  نینور را ندارد. در کنار ا  نیاز ا  یمند

به    ،ی مادر هست  ا یاگر پدر    .دیبگو  گرانی به د  د یبا   ی هرکس  اکرم  امبریاست که به دستور شخص پ   نیا  فهیوظ  نیو کمتر  میحرف بزن

 فه یکن و همه وظ  یادآوری   داند، ی  بگو و اگر م   شان یندارد، به ا  ی و پدرت اطالعات  یبه برادرت بگو و اگر فرزند  ،یبرادر دار  . فرزندت بگو

 منتقل شود.   گری به نسل د ی سلاز ن ام،یپ  نیتا ا میگفتگو کن  ریغد د یدر مورد ع  میدار

که امروز در موردش حرف    یاز مطالب ناب  یلیزدند، خ  یحرف نم  ری غد  دیاگر مردم در مورد ع   ،یشمس  ۱۲۹۹در سال    ش،یسال پ   صد

  یس  ،م ینکن یام اقد یمجاز های و در شبکه مینکن یو کار م ینزن یحرف ریو اگر امسال به خاطر کرونا در مورد غد . میرا بلد نبود م یزن یم

شوند و اعتقاداتشان سست   یدچار فراموش  ریغد  د ینسبت به ع   ها   یلیخ  د ی شا  ، یشمس  ۱۴۲۹و    یالدی م  ۲۰۵۰سال    ی عنی  نده، یسال آ

کرده    نییاز مردم آن را تع  یکه کس  ستیصورت ن  نیبه ا  فهیوظ  نیو ا  م؛یکن  یادآوری  گریکد یرا دائماً به    ریغد  میدار  فهیشود. پس وظ

را   گرانی به د  ام یپ   نیابالغ ا  یبرا  امبریفرمان پ   ،یصحبت کرد  ری است و اگر تو در مورد غد  اکرم  امبریباشد، بلکه خواسته خود پ 

و   خاص چهارده معصوم تیمورد توجه و عنا  اریبس اریبس دهد،  یانجام م  یآن کار غ یو تبل  ریغد  دی . هرکه در مورد ع ای اطاعت کرده 

روز را   نای  و   دارند  دغدغه  و  اند  ننشسته  کاریب  ریکه در مورد غد  یاز کسان  نی. ائمه معصومردیگی  قرار م   نیرالمؤمنیو ام  رپیامب

 . شوند یخوشحال م اریبس ، کنندی م  یمعرف گرانیبه د

 گران یرا به د  ریغد  د یتا روز ع   میانجام بده  م یتوانی  که م   یهر کار  می ریبگ  می، تصماالن  نیاست. از هم  کینزد  ریغد  د یع   مینکن  فراموش

. د یرا پرشورتر از هر سال برگزار کن  رتانیغد   دیع   نستاگرام،یپست در ا  کیگذاشتن    ای  ل،یعکس پروفا  رییولو با تغ  م؛یکرده باش  یادآوری

و دوستانمان   مرفتی  یمجلس به آن مجلس م  نیداشته است؛ از ا  یشور و نشاط و جو  رهایغد   دیگذشته، ع   های  که در سال  نینکته مهم ا

 ر ی درگ  انمانیو چون همه اطراف  مکردی   یبرگزار م  ی و مشغول بودند و کار داشتند، مهمان  زدندی  حرف م  ریو همه در مورد غد  م یددی  یرا م

. امسال، از آن شور و  میانجام ده  یکار   م یشدی  و مشتاق م  مگرفتی  یقرار م   ریغد  دیجو ع   جانیدر شور و ه  همبودند، ما    ریغد  یکار برا

که همه  ینه در زمان  ؛ یهنرمند ،ی قدم برداشت نی رالمؤمنیام یکه جو نبود، برا ی و اگر در زمان غربت و زمان ستین ینشاط و جو خبر

. شود  یم  جادیشور در ما ا  نیناخواسته ا  یهستند، ول  طور  نیهمه ا  میگوی  ر هستند. خاک بر دهانم! نمیغد  یبرا  یدر حال انجام کار

در    م،یانجام ده  یکار  ریغد  دیع   یبرا  مینگرفت  میهنوز تصم  ست،ین  جانیشور و ه  نیچون امسال ا  دی شور نباشد و شا   نیامسال ا  دیشا

