
 

 1صفحه 

 

 76کارگاه آموزشی 

 جشن غرفه ای غدیر با موضوع شکر و سپاسگزاری 

 می بسم اهلل الرحمن الرح
 

 دیسع دیثر به مناسبت ع ؤم یکه کار دیلیو ما دیدار ینیو د یکار مذهب که دغدغه یزانیشما بزرگواران و عز کیکای خدمت سالم عرض

 د.ع شوواق دیشاءاهلل که مطالب، مفو ان  میرا به تبادل نظر بپرداز یقیمن شد تا دقا بینص قی. خوشحالم که توفدیانجام بده رخمیغد

 

 :مهمقد

را تدارک  یامختلف برنامه  یها به مناسبت ای کنندیکه جشن برگزار م یکه کسان کنمیعرض م زیعنوان مقدمه خدمت سروران عز به

اوقات بعد   یگاه  به مخاطب منتقل کنند.  یرا به خوب  یامیپ   کیاست که بتوانند    نیهدف دارند و آن هم معمواًل ا  کی  شهیهم  نند،یب  یم

خود را به مخاطب   امیپ   میما نتوانست  دیو شا  دیکه آنطور که با مینیب  یم  م،یده  یقرار م  یموضوع را مورد بررس نیا  یتم، وقز اتمام مراسا

ممکن   یاست. گاه  کنواختیجشن    یاوقات فضا  یها خسته هستند. گاه  مهمان  یداشته باشد. گاه  تواند  یم  یمختلف  لی. دالمیمنتقل کن

که باعث   یگریمنتقل کند، جذاب نباشد و موارد د  نیکه به مخاطب  میسپار  یجشن را به او م  لبگل مطا  قتیکه در حق  است که سخنران

همان  یاجرا کند،یکار کمک م تیساده که قابل اجرا است و به جذاب اریاز موارد بس یکی. راه چاره و میشود ما به هدفمان نرس یم

دست ما در   .دهندیفضا م  رییتغ  ،روندی. غرفه به غرفه که مهمانان مسته  ی، به صورت غرفه امیداشت یه صورت عادکه ب  یمراسم جشن

در القاء  یلیخ ،میفضا دار رییکه تغ نیو هم میمطالب مرتبط را نصب کن میتوان یها مباز است. در غرفه  یلیکنترل ذهن مخاطب خ

که تا به حال آن   یعرض کردم که دوستان  یاجشن غرفه    تیمان مقدمه در اهبحث را به عنو   نیاثر است. فلذا من  ؤم  همانانیمطالب به م

خوب و دست شما در  اریبس رشیثأساده است و ت اریآن بس یبه آن فکر کنند. اجرا ییاجرا نهیگز کیرا اجرا نکردند، حتما به عنوان 

 باز است. اریبس اریجذاب کردن مطالب جشن بس

 

 :یجشن غرفه ا  موضوعات

 .موجود است تیآن در سا یها لیکه فا میدر گذشته گفتگو کرد ینیچن نیموارد ا زیاجرا و ر یچگونگ ،یاجشن غرفه  تیاهمبه  راجع

موضوعات  نیا به همه م،یو چگونه مهمان دعوت کن میبرگزار کن یچه نحو  به نکهیو ا راتی. نکات و تحذدییشاءاهلل که استفاده بفرما ان 

 دیسع  دیبه مناسبت ع   یا  در قالب جشن غرفه  میکنم که بتوان  یکه سه موضوع را خدمت شما معرف  رار است. حال قمیتدر گذشته پرداخ

 .میکن ادهیپ  رخمیغد

 یفضا  کی  ،کنمیکه عرض م  یهست. من در تمام مطالب  یشکر و سپاسگزار  یا  پرداخت، بحث جشن غرفه میاول که به آن خواه  عنوان

 باشد. یزیکرده ام که عنوان غرفه چه چ ینیب شیپاز غرفه در نظر گرفته ام و  یفرض

 

 هست؟  یزیچه چ  یکل  امیپ.  ۱

 م؟ییبگو  میخواه  یم   یزیدر غرفه چه چ  .۲

 هست؟  ازیمورد ن ییاجرا  یرویچقدر ن  .۳

 هست؟  یزیغرفه چه چ  ازیمورد ن لیوسا  .۴

 هست؟  یزیغرفه چه چ  نییتز  قتیو در حق  میبکن  تیرعا  دیرا با  یچه نکات  .۵

داشته  میخواهیم یا یورغرفه چه بهره  نیاز ا میبدانکه  کنمیرا عرض م ترهایت عیسر یلیهر غرفه خ یچند موضوع برا نیا یرو پس

 !میبرس میخواهیم یو به چه هدف میباش

 

 :اول  غرفه

 ؟؟؟چرا تشکراست:  نیاول اعنوان غرفه  ،یشکر و سپاسگزار یاجشن غرفه  در
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 یسپاسگزار تشکر وضرورت  ست؟یغرفه چ نیا امیپ * 

 غرفه باشد. یکه مجر میخواه یفقط م نفر کیاست؟  ازیمورد ن روین چقدر* 

 باشد.نوشته شده  تریآن چند ت یکه رو زیبورد، چند تا شوم تیتخته وا ست؟یغرفه چ نیا ازیمورد ن لیوسا* 

 جادیو ا کند یم ریکه ذهن را درگ یجمالت یسر کیو  میداشته باش میتوانیم ساده یظاهر نییتز کی م؟یبکن  نییرا چگونه تز غرفه* 

 ینصب م  وارید  یرو  ییو جا  «!شهی...؟ هرگز، پر رو م  تشکر»  م؛یسینویم  زیشوم  یرو  . مثال در غرفهمیسیبنو  زهایشوم  یرو  ،کندیم  سؤال

 میسینو یم زیشوم یرو گرید یجا کی. «پرواز» میسینو یم گرید زیشوم کی ی. رو«پا ریز هشاخ» میسینو یم گرید یجا کی. میکن

 «.نیواقعا ممنونم به موقع اومد»که    میسینو  یم  گرید  یجا  «!یفتیآب بارون ن  یمواظب باش تو چاله »:  میسینویم  گرید  ی. جا«الیخیب»

من دارم االن که  نیهم .«یکن یرا انتخاب م یچه سالح» میسینو  یم گرید ی. جا«قانون جذب» میسینو یم گرید زیشوم کی یرو

قانون  ن،یآب بارون، به موقع اومد ،مهم است. سالح، چاله یلیخ تانیتان برا در ذهن اینهاتمام  نیارتباط دادن ب ،میگو یدمت شما مخ

با ما همراه  همانانیغرفه اول ما جذاب باشد و م کندیکمک م نیارتبط دارند و ا اینها همه .شود یپررو م ،یجذب، تشکر، اگر تشکر کن

 ند.شو

 

 ست؟یچ  یگزارشکر و سپاس  اول جشن غرفه  غرفه  شرح

 یها اعالم م راجع به غرفه یاطالعات کل کیو  ریبرکت غد پر امیبه مناسبت ا دیگو یم کیتبر د،یگو ید مخوشام د،یآ یغرفه م یمجر

