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 السالم در مراسم سه روزه ماه رجب )اعتکاف(  هیامام عصر عل غ یتبل

 م ی بسم الله الرحمن الرح 
 

 م؟ یرا شروع کن عصر  یبه آستان مقدس حضرت ول یرجب خدمتگزار ۱۳از  چگونه

 

 اعتکاف  یاز فضا  استفاده

 : ند یفرما  یم  ،خواهند مطرح کنند یهدف خلقت را م  میخداوند عالم در قرآن کر یوقت

 ( ۵۶/اتی)ذار   عبدون یما خلقت الجن و االنس اال ل و

 ی ما طور ی زندگ یکه برنامه ها می بدان د ی و با م یگاه فراموش کنچیه  د یا بن عبادت خداوند است و   ا یدن ن یما از آمدن به ا ی هدف اصل  پس

 بشود که اصل عبادت ما باشد.  یطراح د یبا

که در تورات   میدار  از امام صادق   یی با یز  اریبس  ث یحد  . میاوقاتمان را هم آماده عبادت کن  د ی ما با  ،باالست  نقدریعبادت ا  تیاهم  ی وقت

پر  یازی ن یقلب شما را از غنا و ب  ،د یشد نگونهیکه اگر ا دیعبادت من فارغ البال کن یخودتان را برا ؛فرزندان آدم یا :نوشته شده نگونهیا

شما را برطرف کنم و قلبت را از خوف  یکنم و بر من است که حاجت ها ین رها نم را با درخواست ها و مشکالت خودتا شما کنم و  یم

 (طلبک یامالء قلبک غنا و الاکلک ال)  خودم پر کنم. تیو خش

از   د یاست که ما با  هیومی  یدر نماز ها  یحت  یفیاز نظر ک  یکیفارغ کردن    نیعبادت فارغ کند که ا  یکه قلبش را برا   یکس  نیبنابرا  پس

  یوقت مناسب  یو مکان  یاز لحاظ زمان  زین  یکی  .خدا را عبادت نمود  دیبا   تیفیپرک  نگونهیعبادت در حال نماز و ا  یبرا  ،م یقطع بشو  ایهمه دن

 یویاست( و از همه مشاغل دن  یاستحباب  دی )با  میکن  یعبادت خداوند خال  یبرا  دیکه واقعا سه روز را با میکن  یخداوند خال  تعباد  یرا برا

کند و   یکند و ما را به خودمان واگذار نم یم یازین یصورت خداوند قلب ما را مملو از ب نیدر ا .میو به عبادت خداوند بپرداز میقطع کن

 شود.  یقلبمان مملو از خودش م

  ،میو با عجله پرداخت  تیفیک  ی ب  یمختلف و عبادت ها   یو به کارها  م ینکرد  ی عبادت خداوند قلبمان را خال  یاگر خودمان را برا  حال

نگران و دلواپس   شهیو هم  ایدن  یها  یو گرفتار  ایکنم و دائم به فکر دن  یم  ایقلبت را مشغول دن  دیگو  یبرعکس خواهد شد و خداوند م

 . یحاجتت باش البکنم که خودت به دن ی شود و من تو را رها م ی تو هم بر آورده نم یو حاجت ها یهست

  م ایزمان ها ا  نیاز بهتر  ی کیکه    میو خودمان را از همه جا فارغ و قطع کن  م یده  صاختصاعبادت خداوند    یبرارا    یوقت  دی باحتما    نیبنابرا

به   لتیدر احترام و فض  ی است و ماه  ی ماه رجب ماه بزرگ  ندیفرما  یم   اکرم  امبریاست و پ   ی ماه رجب ماه بزرگ  .ماه رجب است  ضیالب

 . رسد یآن نم

چون رحمت   ؛ندیو رجب را اصب گو  دیاستغفار کن  اد یماه ز  نیپس در ا  .ماه رجب ماه استغفار امت من است  : فرمودند  گرید  یدر جا

 شود.  یم  ختهیر اریامت من بس خداوند بر

 دایپ   قیو توف  د یایب  شیپ   یممکن است کارنیم،  بک  یکار  میبخواهبه طور معمول    یوقت  ،استحباب و حرمت دارد  نقدریماه ا  نیا  یوقت

لذت بخش    یخودمان به صورت فرد  یاستفاده برا  نیو ا  میاستفاده کن  یمعنو  اریبس  یشود از فضا  یحضور در اعتکاف باعث م  یول  مینکن

 است.

