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 -1راهکار ها
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راهکارها:
 -1این ایده برای تمام روش های خدمتگزاری است ،ولی در بیمارستان خیلی الزم است مورد توجه قرار بگیرد.
در بیمارستان اگر بخواهیم به اتاق ها برویم و با بیماران چند دقیقه ای صحبت کنیم باید به نکته ای بسیار مهم توجه کنیم:
ما یک سری کلمات و واژگانی را به کار می بریم و از آنها استفاده می کنیم تا یادی از امام زمان علیه السالم را در روز والدت ایشان
زنده نماییم .اینکه این کلمات ما تأثیر بگذارند یا نه ،واقعا دست ما نیست .باید بخواهند تا تأثیرگذار باشیم ان شاء اهلل .اما می توانیم
مقدمه تأثیرگذاری را فراهم کنیم.
بهترین کار برای فراهم کردن مقدمه تأثیرگذاری اوالً استغفار و طلب آمرزش گناهان از خداوند متعال و هم چنین توسل و توجه به
وجود مقدس پدر مهربانمون ،امام زمان علیه السالم.
مثال قبل از اینکه گروه وارد بیمارستان شود ،چند دقیقه ای مکث کنیم و بعد از استغفار ،مثال زیارت آل یاسین را بخوانیم .ان
شاءاهلل که بتوانیم مؤثر واقع شویم و یاد امام زمان علیه السالم را برای حداقل یک نفر زنده کنیم که برای همه مان کافی است ان
شاءاهلل.
 -2یک طرح ابتدایی:
اینکه برای تبلیغ مناسبت یا موضوعی به عیادت کسی برویم و این را از ابتدا نمایان کنیم ،اگر من خود آن بیمار باشم ،بهم برمی
خورد .هر چند موضوع محبوب خودم هم باشد .حال چه برسد که من توجه چندانی هم به او نداشته باشم ...
فی الواقع فکر می کنم خود نفس گرم گرفتن و احوال پرسی و عیادت و تا حدی رفع نیاز های عاطفی یا تا حدی مادی بیمار و
هدیه ای بدون هیچ گونه محتوای تبلیغی مثل شاخه گلی ساده از روی محبت بسیار تقویت کند روحیه بیمار را و مجذوب برخورد
محترمانه ما می شود .بعد از رخ دادن جذب و ایجاد نوعی رفاقت از روی اخالص به صورت خیلی نامحسوس و طرفینی و با
مشارکت طرف مقابل (بیمار) می توان به اعلی حضرت ولی عصر علیه السالم اشاراتی و متناسبا صحبتهایی پیرامون ایشان کرد .اما
دقت کنید که تحمیلی رخ ندهد و یا حالت سخنران و مستمع بی حوصله رخ ندهد که نتیجه معکوس دهد .همین که در ناخودآگاه
او ثبت شود که به عنوان عید نیمه شعبان شما به عیادت یکی از دوستان حضرتش شرفیاب شده اید ،بسیار نیکوست .در صورت
همراهی های بیشتر و مساعد بودن احوال بیمار و اشتیاق وی داستان هایی از مساعدت های حضرتش و اشاره به لطف و مهربانی
ایشان و غفلت ما و پیشنهاد راه های مختلف توسل و مرتبط سازی خود با امام زمان علیه السالم می توان صحبت کرد .البته باز دقت
شود که باید مرحله به مرحله با بازخورد های مناسب کار پیگیری شود .به این روش اگر عمل شود ،تقریبا تمام موانع تبلیغی ممکن
برطرف خواهد شد.
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ال بیمارستان کودکان با بزرگساالن فرق داره .یک کودک فقط با کادو
 -3برای بیمارستان ها ایده های متفاوتی رو باید به کار برد ،مث ً
شاد می شه ،می تونیم کادویی تهیه کنیم و به اسم هدیه از طرف حضرت به کودکان بدیم .مثالً یک روسری یا عروسک و برای
بزرگساالن می تونیم جای اینکه خوردنی بدهیم ،همون مقدار پولو برای بیمارانی که مشکل مالی دارند ،بدهیم.
 -4در تبلیغ بیمارستانی افرادی در بیمارستان هستند ،از نظر روحی بسیار ناامیدند و از شرایطی که دارند ناراحت اند ،یادآوری این که
حضرت صاحب الزمان علیه ااسالم مانند پدری مهربان هستند و می توانند مشکالتشان را بر طرف کنند ،برای این افراد بسیار نتیجه
خوبی می دهد و متذکر به وجود منجی و حجت خداوند می شوند.