و  جهینت و پرسد یم همانانیت را از مالسؤا یسر کی. میکن یشروع م سؤالمان را با چند  برنامه ،دیاگر موافق هست دیگو یو م کند

 یدو سه نفر نظر م م؟یتشکر کن گرانیکه چه ضرورت دارد که از د کند یم سؤال. مثال سدینو یبورد م تیتخته وا یها را روپاسخ آن

. نفر میسینو یا را مه . مختصر همه پاسخ«است مانفهیخب وظ»که  میسینویتخته م ی، رو«است مان فهیوظ»: دیگوینفر م کی. دهند

تمام  «.میتشکر کن ، ندارد یاصال ضرورت» دیگو یم یفرد «شکر کند.ت  دیبا یهر انسان عاقل ،یباالخره در برابر هر خوب»: دیگو یم یبعد

 یم یفرد م؟یالزم است تشکر کن یدر برابر هر خوب ایکه آ میکن یم سؤال ی. از نفر بعددیکن ادداشتیرا  یفکر یها بارش ایها  پاسخ

از  یبند جمع کی میکه بعدا بتوان میسینو ی. منتها به صورت مختصر ممیسیون یرا م اینهاتمام  .«ریخ»: دیگو   یمنفر  کی .«بله»: دیگو

 اش یاز نفر کنار ،دهد یم یو پاسخ میکن یم سؤالنفر که  کیاز  ،فتدیراه ب یبحث کهن یا یبرا . خوب هم هستمینظرات داشته باش

اگر چرت و پرت و  یحت م،یسیبنو نظرات را که همه میکن یسع! دیکن یم کرف یشما چ د؟یموافق هست شانیشما هم با نظر ا میبپرس

 شتری. بدیسینو یواقعا م نندیب یم ی. وقتندیآ یبه ذوق م همانانیم ند،یگو یم یمطلب کیکنند و  تیدار است و دوست دارند اذ خنده

. دیسیبنو ،دیوگ یچه که مهر «است. ی سر کار صال. اخوردی اصال تشکر به درد نم»: دیگوینفر م کیند. کت کنمشار کنندیم یسع

 م؟یتشکر کن گرانیدارد از د یاست. چه ضرورت  یشکرگزار یهمه در راستا ،میپرس یکه م یتسؤاال

 

 دارد؟ یشکر چه مفهوم اصال

 افتد؟یم یچه اتفاق ،میتشکر نکن گرانینظر شما اگر از د به

تشکر   دیبا  یاز چه کسان  ست؟یآن چ  یها  دهیدارد؟ فا  یا  دهیکه به ما کرده، فا  ییها  در قبال محبت  م،یتشکر کن  ینظر شما اگر از کس  به

 م؟یکن

 رد؟دا یا دهیفا م؟یما آورد، به نظرتان از او تشکر کن یخودکار برا کیانجام داد،  مانیبرا یساله کار ۳کوچک  بچه کیاگر  مثال

 !م؟ییبگو میخواه یم ی زیت چه چسؤاال نیدر قالب ا اما

 

باشد. اما از البه  دیبا شهیاگر بچه باشند، هم یحت ،گرانید یکه تشکر در برابر خوب میکن یادآوری همانانیبه م میرمستقیغ  میخواه یم

 شد.به تناسب مخاطبمان با دیتشکر با نیا که میرس ینکته م نیها قطعا به ا صحبت  یال

 یا هیباشد، هد یزبان دیتر باانسان بزرگ کی ی. برامیکف بزن شیبرا ممکن است فقط دهد، یکه کودک انجام م یکار خوب کی یبرا مثالً

 .میرا جبران بکن اش یخوب یو به هر نحو میببر
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 یاکثرا پاسخ مثبت م  تشکر الزم است؟  کی  ،یدر برابر هر خوب  ایآ:  مییگو  یم  :است  نیا  م،یپرس یاول م  که از مهمانان غرفه  یآخر   سؤال

 زیبرانگ سؤالبحث  یکم کی. ستیتشکر الزم ن ینه در برابر هر خوب دیی. بگودیبده یاگر همه پاسخ مثبت دادند، شما پاسخ منف. دهند

 یار باشد که از خوب گر قرنه ا مییگو یاست که باالخره انسان عاقل ازش تشکر کند. م نیاش ا الزمه ینه آقا هر خوب شان،یبرا شودیم

 یبعد م .آورد یم هیهد خرد، یما م یرا برا یکتاب کی یکس کی. میزن یو اساس آن درست باشد. مثال م هیپا دیبا یخوب م،یتشکر بکن

تو  یکتاب را برا نیا عیسر .پشت جلد را به او دادم متی. نصف قدینفهم ،را کاله گذاشتم شکه فروشنده سرش شلوغ بود، سر دیگو

نه قرار بود گرتو نان بخرم و  یبرا  عیتوانستم سر  .جا زدم  ییصف نانوا  یتو  دیگویم یکس  کی  ای؟  میتشکر کن  دیبا  ایآآوردم.    هیهد  دم،یخر

در حق   ی. به زعم خودش کار خوبدهد  یبه دروغ به نفع ما شهادت م  یکس  کی ؟اواز    میتشکر کن  دیبا.  شد  ینان تمام م  ،نوبت من بشود

 لیکردم، کالس را تعط  یاستادم را سر کالس دانشگاه عصبان  ایمن معلم    دیگو  یم  یشخص  کی  م؟یاز او تشکر کن  دیاست. با  م دادهما انجا

ما را شاد  دارد. همه مانیااستادمان را بر ایرفتار معلم  دیو تقل صدا دی. تقلمیرو یراه م میبا دوستمان دار ای م؟یاز او تشکر کن دیکرد. با

 قطعا نه. م؟یاز او تشکر کن دی. باخنداند یو م کند یم

 .شود یم قیتشو با تشکر ما دهد، یکه دارد انجام م یا یکه شخص نسبت به کار منف نیخاطر ا به

 بشود: نیا غرفه یجمع بند نیا دیبا پس

 باشد. حیتشکر صح نیو اساس ا هیپا دیبا م،یانجام بده یکه شکرگزار نیا یبرا

 

 دوم:  غرفه

 کرشُ دهیفا: هست دوم عنوان غرفهبروند.  یبعد صلوات به غرفه کیبا ذکر  خواهد یها م. از آنکند یاول از مهمانان تشکر م غرفه یمجر

 مان است. روزمره یر زندگد یاز اثرات ملموس شکرگزار  یبعض انیو بشکر  واژه یمفهوم لغو انیبغرفه  نیا یکل امیپ  *

 غرفه است. یبه عنوان مجر نفر کیغرفه  نیا ازیمورد ن یروین تعداد* 

 نیا تریت تواند یم یمجر د،یداشته باش ید یس ال ایتاپ  لپ یبر رو نتیپاورپوغرفه هم اگر امکان ارائه به صورت  ازیمورد ن لیوسا* 

 ارائه کند، خوب است. یریتصومطالبش را به صورت 

و  یجانیه یکه مهمانان تازه نفس هستند، جور نیجه به اسلط باشد و با توبه مطالب حتما م دیبا یاست. مجر نیخاصش هم ا نکات* 

