
 

 1صفحه 

 

 45کارگاه آموزشی شماره 
 با قدرت و اقتدار بیشتر پیش به سوی جشن های بزرگ نیمه شعبان

 م ی ح حمن الر بسم الله الر 
 

 .میبرگزار کن یشتریشعبان را با قدرت و قوت ب مهیشود امسال جشن ن یکه چطور م میکن  یبررس میخواه یجلسه م نیا در

فرصت   روباز هم فراهم است و در  یجشن ها  یبا ما همراه و فضا برا  شتریب  عتیطب  ،شعبان در فصل بهار است  مهیسال ها که جشن ن  نیا

و گوش کردن سرودها و در کل   اتیو روا  ات یاز آ  استفاده  ،شتریبا فکر و تمرکز ب  میتوان  ی م  ،نوروز که مشغله ها کمتر است یپانزده روزه  

 .م یکار کن عصریولحضرت  یبرا یخدمت گزار بهمربوط   یکارها

 

کنند. پس    ی .. م. و متن و  یشود و درخواست سرود و مجر  ی.. شروع م. و  ۱۷و    ۱۶  یروزها  ی عنی  ،التیگروه ها بعد از تعط  اکثر  جلسات

و با دقت    میسیمتن ها را با حوصله بنو  و کلمه به کلمه  میده  لیتحو  یشده ا  یو چکش کار  شدهفرصت ها کار مرتب    نیبا استفاده از ا

 . میبکار بر

 یفیو ظر  قیعم  اریبس  ی برهه کارها  نیو در ا  ردیگ  یشعبان در نوروز قرار م  مهین  ،نده یکه در سه چهار سال آ  مینیب  یم  میبه تقو  ی نگاه  با

که در نوروز   میفکر کن  نیو به ا  میو آموزش ده  میکن  تیکار ترب  نی ا  یاز جوانان خالق را برا  یه اعد  دیبا  .ردیدر دستور کار قرار گ  دیبا

 ! میرا دار ی امیتوان ساخت و قصد صادر کردن چه پ  ی م یی ها امیچه پ 

 دی ها را نشر داد و نباساخت و آن دی جد یکرد و واژه ها  فکر  د یپس با !است شهیچقدر کل م یابی  ی م ی که به سادگ «بهار در بهار امیپ» مثال

 در  ستیبا  یسالها م   ن یدر ا  .میمهم بپرداز  ن یپس سزاست جانانه تر به ا  .داده شودجذاب انتشار    ریو غ   یا  شهیکل  یشعار  میمنتظر باش

فرودگاه ها    در  .بود  مراسم  یبه فکر برگزار  ...  فرودگاه ها و ،ها  ابانیخ ،در هتل ها   ، در شهر مشهد  ژهیبه و  ، ها  نالیترم  ، شمال  یشهرک ها

  ی خدمتگزار  توان  یوجود دارد و م  الیکه و  ییطور مثال در شهرک ها  هب.  هستند  یادیز  تیجمع  یچرا که دارا.  مراسم برگزار کرد  ودش  می

  ره یمد  ئتیعضو ه  میبتوان  شتریو با مشارکت ب  میو احسان کن  یو مهربان  میها داشته باشدر آن  یال ترحضور فع  میکن  یسع  ،به حضرت کرد

 .میشعبان برگزار کن مهیشب ن یبرا  ییو برنامه ها میها شوآن

کار را انجام   نیا  د یتوان  ی م  جا   و اگر فرودگاه گفت در چند  می به فرودگاه نامه بده  د ی با  ، میدر فرودگاه استند بگذار  می خواهیماگر    مثال

سازد؟در شهرک ها چه   ی استند م  ی داشته باشد؟چه کس  د یبا  یاستند چه طرح  نیکه ا  میباش  نیاز حاال که فرصت هست به فکر ا  ، دیده