 م یکن  ی م  هیباعث لذت و ارتقاء است و مرتب توص  یاز نظر فرد  اریدانند که بس  ی اند و م  دهیلذت آن را چش  ، که مشرف شده اند   ی کسان

 ثر و خوب خواهد بود.ؤار میبس کهبشمارند  متیغنشان  یو معنو یفرد یخودساز یبرافضا را   نیتا ا

 .آمرزد  یخداوند تمام گناهان گذشته اش را م ،اعتکاف کند  مانیا یهر کس که از رو  :فرمودند اکرم امبریپ 

او و آتش جهنم سه خندق و حفره بزرگ    نیخداوند ب  ،اعتکاف کند خداوند    یبخاطر رضاروز را    کی  یاگر کس  :فرمودند  یگرید  ثیحد  در

 است. نیفاصله اش دورتر از شرق و غرب زم یگذارد که هر حفره ا یم

 گرید  ثیارزشمند است و در احاد  اریاعتکاف بس  نیدهد و بنابرا  یتش جهنم خداوند قرار مآآن فرد و    نی پهناور ب  نیچن  حفره هایی  یعنی

 : فرمودند   امام صادق  یگرید  ثی مثال در حد  .کنند   یم  سهیاعتکاف مقا  یبا بزرگ  ،کنند  سهیرا مقا  یز یهر چ  یخواهند بزرگ  ی م  یوقت

عمره و دو ماه اعتکاف در   کیحج    ک یاو    یخداوند برا  ، برساند  جهیبه نتمنش تالش کند و آن را  ؤ ت برادر مجرفع حا  رکه د  یکس
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 نیبنابرا  .شود  یاو نوشته م  یثواب حج و عمره برا  ،برآورده نشود  مؤمنت آن  جاگر تالش کند و حا  .سدینو  یمسجدالحرام به همراه روزه م

 یدوستان برا  م یکن  ی م  هیو سازنده است و توص  یمعنو  ارینشان دهنده عظمت اعتکاف است و بس  نیکردند و ا  سهیاوقات هم مقا  یلیخ

 حتما شرکت کنند. یخودساز

هستند که عمر   یبود اما از آن جهت که مخاطب ما خدمتگزاران  یجهت خودساز  ،می کرد  انیاعتکاف ب  یرا که در مورد ارزش فرد  آنچه

 : میرا عرض کن یموارد دی باب هم با نیدر ا  ،نندک  یم تیاهل ب یخود را صرف خدمتگزار

  ، ادیزحمات ز  رغم یتالش کرد و ممکن است عل  اریبس  د یبا  نیدعوت مدعو  یبرا  . میریشعبان جشن بگ  مهین  یبرا  میخواه  ی م  د یکن  فرض

نداشته باشند   یمعنو  یممکن است آمادگ  ،ندیآ  یکه م  یشود و افراد  یادیز  نهیهز  دی با  ییرایپذ  یبرا  شرکت نکنند.  نیاز مدعو  یعده ا

هست که   یزحمات ها نیا .هم ندارند یهر حرف  یو آمادگ مییمطلب بگو یلیخ میتوان ینم و میدار یاست که وقت کم نیا گریو مشکل د

 کند.  یبزرگداشت مناسبت ها را سخت م

 ریو در مس  اند پاک و خودباخته هستند که آماده    یانسان ها  یسر  کی  نکهیاول ا  .ها وجود ندارد  یسخت  نیکدام از ا  چیاعتکاف ه  در

 است. اریصحبت ها بس ریثأمناسب است و نفوذ و ت  یلیکه خ میدار یمعنو اریبس یافتادند و فضا یپاک 

چون فرصت استراحت    .ستاکم    ا ی  ستین  یهستند و معموال هم خستگ  اریو افراد سه روز در اخت  میدار  زیادی  نظر فرصت هم فرصت  از

 ی و استعداد برا ی تشنگ ، دیدار یی توانا نندیب ی م  یوقت ،دیینگو یزیاگر شما چ ی است و حت اد یحرفها ز دنیشن یآنها برا ی دارند و آمادگ

  .ستین  ازیهم ن  یا  نهیهز  چیو ه  دیندار  یمشکل  چ یه  ییرایپذ  یبرا.  ستیدعوت الزم ن  یوجه مهندس  چیو به ه  مهیا می شود  دنیشن

  یکنم دوستان   یخواهش م  .دیمختلف دغدغه اش را دار  یکه در مناسبت ها  یا  ی غیتبل  یکارها  یاست برا  ی عال  اریبس  ییفضا   نیبنابرا

 غیفرصت بزرگ تبل  ک یکه    دوستان استفاده کنند   د یحتما با   ،دارد  شانیفضا برا  ن یکه ا  یفرد  ده یگذشته از فا  ، دارند  غ یبلکه دغدغه ت

 .است

 م؟یداشته باش  ییچه برنامه ها  حال

برود   تواند  ی نم  یاز خارج از اعتکاف معموال کس  یعن ی  . میاست که حتما خودمان معتکف باش  ن یا  ،میبکن   ی غیکار تبل  میبتوان  نکهیا  شرط

