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 انه شعبتذکراتی پیرامون برگزاری جشن نیم 

 م ی بسم الله الرحمن الرح 
 هیدی نیب نیاجعلنا من انصاره و اعوانه و المستشهد  اللهم

 

شعبان با هم  مهیمراسم ن ییبرپا نهیرا در زم یاست که تذکرات نیما بر ا یجلسه سع نی. در اادیدارم به مناسبت اع  کیسالم و تبر عرض

 . میقرار ده زانیعز اریرا در اخت یاتیو تجرب میبگذار انیدر م

 شعبان:  مهی از جشن ن  هدف

با    م؟یهست  یزیبه دنبال چه چ  م؟یبرگزار کن   د یبا  ی شعبان را با چه هدف  مهیشن نمطلب است که اساساً ج  ن یبحث مورد مذاکره ا  نیاول

 دارد؟ نیما و مستمع یبرا یجشن چه ره آورد نیا م؟یرس یم یا جهی به چه نت تیمراسم در نها یی برپا

 کرد:  فیتعر توان ی هدف را م چند

و بدون مشکل   ارخوبیسرورمان و امام زمانمان باشد که بس  الد یجشن به مناسبت م  یی و سرور و برپا  یابراز شادمان   تواند  ی هدف م   نیاول

در   یو حت  میرا بلندآوازه کن  س آقا و سرورمان حضرت حجتنام مقد  میخواه  یجشن ها م  نیاست. ممکن است گفته شود ما در ا

 . میوار آشنا کنآن بزرگ ادی و همه مردم را با نام و  میکن دازان نیطن ا یتمام دن

 .می ا  دهیبه آن رس  ریما در چند سال اخ  ی ها  در همه جشن  بایاست که تقر  ی زیدو هدف چ  نیا

 یو ضرر  رادیکار ا  نی. نفس امیکن  ی که فقط شاد  میکن  یما جشن برگزار م  یهدف اضافه کنم. گاه  نیبه ا  گری چند مطلب د  خواهم  یم

را شاد و خوشحال بودند، شربت و    یمهمان ها لحظات   تا یو نها  میکن یگم م   ی جشن و شاد  ن یا  نیاوقات ما هدف را در ب  ی گاه  ی ، ولاردند

خودشان بودند، خوش بوده اند.   پیکه هم فکر و هم ت  ی مسلمانان  ریرا در کنار سا   ی گرفتند و لحظات   زهی خوردند، شام خوردند، جا  ینیریش

ست که ا  نیا  یقصد اصل  .میداشته باش  میتوان  یشعبان م  مهین  یها  است که ما در جشن  یدور از هدف  یلیخ  یول  اردند  یکار مشکل  نیا

هدف هم    نی. خوشبختانه امیپدر دار.  میصاحب دار.  میدار  امام زمان.  میموال دار. میما آقا دار  ؛ردمکه م   م یاعالم کن  ا یبه همه مردم دن

 ام ی ا  ،ما   ی به خصوص کشور اسالم  ،که در سرتاسر   د ینیب  ی م  ی عنی.  است  مدهلل الحمدهلل برآورده شده لحا  ،ریاخ  انیسال  ن یبه زعم من در ا

با   شیشود و همه مردم جامعه، کوچک و بزرگ، کم و ب  ی برپا م  اد یمراسم ز ،جشن ها   ،ها  یاغانخدا را شکر چر  ،شود  ی شعبان که م   مهین

در   یکرده و به تبع آن آدم حت  تیعنا  رانیاست که خدا به جامعه ا  یبزرگمت  نع  نیآشنا هستند. خب ا  امام زمان  و ذکر  ادینام  

سال    ۵۰  ، سال قبل  ۴۰نسبت به    توجه و تذکر نام مقدس امام زمان  الحمدهللکه    گر ید  یکشورها  یدر بعض  ؛ ند یب  ی هم م  گریجوامع د

 . میدان ی م زمانصاحب ال اتیرا از عنا نیالحمدهلل. و ا ،. خدا رو شکراست شده شتریب یلیقبل خ

نکته    ، چندشعبان  مهین  یجشن ها  یی برپا  یبرا  ،کشند   یباشد که زحمت م  یزانیموضوع هدف و بحث عز  دی با  شتریکه ب  یزیآن چ  یول

 نیزم  یو حاضر و زنده رو  یامام حما    ؛ که مردم  م ییبه مردم بگو  مانیدر جشن ها  میخواه  یم.  کنم  ی عرض م  نیعد از اباست که    یا

 ن ی ااهلل است. او امروز حجت اهلل است. او امروز باب اهلل است.    لیو آسمان است. او امروز خل  نیزم  نیب  ضیف  اسطهامروز وکه او    میدار

به او مراجعه   ، میبه خدا برس  میخواه  یاگر م   د یزنده. واجب االطاعه است. ما با  ی عنی  ی است. ح  یاو حجت ح  ی عنی؟  هچ  ی عنی  حرف ها 

امام عصر،    نی. امروز امیاوند متعال ارتباط برقرار کنبا خد  دی او با  قیاست. از کانال او و از طر  مانو آس  نیزم  نی. امروز او واسطه بمیکن

و   ی کند بر جامعه اسالم ی م یاست. او امروز پدر انشیعیاو امروز متکفل امور مردم و ش ی، فرزند امام حسن عکسرامام زمان نیا

  دیامروز با . میاز مشکالتمان هست یی طالب گره گشا م، یهست آن طالب حل ، میکه دار ی مشکلر ه اگر . ما ا یبر همه مردم دن  یو حت یعیش

 .میبزرگوار مراجعه کن نیبه ا

شأن   کیهم دارند.    یگریبرجسته است. شئون د  شانیدو شأن ا  یعنی شأن دارند.  دو    دهم. امام عصر  حیشأن را توض  نیا  دیبده  اجازه

کنند و حکومت اسالم را در سر تا را پر از عدل و داد    ایکنند. دن  امیکنند. ق  ظهور  شانیا  دیبا  یوزشان هست که ر  تیشأن قائم  ،شانیا

شأن   ،آن بزرگوار  گری شأن د  کیاست.    لیاصطالح به خواست خدا تعط  در.  ستیشأن امروز االن برقرار ن  نیبرگزار کنند. خب ا  ایسر دن

.  ندآن حضرت امام ما هست  یعنیچه؟    یعنیقرار است.  بر  می شوده  م زمانماا  تیاست. شأن امامت و مهدو  شانیا  تیامامت و مهدو

 یشانکه به ا  ی کسان  یحفظ و نگهدار  مأمور. به امر خداوند متعال مسئول و  ند. کمک حال احواالت ما هستندما هست  یو راهنما  یهاد



 

 2صفحه 

 

 57آموزشی شماره   کارگاه

 انه شعبتذکراتی پیرامون برگزاری جشن نیم 

.  کنند  یدگیرس  ، کنند  یکه به او مراجعه م  یسان ک  که به ند  ظفؤم  هستند.   مأمورامروز از جانب خدا    یشان. اندهست  ، کنند  یمراجعه م