 آخر خوب با ما همراه باشند. کند که تا غرفه تیرا تقو زهیانگ نیبانشاط صحبت بکند که ا

 

 :اجرا و شرح غرفه دوم  نحوه

شکر را از کتاب لغت نگاه  واژه یلغوخوب است که مفهوم  دیگو یو م کند یدارد و مطالبش را شروع م ییآمد گو خوش کی یمجر

است.  میتعظ یشکر اعتراف به نعمت همراه با نوع است که  شکر آورده واژه فیقاموس قرآن، در تعر نامهکه کتاب لغت مینیب ی. ممیبکن

نعمت  دیبا د،یاوریب شکر به جا دیخواه ی است. اگر مو اظهار کردن آن  ینعمت و خوب یادآوریهم آمده که شکر  بدر کتاب مفردات راغ 

 ی مقابل شکر، کفر هست به معنا نقطهدات راغب آمده، کتاب مفر نی. و بعد در ادینعمت را اظهار کن نیو ا دیکن یخوب د،یکن یادآوریرا 

 کتاب، شکر فقط در برابر نعمت و بخشش است. نیدر ا ی. از طرفو پوشاندن نعمت یفراموش

 باشد. حیو اساسش صح هیپا دیبا میاول هم اشاره کرد که غرفه یهمان

از اثراتش با  یکی مییگو ی. ممیکن یم انیجا ما ب نیبودند، در اگفته  همانانیاول م را در که غرفه یگزار از اثرات تشکر و سپاس یبعض

 :ندیگو یم یاست. از نظر علم انیاستفاده از قانون جذب قابل ب

 .یکن یبه سمت خودت جذب م ،یکن یبه آن فکر م شتریرا که ب یزیچ ؛قانون جذب طبق

. شود یموفق م ،کند یصحبت م ت یاز موفق شتریکه ب ی. کسشود یم ارمیب شتریب ،کند یگو م و گفت یماریاز ب شتریکه ب یکس لذا

 ،شدیاند  یم یبه ورزش و سالمت  شتریکه ب یشود. کس  ینمره اش کم م  ،کند  یصحبت م  نییپا امتحان و نمره  یاز سخت  شتریکه ب  یکس

 باشد. یسالم و تندرست م
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 میکه دار یینعمت ها یبا تمرکز بر رو یچون موقع شکر و سپاسگزار  مییبگو میتوان یم ،میکه از شکر داشت یا یلغو فیمطابق تعر پس

اگر شکر  م،یکن یجذب م یشتریکه نعمت ب میشو یم نیمتوجه ا ،اند دهیبه ما رس گرانیکه از د ییها یخوب ایو خدا به ما عطا کرده و 

 یخال مهیشود که ما ن یرود و باعث م یم مانینداشته ها یمان بر روتمرکز ،پوشاندن نعمت است( یمقابل آن کفر به معنا )نکته مینکن

 .میکن یپر توجه نم مهیو به ن مینیب یرا م وانیل

 :دیفرما یم ۷ هیآ میابراهدر سوره  خداوند
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 یعذاب دردناک  ،دیو نعمات را بپوشان  دییو اگر کفران نما  مییافزا  یآن را م  ،دیو شکر در رابطه با نعمات داشته باش  یاگر سپاسگزار»  ترجمه:

 «در انتظار شما خواهد بود.

 

 .تاس ما فهیکند که شکر وظ ی: عقل و قرآن حکم ممیریگ یم جهینت نجایتا ا پس

 ،گشوده است  یکه در سپاسگزار یوقت فرمودند:و آله و سلم  هیاهلل عل یصلاکرم  امبریوجود مقدس پ  قانون جذب یدر راستا دیاست بدان جالب

 .هم باز است یادیو ز یدر فزون

 فرمودند. هم عطا شیافزا ،دادند یکه سپاسگزار یکه فرمودند: به کس میدار گرید تیروا در

 شیآن را بشناسد و در ظاهر هم با زبان خدا را ستا قلب میبه بنده خود نداد که بنده از صم یکه: خداوند نعمت میدار یگرید ثیحد در

 نعمت امر شود. یاو به افزون یبرا نکهیمگر ا ؛سخنش تمام نشود .کند

 هست!! بایز ثیاحاد نیا چقدر

 

 .میکن یم انیغرفه ب نیرا در ا ثیاحاد نیو ا اردجذب د قانون یبر مبنا یکه تشکر و سپاسگزار یاثر اول ایاول  لیدل پس

 قتیدر حق ،مییتشکر نما گرانید یها یو نسبت به خوب میشود ما موظف و شکرگزار خدا باش یکه باعث م یلیدل نیدوم ،دومغرفه  در

 صورت است که: نیآن بد ریثأ ت نیدوم

 همانانیکه م یگردد. مثال وقت یبه انجام آن کار عالقه مند م ،تشکر شود یاز انسان در برابر کار یاست و وقت یاجتماع  یموجود انسان

در شوند.  قیتشو یبعد یشود که آنها به حضور به موقع در برنامه ها یباعث م ،میو از آنها تشکر کن ابندیبه موقع در جشن حضور 

 . شود قیوتش یو خوب ریشود انسان به سمت خ یها و باعث م یسمت خوب بهاست  یتشکر پل قتیحق

و اظهار کردن است )با استفاده  ینعمت و خوب یادآوریشکر،  :میشکر گفت یطور که در معنااست که همان نیا یشکرگزار دهیفا نیسوم

است که آنها  ییو اظهار نعمت ها یادآوری دارد، گرانیکه تشکر از د یاز اثرات بزرگ یکی(. پس میکرد انیمعنا را ب نیاز کتاب لغت ا

 گریکدیبلکه مردم مدام به   ،ماند  ینم  دهیکند، نعمت نه تنها پوش  دایدر جامعه گسترش پ  یشکرگزار  نیقرار باشد که ا  گردر واقع ا.  دارند

  اد ی باعث ز ،کنند ی ادآوری گریکدیمردم نعمت را اظهار کنند و به  یوقت» است که: نیآن ا یینها دهیو فا یینها جهیکنند. نت یم یادآوری

 «شود. یمآن نعمت  شدن

 

 که: میریگ یم جهیغرفه نت انیدر پا پس

 (دیباش داشته هم سر پشت فلش ها را نیکنم که ا یبنر چاپ م ای سمینو یتخته م یرو ای نتیدر غالب پاورپو یریگ جهی)نت

نعمت   دیبا  ،ینک  تشکر  یخواه  یاگر م  یعنی)نعمت    یادآوری  :میسینو  یآن م  یو جلو  میزن  ی، فلش به سمت جلو متشکر  سمینو  یم  ابتدا

 ینم دهیشود و پوش یو آشکار م انینعمت ع  سمینو یم و میزن ی، فلش ماگر نعمت اظهار شدو  میزن یفلش م .(یو اظهارکن یادآوریرا 

با توجه به نعمت،  ،کار بشود نیاگر ا ،مییگو یم ی. فلش بعدشود یم یریدن نعمت ها جلوگش دهیاز پوش میسینو یم ی. فلش بعدماند