 یمسجد منتقل کرد و در سخنران ن یاز حرفها را به مسئول یلیتوان خ  یم ،میاگر خودمان به صورت معتکف شرکت کن یول .کند  یو کار

 کنند.  ی را غن شانیشود اعمال کرد که بتوانند برنامه ها ینظرات را م  نیها و دعاها ا یها و مداح

 : می ده یاعتکاف م  نیکه به مسئول ینظرات

 . میها را اجرا کن هیتوص  نیاالمکان ا یحت دیکه خودمان هم با  دیکن توجه

  یکه برنامه دائم  یبه صورت  ؛ندیتر بگو  یرا عمل  شنهاداتشانیبا سخنرانان صحبت شود که پ   یعنی  .باشد  ی: به صورت کارگاه اول   نکته

 .بهتر استباشد، 

اگر امکان آن   ،کنند  انیب  نیمعتکف  یدارند برا  یسخنران  ییخود افراد توانا  نکهیا  ایسخنران ها    یبرا  ،توان گفت  یکه م  ینکته ا  نیاول

  یسخنران  شانیحلقه ها برا  نیو در ا  د یده  لیتشکبه نام حلقه معرفت  ا هشت نفره  ی هفت    یگروه ها  دیتوان  ی م  ،نبود  یجمع  یسخنران

 .دیهم عنوان کن هیبق یبرا جیو به تدر دیآنها بگوئ یو برا دیاز افراد دوست شو یسر کیبا   لاز او نکهیا ا ی دیکن

 

 اصالح گذشته اول:   بحث

 ی کس  ستیاز ما ن  میدار  تیدر روا  .میکه محاسبه نفس کن  میو تجربه کرده باش  میخودمان هم بلد باش  دیالبته با  .میبده  ادیبه افراد    دیبا

ثوابها شکر   یو برا  میرا استغفار کن  می که کرد  ی و گناهان  مینفس مان را محاسبه کن  د یهر روز با  نیبنابرا  که به حساب نفس خودش نرسد. 

 . میکن

 محاسبه سه قسمت دارد: :م یبده اد یحرف را به آنها   نیا د یبا

 که در رابطه با خداوند است ییکارها -۱

 است عصر  یکه در رابطه با حضرت ول ییکارها -2

 که در رابطه با مردم است ییکارها -۳
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 طول سال داشته باشد.  یرا برا نهایفرد بتواند همه ا  باشد تا یل یموبا شن یکیاپل ای یاست دفترچه ا بهتر

 رد؟ یمهم استغفار است: استغفار چگونه انجام بپذ  موضوع

که   یسخنران  ا یبه افراد داده شود   یو به همراه جزوات  حیتوض  دی نماز شب که با  یک ی  .اردداست و دو نوع    یمهم  اریاستغفار موضوع بس  نیا

را  یوقت خاص   تابا مسئول اعتکاف هماهنگ شود  د یدر مورد آمرزش گناهان در نماز شب که با داشته باشد؛ در مورد نماز شب سخنران 

مناجات دسته    یبرا  ینماز شب، وقت مستقل  یبرا  یشب است. پس وقت مستقل  مهیاعتکاف ن  ییچون زمان طال  .ارندنماز شب بگذ  یبرا

 باشد.  یعبادات فرد یبرا یوقت مستقل.( و  ..)خمسه عشر و شبانه یجمع

 م؟ یچه کن ،حاال بعد از توبه از گناهان گذشته .میرا پاک کن گناهان گذشتهبود که  نیا یاول محسابه نفس و استغفار برا قسمت

 

هدف ما ارتقاء    نتواند ما را آلوده کند.   طان یکه ش  میو چه کن  میچه کن  نده یآ  یبرا  ، م یحال که پاک شد  : ندهیدر آ  ح یحرکت صح  راه

 است.  یمعنو

کتاب الله و   نیالثقل   کمیتارک ف  ی: ان  ندیفرما  یم  حضرت رسول  ،نیثقل  ثیکار در مرحله دوم تمسک به قرآن است: در حد  نیاول

ابدا   ،دیدو چنگ بزن  نیکه به ا  یقرآن و عترتم مادام   .گذارم  ی م  یشما باق   نیگرانبها ب  زی: دو چما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا  یعترت

 شد.  دیگمراه نخواه

 .میبشو تی است که متمسک به قرآن و اهل ب نیا ،امر نیا یبرا ینیو راه تضم م یاست که گمراه نشو نیما ا هدف 

 نگونه یا  شود.   یکند و بعد هم تمام م   یخوش لحن تالوت م  یقار  کی است که    نگونهیاستفاده از قرآن ا  ،از مساجد  یاریدر بس  سفانهأ مت