و   است؟ امام زمان نیبهار و وجود نازن نیب ی که چه تناسب میبعد فکر کن ی سال ها یآماده کرد و از اکنون برا د یبا یسِن و صحنه ا

 کرد.  ی شیو چاره انداالن فکر  دازی و با  ستین ریها با چند جلسه امکان پذ ده یفکرکردن و تراوش ا نیا

ما را   موضوع  ن یانجام شود و ا  ۹و    ۸  یبعد از ساعت ها دی با برنامه ،باشدشروع برنامه بعد از نماز   اذان مغرب است که اگر  درباره بعد  نکته

ل از  قب  یقسمت.  باشد  یکه برنامه دو قسمت  ن یجهت خواندن نماز جماعت در مکان مورد نظر باشد و ا  ی امکان  د یپس با   ، کند  ی محدود م

ها را به جشن نماز آن و بعد از اقامه  مینماز جماعت را در برنامه بگنجان میکن  یاست که سع  یو کار مبارک  بعد از آن یمغرب و قسمت ذانا

 دعوت کرد. 

.. را شروع .  خواندن نماز شب و  ،یکالم   یروزه ها  ،پنجاه روز قبل  ایاست که از چهل   نیا  ،کند  تیرا در کار تقو  مااراده    دیآنچه که با  اما

 ییجا  در  اگر.  شعبان کار کرد  مهیدر ن   .. .  و   ی و تدارکات  ی دیَ  ی در کارها  یو توان حداکثر  لیپتانسکه با    ستین  نیکرد و منظور از اراده ا

 نام امام زمان  دنیا شندارد و ب   یفرد مقابل است که دل آماده ا  ،رد یاش بگ  هیگر  یو کس  مان صاحب الز  ای  کی الم عل الس  مییبگو

بلکه   .م یکن جادیو در مردم انقالب ا مییرا بگو یوار جمالترشود که ما تکرا ینم ل یدل نیاما ا ردیگ ی اش م هیشود و گر یاو م  یکو یراه

جشن فقط   ،شعبان  مهیکه در ن  نیا  یبرا.  میقدم بردار  ی.. در جهت خودساز.  در ماه رجب و  یو با اعمال مستحب  میکن  یخودساز  د یبا

از تدارکات  .ارکان آن هماهنگ باشند  است که همه یجشن ،بلکه جشن به سوزِ دل شماست و جشن موفق ستین یدکور سخنران یا سِن

 وجود کار کرد. و با خلوص و توسل و همه هدف  کی یبرا د یسَن با یدمِ در تا رو

  دی بلکه با  .فتندیحضرت ب  اد ی که چند نفر منقلب شوند و به    ستی.. خوب ن.   و   میکن  یصحبت م  یو در جشن  شدهکه وارد    ی هر مکان  در

  ی عالم صحبت م  یو کل انرژ  چرا که از امام زمان .  باشد  نیما بر ا  یسع  دیدر صحبت کردن از حضرت با  اعضا منقلب شوند و  همه

 اعم از دور  ی لیبه هر دل  ؛رندینگ  تأثیر  یحال ممکن است عده ا.  نگرفتند  یتأثیر  چینشد و ه  مییبگو  میکه بخواه  ستین  یو طور  میکن
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و    رندیبگ  تأثیر  د یبا   هیبق  ، میریبه ده درصد در نظر بگ  ک یافراد را نزد  نی .. که اگر ا.  و عدم تمرکز و  امام زمان   یبودن از حال و هوا

که    میو بدان  میریبه خودمان نگ  که  باشد  نیحواسمان به ا  ،دگرفتند و منقلب شدن  تأثیر  یاما اگر عده ا  موضوع باشد.  نیبر ا  دیما با  یسع

 ،و از جنس چوب هستند  ستندیامثال من که رسانا ن  یست که از وجود افرادا  یاو آن قدر قو  یکه منبع انرژ  میو بدان  میما واسطه هست