 مه ین یروشن شود. ما در جشن ها ،مردم واضح شود یبرا دیمسأله با نی. ادهندشان را  یو اخرو یویاعم از دن  ،را شانیجواب حاجت ها

 . کنیمکار را  نیا د یشعبان با

 :۱ هدف

تر به  مهربان و بلکه از پدر مهربان اریبس یکه به سان پدر کند  یم یدگ ها زن آن انیدر م یو حاضر یح  که امام زمان  مینابه مردم برس 

  نیکره زم  یرو. او  تر  یمیاز دوست صم  تر،   قیتر، از برادر شف  تر، از مادر مهرباناز پدر دلسوز  :   امام رضا  ریبه تعب  ، امام هشتم  ریتعب

 م، یافتاده باش  یا  است که اگر در مهلکه  ی. او کسمیست کنوا و از او درخ  میما به او مراجعه کن  است  ست که منتظریمیحضور داره و کر

بدهد.    واباست که ج  یقطع  مؤظفو    مأموراو    ،میدست طلب به سمت او دراز کن  رو اگ  میباش  انحراف  ایگناه    نکرده در مهلکه  یخدا

. دی. شما صاحب داردیستیپناه ن  یما ب ا شآق  :میناشعبان برس  مهیدر ن  انیعیبه ش دیبا ما  رو    نیرا از گناه حفظ کند. ا  نشیو مراجع  انیعیش

  ی ها  یار. به خصوص در گرفت دیبه او مراجعه کن   ها  ی. در گرفتاردی. شما پشت و پناه داردی. شما آقا داردی. شما پدر دارد یشما موال دار

 ،ما مصلحت دانستند یها برانآ آنچه که ،یو یو در حوائج دن یویدن یها ی. البته در گرفتارطور نیهم هم یویدن یها ی. گرفتاریاعتقاد

در   . کنم یعرض م یویبرسد. در حوائج دن ،خواهد  یکه دلش م یزی آن چ بهکه  ستین نیها مصلحت آدم در ا  وقت ی. بعض م یریبپذ د یبا

 است که ما در جشن   یهدف برتر و مهم  نی. اکنند  یم  تیحضرت هدا ،دیکن  تیاز حضرت طلب هدا  .ستین  یطور  نیا  ،هن  یحوائج اخرو

 نی. ابه این موضوع فرهنگ مهدوی می گوییم.  می دهسوق    به سمت ارتباط با امام زمانو مردم را    کنیم  پیگیری  دیشعبان با  مهین

  ن ی رالمومنیام  ان یعی. آنچنان که شکنند  ی زندگ  که مردم با امام زمان  شود  ی کند. همگان  دایپ   وعیش  دم مر  نیدر ب  د یبا  ی فرهنگ مهدو

.  کردند  یها مراجعه م  به آن  یو در هر مشکل  کردند  یم   یها زندگ  ائمه با آن  هیبق  انیعی. آنچنان که شددن کر  یم  یبا آن حضرت زندگ

  یریگیپ   دی شعبان با  مهین  یها  است که در جشن  یهدف باال و بزرگ  نی. امیکن  یمردم راه انداز  نیب  در فرهنگ را    نیا  دی وز هم ما باامر

 . میکن

 :۲ هدف

به سمت  طوری  نین ارتباط برقرار کنند، اابا امام زمانش  به این طریقکه    یرسد. مردم   یم  رگی اهداف د  به  توبن  ، ارتباط برقرار شد  نیا  یوقت

بزرگوار   نیکه طالب ا  شود  یباعث م  ،د یکن  یم  قیها تزر  ها به آن  که شما در جشن ییها   زهیو با انگ  یعیکنند، به طور طب دایپ   شیاو گرا

داوند بخواهند که خدا ظهور حضرت را جلو از خ .دهند انجام  ،ظهور حضرت الزم است یکه براا آنچه ر .شوندحضرت  ورطالب ظه .شوند

 .کنند. از خداوند بخواهند که موانع ظهور حضرت را برطرف کنندظهور حضرت را فراهم  یها نهیاز خدا بخواهند که زم .ندازدیب

 :۳ هدف

طلب   ظهور حضرت رااگر از خدا    ،یهست  دلم تو اگر منتظر امام زمان  زی. عزرسد  یم  یشدند، نوبت به هدف بعد  نگونهیکه ا  یمردم

من منتظر   شود  یکه آدم منتظر مصلح باشد و خودش صالح نباشد. نم  شود  ی. به قول معروف نم یبه خودت هم برس  دی، با ی کن  یم

  ی ها  شعبان و جشن  مهیه دنبال اهداف نا بم  ه است ک  ی ا  هیهدف اولچند    نیاز مهمان آماده نکنم. ا  ییرایپذ  یمهمان باشم و خودم را برا

که   شود  فیتعر  است  هم ممکن  یگری . اهداف دمیچند هدف برس  ن یبه ا  ،شعبان  مهیدر ضمن مراسم ن  دی و با  مین هستام  شعبان  مهین

 چند هدف هست.  ن ی. عمدتا اپردازم  یها نم حاال فعال من به آن

 شعبان:   مه یجشن ن  مقدمات

چه   م؟ یفراهم کن  د یرا با  ی شعبان چه مقدمات  مهیجشن ن  یبرگزار  یاست که برا  ن یا  ،کنم   ی ض معر  زانیکه خدمت عز  یبعد  بحث

 م؟ یانتخاب کن دی را با ییها  چه برنامه ؟ کنیم دی با  ییکارها 

  ک یاست. مثل    یمراسم معنو  کیشعبان   مهیمراسم جشن ن  زانیعز د ینی. ببکنم  ی مقدمه عرض م  هیبحث بشوم    ن یکه وارد ا نیاز ا  قبل

 ک ی.  ستین نابرادرم  این  اخواهرم  ای ن  امادرم  این  ادخترم  این  اپسرم  این  ا. مثل جشن تولد پدرمستی دانشگاه ن  یلیغ التحص فار  شنج

 ی. مردم از نظر معنوکنیم  یمعنو  هیروح  کی  ی که قبال عرض کردم، در مردم القا  ی بنا بر اون هدف  میخواه  یاست. ما م   یمراسم معنو
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را   ارتباط با امام زمان  مشخصات نباشم، اگر خودم مزه   نیکار را بکنم، اگر خودم واجد ا  ن یه اار است که بندکنند. اگر قر  دا یارتقا پ 

با امام   یا  یقو  یمعنو  باشم، اگر خود من رابطه  ده یرا نچش  به آستان مقدس امام زمان  یگزارخدمت  باشم، اگر خودم مزه   دهینچش

 به مردم منتقل کنم؟ را  اردمو  نیا توانم یم یچجورنداشته باشم،  زمان

جشن   یگزاران حواشممکن است از خدمت  . دهم. ممکن است سخنران باشم  یانجام م   یجشن چه کار  کیکه من در    ستین  نیا  مهم