فراوان مهمان   یبا غذاها  م یعظ  یسفره و مهمان  ک یبر سر    یوقت   هم ظلم به قرآن و هم ظلم به خودمان است.  ،برخورد کردن با قرآن

 و هم ظلم به نعمت است. زبانیهم ظلم به م ،هم ظلم به خودمان ،میفقط نان خشک بخور هسر سفر نکهیا ،میهست

البته خواندن قرآن   .است  ینیپائ  یل یخدرجه    دنیفقط قرآن خواندن و نفهم   . میو بعد عمل کن  میقرآن را فرستاده که ما بفهم  خداوند

که تدبر در قرآن مهم است و بهتر است در   م یبده  اد یبه افراد هم    دی است و با  ی کم لطف  بسیارقرآن    یبه روخوان  یاکتفا  یدارد ول  تینوران

 بشود. لیتدبر در قرآن تشک قهحل چند ، اعتکاف

: خداوند چرا به والعصر قسم دیدر ذهن افراد آنها را به تدبر در قرآن دعوت کن  سؤال  جادیا  کیبا    دیتوان   یدر مورد سوره والعصر م  مثال

 نشود.  جادیکه در ذهن افراد شبهه ا  دیخودتان پاسخ را بده دیتوجه کن د یالبته با خورده است؟

 هستند؟  انی: چرا همه در زخسر یاالنسان لف ان 

 ریجامع التفاس  ید  یاگر امکان بردن و استفاده از س  ،و پس از آن  م یده  یو با نظرات خود جواب م  م یکن  ی ها را م  سؤالمختلف    انواع

 . میکن یمراجعه م ریبه تفاس ،است

بلکه   .ردیانجام بگ  یأبه ر  ریتفس  میخواه  ی نکرده نم  یو خدا  م یکن  یم   حیتصح  یی روا  ریو بعد نظراتمان را با تفاس  م یکن  ی اول تدبر م  پس

سوره   یبرا  میسه روز بتوان  نیاگر در ا  .میکن  یرا عمل م  میدار  اتیاز روا  که  یو بعد از آن برداشت  میتدبر در قرآن کن   اتیمنطبق با روا

 ی سر  کی  ، طرح را اجرا کند  یکار بشود و به طور دسته جمع  نیاگر مسجد متکفل ا  خوب است و   یل یخ  ،م یرا کن  کار  نیکوچک ا  یها

 ر ینفر آشنا به تفاس  کیو بعد    دیو پاسخ ده  دیت فکر کنسؤاال  نیراجع به ا  ندیمسجد بدهند و بگو  نی توانند مسئول  یم  یت را حتسؤاال

 کارگاه تدبر در قرآن است.  کی ن یا .کند اتیمنطبق بر روا یجمع بند ییروا

ما قرآن را مستقل از امام   یعنی  .هستند  تیباشد که ثقل اکبر که قرآن و ثقل اصغر اهل ب  ینیثقل  کردیرو  دیحتما با  ،ما به قرآن  کردیرو

ما   .میبخواه از امام زمان  د یبافهم آن را هم   وساده از قرآن    یروخوان  قیهمان توف  ی حت  ،شروع کار با قرآن  ی و همان ابتدا  م یدان  ینم

تِلوِ قرآن   ی که ترجمان قرآن و تال  ی کس  یا  ی عنی  .کتاب الله و ترجمانه   یتال  ای  : میکن  ی عرض م  خدمت امام زمان  ،س یآل    ارتیدر ز

 د ی باالتر از آن عمل به قرآن را هم با  ی و حت  د یکن  م یکه فهم قرآن را به ما تعل  م یبخواه  د یبا   شان یعلم به قرآن دارند و از ا شانیا  .. .دیهست

  ی اوقات ممکن است به گمراه   یلیخ   و   ستیدرست ن  ، قرآن را من مستقال خودم بخوانم و بفهمم  نکهیوگرنه ا   .میبخواه  از امام زمان

فهم و درک    حیتصح  یبرا  ثیو از احاد  م یکن  عرضه به امام زمان  ی ول   .م یو تدبر کن  میبخوان  د یحتما با   ، میچون علم به قرآن ندار  .برسد

 . میمان از قرآن استفاده کن
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و ثواب همه تالوت ها    میکن  م یتقد  شانیبه ا  یا  هیو هد   م ییایب  ،برسد  جهیتر به نت  یقطع   توسل ما به امام زمان  نیا  نکهیا  یبرا  حال

دهند و  ی ده برابر و صد برابر به ما پاسخ م شانیا ،میکن  یم  هیما به حضرت هد ی و وقت میکن هیهد  شانیبه قرآن مان را به ا یو عمل ها