 . میداشت هایی برنامه ش یکه سال پ  یحال

. میکار کن  ریغد   دیع   یبرا  نیرالمؤمنیو غربت ام  در غربت امام عصر  مییای . بد یبساز  جانیاست؟ شما شور و ه  جانیشور و ه  بدون

 ها  یلیباشد که خ  هاییاز آن سال  ی ک یامسال    دی. شامیصحبت کن  ری غد  دی از ع   زند،ی  حرف نم  ریغد  د یاز ع   کس  چیکه ه  یروز  مییایب

 وهیش  نیاز قدرتمندتر  یک ی  شودی  گفته م   یاب یشده است. در علم بازار  لیاز کارها تعط  ی لیو خ  کنند   یو مجلس برگزار نم  زنند   ینم  رفح
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و    نیو باور شما و د دهیشما و عق یبرند و کاال  یشتریب یها نهفته است که انسان نای در افراد و ها برندها، شرکت بیتخر ای غیتبل های

و    ییدئویو  ایو مکتوب    یبه صورت متن  ای کالم به کالم، دهان به دهان و    س،یتو ف  س یف  ،یمجاز  ای  یبه صورت حضور  رااعتقاد شما  

 ی و افراد شناخته شده در جامعه، مثالً پدر برا   ی و شناسنامه و کد مل  تیهو  یافراد دارا  یسر  کی  یعنی   .انتقال دهند   گریکد یبه    یمجاز

  یکسریاگر از    کنند، ی  م  یدارند و با هم زندگ   یکوچک  یسببالعکس، چون اعتماد ن  ای کارمند و    یبرا  ریشاگرد و مد  یفرزند، معلم برا

 ار یبس  اریبوده و بس  ی ابیبازار  وهیش  نی قدرتمندتر  نیرا انتقال دهند، ا  یباور   ای کنند    ی را به هم معرف  یی کاال  ای کنند    فیهم تعر  یبرا  قیعال

دستور داده   زمانیعز  امبریو انتقال مطلب، توسط پ   ی ابیبازار  وهیش  نی و ا  دیع   نی. اندنشی  یبه ثمر م   غیتبل  ای و هدفمند، آن باور و    عیسر

و   مییبگو  گرانیبه د  م،یرا به هر اندازه که آگاه  ریغد  دیو مطالب روز ع   میاستفاده کن  وهیش  نیاز ا  میدار  فهیشده است و من و شما وظ

به    ای   دییبگو  کیرا تبر  ریغد  دیع   گرید  ینصب پالکارد داخل برد ساختمان و راهها  قیاز طر  ،یر حضو  ای  ی. در قالب مجازمیانتقال ده

 . گری د یکارها ی لیو خ د یرا انجام ده «یعل ای»ارسال غذا با برچسب  ا ی  دیکن یپنجاه خانواده کم درآمد کمک مال 

  شناسند،ی  که ما را م  ی نسبت به کسان  میدار  فهیو وظ  د یفه داری. وظشناسند ی  از افراد شما را م  یکسری و قطعاً    د یهست  تیهو  یشما دارا

  ریغد  دیقشنگ ما در روز ع   فیاز وظا  یکی.  مبرسانی  هارا به آن  ریغد  د یو مطلب روز ع   میو حرف بزن  میکن   غیکار و تبل  ریغد  دیروز ع   یبرا

 ی آرامش داشته باشند، شاد باشند و از زندگ خواهند ی که م کنند  یم  ی زندگ یی ادنی در ها  جالب است! آدم  ی لی. خم یاست که بخند نیا

به ما    نیاست که ائمه معصوم  ییروزها  نیباتریو ز  نیاز خاص تر  ی کی  ر،یغد   د ی. روز ع کنندی  اتفاق تالش م  نیا  یلذت ببرند و برا

 یروز فقط م  ن یه در اک یکس یبرا یادیز اریبس های و عظمت دهد؛ ی  م یشتریخدا به شما ثواب ب د،باشی  شادتر هرقدر اند دستور داده

 دینتوانست  ریغد  دیکه اگر در روز ع   میدار  ثی. حدکند  یمتعال گناهانتان را پاک م   یخنده شما، خدا  یشده است. در ازا  انیب  ،خندد

  ک یبه اندازه لبخند  یتا بخندد. حت د یکن یو باز دیو با زبان کودکانه، با او صحبت کن د یریرا در بغل بگ ینوزاد کوچک د، یرا بخندان یکس