 -5باتوجه به استجابت دعای بیمار* ،ذکر شماری* به بیماران هدیه بدهیم و مختصری اهمیت دعا برفرج را متذکر بشیم و از بیماران
بزرگوار بخواهیم هدیه میالد حضرت صاحب الزمان علیه السالم را با دسته گل های صلوات و ذکر فرج تقدیم ساحت مقدس حضرت
کنند.
و در کنار ذکر شمار *حدیثی مکتوب* با طرحی شاد به بیمار بدهیم با این مضمون که وقتی شما برای ظهور حضرت دعا می
کنید ،متقابال حضرت برای شما دعا می فرمایند و یقین دعای حضرت مستجاب است و شفای کامل شما را به همراه خواهد داشت
که در روز عید بیمار امید و انرژی مثبت بگیره ،به عالوه یک شاخه گل که گل هم شادی و موج مثبت به بیمار می دهد.
(منبع :کتاب اولین نگاه به امام زمان ،نوشته شیخ محمد مهدی محقق فرید)
 -6یکی از موقعیت هایی که خوب می شه برای امام زمان علیه السالم در نیمه شعبان تبلیغ کرد ،افرادی است که در روز نیمه شعبان
فرزندشان متولد می شود .یک پک برای ایشان آماده کنیم و برخی القاب امام زمان علیه السالم را توصیه کنیم که به عنوان نام
فرزندشان قرار دهند و فرزندشان را به صاحب این روز بسپارند .می شه با هماهنگی بیمارستان یک کلیپ مصاحبه ای هم از این
افراد تهیه کرد.
کتاب نجم الثاقب منبع مؤثقی برای انتخاب اسامی و القاب امام زمان علیه السالم است.
 -7در بخش کودکان چند روز قبل از نیمه شعبان پک مداد رنگی و یه برگه که حاشیه ای در مورد حضرت داره پخش بشه و از بچه ها
بخواهید که برای حضرت یه نقاشی بکشند .بعد بهشون بگید به بهترین نقاشی جایزه می دیم .اما روز جشن قبل از اعالم نتیجه از
مهربونی حضرت و اینکه چقدر بچه ها رو دوست دارن صحبت بشه به زبون خودشون .بعد بگیم امام زمان علیه السالم اون قدر
مهربونن که هرکسی صداشون کنن جوابشون رو میده .بگید که همه شما برنده هستید ،چون هرکسی که با امام زمان دوست باشه،
برنده واقعیه .بعد قاب هایی رو هدیه کنید که روشون سالم بر تو ای بابای مهربونم نوشته شده باشه و ازشون بخوایم تو اتاقشون
نصب کنن و هر روز که بیدار می شن به حضرت سالم بدهند .این جوری از کودکی با یاد حضرت بزرگ می شن و ان شاهلل در
آینده افرادی مهدوی خواهند شد.
 -8این موضوع رو در نظر بگیرید کسانی که قراره بریم سراغشون ،عموما درد دارن و احتماال اوقاتشون تلخه و ممکنه حال و حوصله
نداشته باشند .اگه قراره چیزی کادو بگیرن ،بهتره چیزی باشه که بتونه سرگرمشون کنه تا الاقل کمی درد رو فراموش کنند و هدایا
هر چند کوچک (البته غیر از دختر ،پسر بودنشون؛ سنشون هم مهمه) برای بچه ها باید دید با چی شاد میشن و تو سال های دیگه
وقتی نیمه شعبان میشه یادشون بیاد که هم چین روزی اتفاق خوبی افتاده یا از بچه های بزرگتر بخواهیم یک نامه برا امام زمان
علیه السالم بنویسند.
 -9بهتر است برای همراه های بیماران هم فکری کرد .چون خود محیط بیمارستان باعث افسردگی میشه .مخصوصا اگر پدر مادر
باشند ،یک شاخه گل یا یک متن زیبا مثال نامه امام زمان
گذاشت و بهشون بگیم نیت کنن و یک دانه بردارند ...