از  یغرفه بخش نی. پس ما در اشود یشدن نعمت م ادیکار باعث ز نیا میگو یم یانجامد و فلش بعد یو اظهار نعمت م یزاربه شکرگ

 .میتا به غرفه سوم برس مینجا داریتا ا یا ی. جمع بندمیکرد انیرا ب یشکرگزار دیفوا

 

 



 

 5صفحه 

 

 76کارگاه آموزشی 

 جشن غرفه ای غدیر با موضوع شکر و سپاسگزاری 

 سوم:  غرفه

 ست؟یما چ امیپ  .را قطع کن تیپا ریخودت شاخه زاست:  نیغرفه سوم ما ا عنوان

 ،یوقت هست که آدم در برابر خوب کیاست.  یتشکر، ناسپاس یبه جا یسفانه گاهأ غفلت ما از تشکر، متاست.  نیغرفه ا نیا یکل امیپ * 

 ینم ی: الاقل اگر آبندیگو یها مثالً م یمی. قدآورد یهم به جا م یناسپاس چ،یکند ه یوقت هست تشکر که نم کیکند.  یتشکر نم

 یادآوری  میخواه  یجا منی. امیکن  یهم م  ی. بدرفتارمیکن  یهم م  یو ناسپاس  میکن  یوقت ها ما تشکر نم  یاههم نشکن. گ  یازه  وک  ،یآور

 تی پا ری»خودت شاخه ز. به تناسب مطلب میده یانجام نم یشکر و سپاس گزار مانیداشته ها و از نعمت ها و میکه چقدر ما غافل میکن

 ت.داستان اس کیکه  را قطع کن«

موارد  یسر کیو  میپرنده بگذار ریتصو م،یگلدان بگذار .میاز شاخه درختان استفاده کن میتوان یصورت است که م نیغرفه به ا نیتزئ* 

 . با نشاط هم هست.میکن نیغرفه را تزئ ینیچن نیحالت ا کی .باشد یجنگل یکه در فضا ینیچن نیا

 نحو به مخاطب، حس را منتقل کند. نیبه بهتر و شداب یقو یکه داستان گو میخواه یم یا یمجر نجایا* 

 :دیگو یکند و م یشروع م نگونهیکند و ا یو بدون مقدمه رو به مهمانان م دیگو یغرفه خوش آمد م نیا یداستان گو یمجر

پرندگان دربارش  یمرب به را نیدو شاه نیکرده بود. پادشاه ا افتیدر هیبه عنوان هد تشیاز افراد رع  یکیکوچک از  نیدو شاه یپادشاه

 یماه مرب کیبدهد. بعد از  نیالزم را به آن دو شاه یها مراسم شکار آموزش یکند و برا تیخوب ترب راسپرد و از او خواست که آنها 

ا . چرتو داده بودم لیتحو نیپادشاه گفت من دو شاهشده و آماده شکار است.  تیها ترب نیاز شاه یکیپادشاه آمد و گفت قربان  شیپ 

ها  نیاز شاه یکی ،از روز اول هرکار که کردم یول افتاده یکیآن  یبرا یچه اتفاق مدان یاز آنها آماده شکار است؟ گفت قربان نم یکی

کنجکاو شد. دستور داد که پزشکان خاصش و  یلیشاخه همانجور در قفس نشسته است. پادشاه خ یتکان نخورد و رو شیاصال از جا

بکنند. روز بعد  یشان نتوانستند کارکدام چیداشته باشند. ه رشکا یبا هم آمادگ نیکنند که هر دو شاه دایپ  یرراهکامشاوران دربارش، 

 یخوب اریپاداش بس ،اوردیرا به پرواز درب نیتواند شاه یکس مپادشاه دستور داد که به همه مردم اعالم کنند و در شهر جار بزنند که هر

 اری. کار، کار بساورندیرواز دربدوم را به پ  نیکه شاه ندکرد یآمدند و اعالم آمادگ یزدند و عده ا جار شهر . درکند یم افتیاز پادشاه در

 یدوم را به پرواز درم  نیروز شاه  کی. گفت قربان من ظرف  ردیکار را بر عهده بگ  نیو از او خواستند که ا  رفتندینفر را پذ  کیبود.    یسخت

دوم با  نیکه شاه دیکرد. فردا پادشاه د یشد. پادشاه باور نم یم دهید دهیچیسخت و پ  یلیر خکنم. کا یآورم و آن را آماده شکار م

 د،یایبه پرواز درب نیشاه نیکه باعث شده ا یپادشاه در حال پرواز است. دستور داد آن کس یتمام، با قدرت تمام، در باغ سلطنت یچاالک

همه منتظر بودند تا آن فرد  انیباردر .ستادندی. با او کار دارم. همه ادیاوریزد من برا به ن قدر در کارش موفق باشد نیکه توانسته ا یکس

فرد  نیقربان ا»کردند:  یوارد شد. معرف یکشاورز متواضع دندی. داوردیرا به پرواز درب نیموفق شده آن شاه یچه کس نندیوارد شود و بب

نکند  ؟ یکار را کرد  نی! چطور ا؟یاور یرا به پرواز درب نیشاه یتو توانست»: دیپرس پادشاه «.اوردیشما را به پرواز درب نیبود که توانست شاه

ک ک   کیبود ... م م من فقط  ی... ک ک کار ساده ا  من! س س سرور»بود مِن مِن کنان گفت:  دهیکشاورز که ترس  «؟ی که تو جادوگر

 یرو نیهرا که شا ی من فقط ش ش شاخه اق ق قربان »گفت: کشاورز  .«؟یکار کردزودتر بگو چ»پادشاه گفت:  «.کار کوچک انجام دادم

 «که ب ب بال دارد و ش ش شروع به پرواز کرد. دیفهم  ،افتاد ی داشت ا ا از شاخه م یوقت نیشاه! دمیبر ،ن نشسته بودآ

 

غرق در نعمت  قدر ماات آن وقا یلحظه متوجه شد که بال دارد! گاه کیدر  نیرا قطع کرد و شاه نیشاه یپا ریز کشاورز شاخه !عجب

چقدر خوب است که من  «را قطع کن! ت یپا ریزخودت شاخه »: دیورآ ادیغرفه را به  تری. تمینیب ین را نمپرواز خودما یبالهاکه  میهست

 یمجر نجای! )امیخودمان را ببر یپا ریز اوقات شاخه یگاه م،یکن یادآوریرا به خودمان  مانیآنکه نعمت ها یبرا میریبگ میو شما تصم

 !گرانیخودمان، نه د یپا ریز:( البته شاخه دیگو یم یبه شوخ

 یروز تمام کارها کی. میروز از انگشتان دستمان استفاده نکن کی. مینیو فقط با چشم چپ بب میروز چشم راستمان را ببند کی مثال

قدر  م،یفهم ی. قدر چشممان را ممیفهم یتر مرا به انیطرافقدر زحمات ا ،میرا کن نکارهایکه اگر ا میرا خودمان انجام ده مانیشخص