متعال شاد است   یکه خدا  یروز، روز  نی. ادینکن نیرا غمگ  ی و کس  د یو خودتان شاد باش  د یاوریب  گرانی د  های  بچه کوچک، لبخند به لب

ر، مدام به یغد  د یباشد در روز ع  ادتانی . کندی شما را شاد م  د،یاست که اگر از خدا درخواست کن یروز ند،یو دوست دارد همه را شاد بب

  ای برگردان؛  ایرا به دن یشاد ا،یاز همه مردم دن یماریبا برطرف کردن ب ای. بمیبه ما که امروز شاد باش یتو دستور داد ا،ی: خدادییخدا بگو

 .برگردان ها  آن یرا به زندگ  یشاد نیرالمؤمنیام انیعیمخصوصاً ش ا،یبا برطرف کردن مشکالت همه مردم دن

 ی کار   نیرالمؤمنینشر نام ام  یعالم برا  ان یعیش  یاگر تمام   د،یانجام نده  نیرالمؤمنیام  یبرا  یکار  چ یمن، اگر شما امسال ه  زانعزی

 انسان   نیقیبه    ند، خلقت پابرجا بما  نیدر ا  نیرالمؤمنیو امامت ام  ت یکه خداوند اراده کرده که وال  ییانجام ندهند، از آنجا  ریغد  دیدر ع 

حرف بزنند. اگر ما انجام    ریو غد  ن یرالمؤمن یکه از ام  ( یو وهاب  یهودیولو    ،یحیولو مس  عه،یش  ریولو غ )را انتخاب خواهد کرد    هایی 

شدن توسط   ده ید  یفرصت خاص برا کیشدنمان توسط خداوند،    دهید   یفرصت خاص برا  کی .م یفرصت بزرگ را از دست داده ا م،ینده

  حرم امام رضا  یجلو  دیمردمان مشهد برو د،یندار  یا  دهی ا  ایاگر فکر    د، یانجام دادن ندار  یبرا  یمردمان مشهد، اگر کار  ی. ااامام رض

. دیو فکر بده  دهیانجام دادن ندارم؛ به من ا  یبرا  یکار  ر،یغد   دی. من امسال ع الرضا« یبن موس  یعل ای  کی»السالم عل :  دییو بگو  دیستیبا

، من ۹۹سال    ریکرده باشم. اصالً غد  یکمک  نیرالمؤمنیبه ام  دیانجام بدهم. به من اجازه بده   ریغد  یبرا  یکار  د یبه من اجازه بده

سال    ی ، س۱۴۲۹تا    ۱۳۹۹  ریغد  د ی. از ع دهمی  انجام م  د، ییبگو  یهر کار  . انجام دهم  یچه کار  دییکارمند شما هستم. شما به من بگو

.  اند   ده یشن  ریغد  دی درباره ع   یچه مطالب  نده،یسال آ  ی. نسل ما، س رسد  یباالخره م  م،ینده  ا ی  م یانجام ده  یکه کار  ن یفاصله است. ولو ا

از    ای   و   اند؟  خورده  ، کنند  یرا به نام خودشان م  ریکه غد  یو کسان   نیسوء استفاده گران از د  بیفر  ا یآ  اند؟   دهیشن  یمطالب درست  ایآ
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  ن،یدشمنان و بدخواهان د  دی بهره برده اند؟ اجازه نده  د، ای بوده  ها  که واسطه انتقال دادن به آن  چهارده معصوم یی ناب و وال  طالبم

 به نفع و سود خودشان استفاده کنند.   ریاز غد

کنم.  یادآوریو دوست دارم مرور و  کند یهست که ذهن بنده را مشغول م یمطالب رها،یغد دی. در ع می شد کینزد یلیگفتگو خ انیپا به

و شاد    میرا بخندان  گرانی د  م،یو شاد باش  میرا شاد کن  انیاست که اطراف  نیا  ر،یغد   یاعمال مستحب  نتری  و پرثواب  نتری  از خاص  یکی

کمک کند و    گرانی بوده که به د  نی ا  شانیکردن ا  یکه فوق العاده خاص و مهربان است. دغدغه زندگ   میرا دار  ی عالم کس  نی. در امیکن

  دی ع   میکن  تیقشنگ است که ن  یلی. خیجز امام زمان، حضرت مهد  ستین  کسی   او.  کند  کم  را  ها   مردم را شاد کند و غم و غصه

