
 

 1صفحه 

 

 16رگاه آموزشی کا

 استقبال از غدیر 

 میبسم اللّه الرحمن الرح
 نیناصرٍ و مع  ر  یانه خ  نیبه نستع  و

 نیو العن اعدائهم اجمعمحمد و آل محمد و عجل فرجهم    یعل  یصل  اللهّم
 

 مهیکه پس از جشن ن یشعبان بوده، بدان معن مهین یآن بحث جشن ها نیکه نخست میقرار است در چهار موضوع صحبت کن امشب

 .میکن زیو مشکالت را آنال افتهیو اهداف دست  یکه جشن گذشته را بررس میشعبان همه موظف هست

است. اصوالً ما   یخوب  اریکار بس  نیقرار دهند که ا قیهستند که ممکن است ما را مورد تشو  یکسان  م،یکن  یکه برگزار م یدر هر جشن  ما

 .میداشته باش یکنند، توجه خاص یم قیتشو ادیکه ما را ز یبه کسان ادیز دینبا

و ما چه  ندیگو ینتقدان ما چه مکه م میهست نی، بلکه ما به دنبال اندارد یها کاربرد قیها و تشو فیبر مخاطب، تعر یحوزه اثرگذار در

 .میرا کاهش ده نیآمار منتقد زین یتا در جشن بعد میبر آن ها گذاشته ا یریتأث

 جادیکه علت آن ا میاز جشن ها  متوجه شد یکیجشن چه بوده؟ که در  یناکام یعلت اصل مینیبب دیبا شکست روبرو شد، با یجشن اگر

 افراد بوده است. نیب ییها یدلخور

. نکته میبرگزار کن یرا به خوب ریجشن غد میتا بتوان میشعبان را داشته باش مهیجشن ن یشناس بیآس دیبا ریجشن غد یاز راه انداز قبل

را  یشعبان لذت نوکر مهیکه پس از جشن ن نیخواهد بود؟ و ا یداد، چه نمره ا دیجشن خواه یکه برا یتیاست که نمره معنو نیبعد ا

 ر؟یخ ای دیدیچش

 هیعلشعبان است. امام رضا  مهیمهم تر از ن اریبس ری. غدمیشو ریغد یشعبان وارد کارها مهینسبت به جشن ن یشتریب زهیانگ کیبا  دیبا

ابتدا  .با چند المان مهم شناخته شود دیبا ریاست. روز غد نیشود و شناخته تر شده از زم یدر آسمان ها شناخته م ریفرمودند: غد السالم

چون  میو خالصه کن میرا کامل بخوان ریخطابه غد دیو با میمانده ا ی. متأسفانه در سطح خطبه باقمیرا بشناس ریغد ختلفم حاتیتوض

 خواهد بود. ریغد دیما در ع  یمنشور اصل نیا

شوند. در آنجا است  یمراسمات محرم هم م یردم آماده برگزاررسد و م یکه جشن ها به اوج خود م ی سه روز  نیخم که در ا ریغد روز

سال   امیا  هیبق  دیشود و ما با  یسه ماه هم نم  ،السالم  مهیعل  تیاهل ب  یها  بتیکه تمام مص یشود اسالم ماه حزن است، در حال  یکه گفته م

 هجمه ها وارد نشود. نیتا ا میبگذران یمانو شعبان را به شاد ریغد ژهیبه و