 کرد یان روهم  نیو ا  میکن  یم   هیاعمال را به حضرت هد  نیبه ما لطف خواهند فرمود و ثواب ا  یبزرگتر  اریبس  قاتیم هستند و قطعا توفیکر

و   میکن داامام ج  ازقرآن را    د ینبا   پس  . شوند  ی فرمودند هرگز و ابدا از هم جدا نم  به قرآن است و همان است که حضرت رسول  ینیثقل

 است. نیثقل ثینقض حد جدا کردن قرآن از ائمه

 

 تی: کارگاه تمسک به اهل بیاصل  مبحث

 .ردیگ   یصورت م یهم کارگاه  در این قسمتکه   میرا شروع کن غیتبل یعن ی ، مان  یرسالت اصل میخواه یم

حال   .میهم متمسک شو تیبه اهل ب  دی عالوه بر قرآن با ،طانیپناه بردن از شر ش یمکمل قرآن هستند و برا تیاهل ب م یمعتقد  ما

  یهنگام  ی نگاتگت  نیو ا  میاست که ما ارتباط فعال و تنگاتنگ با حضرت باش  ن یا  طانیدر مقابل ش  معصوم  تیحما  ازراه استفاده    نیبهتر

به    شان یا  ،کردم  یاری را نصرت و    که من امام زمان  یوقت  .میباش  و ناصر امام زمان  اوریرسد که ما خدمتگزار و    ی به اوج خود م

  طان یباشم و ش  من سرباز امام زمان  یبه من خواهند کرد و مسلما وقت   یاربزرگیبس  ی ، احسان هاهل جزاء االحسان اال االحسان حم  

چون  یچه برسد به فرمانده ا ،حفظ نکند طانیدور است که سربازش را در مقابل شبه  یفرمانده معمول کیاز ساحت  ،به من حمله کند

 یرا م  طانیثاقب ش  یصد همچون شهاب  در  صد   ،کند  یرگاهشان خدمت مدخالصانه به    یکه کس  نندیبب  ی . و وقترعص  یحضرت ول

حضرت صاحب  نی است که به کهف حص نیا طانیما در مقابل ش ینیراه تضم نیبنابرا .کنند یدور م اورشانیخادم و  نیرا از ا اورانند و 

 . میپناه ببر الزمان

بن  ی عل ت ی: والیامن من عذاب یفمن دخل حصن  .یحصن طالبیبن اب یعل  ة یوال   سلسله الذهب دوم فرمودند: ثیدر حد رضا امام

 . است منیاز عذاب من در ا ،قلعه وارد شود نیقلعه محکم من است و هرکس به ا طالبیاب

 . دیبه او نخواهد رس طانیزور ش ،قلعه شود  نیکه وارد ا یکس

هرکدام    ،داده شد  حیسه عرصه توض   نیا  یوقت  .دهند  حیتوض  نیمعتکف  یبرا  میاز سخنرانان بخواه  دیسه عرصه دارد که با  تیاهل ب  یاری

 شود: ی داده م حیهم توض

 با دست یاری  ،با زبان یاری ، با قلب یاری

 ،در خطر باشد   عهیکجا ش که هر  ندیآ  یم  رونیباورمند از اعتکاف ب  یاوران یشود و   یم  نهیدر وجودشان نهاد  ،کنند   نیدر اعتکاف تمر  افراد

  ی با هماهنگ   یحت  تیاهل ب  اورانیبه عنوان    ،برپا شود  یدر هر مسجد  یالتیکنند و اگر بشود تشک  یو دفاع م  دیبه داد خواهند رس

  ی پردازند و در مناسبت ها  یم  تی اهل ب  یاریکرد که به    جادیا  یعیوس  التیتشک  ،کند  یکه کل اعتکاف را برگزار م  غاتیتبل  انسازم

در مناسبت ها و   تیاهل ب  یاریاست و   تیاهل ب  یاریدر    طانی از شر ش  یمنیا  پس  .شعبان  مهیاز جمله ن   ؛مختلف کار خواهد کرد

 خواهد کرد.  دای نمود پ   نیبزرگداشت و دفاع از د

 ح یچون فرصت توض . کنم ی عرض م ترواریهستند که فعال ت  یخوب یمحمل ها  اریبس ، م یسه روز دار نی گفتگو در ا یکه برا یی ها  محمل

 :ستین

مبارک   الدیرا با م  خوداست و اعتکاف و توبه    یمبارک  یاست که همزمان  نیمؤمنرالیحضرت ام  الدیرجب برابر با م  ۱۳  ،اعتکاف   روز اول