و آب دست مردم    یباشم که چا  ی ممکن است کس  .م یگو  یخوشامد م   همانانیبه م  ،ستمیا  یباشم که دم در م  یاست کس  ممکن  .باشم

به فکر   دی اول با  ، باشند  گرانیهستند، قبل از آنکه به فکر د  ریشعبان درگ  مهیجشن ن  ک یکه در    یافراد  کند. همه یرق نمدهم و ... ف  یم

از خودم  دی شعبان را به مردم منتقل کنم. پس با مهیجشن ن یکه بتوانم آن اهداف واال رمیقرار بگ  یگاهیدر جا  دی . من باباشندخودشان 

 مه یدر ن  امام زمان  یخواهند برا  یکوچک و بزرگ که م   زن و مرد،  زان،یکدام از عزدارم هر  دیو اک   یوق  شنهادیا پ شروع کنم. لذ

هم   گرانیبه د  میتا بتوان  میو مصفا کن  میروح خودمان را جال ده  نهیی. آابتدا از خود شروع کنند  ،بردارند  یسال قدم  امیا  هیدر بق  ایشعبان  

 . میکن  ودمان شروع. اول از خمینور بباران

مانند: قرائت هر روز   ؛ ژهیاعمال و   یکسریکردند به    ی شعبان شروع م  مهیمان رسم بود و هست که از چهل روز مانده به ن  دوستان  نیب

تر شود.   یقو  شان با امام زمان  یدادند که ارتباط معنو  ی را انجام م  یا  ژهیو ... . اعمال و  سیآل    ارتیقرائت هر روز ز  عهد،   یدعا

 ی برا  م، یحضرت قرآن بخوان  ی. برام یروز اول شعبان شروع کن  ا یاز امروز    ، می خوشا به سعادتشان و اگر نکرد  ، کار را کردند  ن یا  هک  ی دوستان

طرفه نه به    . دوم یدو طرفه کن  یگفتگو  شان یبا ا  م،یرا بخوان  شان  یها ارتیز  م، یداشته باش  ی با حضرت ارتباط کالم  م، یصدقه دهحضرت  

شنود   یرا م مان یو صدا ند یب یآن بزرگوار ما را م  یی که گو  میبا حضرت صحبت کن یجور نه؛ ،میرا بشنو ناشیا یما صدا نکهیامفهوم 

شما  یشعبان برا مهین میخواه ی. م میشما خدمت کن یبرا میخواه ی آقا جان ما م میشنود. خدمتشان عرض کن یو م ندیب یکه البته م

  یروزها  نی. در تمام ادیشما کمک کن  م،یتوان  ی ما نم  م، یستیما بلد ن  .دیکن  مانن کمکخودتا  د، یریگخودتان دستمان را ب  . میبردار  یقدم 

 میخواه  ی. به عنوان مثال مدیرا مرتب تکرار کن  نیشعبان ا  مهین  یجشن ها  یبرا  ،میداربر  یقدم   میخواه  یشعبان هر وقت م  مهیقبل از ن

 و... .  میکن  ییگل آرا م،ینیبچ  یصندل و  زیم، میبرن را دکور جشن محل م،یکن هیلوازم ته م،یکن دیو خر میبازار برو

       :دهیمانجام   م یخواه  یکه م   یکار  هر

 . میبا وضو باش ماحت* 

 . میحضرت باش اد یبا  حتما* 

 .میشروع کن در ابتدا با توسل به ساحت مقدس امام زمان حتما* 

 زان یعز  دارم به دوستان و  دیاک  شنهادی. پ دیمان کن  کمک  نصاحب الزما  ای  میو بگو  می و صدقه ده  می حضرت را بخوان  یسالمت  یدعا*  

اگر اهل شعر   .دیبا حضرت مناجات کن  د،یزد خود زمزمه کنن  د،یده  ی حضرت کار انجام م  یبرا  دیدار  که  یطورنیهم  ،که در ضمن مراسم

 ، دیهست  که در خدمت امام زمان  ی لحظاتو در تمام    دیصلوات بفرست  د،یدعا بخوان  . دیلب زمزمه کن  ر یرا ز  یی بایاشعار ز  ،دیهست

 . دیروحتان را صفا ده

است   یکار  نیخواستم عرض کنم که باالتر  یها م  جشن  یبرا  یزیمقدمه قبل از برنامه ر  را به عنوان  مورد  نیا  ،ارتباط با آن بزرگوار  یبرا

باشد    ادمانیقرار گرفته است.    یگاهی ه جاچ  رد  دهد. بفهمد که  ی انجام م  یانجام دهد، بداند که چه کار  دیخدمتگزار با   کینوکر و    کیکه  

  .شوند  یخوشحال م  ،کند  یاو کار م  یکه نوکر و خدمتگزارشان برا   ند یو اگر بب  ندیب  یما را م  .ناظر بر ماست  که چشمان امام زمان

به درگاه    عصر  ه امام مهم است ک  ی لیخ  ؟ خدمتگزارشان دعا کنند  یبرا  که امام زمان  نیباالتر از ا  یزیکنند و چه چ  یدعا م 

دعا مستجاب است،    نیدلش را شاد گردان. ا  زیتو ن  ایمن کار کرد، دل مرا شاد کرد، خدا  یخدمتگزار من برا  نی!ا  ای : خداکه  ند یخداوند بگو

 گردد.   یدعا اجابت نشده بر نم نیا .خور ندارددعا رد نیا

 شعبان:  مهی جشن ن  ی ها  برنامه 

  ش یپ   ، میخواه  ی را که در جشن م  یبرنامه ا  هر .  شود  یمشخص م   بایتقر  ،که عرض کردم  ی اتمقدم   نیا  جشن با  یها  برنامه  یسمت و سو

  دونمینم  ،جشن برگزار کنند  هندخوا  ی که م  یچون کسان  .اسم ببرم  اطور مشخص برنامه ها رب  یلیخ  نماتو  ینم  نجایالبته ا.  میکن  یم  ینیب
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  ؟ ست ا یخصوص ؟ستا یمنزل ؟ستا  ی سالن ؟ستا یمسجد  ؟ستا یئتیه  ؟ستا ی مکنند. جشن عمو زاربرگ می خواهند یچه نوع جشن

  یکه م   ییکه تمام برنامه ها  ن، این استآ  اتیکل ی. ولنماد  ی؟ نمجمع بزرگی است  ک است؟جمع کوچ   ؟ستا  یخانوادگ  ؟ستا  یناخودم

 . دجهت باش  نیدر هم د یبا ،میزیر

وجود   در قرآن در ارتباط با حضرت  هیآ  ۳۰۰از    شتری. بباشد  نما ز  که راجع به امام  میرا انتخاب کن  ی ات یآ  د یبا   م، یناخو  ی قرآن م  اگر