 .میغافل نشو مانیشود و ما از شکر نعمت ها یورآادیکه نعمت ها مدام به ما  شود یباعث م ،میرا کن نکاریا اگر .میفهم یانگشانمان را م
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 ست:ن استادا نیا ،میغفلت کرده ا یکه نشان دهد ما تا االن از شکرگذار شتریب یگفتن نمونه ها یبرا

! یکرد یم هیتشکر تمام شب را گر یو تو برا کرد یم یو از تو نگه دار داد یمادرت به تو غذا م ،یبود کسالهیتو  یتکه وق مییگو یم

 !یکرد یاز او فرار م ،کرد یم تیتشکر هر بار که صدا یو تو برا یداد چگونه راه برو ادیمادرت به تو  ،یشد ساله دو یوقت

 یو به بزرگسال میرو یندارد. جلوتر م یاشکال ،دهیهمف یکه چون بچه بوده و نم دییخود بگو ممکن است با ت!اس از غفلت ما نهایا همه

! چهار یختیریظرف غذا را م تشکر همه یو تو برا کرد یغذا آماده م تیمادرت با عشق فراوان برا ،یسه ساله بود ی! وقتمیرس یهم م

 ییبایمادرت لباس ز  ،ی! پنج ساله که بودیاتاق را رنگ کرد  یوارهایتشکر تمام د  یبرا  و تو  دیرخ  یرنگمداد    تیامادرت بر  ،یساله که بود

 !یانداخت ،که در آن آب باران جمع شده بود یتشکر از عمد خودت را در گودال یبر تنت کرد که تو را به مهد کودک ببرد و تو برا

 (.غرفه بوده است نیقسمت در ا نیاشاره به ا «یوفتیر آن نباش که د آب باران یمواظب چاله »: میگفت یاول مکه در غرفه  دیدار ادی)به 

 ینداختا  یسر و صدا راه م  «بروم!  خواهم  ینم»که    یزد  یم  ادیتشکر مدام فر  یو تو برا  برد  یمادرت تا مدرسه تو را م  یکه بود  ساله  شش

 یکنار  هیهمساپنجره  شهیتشکر با توپ ش یبرا و تو دیتبال خرتوپ فو تیامادرت بر ،یبود هفت سالهکه  ی! وقتیبرد یرا م شیو آبرو

 زت یتم یتمام لباس ها یرا رو ی تشکر بستن یو تو برا دیخر یبستن تیمادرت در پارک برا ،یبود هشت ساله هک ی! وقتیرا شکست

شنا فقط  یریادگی یاخودت، براما تو بدون زحمت دادن به  تو را پرداخت کرد یکالس شنا نهیمادرت هز ،یکه بود نه ساله! یختیر

کالس به   نیتو را از ا .کرد یتمام روز را مادرت رانندگ ،یکه بود ده ساله. یکرد کر از او تش ینجوریا .یکرد یآب باز کالس شنا یرفت

که  ساله دهازی. یتا از او تشکر کن یکرد یپشت سرت را نگاه نم یکه حت یدیپر یم رونیب نیاز ماش عیاما تو آنقدر سر آن کالس برد

 ک ی  یرو  یشود شما برو  یم  !مادر  یکه به مادر گفت  یاز او تشکر کرد  ینجوریاما ا  به پارک برد  حیتفر  ی مادرت تو و دوستت را برا  ،یبود

 یتو هم از او تشکر کرد .را نگاه نکن ونیزیتلو یبرنامه ها یمادرت دلسوزانه گفت که بعض ،یکه بود دوازده ساله ؟ینیبنش گرید مکتین

 ... ریدل س کیبعد  .برود رونیاز خانه ب یبر کردو ص

 قهیاَه! شما هم اصال سل ،یجمله تشکر کرد نیتو هم با گفتن ا .یرا اصالح کن تیداد موها شنهادیمادرت پ  ،یبود ساله زدهیسکه  یوقت

 .یو مردود شد یو درس نخواند یردر کتو هم تشک .تو را پرداخت کرد یکالس زبان تابستان نهیهز ،یبود چهارده سالهکه  ی. وقتیارند

 مادر.( مییگو یم میدار میکه آورد یمثال نیدر ا نجایمادر؛ حاال ما ا ایکند پدر  ی)البته فرق نم

خواست ابراز محبت   یابراز محبت کند، دوستت داشت، م  رد،یخواست تو را در آغوش بگ  یم  .گشت  یاز سر کار برم  ،یکه بود  ساله  پانزده

تو  .داد ادی یمادرت به تو رانندگ ،یکه بود شانزده ساله. یکرد یدر را قفل م ،یرفت یداخل اتاقت م :یکرد یز او تشکر ما نگونهیا .کند

 ،یکه بود هفده ساله. یکرد یاز او تشکر م ینجوریا .یرفت یم ،یداشت یبرم یواشکیرا  نیود، ماشهر موقع خواب ب تشکرهم به عنوان 

از آنها تشکر   ینجوریا  .ینگاه کن  شانیسر سفره شام به چشمها  یحت نکهیبدون ا ،یکرد یشب را با تلفن باز  متما  .دندیخر  لیموبا  تیبرا

 .یکرد

 و ... و ... و ... یبود ساله ستیب ،یبود نوزده ساله ،یبود هجده سالهکه  یوقت

 مان. انیکسان مان، اطراف نیزتریل عزقبادر  یحت. میغافل هست گرانیمواقع، از تشکر از د یلیما خ دهد ینشان م نهایا تمام

دائم نعمت ها را به خودمان  م،ینشو غافل مانیاز نعمت ها نکهیا یبرا دییایدوستان ب :دده یکند و ادامه م یرو م همانانیبه م یمجر

هستند  ادیخدا آنقدر ز یت ها. هر چند که نعممیاوریو شکرش را به جا ب مینعمت را قدر بدان نیترتا کوچک نیاز بزرگتر .میکن یادآوری

َغُفوٌر َرح   :میارکه در قرآن د
َ
وا ِنعَمَه اللِه ال ُتحُصوَها َو ِانَّ اللَه ل  ،دیخدا را بشمار  ینعمت ها  دیاگر بخواه»(.  ۱۸  هی)سوره نحل آ  ٌم«ی»َو ِان َتُعدُّ

 «.خداوند آمرزنده و مهربان است که یبه درست .دیتوان ینم

 

 چهارم:  غرفه

انجام  ییرایپذ نجایکه ا میکن ینیب شیپ  یغرفه ا میتوان یتنوع باشد. مثال م در برنامه ما یمقدار کیکه  میکرد ینیب شیپ  چهارم غرفه

که  میداشته باش یغرفه ا کی همانانمانی. به تناسب سن و سال ممیبرگزار کن یمسابقه ا کی نجایهست که ا نیا شنهادمیشود. من پ 

اگر در  ایشوند و  یکه برنده م یبه کسان غرفه نیدر هم م،یآن را مرتبط به بحث جشنمان کن نکهیا یاشود و بر ارفقط مسابقه برگز

در  نکهیبه رسم تشکر از ا یا هیهد کیغرفه،  همانانیتمام م یعنیکنند،  یمسابقه شرکت م نیکه در ا یتوانمان باشد، به تمام کسان
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هست.  شیجا جا نیهم م،یدر انتها بده میخواه یاگر م یا هیهد. میبده د،یت کرددر مسابقه شرک نکهیاز ا د،یبرنامه ما شرکت کرد