 م. یکن یشروع م ریحضرت ام

 . رساند یرا م ت یو وال یتوحد نیب قیارتباط عم نیدر خانه خداست که ا نیمؤمنرالیام الد ی: مدوم

و فقط درب    دیدرها را مسدود کنهمه  خداوند دستور داد    ،در داشتند  یکه به مسجد النب  یی: همه خانه ها«سد االبواب اال بابه »  :سوم

 برخی  میتوان  یماست که    نیا  یمسئله بعد  .توان آن را پروروش داد  یاست و م  یکاربرد  اریبحث بس  نیا  باز باشد.  نیمؤمنرالیخانه ام

شدند و تنها    ی نجات معرف  یکشت  تیکه در آن تنها اهل ب  نهیسف   ثیمثل حد  . میکن  ان یرا ب  میدار  تیدر رابطه با وال   که  یی نمادها

 ت هالک   ، نشود  کشتیاگر سوار بر    ،خدا است  امبریکه فرزند پ   فرزند نوح  ی حت  . کنند  ی م  داینجات پ   ، سوار باشند  یکشت  نیکه بر ا  ی کسان

 است. تیتنها راه نجات توسل به اهل ب بگوییم نیاست که به معتکف نیو هدف ما ا یابد می 

 شود استفاده کرد. یخوب م زهیانگ نیاز ا ،از گناهان را دارند یدور زهیانگ نیچون معتکف که میکن یموارد را در روز اول مطرح م نیا ما
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 : تیوال  تیاهم

را   تیحضرت وال  است.  ریدر خطابه غد   تیدر مورد وال  امبراکرمیپ  ش یفرما  ،تیوال  تینشان دادن اهم  یسخن ها برا  نیاز بهتر  یکی

  نیبنابرا  .دارند  یچه عاقبت  ،کنند  ی م  یکه دور  یدارند و کسان  یعاقبت  چه،  شوند   یکه متوسل م  یفرمودند که کسان  حیخوب توض   یلیخ

کنند و در معرض استفاده    یداریرا خر  ریکه خطبه غد   د یقبل از اعتکاف با مسجد هماهنگ کن  ، دیتوان  یاست که اگر م   نیما ا  هیتوص

 قرار بدهند.  یمعتکف

داده شود    به آنهاهمان موقع    ،ندیآ   ی ثبت نام م  یبرا  یقرار داده شود و وقت   نیمعتکف  جیپک  ءکه جز  میبا مسئول اعتکاف صحبت کن  اگر

فرصت   نیهم بهتر  نیمؤمن رالیام  الدیشود که افراد بخوانند و م  یباعث م   نیو ا  میمسابقه داراز آن    ،دیکه بخوان  ندیو بعد به آنها بگو

 . ریانسان با استفاده از خطابه غد یخودساز تیروز اول اهم پس. آن انیب یاست برا

 دوم:  روز

  ی بایز  ث یهستند و احاد  عصر ی پدر زنده ما هم اکنون حضرت ول بگوییم  می باشد تا  یمناسب  اریفرصت بس  کهاول روز پدر است   روز

 انیجا دارد ب  یلیکه خ  یزیچ  نکهی ا  ژه یقابل طرح هست. به و  نهایکه همه ا  میو حقوق آنها دار  و ائمه  امبریرا در مورد ابوت پ   ائمه

که   میبده  شنهادیم؟پ یدر نظر دار  یا  هیمان چه هد  یپدر معنو  یحال برا  .میگرفته ا  هیپدرانمان هد  یاست که در روز پدر برا  نیا  ،شود

 . عمل( نی)نه بهتر نظر نیبهتر یبرا میبرگزار کن یو مسابقه ا ست؟یچ هیهد نیبهتر

 

 در اعتکاف:   به امام عصر  هیهد

 . است هینس یسر کیو  ینقد  یایهدا یسر کی م؟یکن  میتقد  میتوان یم  یی ایهدا چه

 ست؟یچ ینقد  یایهدا

 ما رقم زده است؟ امام عصر یاعتکاف را برا نیا یکس چه

  ییکارهاتمام  است که ثواب    نیما ا  یو تشکر نقد  میتشکر کن  ،میمان که از برکت حضرت دار  یو معنو ینعمات ماد  نیبخاطر همه ا  د یبا

و   میکن  هیهدبه حضرت  را   آن  ثواب  ،میکه کرد  یریبه بعد هر کار خ  نیاست که از ا نیا  هیتشکر نس  .میکن  میتقد  شانیرا به ا  میکه کرد

 است.  یبزرگ اریبس  هیو هد می کن یاری تا با دست و زبان و قلب مان  میقول بده شانیاست که به ا نیا شانیا یراما ب هیهد بهترین

 