شن جدر مقدمه  ،ستا که راجع به امام زمان ی ات یآ آن. دیکن دای پ   را آن اتیآ و. مراجعه نیز موجود می باشد  ی آنکه کتاب ها دارد

متوجه    را  حشیست و توضا  ان امام زم  راجع به  ات یآ  نیکه ا  بفهمند  نیکه مستمع  باشد  حی. حتما هم با ترجمه و توضشودتالوت  

 . می شودبا قرآن شروع   یجشن هر تاعیشوند. طب

  دمد می گویان خوش آبه مهمان.  الم برنامه می کنداع   یمجر  کیمعموال    ،بزرگتر  ی . در جشن هاباشد داشته    یجشن ما مجراست    ممکن

در    د یبا  می کند،که انتخاب    ی. اشعارباشدکار آماده    نیا  یبرا  د یبا  یمختلف برنامه است. مجر  ی به قسمت ها  حیو به اصطالح نخ تسب

با حضرت   داند و دار  ستادهیا  ی اوجلو  که امام زمان  ای. گوبخوانددکلمه را    یاشعار و متن ها  جانی ه. با روح و با  باشدجهت    نیهم

  ن یهم امام زمان ایتقل کنند که گونم نیبه مستمع ن،یبه حاضر  راروح  نیا ، برنامه انیکه تمام مجر مهم است ی لی. خزندمی حرف 

و اعالم  بیاید  نکهی. نه امهم است اریبس  نجایدر ا ی. نقش مجرشودحاکم  شنبر ج  دی فضا با نیاند و مورد خطاب ما هستند. ا ستاده یا جا

  ، که گفتم ی با مقدمات. د عوض کن احال مجلس ربخواند تا شعر   تیبچند  ،متن کوتاه  یکوسط برنامه ها  به شکلی   ،. نهودو بر کند برنامه 

 ی که در جشن شاد  میستین  نیفقط به دنبال ا.  مهد   یتذکر م  مجددا. کندمنقلب    احال مردم ر  نکهیو ا جری عوض شده باشدحال خود م

 د می ده در مردم د   ی روح و روان مهدو  میخواه  ی اهداف ماست. ما مدور از    نها ی. نه اکنیمو هلهله    مینا. شعر بخومی. کف بزنکنیمصرف  

است که در برنامه جشن    یعموم  یزهایاز چ  یک ی  نیها با حضرت ارتباط برقرار کنند. .او آن  بزند . احساسات مردم با حضرت حرف  شود

 هست.

 ی جشن ها سمت و سو  رای. اخباشیدمسابقه داشته    ، باشیدداشته    یسخنران  ،دیداشته باش  یمداح  است  شما ممکن   ،مختلف  یدر جشن ها

 ، شتریاوقات ب  ی گاه  ای نفر    ۳  یحت  ا ی  رگیهم د  نفر با   ۲  ،رانخنس  کی   یکه مثال به جا  می شوداجرا    یی برنامه هاه و  کرد  دا یپ   یمختلف

 نکهیا  یبرا  می کنند؛باهم هماهنگ    رامتن از قبل هماهنگ شده    کی.  به این سبک، تاک شو می گویندکه    می گویند باهم    ار  یمطالب

 یبرقرار م نیبا مستمعم ه  یاست که ارتباط ن یا ،در تاک شو  از نکات مهم ی کیو  دکنن  یاجرا منفر  ۳  یا  نفر  ۲ نشوند،خسته  نیمستمع

. در واقع احساس مشارکت وسط بحث می آورندردم را  م.  می کنند  سؤال  نیمستمع  نیاوقات از ب  یکه گاه   می کنندصحبت    ی. طورمیکن

 .می دهند  نیبه مستمع ادر بحث ر

 ی سخنران  برایشانسخنران    کیو    بنشینند  یتیمعج  نکهیا  یبه جا  ی عنی.  زهاستیجشن م  ،ستاموفق    یلیکه خ  یمراسم خوب  دیگر  از

امکانات    مجلس و   تیتا، هرچند مقدار که ظرف  ستیتا، سه تا، پنج تا، ده تا، ب  دو   زها یکه هست، م  یبسته به امکانات   ،یی زهایسر م  د،کن

پنج نفر،    .می نشینند  نی. مدعودمی نشینننفر    دو  ،نفر  کی.  می گذارندگ  زرب  یهازی. ممی دهد ب  جوا  نیعوکنندگان و تعداد مد برگزار

 اری. از آثار بسمی کنند با هم بحث و مذاکره   ار استآماده شده  که از قبل یمطالب و راجع به امام زمان می نشینندشش نفر، ده نفر 

هم صحبت   و رو در رو با  س یتو ف  سی فو به اصطالح    دمی کنن  شارکتکه مردم چون در بحث م   است  نیا  ،جشن  ینحوه برگذار  نیخوب ا

. البته بخوردکه به درد مستمع    شودگفته    یی . حرف هادمی روباال    اریبرنامه بس  یریپذو اثر  یگذاراثر  زانیم  می زنند، و حرف    می کنند

  ی. گاه داردهم    یی. البته آفت هاردبب شیپ   ار  سو مجل  کند  میتنظ  را  خود  بتواند  ،نیت مستمعسؤاالکه متناسب با    باشد  یقو  یمجر  د یبا

نفر بحث مربوط هم    کی  ای.  ستی که اصال به موضوع مربوط ن  می کندمطرح    ار  یی وحرف ها  می افتد نفر نخاله وسط بحث    کیاوقات  

را   یی اانتوو    یزکاوت و زرنگ  نیا  زیم  یمجر  دیبا   نجایا  . درمی شونداز گردونه خارج    باقریکه    کشدمی    آنقدر طول  ی ول  د کن  یطرح م

ت سؤاال  نیکه پاسخ به ا  یزیم  بهمثال    ؛دهم  میارجاع    دیگربه کس    ای  ات شما رسؤاالمن    بگویدو    دموقتا نگه دار  ار  ایشانکه    باشدداشته  

  ییآفت ها  چنین  کیهم بود.  ت شما خواسؤاال  یمن پاسخگو  ،شد  ام . برنامه که تمدهدپاسخ    برنامهخارج از    نکهیا  ایو    باشندرا داشته  

 کنترل کنند. بتوانند آمد؛  شیپ  یمسئله ا اگرکه  باشندهم   یتر یدوستان قو و شودمراعات  یمقدار دی که با جود داردو

. می شودغرفه مختلف برگزار  ، سه  . دوبه صورت غرفه  ی ست ولا  زیبه م  هیشب  یزیچ  ،استو خوب  موفق    اریکه بس  یی برنامه ها   دیگر  از

هم    نجای. در اشنوند یم  ندهیگو از ار یا قهیدق ستیربع تا ب کیبحث  کیو  شینندن می نفر  ستیب تای نها ،در هر غرفه ده نفر، پانزده نفر
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 جهینت  کیبه    یکه در جمع بند  باشندهم    موضوع پشت سرچهار    ،سه  می توانندغرفه ها    ن ی. اباشد طرفه    دو   اط ارتبکه    می شود  ی سعباز  