 .و تشکر انجام شود یسپاسگذار دیکند که با یم نییخودش موضوع جشنمان و موضوع غرفه ها را تب

 ۵مقابل،  واریر دنف ۵. میکن ینیبشیحلقه بسکتبال مثال پ  .باشد یتواند مسابقه ورزش یخب م م؟یکن ادهیپ  میتوان یم ییمسابقه ها چه

تا حلقه  ۵ وار،ینفر سمت راست د ۵. دینفر، حلقه بسکتبال نصب کن ۵ نیسر هر کدام از ا یاند. باال ستادهیا نهاینفر هم نقطه مقابل ا

که  نجاستیر اپرتاب انجام بدهند. نکته جالب د بیترتبه  .سرشان است یباال تا حلقه بسکتبال ۵نفر نقطه مقابلشان هم  ۵بسکتبال، 

پنج   ایکه گروه اول    دیگو یو م  سدینو یو م  کند  یرا جمع م  ازاتیامت  یمجر  ،رندیگ  یم ازیافتد و امت  یهمزمان که پرتاب درون حلقه م

 قت یدرحق  ،افتد  یکه توپ درونش م  یحلقه اکه    نجاستیرا گرفتند و جالب ا  ازیامت  نیگروه دوم ا  و  گرفتندرا    ازیامت  نیشرکت کننده اول ا

 .شود یشرکت کنندگان م یبرا جانیو ه یموضوع باعث شاد نیگروه مقابل است و خود ا سر یباال

 کباری یها صورت اجرا بشود که قاشق نیکه بد یتوپ تخم مرغ ای ی ماست خورمثال مسابقات  .برگزارکرد شود یهم م یگرید مسابقات

بردارند و در آن  زیم کی یرا از رو یتخم مرغ یها وپتو  رندیکه دسته قاشق را با دهان خود بگ میمصرف به شرکت کنندگان بده

 ،توپ جابجا کرد یشتریکه تعداد ب یمیت هر و میبده میدو ت زمان مشخص به هر دیمسابقه با نیا در. ندازندیب یظرف کیطرفتر داخل 

و  هست یسخت اریکار بسان مصرف با ده کباریبا قاشق  یحمل توپ تخم مرغ است که  نیمسابقه ا نیا تیجذاببرنده است و  میآن ت

و مسابقه را  شود یحضار و شرکت کنندگان م یبرا جانیو ه یاتفاقات باعث شاد نیو خود ا شود یها م احتماال باد باعث افتادن توپ

 .کند یجذاب م

 

 پنجم:  غرفه

اشاره  چیه میما بطور مستق ،چهارمغرفه  یعنی ،نجایتا ا .گرفتن مهمانان یقوا و انرژ دیتجد یهست برا یخوب اریچهارم غرفه بس غرفه

 .مینداشته ا ریبه موضوع غد یا

 .ریغد یعنیبه طرف مطرح کردن موضوعمان،  میرو یم میمال بیش کیغرفه پنجم با  از

 .«نعمت نی باالتر یبرا یشکرگزار نیباالتر»است  نیشود، ا نییدر غرفه پنجم تب دیکه با یمهم اریبس موضوع* 

علیه تا برسد به امام عصر    السالم  معلیه  تیو اهل ب  علیه السالم  یعل  امیرالمؤمنین  یمول  تیست که نعمت والا  نیا  ،شود  منتقل دیکه با  یامیپ *  

 نعمت است. نیبزرگتر تینعمت است. نعمت وال نیبزرگتر السالم

 شیشکرگزار  ،بزرگتر باشد  یه نعمتچهر  نکهی. اول اکنم  یم  یادآوریچند تا موضوع را    دیبگو  دیبا  شانیدارد. ا  ینقش مهم  نجایدرا  یمجر

 ار یکه در اخت یکه به تناسب زمان م؟یکن  یینعمت را شناسا  نیچگونه بزگترکند که    سؤالها    اثنا از مهمان  نیو در ا  دارد  یتر شیب  تیاهم

 یپس اشاره مس و دهد یکه نعمت را م دیپرس یاز کس دینعمت را با نیکه بزرگتر دیوگ یو سپس م ودشن یدارد پاسخ چند نفر را م

 ۳ هیبه سوره مبارکه مائده آ کند
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مبارکه  هیمتن آ یاشد و مجرو داخل غرفه موجود ب مینوشته باش یز یشوم ای یبنر کی  یمبارکه از قبل رو هیآ نیکه ا شود یالبته م که

شما  شما کامل کردم و نعمتم را بر یرا برا نمیامروز د » که است نیا هی بدهد که ترجمه آ حیمهمانان بخواند و توض ینوشته برا یرا از رو

 . «شما قرار دادم نیرا بعنوان د ماسال تمام کردم و

شما تمام   من نعمتم را بر دیفرما یخاص عطا کرده که بعد از آن مرا خدا در آن روز    یبه نظر شما چه نعمت  کند  یم  سؤالسپس    یمجر

مهم   دیبا  یلینعمت خ نیامن کامل شد،   یها  نعمت  گرید  ،دینعمت را که گرفت  نینعمتها به شما دادم که ا  نیاز ا  یگل  کی؟! امروز  کردم

نازل شده که وجود مقدس  یدر زمان هیآ نیکه ا مینیب یم م،یمراجعه کن ری. اگر به کتب تفسنعمت است نیباشد که اکمال نعمت ها با ا

 ک یکایو  السالم هیعل امیرالمؤمنین تیخطبه وال نیخواندند و در ا یطوالن یخطبه ا ریغد دیدر روز ع  و آله و سلم هیاهلل عل یصلاکرم  امبریپ 

انجام شد،   ریغد  دیدر روز ع   یمعرف نیا  نکهیفرمودند. بعد از امردم اعالم    یبرا  فیفرجه الشر  یعجل اهلل تعالتا امام زمان    را  السالم  همیعل  نیمعصوم

نعمت باعث اتمام و کامل کننده  نیکه ا دیفرما یبرد و م یکه خدا در قرآن از آن نام م ینعمت نیباالتر مینیب ینازل شد. پس م هیآ نیا

 است. فیفرجه الشر یعجل اهلل تعالتا امام عصر  السالم مهیعل نیمعصوم تیو اهل ب السالم هیعل امیرالمؤمنین تینعمت بزرگ وال ت،نعمت هاس هیبق
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جامع مرو روز جمعه در مسجد    کی.  میدر شهر مرو بود  السالم  هیعلبا امام رضا    دیگو  یم  یکه راو  میدارالسالم    هیعلاز امام رضا    یمفصل  یثیحد

. میکرد یبت مموارد صح نیاست و راجع به ا ادیمردم ز نیاختالف نظر ب نکهیو از مساله امامت و ا میدور هم نشسته بود یچند نفر

آمدم و گفتم  السالم هیعلمجلس بلند شدم و خدمت حضرت رضا  من از آن :دیگو یابن مسلم که م زیکند از عبدالعز یقاسم ابن عال نقل م