کند و   یممانند من از او صحبت    یاست که فرد  بیکه او چقدر غر  دیطور د  نیا  د یبا  .ردیگ  یوجود شنونده را م  ،شود و برق  یرد م

 اندازد.  یم یرا در دل کس معرفت امام زمان

 ، کس مانده(  ی)تنها و ب   دیوحو    دی فر  ، است که طرد شده(  ی)کس  دی طراو    :فرمودند   ان یب  در وصف امام زمان  که امام باقر  یعبارات

که    دییرا حتما مطالعه فرما  یهاشم  یغربت در آفتاب دکتر بن  کتاب  کنم  یم  هیو توص  مردم او را رها کرده اند(  است که  ی)کس  دیشر

 .ستیکتاب خوب اریبس

 

 :نیبنابرا

 . م یریبه خودمان نگ ، رفتیپذ تأثیر یو کس م یکرد یصحبت اگر -۱

 .رندیبگ  تأثیر تیاکثر دیو با  ردیبگ تأثیرنفر   کینباشد که فقط  یطور -2

 . میبپرداز یروح تیو تقو یو به خودساز میان تر کنرا بر مانیرهایشمش که است آن وقت اکنون -3

 

 . میکن ه امام زمانکه مردم را متوج نیا یبرا میشو  ی و پل میبه حضرت کن یکه خدمتگزار میریگ یم نیا یجشن را برا

جشن را به   د یتوان  ی م  ، دیهدفتان را نوشت  ی که وقت  چرا.  دیسیشعبان بنو  مهیجشن ن  یرهدفتان را از برگزا  ، هنوز که فرصت هست  پس 

  د ی خود شما با  پس .  میآشنا کن که مردم را با امام زمان  میریگیجشن ممثال . مشخص باشدجشن هدف   دی با  که د یبرگزار کن یدرست

 به طور مثال؛  .دیو مطالعه و پژوهش راجع به حضرت داشته باش قیو تحق دیآشنا باش با امام زمان

 . میآشنا کن امام زمان نیاست که مردم را با وجود نازن ن یا اهداف از -۱

 .است یو روز مهم یشعائر اله میتعظ از ی کی -3

 ...  گری اهداف د یلیخ و

 

با درست انجام   ،با اخالق خوب  پس  .میآن را رفع کن  دی ماست که با  یبه خاطر سوء رفتارها   ،میکه با مردم دار  یکه موانع  نیا  گرید  موضوع

  یستیدر بهز  م یخواه  ی م  اگر مثال    . م یده  ش یرا درجامعه افزا  نفوذ خود  بیتوان ضر  ی ... م  و   ازمند یدادن قرض الحسنه به افراد ن  ، دادن کار

شود    یم   جادیبچه ها ا  نیانتظار در ب  د،یریجشن بگ  یستیبهز  کیسال در    کی  یچرا که وقت،  میتیسیکار با  یتا آخر پا  دی با  ،میریجشن بگ

کار شده است که افراد    فیها ضع  نهیزم  نیقدر در ا  نیا  و  .دیو برنامه اجرا کن  دیبعد بچه ها منتظرند که به آن جا برو  یو در سال ها

  زهیآمدند و به بچه ها قول دادند که جا  ش یپ   ی مدت  ی مثال گروه  ندیگو  یها م به آن  ، کار کنند  خواهند  ی روند و م  ی م  یستیبه بهز  یوقت

برنامه ها و   ن یروند و با مرتب تر  ی ها م   ییبها  ، ما   ی و به جا  م یریرا بپذ  ی که دوباره گروه   نیاز ا  میمعذور  ما  و   ندادند  زهیبدهند اما جا 

شود    یاست و باعث م   غیضد تبل،  م یو عمل نکن  میدهاگر قول ب  کنند.  یم  جیرا ترو  تیبهائ  یکنند و فرهنگ ها  یها برنامه اجرا م  نهیهز