 این موضوع به تناسب مجلس است.. داردن ی فرق  ،فه ها می تواند مثل هم باشد موضوعات غر. برسند

مسابقه هم برگزار کرد   می شود هست، یو دکلمه و سخنران  یو شعر خوان  ی مداح  ی عنی ،می شودبرگزار   یکه به صورت سنت  ی مجالس  در

  است!   هجای وسیله و هدف عوض شدکه    مینیب  یم  یبزرگ  یعموم  یاز مراسم  یسفانه در بعضأ مت  ؛سفانهأ . متمی شود  دیاک  هیکه توص

ها )مثال   زهیبا انتخاب نوع جا ی. ولشوندتر    ک ینزد  که مردم باز به امام زمان  میریبگ  یا  جهینت  مسابقه  نیکه از ا  میخواه  یما م   یعنی

ها و مسابقات،    زهیجا   نیب ادور از هدف ما هست. خ  نها ی. ارسند  یهدف نم  نیارزان( به ا  یحت  ا یارزشمند    ی دوچرخه، ظرف هاسکه طال،  

راجع به امام   بایتابلو ز  کی. مثال  دهید  زهی. مثال کتاب جاباشد  مردم به امام زمان  یکیه باز در جهت نزدباشد ک  یا  زهیو جا  ابقهمس

امام ارتباط با    مجددا  که بزند  یی . حرف هادحرف بزن   زهیجا  آندرمورد    می کند، اهدا    را  زهیجا  یهم که مجر ی . وقتدهید  زه یجا  زمان

 زه ی جا  ی ماد  وسیله  یک که    باشند منتظر    ن یکه مدعو  باشد ن  یطور  نی . اباشد   ی فرهنگ   د ی با  زیه هر حال جوا. بکند  یادآوری  ار  زمان

 ی ست که م ا  یهم نکته ا  نی؟ ادارد  ! چه ارتباطی با امام زمانمی برد  یماد  زه یجا  نقدریامشب اخوش و خرم که ما    هم  . بعد بگیرند

 دی ت هم باسؤاال. باشدت مثال جک گونه نسؤاال یمسابقه ها  ،می شودگذاشته  یاگر مسابقه ا ا یو مسابقات بگم.   زیاخواستم در بحث جو

از    دیناتو  ی. شما م باشدمورد حضرت    در همه   برایمتناسبا    ار  یکتاب  ای  ،کتاب کوچک  کی  هستند،محدود    نیاگر مدعوجشن،  قبل 

سؤاالت را آنجا    ،زهیجا  یاهد شد. مردم کتاب را بخوانند و به هون مسابقه برگزار خواجش  رد  ،کتاب  نیاز اویید  بگو    دیبفرست  نیمدعو

 انجام دهند.  توانند  یکه دوستان م  یابتکارات لیقب نیو در مسابقه شرکت کنند. از ا دهندجواب 

 ن یکه ما در ا نیبر ا مکن ی م  د یأکباز ت   تا یشعبان هست را خدمتتان عرض کردم و نها  مهیرا که مناسب برنامه ن  یی ها   چند نمونه از جشن

  ،ناکرده  یخدا  ،ناکرده   یخدا)  لی تبد  یو معنو  یادآوریمجلس تذکر،    کیو مجالس ما از    م یکنمان را گم    خط هدف  دی بان  ، ها  جشن

و    که دوستداراندور است  به    از شأن امام زمان مشابه مجالس لهو و لعب نشود.    ای مجلس لهو و لعب و    به  لیتبد  ( ناکرده  یخدا

و بخندند و    ند یبه مجالس لهو و لعب باشد. بگو  هیشب(  ناکرده  یخدا)  ا یلهو و لعب باشد    ا ید که  را برگزار کنن  ی مجالس  شانیا  انیعیش

 ! یچیه  تایکنند و دست بزنند و بعد هم نها  یشاد

 شعبان:   مهین  ی جشن ها  آفات

 ؟ کند هم بروز    یاتممکن است که آف  ایان آشعب  مهین  یها  است که در جشن  نیا  ،عرض کنم  خواهم  ی تان م  خدمتکه    یفصل بعدسر

 بله. جواب قطعا مثبت است. 

 امیو ق  ی تعال  یاز حضرت بار  رندیاذن ظهور بگ   (اهللان شاء)که    یوقت  ، که داده شده  ییها  بر اساس وعده  ! امام عصرزانیعز  دینیبب

از روکنند را  آنها شکرد  جمع خواهند  نیکره زم  ی، بساط همه گنهکاران و عوامل گناه  امام   طانیاست. ش  طانی. در رأس  در ظهور 

دشمن    طان،یحذر داشته از ش  ست و خداوند بارها و بارها ما را برابشر    یبن  عدو  یکه اعل  طانیش  نیکُشته خواهد شد. خب! ا  زمان

بتواند انجام بدهد و او   دخواه ی دلش م یبه او قدرت داده و فرصت داده که هر کار دانسته  یکه م یهر مصالحاست. خدا بنا به  یا یقو

 شود  ی م تر  ی روز عمر او طوالن  کی. چون  فتدیروز عقب ب  کیولو    اول که ظهور امام زمان  هدر درج،  برد  ی تمام توان خود را به کار م 

در    ینوع  که به  یهر اقدام  ،یهر کار  ، یهر حرکت  نیهم گمراه کند و به گناه بکشد. بنابرا  را  گریچند نفر د  تواند  یروز م  کی  نیو در ا

چرخ   یست و به قول معروف چوب الا  طانیش  لیبرخالف م  عتاًی، طبکند  کیدباشد و اسباب فرج آن بزرگوار را نز  ارتباط با امام زمان

  یو روحان  یاست که آن حال معنو  نیا  ، کند   ی هم که م  یکار  نی. اولندازد یحرکت را از اثر ب  نیکه ا  کند  ی م  ی و سع  گذارد  ی حرکت م  نیا

نفر در جشن   کیاست.    ادیز  یلیخ  »ُعجب«  کانام  .فراوان است  یلیما خ  یها  در جشن  ا«ی»رخب! امکان    شود؟  یچطور م.  ردیا بگر

 ی خدمتگزار  دهد،  یم  یجشن است، چا  یست، عوامل انتظاماست، سخنران  ا  یجرم  ،که کرده  یچه، هر کار. حاال هردهد  یانجام م   یاقدام

منم   نیا«! »شدم  نییمنم که طاووس عل نیا»است.    ا یُعجب و ر  هیروح  ی القا  ، کند ی م  طان یکه ش  یارل ک او  کند؛   ی م یهر کار کند،   ی م

 با یچقدر ز»  «!کردم  یمداح  بایچقدر ز»  م«!کرد  یگر  یمجر  بایچقدر ز»!  «کردم  یسخنران  بایچقدر ز»! « دهم  یم  نجایخدمت را ا  نیاکه  