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 -10خدمتگزاران بزرگوار با داشتن ظاهری آراسته و با لباس مرتب و رنگ شاد و معطر و چهره متبسم و داشتن نمادی همراه خود که
نشان دهنده روز والدت امام عصر علیه السالم باشه و نشانگر شادی در روز عید باشه ،می توانند تأثیرگذاری کالم و پیامشون به
بیماران را بیشتر کنند( .آقایان) چون در بیمارستان عموم افراد جامعه حضور دارند ،لباس و پوشش مناسب یکی از نکات کلیدی
است که خدمتگزاران بزرگواری که مایل هستند در بیمارستان به عیادت و به جهت تبریک عید تشریف ببرند ،حتما باید رعایت
کنند( .برای مثال :آقایان با کت و شلوار و بانوان با حجاب کامل ،چادر)
 -11به عیادت بیماران در بیمارستان ها برویم و برگه یا بستهای با مضامین فرهنگی تهیه و توزیع کنید( .این بسته میتواند شامل
موضوعاتی پیرامون امام زمان علیه السالم ،تکلیف منتظران در عصر غیبت و  ...باشد.
 -12تعداد کودکان را از قبل در نظر داشته باشید.
 -13تشکیل یک کتابخانه برای بخش اطفال خوب هست.
 -14برپایی ایستگاه صلواتی.
 -15نصب پوستر های امام عصر علیه السالم دربخش ها و سالن ها که البته بهتر است به شکل تابلو باشد که ماندگار باشد.
 -16توزیع گل نرگس مصنوعی در ایستگاه های پرستاری که می شه از گلدان های کوچک گل نرگس استفاده کرد.
 -17هدیه دادن به کودکانی که در نیمه شعبان با نام نرگس یا مهدی نام گذاری بشوند.
 -18یک برنامه داده شود که توی اون هر روز عالمت بزنن که دعای عهد یا آل یاسین خونده بشه یا فقط هر روز یک سالم به آقا داده
بشه و چهره امام زمان علیه السالم رو طوری معرفی کنیم که به جای اون چهره ای که برای خیلی ها جا افتاده که ایشان همه را می
کشند ،برداشته بشه.
 -19در کنار اهدای یادبودهای متنوع مرتبط با ایام والدت حضرت ولی عصر ارواحنافداه؛ پیرامون دنیای بعد از ظهور به جهت امید بخشی
هرچه بیشتر با بیماران گفت و گو بشه .این گفت و گو می تونه با مشارکت بیماران و همراهان و پرستاران باشه و جوی سرشار از
شادی و امید با یاد امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف به وجود بیاریم.
 -20توزیع کیک و بستنی بین همراهان و پرسنل.
 -21قلک هایی با برچسب صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف تهیه بشه .بعد از پر شدن به بچه های شیمی درمانی بدیم.
ال کتاب.
 -22تهیه هدایای مخصوص ایستگاه پرستاری مثالً ساعت و هدایای مخصوص دکتر و سرپرستارها مث ً
برای هر مریض چند دقیقه ای صحبت میکنیم و هدایا را تقدیم می کنیم و به همین ترتیب در ایستگاه های پرستاری.
 -23بسته های کوچک هدیه کودکانه تهیه شود و به کودکان بستری در بخش اطفال هدیه دهیم .این هدایا می تواند همراه با شعری
کوتاه باشد که با بچه ها حفظ کنیم و یا داستان کوتاهی برای بچه ها بیان کرد.
 -24به علت امکان عدم همکاری در بخش های مختلف بیمارستان ها ،در صورت امکان بهتر است یکی از پرسنل بیمارستان با شما
همراه باشد.
 -25زمان ناهار یا مالقات هم مزاحمت خیلی زیاد است .ساعت خوبی نیست.
 -26برای بچه های پرسنل بیمارستان هم ما یه بار جشن گرفتیم در نمازخانه بیمارستان( .باز برای وقتیه که از خود پرسنل هم حضور
داشته باشن تو اعضا برگزار کننده).
 -27داخل هدایای جمله یا نامه از طرف حضرت باشه به اون بیمار مثال ما از احوال شما آگاهیم و ...
 -28در ساعات مالقات از گروه سرود هایی دعوت بشه تا در بیمارستان اجرا کنند به منظور تغییر روحیه و در زمان  ۱۰دقیقه.
 -29پرسنل پیکسل بزنن اون روز یا یه گل تو جیبشون باشه و خوش برخوردتر هم باشن .خیلی خوبه.
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 -30برگزاری مسابقه نقاشی و رنگ آمیزی برای کودکان و در پایان به بچه ها یک هدیه هم داده شود.
 -31بهتر است برنامه فقط مخصوص یک روز نباشد و چند روز باشد.
 -32برنامه حتما شاد باشه تا اینکه فکر نکنند فقط ما بلدیم عزاداری کنیم بلکه جشن هم به بهترین نحو انجام می دیم.