 جشن برگزار کنند.  یهم نتوانند به خوب گرانید

 

 :که نیحرف آخر ا و

 ار یبس  حضرت قاسم  .جنگ بروند  دانیکه به م  کنند   یدرخواست م  نیاز امام حس  حضرت قاسم  که  مینیب  یعاشورا م  صحنه  در

 ،جنگ رفتند دانیبه م حضرت قاسم  یوقت از حال رفتند. هینفر از شدت گر و دو دیطول کش اریاصرار کرد و بس

 کردند  اریقبل از آن اصرار بس -۱

 نبود شانیبه تن ا یزره و لباس  -2

 داشتند  یباز بود اما محکم قدم برم  یکم  شانیا نیبند نعل یحت -3
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  نام امام زمان  غیتبل  دانیپا به م  یتوان با هر لباس  ی دانست که م  د یبا،  تند رف  دانیخود به م  یعرب  شداشهحضرت قاسم با لباس د  یوقت

 رفت. دانیاصرار کرد تا به م د یگذاشت و با

حضور در رکاب حضرت را داشته   اجازهتا    کردند   ی اصرار م  د یبا   نیاست که اصحاب امام حس  ن یا  و امام زمان   نیفرق امام حس  و

 ی که برا  میکه ما از حضرت بخواه  نیا  یو به جا  مییو از او بگو  مییایب  دانیهر بار به ما اصرار کند که به م  دی با  اما امام زمان،  باشند

  ی که م   ی با همان امکانات،  ستین  یو اگر امکانات و زره   میاصرار کن  د ی ما با  پس   . میاو کار کن  یبه ما اصرار کند تا برا  د یاو با  ،م یکار کن  وا

 یپافشار  نصرت امام زمان  دانیو در م  میمحکم قدم بردار،  وقت ها بند کفشمان باز است  ی اگر گاه  و  .میحضرت کار کن  یبرا  میتوان

 . میکن

سرش را   ،نماز حضرت تمام شد  یشد و وقت   ربارانیت  ی وقت  ،خواند  یکه حضرت در ظهر عاشورا نماز خوف م  یهنگامبن عبداهلل    دیسع

 . یبل:  فرمود نیو امام حس وفا کردم؟ ا یآ: عرض کرد  شانیبه ا گذاشت و  نیامام حس یپا یرو

وفا    ا یآ  صاحب الزمان  ای  مییبه حضرت بگو  ،دیکه جان به لبمان رس  یوقت  نصرت امام زمان  دانیدر م  مییبگو  میتوان  یما م   ایآ

 کردم؟

  مییبگو ؟یزیر ی م  یدر مجلس چا  ایآ ند یگو ی به ما م یکه وقت چرا،  دی ایب رونیب د یامثال من نبا  یبلند است و از دهان افراد ی کالم نیا

کارها در شأن    ن یا  ری؟خیکنمی    یی راهنما  نگیپارک  یخاص برا  ی ها را به مکان  نیماش  ، در جشن  ا یآ  ...  و   کنم   ی کارها نم نیاز ا  من،  ریخ

 ...   گریموارد د و  ...  و ستیمن ن

به حضرت  دیبا   میتوان  ی و تا م  میبحث ها وارد نکن   نیرا در ا  یو بغض شخص  گونه بحث ها زد و حبنیحرف از شأن و ا  د یمواقع نبا  نیا  در

که   یی رهایت  بلکه، م یپرتاب نکن  به سمت امام زمان   یریت  م یکن  یمان سع   ی احسان و گذشت و مهربان  و   ثاریو با ا  م یکن  یخدمت گزار

 وفا کردم؟و امام زمان  ایآ  میبپرس  موقع جان دادن از امام زمان  میباشد که بتوان  یتا روز  میرا دفع کن  دیآ  یبه سمت حضرت م

 ...  ستیچه روز خوب، بله و آن روز ندیبفرما

 