 و... .  «جشن برگزار کرد أتیما بهتر از آن ه أتیه»! «ودب گرانیجشن ما بهتر از جشن د»! «کردم  ییرایپذ

 . ردیگ یهستند را م میها سه جشن یکه در برگزار  یزانیعز بانیاوقات گر یاست که متأسفانه گاه یآفت مهم ،دو نیا
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جشن   یما برا نکهیباشد ا ادمانی.  م یبه مردم منتقل کند. لذا بر حذر باش یامام زمان هیروح تواند ینم گر یدام افتاد که د نیکه در ا یکس

ما را قابل دانسته   ، کردهکرده. خداوند لطف    ت یبه ما عنا  است که امام عصر  یافتخار  نیبزرگتر  ،میبردار  ی قدم  نیشعبان کوچکتر  مهین

کردند.    م حسابکه ما را آد  می. ممنون خدا باشمیشکرگزار خدا باش  دی. لحظه به لحظه بامیبردار  یقدم   ریمس  نیکه در ا  دادهو اجازه  

 هر لحظه به امام عصر  دی. با می اورینماز شکر به جا ب دی کند. با ینم  یفرق  ،که باشد ی. هر کارمیبردار یجشن قدم نیاجازه دادند در ا

دسته گل   کی. بکوبم خیم کی جشن شمادر قدم کوچک را بردارم.  ک ی نیا دیممنونم که به من اجازه داد !نصاحب الزما ای میعرض کن

کس  به    توانست  یم   افتخار را امام زمان  نی. اکند یم  یرود سخنران  ی که م  یتا آن کس  نجای. ممنون شما هستم. از اذارمبگ  در گلدان

مگر دست   ؟کم هستند  بدهد. مگر دوستداران امام زمان  یگریبه کس د  توانست  یم  ؟دهچرا به شما دا  ؟دهد. چرا به من داده  یگرید

 ر یمن و شما را انتخاب کرده تا در مس  ، کرده  ییآقا   ، نه لطف کرده  ؟ انتخاب کند  اوریخودش    یابر  کهنیبسته است در ا  امام زمان

قد  نیا  یخدمتگزار روحمیبردار  ی مبزرگوار  چقدر  هر  امتنان    یشکرگزار   هی.  امکان   ماو  کند.  افزون  نعمتت  نعمت  شکر  باشد،  باالتر 

 . به درگاه امام زمانمیراسم و بعد از مراسم به درگاه خدا شکر کند. قبل از مباش  ادمانی.  میکن  یم   دایرا پ   یشتریب  یخدمتگزار

 . ردیگ  یرا م ا یآن عجب و ر یجلو نی. اد یفرصت را داد نی. ممنون که به ما امیکن یسپاسگزار

اختالف الف نظر و  اخت  گری کدیبا    نکه یجشن، عوامل به خاطر ا  یها  نوکران حضرت است. وسط برنامه  ریآزردن سا  ،جشنآفات    گرید  از

نوکران امام   ، کنند  ی خدمت م  ، جشن دارند  ن یکه در ا  ی انکدام از کس. هرمیآزارند. مواظب باش  ی را م   گر یاوقات همد  ی گاه  ،دارند  قهیسل

 ن باال باشد اکند. اگر سنش  ینم  یبزرگ فرق  ایمحترم هستند. کوچک    نهایهستند. ا  امام زمان  تگزارانخدم  نهایهستند. ا  زمان

هستند.    سربازان نوجوان امام زمان  ، باشندکرده اند. اگر جوان    دیرا سف  شانیمو،  کرده اند  دیرا سف  شان   شیرت رحض  یکرکه در نو

معموال   ،شود یدارد انجام م یبرنامه ا  یوقتکه   کوچک در برنامه ها قهیاختالف سل کیبه خاطر  کند. قابل احترامند. نرند یقابل تقد نهایا

  نوکر امام زمان  کیکه در شأن    میداشته باش  یرفتار  گریبت هم د نکرده نس  یخدا  ،شود  یعقب جلو م  تالف نظر هست، کارهادر آن اخ

 .ستین خدمتگزار امام زمان کیو در شأن 

نظر   به  یحت  ، ینیئدر مواد تز  ، ی. در مواد خوراکهر چیزیاسراف است. اسراف در    ، ستا  امام زمان  ی که در جشن ها  ی آفات  از دیگر

که    یان یاست. بان  متعلق به امام زمان  یبه نوع  شود،   یشعبان و جشن ها مصرف م   مهیآنچه که در ن  میقت. مراقب باشمن اسراف در و

  ن یا  نجای. همشوداسراف    دی . نباشودخرج    امام زمان  یدر راه رضا  دی و با  می دهند  امام زمان  یبرا  ارپول    نیا  دهند،  میپول  

 ی بان  شخص.  شودخرج    ،دهخوا  یم   یکه بان  یین جاادر هم  دیپول با  باشدن  احواسم  شود،  یفته مگر  یا  یاز بان   یاگر پول  بگویم؛  انکته ر

 دیگرپول    نی. با ادیشام بخر  نمی توانید  دیگرپول    نی. با ادیبخر  ینی ریجشن ش  یبرا  .می دهم  ان پول ریمن ا  می گویدو    می دهدپول  

  ی نم  دیگرپول    نیبا ا  .شود  دهیفقط کتاب خر  می دهدپول    یبان  یک شخص.  هدداجازه    یبانکه  این. مگر  دیکتاب بخر  ای  وهیم  نمی توانید

و   یبا اذن بان   د ی را حتما با  نها ی. اماند  ی م  یباق   ل یوسا  یمقدار  ای  ولپ  یجشن مقدار  ی وقتا در انتها  ی. بعض دیخر  ی نیریش  و  شربت  شود

 کرد.  ینگهدار ی بعد یها بعد و جشن یها سال یبرا انا یاح ای رد و ک نهیهز اموال نیاذن صاحبان ا

را  نمونهو عنوان بکنم. چند  انیکه بتوانم همه را ب میداشته باش یاالن فرصت کنم  یدارم که فکر نم آفت ها نوع نیاز ا ییبلند باال ستیل

 فقط اسم بردم. 