 -33می شه یه تئاتر خنده دار مخصوص اون روز برای کودکان ترتیب داد تا خاطره خوش تو ذهنشون بمونه.
 -34چسباندن صلوات شمار های پیشنهادی کانال #خدمتگزاران (صلوات شمار  +پوستر متناسب نیمه شعبان و محیط بیمارستان) در
تابلو های اعالنات بیمارستان ها یا مثال داخل هر اتاق( ...البته در صورت تامین بودجه و اجازه بیمارستان)
 -35شناخت و معرفت امام زمان علیه السالم با معرفی و اطالع دادن از آیات و روایات و یادآوری اهداف و وظایف ما نسبت به امام زمان
علیه السالم در قالب اینفوگراف و یا داستان و یا سی دی مانند صاحب لوا و متحد و متعهد شدن به همدلی و دعا که از ما دعا می
خواهند و اشاره به آن روایت چهل صباح دعا کردند تا خداوند منجی شان را فرستاد( .البته چهل صباح برنامه و اراده قوی می
خواهد که به طور کل چه در بیمارستان و چه در هر جای دیگر به آن توجه داشته باشیم و در آخر متعهد شویم و برنامه ای برای
دعای چهل صباح ایجاد کنیم ان شاءاهلل).
 -36وقتی با بیمار یا بستگان و اطرافیان بیمار می خواهیم برخورد داشته باشیم ،خیلی خیلی زیاد مهمه که با لبخند و گشاده رویی
برخورد کنیم و صد البته مهربان چون که بیمار بودن و یا پرستاری کردن از بیمار خیلی خیلی سخته و خیلی زیباست که با
صحبت کردنمون ،آرامش و قوت قلب به اونا هدیه بدیم که ان شاءاهلل این طرز برخورد هم باعث شادی خدا و هم امام زمان

علیه

السالم و هم مریض ها و گرفتاران باشه .چرا که بهترین راه برای نزدیک شدن به افراد برای تبلیغ نام مبارک امام زمان علیه السالم ،راه
دوستی و صمیمیت است .به سادگی می توان در همان لحظات کوتاه نیز این دوستی را ایجاد کنیم.
 -37بزرگوارانی که مایل هستند در بیمارستان ها به عیادت بیماران بروند اما از نظر تامین بودجه دچار مشکل هستند ،توجه داشته
باشند حتی با یک شاخه گل بسیار ساده هم می توان به عیادت رفت .بعضی از بیماران حتی در ساعات مالقات هم کسی به
دیدنشان نمی رود متاسفانه .و حضور شما به تنهایی بسیار آن ها را خوشحال خواهد کرد .پس به خاطر کمی بودجه و عدم توانایی
تهیه هدایا برای بیماران ،این کار را ترک نکنید .البته به لطف امام زمان علیه السالم بودجه مورد نیاز هم تامین می شود و می توانید
بهترین هدایا را تهیه نمایید ان شاءاهلل.
 -38ارائه پک میوه در جلوی بیمارستان ها همراه با تذکری کوتاه.
 -39این صوت آموزش خوبی برای تبلیغ در بیمارستان هاست.
#کارگاه_آموزشی شماره 79
موضوع :اجرای طرح وقت مالقات
عیادت از بیماران بیمارستان ها
#غدیر 96
برای مشاهده و دانلود به سایت گروه آموزشی سفیران در آدرس زیر مراجعه فرمایید:
/http://safirangroup.com/10346/workshop-79-vaght-molaghat
هدایا:
در طرح بیمارستان ها عموماً یکی از ارکان هدیه است .بهترین هدیه به نظر شما چیست؟
 -1با توجه به نوع مخاطب ،سن و جنسیت چند نوع هدیه تدارک دیده بشه ،بهتر هست .ممکنه در لحظه احساس کنی برای یکی
کتاب مناسبه ،برای یکی ادکلن ،برای یکی تابلو ،عروسک ،کتاب رنگ آمیزی ،مدادرنگی ،سی دی ...
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 -2پک لیوان شکالت با نیت چهارده معصوم علیهم السالم آماده می کنیم ،البته لیوان ها چاپ شده هستند و به بیماران و پرسنل هدیه
می دهیم.
 -3توزیع بسته شکالتی با یا بدون برچسب یا تسبیح برای بیماران.
 -4دادن پاکن و تراش به کودکان بیمار.