 با قلب:  یاری: اول

 . شود ادیز تی و وال  شانیمان نسبت به ا معرفت

 ر یخوب خطابه غد ادگرفتنیخواندن و  : ی عمل کار

 

 محبت به امام عصر شیدوم: افزا   بحث

  . مطرح کنیمبه ما داشته اند را   که امام زمان  یالطاف  ا یکنند    یمعرف  ی د ی کتاب و سبه سخنرانان  تا  م یاز مسئول مسجد بخواه د یبا

  ،افراد داشته اند   یکه برا  ییازها یرفع ن  لطف و کرم شان،  شان، یاز فضائل ا  محبت به حضرت خواهد بود.  شینکته باعث افزا  نیدانستن ا

 . بگوییم

 .میدعوت کنبرای توسل  میتوان یرا م تی دلسوخته و محب اهل ب مداحان

 

 ی سوم: انتظار واقع  بحث

نخواهد   یانتظارمان واقع   ، مینداشته باش  ی داشتن است و اگر محبت واقع  شانینسبت به ا  ی مستلزم محبت واقع  ،حضرت بودن  ی واقع  منتظر

 . ردیخواهد بود که از قلب پرسوز نشات بگ یواقع  یبود و انتظار

 

 میکن  هیاعمال را هد یچهارم: تمام   بحث
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بخصوص اگر با    .شود  یم  هیعهد بعد از نماز صبح توص  یخواندن دعا  ،کار  نیا  یکه برا  عهد با امام عصر  دیپنجم: تجد  بحث

 شود. جاد یا خوانده و جو محبت به امام عصر یمداح

 

 با زبان:  ی اری:  دوم

  بر فرج امام عصر   یکنند و مصداق بزرگ آن دعا  نهیبا زبان را در اعتکاف نهاد  یاریاست که    نیا   نیمبلغ  فیوظا  نیاز بزرگتر  یکی

 امیمبارک ا  ام ی هستند و االن ما در ا  بتیحق دارند و در زندان غ   اریما بر گردنمان بس  یچون آقا  .است  ف یوظا  نیاست که از بزرگتر

 فرج است. یدعا یبرا طیشرا نیو طاهر هستند و بهتر بیمکان مبارک است و افراد هم ط ،میهست ضیالب

بر    یدعا  یو نفس ها برا  هی. اصل دعا و گرمیکن  انیب  ، که بر خود شخص دعا کننده دارد  یفراوان  راتی ثأ بر فرج را از جمله ت  یدعا  فوائد

 با زبان است.  یاری  یعال  قیاز مصاد ی کی نیفرج است و ا

 نیاز ا شیب ینکرده است و حضرت توقعرا برآورده  خواست امام زمان ،میفقط دعا و قرآن خودمان را بخوان ،میبرو یمسجد به نکهیا

  اد یدعاگوها را هم ز  لکهب  ،م یدعا کن  اد یز  د یبانه تنها خودمان    یعنی  الفرج   لی اکثروالدعا بلتعجچون خودشان فرموده اند:    .از ما دارند 

 باسوز و آه دعا کنند.  تا  م یحساسات برسان نیاست که افراد را به ا نیو رسالت ما ا میکن

  : دیفرما  ی سال عذاب از آنها برداشته شد و بعد م ۱۳۰کردند و  هیچهل صباح زجه زدند و گر لیاسرائ ی که بن  یمعروف  ث یهمان حد مثل

تضرع   دیبا نیبنابرا .آن ادامه خواهد داشت تیکمتر خواهد شد وگرنه تا نها بتیزمان غ  ،د یهم اگر دعا کن انیعیشما ش یعنی هکذا انتم

 . م یکن ادهیپ  نیز مردم  نیدر بو  میدر دعا داشته باش

 

 دوم با زبان: ختم قرآن  یاری دوم    نوع

است   نیا  ،با ختم قرآن  ینیتوان ختم کرد و برخورد ثقل یدو بار م   یروز  ، نفر معتکف هستند  ۶۰به عنوان مثال اگر که   م یکن  م یتقس  د یبا

دعا    مانیفرج موال  یبرا  آن هم   دعا و  کیهم    پس همه با  .زود خداوند خواهد داد  ا ی  ریمستجاب دارد که د   ی دعا  کی  ی که هر ختم قرآن

 .میرا خرج حضرت کن قرآنختم   نیو ا  باشد

 

 دوم با زبان: اعمال ام داوود  ی اریسوم    نوع

بوده   یام داوود مادر . میانجام ده به نام اعمال ام داوود که بهتر است به قصد فرج امام زمان وجود دارد یی بایروز سوم مناجات ز در

کنند   ی حضرت به او سفارش م  .کند که من از پسرم خبر ندارم  ی م  ت یرسد و شکا  ی م  بوده و نزد حضرت صادق   یکه پسرش زندان 