جشن »  مییگو  ی م  است. به نام امام زمان  ها   هیاآزار صاحبخانه و همس  د،یایب  شیما پ   یها  که ممکن است در جشن  ییها  از آفت  یکی

  ا ی  ها   هیتا صبح، همسا  ، میکن  یبرنامه محل را آماده م  میکه دار  یمثال شبدارد    ی لیچه دل  م، یهست  داریخب ما ب  «!گریحضرت است د

 نگیپارک  یرا جلو  تان  یها  نیا به خدا ماشتو ر»که:    میمان بخواه  همانان. از ممیندارد. مراقبت کن  یلزوم   ؟شودت  یاذصاحبخانه هم  

  ، در خانه آنها پارک شده  نیرا که ماش  یما هست. بارها من شاهد بودم افراد  یکه در اکثر مجالس مذهب  ی . آفت«د یپارک نکن  ها  هیهمسا

است؛   نیمام حساگر مال ا   نی است، ا  امام زماناگر مال  ست،  ا  ی شن مذهبج  نیکردند که اگر ا  دی شد  یو ناراحتآمدند    رونیب

 !؟یچرا مردم آزار 

  یها  ظرف   م،یده یو شام م  ینیری. اگر به مردم شربت و شمهمانان به نام امام زمان  .نکنند  یآزار  که مردم  می بده ادیفرهنگ را    نیا

ه جشن تمام بعد ک  ، یجشن مذهب،    امام زمان  زشت است که به نام جشن.  زندیطرف و آن طرف نر  نیدر کوچه، ا  ابان،یآن را در خ

  یها  در جشن  د یجشن باشد. ما نبا  یها  ها و انواع زباله   حرف  ن یغذا و ا  ی ها  بار مصرف و ظرف  کی  وانیسر تا سر کوچه پر از ل  ،شود  ی م

 . میکن یآزار مردم مان
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 یها  ستمیس  ،میریگ  یظرف امانت م  م،یریگ  یمامانت    ی صندل  م،یریگ  یرا از مردم امانت م  یلی. اگر وسامیامانت کن  در  انت یخ  دینبا

خورد، حتما صدمه آن   یا  ناکرده اگر صدمه  ی. خداسالم برگردانده شود  به صاحبان آن  دی با  ،م یریگ  یامانت م   یریو تصو  یو نور  یصوت

 کنند.  تیاصول را رعا نی ا دیکه با   میبده اد یهم   ترها و به جوان مینیرا بب نهای. اشودجبران 

 . میاگر فرصت بود، صحبت کن گر، ید یاهلل در فرصتتا ان شاء  کنم ی فعال از آن صرف نظر م که من هست آفات  نیاز اهم  باز

 شعبان:   مه ین  یجشن ها  همانان یارتباط با م   نحوه

ا چگونه با آنها ارتباط بعد  کنند،   یم  دایاست که مهمانان ما که در جشن حضور پ   نیا  ، میکنمی  که در مورد آن صحبت    یفصل بعدسر

 م؟یر کنبرقرا

جشن را برگزار   یطیمح  کیست شما در  اوقت    کی.  کند  یاست. البته جشن تا جشن فرق م  یو خوب  یدیکل  یلیخ سؤال    ،سؤال  نیا

  با هم ل  در طول سا  نهایا  . ها  یهمکالس،  همکاران  ،ل یفاممثال  در طول سال هم با شما در ارتباط هستند.    طیآن مح  نیکه حاضر  دیکرد

  . مینیب یهم آنها را نم   گر یو د  ند یآ  ی که م  م یکن  ی را دعوت م  ی. افرادمیکن  ی برگزار م  ی جشن عموم  کی ست نه!  اوقت    کی.  ارتباط دارند

را هم ارائه بدهد،    یرانسخن  نی، بهترکند  یسخنران  د ی ایب  یاگر سخنران  ،در جشن  (!زانیعز  دینیبب)اصل وجود دارد    ک یدر هر دو صورت  

از مجلس    نیهم  (ریمثل بنده حق)   ها  یبعض  ی. براگذارد  یاثر م  یمدت کوتاهرا هم ارائه بدهد، اثر آن محدود است.    ینرانسخ  نیرت  جیمه

  گری و د  اندم  یشان م   در ذهن   گری هفته، دو هفته د  کیروز، دو روز، پنج روز،    کی  ها   ی. بعضکنم   یهمه را فراموش م  ،م یایب  رونیبکه  

 . شود یفراموش م

امروز که ). مثال  شود  یادآوریدر طول سال، مرتب    که  باستیچقدر ز  شود،   یمنتقل م   ن یجشن به دوستان و به مدعو  نیکه در ا  هآنچ

گروه   ک ی تواند ی گروه م نیحاال ا .کنند دایگروه حضور پ در   یبخواهند که به نوع   نیمدعو نیاز هم (فراهم است یلیامکانات آن خ گرید

درست کرد و    شود  ی ها را م  گروه  نیباشد. انواع ا  ی لیمیگروه ا  کی  تواند   یباشد، م   ینترنتیگروه ا  کی   تواند  ی م  د،باش  یمجاز  یدر فضا

 .دیرا مجدداً دعوت کن ها  نیهم هم ی. در مراسم بعدکنند یادآورید. باشندر ارتباط  نها یجشن، بعدا با ا انیبان

که   دیکن  یکار  د،یتان جشن برگزار کرد  که امسال با کمک دوستان  ییما. شختیطرح و برنامه ر  شود  یم  دهید،  جامانکار را    نیا  اگر

  ا ی   به شما کمک کنند  ،دیکه شما هست  یدر همان جشن  ای . حاال  باشندبرگزارکنندگان جشن    ءشما جز  نیمدعو  نیاز ا  یبعد، بعضسال  

. در جمع ندیایب  به سمت شماشما آرام آرام آرام    نیه مدعوو راندمان است ک  جهینت  نیهترب  نیبرگزار کنند. ا  یجشن  مستقال  خودشان

  شان را راجع به امام زمان  که سطح معرفت باشند  ی کسان  جزء.  باشندبرگزارکنندگان جشن    جزءو آنها هم خودشان    رندیشما قرار بگ

 ب یترت  نیتا به ا  کنند  شتریرا ب  شان  یعلم، اطالعات  کنند  شترین را بشا  ، معرفتکنند  شتریب  ضرترا با ح  شان  ییآشنا  .مرتب ببرند باال 

 . کند  دایدر جامعه گسترش پ   (دادم حیتوض ضمیکه اول عرا) یفرهنگ مهدو  یفضا نیآرام آرام ا

ادامه ارتباط داشت. در    نیبا مستمع  یبه راحت  شود  یم  گری د  یها  گروه  ایبا آدرس تلگرام  مثال    ل،یمیبا ا  .امکانات برقرار است  نیا  امروزه

  راحی کنید،ط  ی تیسا  د یتوان  یآنها برنامه گذاشت، مطلب فرستاد، مطلب از آنها گرفت، سؤاالت آنها را جواب داد. مثال م   یسال براطول  

 ان یسال  یبرا  ،ودش  ارتباط اگر حفظ  نی. به هر حال ادیدهجواب  سؤاالت آنها  به  سؤاالت خود را مطرح کنند و شما  و    شوند  عضوهمه آنجا  

 . کند  یم  دایپ  ش یافزا ها که چقدر راندمان و اثر برنامه دی د دیبعد خواه یها در سالشما  ندهیآ

 شعبان: مهی ن  یجشن ها   ی قرمزها  خط

مراعات کرد.   دی شعبان با  مهین  یست که فرمودند در برگزارا  یی در بحث خط قرمزها  (مطلب خواهد بود  نیاهلل آخرکه ان شاء)  ی بعد  بحث

 « شعبان مراعات کند.  مهیبرگزارکننده جشن ن  کی دی که با یی زهایپره» می گویم بلکه  گذارم، ینم  »خط قرمز«حاال من عنوان آن را 

آنها   اریتمفصل تر در اخ  توانم  یمفصل تر بخواهند، بعدا م  یحاال اگر دوستان  .میگو  یشما به صورت خالصه و مختصر م  یبرارا    ینیعناو

 بگذارم. 