 -5می شه شکالت یا نخودچی کشمش تو بسته هایی شبیه بسته بندی قرص و دارو تهیه کرد و یک کارت پستال که مضمون متنش
این باشه او که بیاید هیچ بیماری بدون درمان باقی نمی ماند و به بیمارانی تقدیم بشه که وضعیت روحی خوبی ندارند.
 -6برای بچه ها کادو و بزرگترها مخصوصاً همراهان خوراکی.
 -7برای کودکان اسباب بازی.
 -8برای بزرگساالن استندهایی با طرح های شاد و مضامینی که یادآور وجود نازنین امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف باشه.
 -9برای نیمه شعبان با بیمارستان هماهنگ بشه ناهار بیشتری بدهند که همراه بیماران هم استفاده کنن.
 -10بعضی از مریضا اجازه خوردن شکالتو ندارن و مثال می شود جایگزینی تهیه شود و به شکل شکالت بسته بندی بشه.
 -11کسانی که مدت زیادی در لباس های بیمارستانی بوده اند ،لباس نو با رنگ های شاد هم می تونه هدیه خوبی براشون باشه .به این
منظور که ان شاءاهلل بعد از بهبودشون بپوشند .مثالً روسری برای خانم ها با رنگ شاد.
 -12به نظر شخص من کتاب همیشه توانایی داره هدیه خوبی باشه.
 -13مگنت هم خوبه باالی تختشون می زنن مریضا.
 -14گلدان طبیعی کوچیک که البته ممکن است گلدان در بیمارستان ایراد داشته باشد و اجازه ندهند و می توان از یک شاخه گل
نرگس مصنوعی استفاده کرد.
 -15ماگ (لیوان) های گروه خدمتگزاران هم که به مناسبت های مختلف طرح روش چاپ می شه ،قشنگن.
 -16دادن گل به بیمارا با یه دعای فرج هم خوبه.
 -17دادن یه کتاب نقاشی مربوط به اون روز خوبه .یا گذاشتن یه مسابقه نقاشی برای کودکان خوبه
 -18یک گلدان زیبا داده بشه و روی اون مثال نوشته باشه :آقا سالم .این طوری خیلی ها یاد امام زمان علیه السالم می افتند و تو روحیه
شون تاثیر داره.
 -19یک پوستر یا روزنامه برای دنیای بعد از ظهور تهیه بشه خیلی خوبه.
 -20برای کودکان هم می تونیم از کادو هایی استفاده کنیم که اونا رو با امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه شریف آشنا کنه و هم خوشحالشون
کنه.
 -21یک شاخه گل نرگس به همه هدیه بدیم و خیلی با روی گشاده باشیم تا همه فکر نکنند آدمایی که یکم دین دار هستند ،بد
اخالق و خشن هستند.
 -22می شه بادکنک هلیومی هم به بچه ها بدیم .خیلی خوشحالشون می کنه که میشه باالی تختشون بست با یک بازی فکری یا
اسباب بازی یا یک کتاب.
 -23یک برگه قشنگ و طراحی شده دارای کاور که باعث ماندگاریش باشه که داخلش یک سمتش آیت الکرسی باشه و طرف دیگر از
توصیفات امام زمان علیه السالم همراه با یک شاخه گل خیلی می تونه مناسب باشه.
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 -24هدیه هایی که خوردنی باشه ،اجتناب بشه بهتره چون که برخی از بیماران از خوردنی های شیرین و یا نمکی باید اجتناب کنند و
معموال هر بیمار دارای دستور غذایی خاصی هستش که باید رعایت کنه و شاید بیمار در معذوریت قرار بگیره و بخوره  ...خیلی
قشنگ تره که به فکر سالمتی بیشتر بیمار هم باشیم.
 -25بچهها وکوچکتر ها رو با یک عیدی امام زمانی خوشحال کنیم.
 -26مناسب سن بچه ها در ایام نیمه شعبان از هدایا استفاده کرد .مثال برای بچه های کوچکتر گل سر گذاشت کنارش .پاستیل و
شکالت و  ...هم می شه گذاشت.
 -27برای کنار  icuو  ccuمی شه تابلو هایی تهیه کرد که مردم یادشون به توسل به امام عصر علیه السالم باشه .در بعضی بیمارستان ها
جایگاه تسبیح کنار این مکان ها گذاشته شده وکنارش یک بنر زدن که تشویق به صلوات فرستادن کردند.

«در پناه اهل بیت علیهم السالم باشید»

صفحه 6