 داد.  یمانجام خواه بت یاز زندان غ  مانیموال یآزاد یپس ما هم برا   .اعمال را انجام بده نیا ،فرزندت از زندان یآزاد یبرا

 

 با دست:  یاری

با قلب  یاری  شده و تیبه اهل ب  یرسان یاری طهارت افراد فراهم شده و دغده مند  نهیزم ،م یبرنامه ها را انجام ده  نیاگر تمام ا نجیتا ا

 : میده یحال ادامه م. و زبان را شروع کرده اند

 .است امام عصر یاری ینجات از گمراه یبرا ینیتضم یاز راه ها یکی

 است.  یمفصل اریواجبات و ترک محرمات که بحث بس انجام

 ثی حد  نینه باعث ننگ ما و همچن  ، د یما باش  نتی: زنایوالتکونوا ش  نایکونوا لنا ز:  ند یفرما  ی است که م  ی ثیطبق حد  ی عمل  ی اری  نیا

 .تانیاز زبان ها  ریبا غ   ،دیما بخوان ی: مردم را به سوالسنتکم  ریکونوا دعاه الناس بغ: د یفرما ی که م یگرید

 مهم است.  یلیتعهد به عمل خ نیبنابرا
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 با دست:  یاریدوم    نوع

 شانیا یاری ،میحضرت صدقه ده ی اگر در راه سالمت .چون صدقه در واقع دسترنج ماست .امام عصر یسالمت یصدقه برا یجمع آور 

 . میانجام ده یریو کار خ م یبرسان یاری شانیا انیعیبه ش نکهیا ای با دست مان است 

است که در آن   تیمجالس ذکر اهل ب  یی برپا   ، با دست  یاری   یعال  قیاز مصاد  یک ی  بگوییماست که به افراد    نیو مهم ا  یاصل  بحث

 جوانان آشنا شوند.  تاگفته بود   تیمناقب و الطاف اهل ب

 

 ی برا  ی مجالس  یی و برپا   میکن  ینه دستوراتشان را اجرا م  میدار  یچون نه ارتباط  . میقهر هست  تیاز ما عمال با اهل ب  یلیخ  سفانهأ مت

آنچنان که دست افراد را در  ؛میدهحضرت انجام  غیتبل میتوان یاست و در آن مجالس م یمناسب نهیگز اریبس تیمردم با اهل ب یآشت

دست مردم را  ی وقت .رندیبگ شانیشان را از ا نیشان عرضه کنند و د یقیو از آن به بعد مشکالتشان را به پدر حق میدست حضرت بگذار

تمسک   تیتمسک به اهل ب  قیمصاد  نیتر  یاز اصل  یک یشوند و    یو منحرف نم   رند یگ  ی شان را از امام م  نید  ، میدر دست حضرت بگذار

 کنند. یمختلف خدمتگزار ی که در مناسبت ها  میده یم حیتوض نیبه معتف نیبنابرا .است حیصح نیاخذ د یبرا

  بایجشن ز  کیبا تدارک    مناسبت به حضرت خدمت کنند؟  نیهستند که در ا  لیما  یکسان  چه.  شعبان است  مهیمناسبت ن  نیاول  مثال

اعتکاف    یدهد و از فضا  یتواند انجام م   یکه م   یکنند و هرکس هرکار  یم  یمقدمات همراه  نیا  دنی از افراد با شن  یلیخ  کنند؟   یاری

 استفاده کند.  تیاهل ب یاری یتوان برا یم

زورش به آنها نخواهد   گرید  طانیآمده اند که ش  ی چون در درجه اول افراد به آن قلعه محکم  ؛است  محصول اعتکاف  نیبزرگترما    یبرا  نیا

 . میسمت بکشان نیکه دورتر هستند را به ا یو افراد میر یبگ ی در محالت مجالس بزرگ میتوان ی آنها م لهیبه وس ای و ثان دیرس

  یی شناسا  یاعتکاف برا.  استفاده کردان  آن   یها  یی از توانا   و   توان افراد را جمع کرد  ی م  .. .و  هیفاطم  ن،یمحرم، اربع  ، ریغد  ی بعد  مناسبت

 است.  یخوب یلیخ تیموقع  ،که کمک کنند ی محل یروهاین

و   شانیا  یبرا  یاورانی   جادیدر ا  ت یبه اهل ب  میکن  یکمک  نکهیا  ایو ثان   میشواوال خودمان پاک    نکهیا  یبرا  میکن  یدر اعتکاف شرکت م 

 مراسم سه روزه سخت تر است. نیاز ا رونیمساعد در ب نهیزم نیا .پربرکت خواهد بود گرانیما و د یبرا