ست، وارد اکه مورد اختالف بزرگان و مردم    ییها  شعبان به بحث  مهین  یها  وقت در جشن  چیه»که مورد نظرم هست:    ینیعناواز    مثال

مردم و بزرگان در آن اختالف نظر دارند.  که گنگ است و    ییها  ، بحث»رجعت«مثل   ییها  ، بحثظهور«  مئ »عالمثل    ییها   بحث  .«دینشو

  ی نکرده در ذهن مردم شبهات  یاست که ممکن است خدا راجع به امام زمانها  از بحث یبعض .دینکن  حا در سطح جامعه مطرر نهایا
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 یاهل فن آن هست. بحثِ اختالف یِکه اختصاص یهمان مجالس یگذاشت برا  دی را با نهای. امیمطرح کنرا  نهایندارد ا یکند. لزوم  جادیرا ا

 ن یها. چقدر جامعه ما در ا  حرف  نی و مکاشفه و از ا  ایکه بروند دنبال خواب و رؤ  نیسمت ا  به  میرا سمت و سو نده. مردم  دیرا مطرح نکن

 دم یمن خواب د»ه گذاشتند؟  سر مردم کال  ییها  ابزار، شارالتان  نیفرهنگ، صدمه خورده است؟ چقدر با ا  نیاز اشاعه ا  ریاخ  یها  سال

  نهای؛ ا«من ارتباط دارم با حضرت»   ای  «دیمثال فالن پول را خرج کن  م یبگو  ماه من گفتند که به شکه ب  دم ید یصادق  یایدر رؤ»،  «که فالن

صادقه    ی ایرؤ  ی ول  ستم؛ یصادقه ن  یایرفت. من منکر رؤ  د یوجه دنبال آن نبا  چیو به ه  ارزد  ی غاز هم نم  کیهست که    یی ها   اش حرف  همه

  ت یو اثبات حقان  مان  اثبات امام زمان  ی. ما برامیکن  یورفرهنگ د  نیاسا از ا. اسشود  یمردم گذاشته نم  اریدر اخت  ها   یآسان  نیبه ا

در   د یکند. شا  ازین  ی وجود دارد که ما را ب  یو نقل  ی و محکم عقل  یقدر استدالالت قو آن  .میو مکاشفه ندار  ایبه خواب و رؤ  یازین  انایش

ها، لذا    حرف  نیبه ا  میندار  یازین  است.  شدهشده و کتاب نوشته ندر آن صحبت نشده و مطلب نوشته ن  تیاز مهدو  شیب  یاسالم موضوع 

 .میمطالب مطرح نکن نیاز ا خود یها در جشن

ناک است، حضور   که شبهه ییها  یشود. مداح  ، دارد  یکه شبهه شرع  یی زهایبه چآلوده   د یما نبا  ی ها  ناکرده، جشن  یناکرده، خدا  یخدا

ها و    خانم   ،مان را  که ما مجلس  ستیناک است. اگر مقدور ن  شبههاحتمال حرام است،    (ناکرده  یخدا)که    یطیدر مح  یانی ها و آقا  خانم

  ل یناکرده مجلس ما تبد  یها هم جدا. خدا  خانم  جدا،  انیآقا   .میکه در دو برنامه برگزار کن  میتوان  یحداقل م  ،کنیم را از هم جدا    انیآقا

آخر   ا یشان  نماز  کشند،   یزحمت م  کنند،  یکار م ه  ک  ییها  شعبان، مثال بچه  مهیبه مجلس گناه نشود. نباشد که به خاطر برنامه جشن ن

  دند،یزحمت کش  کنند،   ی کار مسحر    یها  کیشب تا نصف شب، تا نزد  یدوستان   دم، ی. بارها من د شودقضا    ناکرده  یخدا  ای   فتدیوقت ب

 وت شده است. واجب از آنها ف کیمستحب،  کیبه خاطر   .شود یدکور بزنند، صبح نماز آنها قضا م  خواهند یم

نباشد که باعث رنجش    یطور  کنند،  یخدمت مجشن    نیکه در هم  یناکرده رفتار ما با کسان   یخدا  ؛دادم  حیتوض  ضمیاز عرا  یبخش  در

 .شود صاحب الزمان

 نیا  دیداشته باش  تی عنا اولا   م، یکن  ی طرح م   ی ا   . اگر هم شبههمیطرح نکن  در مجلس   یکه شبهه و شبهه قو  م یکن  یسع

که همه   م یکه مطمئن بشو  میبده  یطور  یجواب آن را به قدر کاف  اای و ثان  ستاباشد که مورد سؤال اکثر مردم    یا  بههش

که در جشن   ن یرا بشنود و از جواب آن قانع نشود و عوض ا   یا   شبهه  ،یمستمعطور نباشد که    ن یشنوندگان قانع شدند. ا

 . برود  رونیبو از مجلس   شودو اضافه  به شبهات ا   ی ا  شبهه  ، باشدگرفته   ادی   یز یما چ

ندارد. در مجلس ما ممکن است    ی لزوم  ،شود  ی مردم م  نیشعبان که باعث اختالف ب  مهیدر جشن ن  ،ی از مسائل اجتماع   یدر بعض   ورود

بدشان   یا  عده   د،یایب  را خوش  یا  که عده  میبشو  یوارد بحث  د ینبا  .باشندمختلف    یها  شی، با گراباشندمختلف    یها  ده یافراد با فکرها و ا

 . دیایب

 . بروند رونیباز مجلس  یآنها با خستگ د یببرند، نبا یا بهره. مردم آمدند که شوندکه مردم خسته   مینکن ی طوالن یلیرا خ مجالس

وع شر  هشت  ، «شود  یهشت شروع مبرنامه ساعت  »  می. اگر گفتشودما به موقع انجام    یها  که برنامه  میکن  ی و سع  میشناس باش  وقت

کند. سرِ موقع   یعذرخواه  یهم حتما مجر  ریکه آن تأخ  ریتأخ  قهی. حداکثر ده دقمیه شروع کنربع به نُ  کی  م، یهشت و ن  م ینگذار  .شود

و به موقع   ندیایآمدن و شام و چه و چه و چه. مردم به موقع ب  ریبه خاطر د  م یطول ند   ازده ی، تا  شودده تمام    است. اگر قرار  شودهم تمام  

 . کنیمنظم را مراعات  د یو با میمراعات نظم هست ستهیملل، شا ریاز سا شیها ب  . ما مسلمانهم بروند

 الله و برکاته  ة و رحم کمیعل  السالم