جهالت   مردم  نیا  !زیعبدالعز  یا  :کردند و فرمودند  یتبسم  السالم  هیعلگونه مسائل اختالف دارند. حضرت رضا  نیمردم در مساله امامت و ا  نیا

م  وَم یَ »الرا خواندند  هیآ نیا السالم هیعلحضرت رضا نکردند. بعد  یرویشدند که از امامان پ  رنگیو ن بیکردند و دچار فر یو نادان
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و فرمودند  تاس نیامت تمام کننده دامر امو فرمودند: که ( ۳ هیسوره مائده آ) نا

 مسائل همه انجام دادند، ریغد دیکه در ع یبا کار ،امامان پس از خودشان یبا معرف نکهینرفتند تا ا ایاز دن و آله و سلم هیاهلل عل یصل امبریکه پ 

امام پس از خودشان  و َعلَم و نشانه نوانع  به را السالم هیعل یودند و حضرت علمردم روشن فرمودند. راه حق را مشخص فرم یرا برا نید

است. امامت،  میعظبس  یدارد. فرمودند امامت، کار ییقدر و منزلت باالامامت،  یحضرت فرمودند که به راستمشخص کردند. بعد 

دم با عقل خودشان تر از آن دارد که مرعیوس یامامت، عمقمحکم و استوار دارد. سپس فرمودند:  یدارد. امامت، کرانه ا عیرف یگاهیجا

 .باستیز اریبس ثی. حدرا منصوب کنند یبه انتخاب خودشان امام ایآن برسند و امام انتخاب کنند و بخواهند به  واهندبخ

 نیتربزرگ میکه اعالم کرد السالم مهیعل نیمعصوم تیو اهل ب السالم هیعل امیرالمؤمنینو امامتِ  تینعمت وال نیدر مقابل ا نکهیا یبند جمع

ت یاهم که حال ؟ستیشکر چ نیاصال باالتر م؟یاوریشکر را چگونه به جا ب نی. حال باالترمیاوریشکر را به جا ب نیباالتر دیبا ،نعمت است

 یبرارا  فیتکل و آله و سلم هیعل اهلل یصل غمبریپ  .میکن ینگاه م ریغدخطابه به  م؟ینعمت بزرگ باش نیچطور قدردان ا م،یدینعمت را فهم نیا

لمن و شما روشن کردند و فرمودند: 
َ
ِغ یُ »ف

ِّ
َد ِال َبل

َ
و  بانیرا حاضران به غا طلبم نی»پس ا یعنی اَمِه«یالِق  وِم یَ  یالحاِضُر الغاِئَب َو الواِلُد الَول

 یرا مشخص م فیمده تکلمر آ( که به صورت فعل ابَلِّغیُلکه کلمه )فَ میدان ی. همه مکنند« غیبرسانند و تبل امت یپدران به فرزندان تا روز ق

 ریخطابه غد ابقمط دیماست. با فهی. خب وظمیکن غینعمت را تبل نیا دیبا مینعمت بزرگ و عظ نیاز ا یشکر و سپاسگذار یبراکند. 

 فه یوظ نی. امیرا نسل به نسل برسان ریغد امیپ  نیو ا میو رواجش بده میآشکارش کن م،یاظهارش کن م،ینعمت دم بزن نی. از امیکن غیتبل

م یدار ریخطابه غد نیما پاداش خاص هم در نظر گرفته است. در هم یهم باز برا فهیانجام وظ نیمهربان در برابر هم ی. اما خداماست

امر  نیباالتر دیبدان !دممر ی: ااست نیعبارت ا نیع  .حواسش باشد دیبا ،از منکر را ببرد یبخواهد ثواب امر به معروف و نه یکه اگر کس

به آنها از طرف من . و  دیکن  غیو تبل  دیبرسان  ،ستندیحاضر ن  ریکه در غد یبه آن کسان .دیرا بفهم  امبریپ  سخن منِ است که    نیا  روفبه مع

از جانب  یدستور نیه افرمودند: چرا ک و آله و سلم هیاهلل عل یصل امبری. پ دیکن شان ینه ریغد امیپ  نیاز مخالفت با او  رندیکه بپذ دیامر کن

در برابر   یگزارو بخواهد شکر و سپاس  نعمت را قدر بداند نیترکار را انجام دهد، بزرگ نیا یر کسخداوند عز و جل و از نزد من است. اگ

انجام   ریغد  طابهرا مطابق کالم حضرت در خامر به معروف    نیباالتررا انجام داد،    غیتبل  نیو اگر ا  تاس  غینعمت انجام دهد، راهش تبل  نیا

 داده است.

اعمال خلق امر به معروف کردن است. پس اگر به  نیتر لتیکه بافض ندیفرمایدر کتاب غررالحکم مالسالم  هیعل امیرالمؤمنینآقا  یطرف از

 ی شکرگزار  نیتربزرگ کند،  غیرا تبل  السالم  هیعل  امیرالمؤمنین  تینعمت وال  یکه اگر کس  میکن  نیعج  ثیحد  نیو کالم را با ا  میعقب برگرد

 خودش کرده است. بیاعمال را نص نیتر تیفضلامر به معروف را انجام داده و به تبع آن با نیباالتر .دادهنعمت را انجام  نیباالتر ردر براب

 یهم در پ  یمیپاداش عظ جتاًینت ما هست و فهیکه وظ السالم هیعل نیمنؤرالمینام ام یاعتال ی. برامیکن زی خود را تجه غیتبل یبرا دیبا حال

 گفت. میبعد خواه در غرفه. اما چگونه؟ میکن زیتجه ن رااخودم دیباآن خواهد بود، 

 

 ششم:  غرفه

 .میدار یریگ جه ینت ،ما است غرفه نیششم که آخر غرفه در

 .میخودمان را مسلح کناست:  نیغرفه ا عنوان* 

 ،هست یپست و سمتدر هر  یهر شخص مییبگو .یاشهینه کل یصورت عمل به م،یارائه ده میخواه یم ییراهکارها ست؟یچ غرفه امیپ 

 بکند؟ ادهینعمت پ  نیتشکر را از باالتر نیباالتر تواند یچگونه م

 یباشد. منصب شده    واریها به د  غرفه  نی. خوب است که عناومیا  گذرانده  نجایکه از اول تا ا  ییها  غرفه یترهایبه ت  کند  یاشاره م  یمجر

 .زیخدمت شما مهمانان عز میگو یخب، خدا قوت م دیگو
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 ؟چرا تشکربود:  نیاول عنوانش ا غرفه

 ی شکرگزار دهیفادوم:  غرفه

 را قطع کن تیپا ریز خودت شاخهسوم:  غرفه

 مسابقهچهارم:  غرفه

 نعمت بود نیتشکر از باالتر نیباالترپنجم:  غرفه

 م؟یچطور مسلح کن خودمان راکه  مییبگو میخواه یغرفه هم م نیدر ا و

خدا را گمراه کند و در  یهاگرفت بنده  میاز درگاه خدا رانده شد، تصم طانیکه ش یزمان دیگو یو م کند یشروع م مقدمه یب یمجر