  ی کس  امام زمان د،ای از مشکالت خسته شده ،یماریاز ب ، یزندگ نی. اگر شما از امیو شاد کن میرا بخندان امسال، امام زمان ریغد

 مشکالت   و   کنند  کمک  شما   به  اند  کرده   یشما دعا کرده و سع   برای  و  اند  و فکر شما بوده   اد ی   به  روزها  و   ها  سال  نیبوده که در تمام ا

مردمان   رها،یغد   د یبوده که در ع   نیرسم بر ا  ددانی   ی. مد یرا بخندان  امام زمان   ر،یغد   د یع   نیا  د یکن  ت نی  هم   شما.  کنند  برطرف  را  شما

عالم    دیس  نیدتریبدهند. امروزه س  یدیع   یداشته باشند به مردم عاد  فهیوظ  دهاینبوده که س  طور  نیبدهند و ا  یدیع   دهایبه س  یعاد

  تی. نیامام زمان، حضرت مهد  زش،یاست؟ فرزند عز  یچه کس  خون به حضرت زهرا  نتری  و پاک  نتری  کیاست؟ نزد  یچه کس

رسم، از گذشته در   نیاست. ا  یالدیم  ۲۰۵۰و    یشمس  ۱۴۲۹سال    االن.  دیبده  هیهد  یرت مهدبه حض  ر، یغد  دیع   نیدر ا  دیکن

است. چه قدر   دهیتا به ما رس  م،ای  داده  ادی  گرانیداده و ما هم به د  اد یمطلب را به ما    نیا  ای  ندهی، گو۱۳۹۹ما مانده است. سال    یزندگ

  یسع   م،یبده  هیهد   شانیبه ا  م،یدعا کن   امام زمان  یبرا  م؛ یسنت را تکرار کن  ن یمجدداً ا  ،یشمس۱۴۲۹در سال    م ییای که ب  باستیز

. ان شاءاهلل خدا هرچه زودتر میانجام ده یاز حضرت مهد ابتیبه ن ر، یغد  د ی خوبمان را در روز ع  یها و کار  میرا شاد کن شان یا میکن

،  ۱۳۹۹  رینامه، در ذهن داشتم که کاش در غد   نینوشتن ا  یاعتراف کنم از ابتدا  د یرا برساند و غم دلشان را برطرف کند. با  شانیفرج ا

و    میگرفتی  را با امام زمانمان جشن م  رهایغد  یو تمام   شانیا  ادیرا با    مانیو ما هر سال، زندگ  افتاد  یم   فاق ات  یظهور حضرت مهد

خواهند آورد   فیتشر  فیو شر  یمرد آسمان نیاتفاق خواهد افتاد و ا  ان،یبه گفته تمام اد  یر حضرت مهدمن، ظهو  زانی. عزمیشاد بود

ب  خانمانی   یب  ،ی و غم، درد، فقر، گرسنگ مردمان در ظهور حضرت    ی. ما چه قدر در شاددیمردمان را سامان خواهند بخش  یچارگیو 

کند و امر    دایپ   لیتعج  شانیظهور ا  میو کمک کن  میحضرت شو  اوری و    اریامسال،    ریاز غد  میکن  تین  د ییایب  م؟یهست  کیشر  یمهد

 .  م یانتقال ده ردمانبه م نهیبه س نهیرا س ریغد

امام زمان،   ر، یغد  یروزها  نیو امام ا  نیرالمؤمنیام  ر، یغد  ریکردن با ام  عتیب  ر، یغد  د یما در روز ع   فی وظا  نتری  از مهم   ی کی  ان، یپا   در

 :  دیکلمات را با من تکرار کن ن یاست. لطفاً ا یحضرت مهد

تا حضرت   شانیو فرزندان ا  نیرالمؤمن یام  تیکه در مورد امامت و وال   رمگی  یرا شاهد م   امبرانتیمن امشب تو را و فرشتگانت و پ   ا،یخدا

  تیوال  غیتبل  یداد و برا  همجان خوا  عت، یب  ن یخواهم کرد و با ا  یزندگ  عت،یب  نیکنم؛ با ا  ی م  عتیب  یبا حضرت مهد  ،  یمهد

 تمام تالشم را خواهم کرد.   نیرالمؤمنیام

 . مکنی یم  م یتقد یصلوات نی رالمؤمنیدر فرجشان، به ساحت مقدس ام لیجهت تعج شان،یا یامام زمانمان و سالمت یشاد دیام به