 که گفت: میقرآن دار
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 یگمراه م متیرا از راه مستق  تیها همن بند :عرضه داشتکه کرد، به خداوند  یا یبه خاطر تخط ،از درگاه خدا که رانده شد طانیش

. کنم یها را گمراه مو آن میآ یشان م از تمام جهات به سراغ .میآ یشان م  اغرو، پشت سر، طرف چپ و طرف راست به سر شی. از پ کنم

که  داند یهم م طانیش یعنی. هدد یرا نشان م یشکرگزار تیها شکرگزار نباشند. اهمکه اکثر آن کنم یم یگفت کار .است بیبعد عج

رگزار ما شککند  یعزمش را جزم کرده که کارما  خورده قسم دشمن. حال رودیشان م ها از دست اگر مردم شکرگزار نباشند، نعمت

 هیعل  امیرالمؤمنین  تیما را از شکر نعمت وال یعنینعمتمان هم باز دارد.    نیتربزرگ  کراست که ما را از ش  نیا  یتالشش رو  عتای. طبمینباش

مسلح   خودمان را  میغرفه گفت  نیعنوان ا  نکهی. امیمسلح کن  طانیدوستان خوبم که خود را در برابر ش  میریبگ  میتصم  دییایب.  دارد  باز  السالم

و  امیرالمؤمنین تیوال ،میناتو یه مک یمان در هر حد . هر کداممیمسلح کن طانیخودمان را در برابر ش میده یم حیتوض نجایا م،یکن

 داره. ازین نیبه تمر عتایکه طب میکن غیرو تبل السالم مهیعل نیائمه معصوم

 .دل بزندحرف  یکم یمجر نجایخوب است که ا جشن دعوت کرده؟ نیما رو تو ا یه کسهست چ  حواسمون

نسبت   یبرقرار کند. تلنگر و تذکر  میهست   بتشونیکه ما در دوران غ  السالم  هیعلامام عصر    تیمطالب با وال  نیارتباط ب  یمقدار دیبا  نجایا  در

به  ییآوا ،ییصدا قتی، فقط در حقباشدکه آهنگ نداشته  ییصدا ریزافکت و  است . چقدر خوبکند انیب السالم هیعلامام عصر  تیبه وال

 در امروز   اما ر  یچه کس  میتا االن توجه کرد :که کند انیب  نطوری. اببردفکر فرو    به  امهمانان ر  یقیدقا  یمجرو    شودصدا پخش  ریز  ورتص

ن امام زمان ان پدر مهربانماهم یعنی، السالم هیعل لمؤمنینامیرا نیجانش تین هست امروز با نظر عناا؟ حواسمکرده استجشن دعوت  نیا

بشارت آمدن  صلی اهلل علیه و آله امبریپ  شاتیجمله از فرما ۲۰ ،ریه غدخطاب درکه  ین کساهم م؟یکرد دایجشن حضور پ  نیدر ا السالم هیعل

 م؟ینبود نجایما االن ا ،دکردن ینم تیعنا السالم هیعل امام زمان راگکه  می!! باور داربوده السالم هیعل امام زمان

 م؟یپدر مهربان انس گرفت نیبا ا نامیزندگ درخوبم، چقدر  دوستان

 م؟یتشکر کرد ،ن کردهاکه در حقم ییها یاز خوب چقدر

او  م؟یهد یاختصاص م شان یبه ا اچقدر از شبانه روزمان ر م؟ین کرده و چقدر او را دوست داراکه در حقم ییدعاها میجبران کرد چقدر

 .کند یما دعا م یما هست و برا ادیهست که ما را دوست دارد، به  یکس

او  از ،االن نیهم امروز، همه ما، یدیای. بمیکن یادآوریجودش را به خودمان . نعمت ومیشاو با ادیبه  شتریب میکن یاز امروز سع دییایب

مان از امام زمان  یدیایب.  میکرد  یسپر  السالم  مهیعل  تیاهل ب  ادیبه    ار  یقیو دقا  میجمع شد  نجایا  او  ریخ  یبه دعا  نکهیبه خاطر ا  .میتشکر کن

. میظهورش دعا کن ین براان، پدر مهربانمار از امام زمانمتشک تی. به نمیو از خدا فرجش را بخواه میرا بلند کن انمان. دستمیتشکر کن

 ...ابن الحسن  ةالحج کیللهم کن لولا: کند میفرج  یشروع به خواندن دعا می آورد.باال  ادستانش ر یمجر

 

به مهمانان   السالم  مهیعل  نیو ائمه معصوم  امیرالمؤمنیننام    غیتبل  نهیدر زم  ییرا به صورت اجرا  ییدعا را تمام کرد، راهکارها  نیا  نکهیاز ا  بعد

در جشن و توجه به برنامه ها تشکر  ها بابت حضورآن و از ندک یم عیمهمانان توز نیب یرا مجر یچاپ  یبرگه ها نیو ا میکن یم میتقد

به  ارراهکارها  نیاز ا یبعض میناتو یهست و م تشیموقع اش هست، نهیکه زم میدیو د میدیند یاگر در چهره مهمانان خستگ. کند یم

ها را  یبعض میتوان یم نهایا انیاز م د،یده یو به مهمان ها م شود یم میکه خدمت شما تقد یراهکار ۴۰حدود  انیاز م نیصورت گلچ

 .میهبد حیمهمان ها توض یبرا ترقیدق یکمو راجع به آن  میکن نیگلچ
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 76کارگاه آموزشی 

 جشن غرفه ای غدیر با موضوع شکر و سپاسگزاری 

 نیتر، سنگجذابا  . برنامه رمیاعمال کن  یراتییتغ  میواندستمان باز است که بت  یلیخ  یما در جشن غرفه ااست که    نیمهم ا  ارینکته بس  کی

از دوستان   یکی  خدمت  که گفته شد را  یمطالب  نیهم  ؛به عنوان مثال.  میکن  ادهیها پ آن  و سن  نیتر، به تناسب مهمانان و به تناسب مخاطب

 ی و من با رو در آن اعمال کنند یراتییکه تغ کنند. از من اجازه گرفتند ادهیپ  یاغرفه  برنامه که دوست داشتند به صورت بودمداده  زین

. دوستانمان خوش ذوق بودند. خودشان انجام شود  دیمف  یغیکار تبل  کیست که  ا  نیمهم ا.  دیهست  اریو گفتم کامال صاحب اخت  رفتمیباز پذ

کردند. من با  ادهیب سه غرفه پ در مجموع در قال ودر انتها  شنامهینما کیدر قالب دو غرفه و  را یسپاسگزار جشنمطالب  نیآمدند، هم

مطالب را  نیاما شما ا پردازم ینمبه آن  گریعرض کردم، د و تشکر( ی)جشن سپاسگزار غرفه ۶ نیا  یکه برا یمفصل حیتوجه به توض

پک آن  ینه هانمو .عدد بنر چاپ کردند ۲ قتیرا در غرفه اول آوردند و در حق نیآن قسمت شاه مادوستان  نی. ادیمدّنظر داشته باش

 رسد. یکنم و به دستتان م یم میداخل کانال تقد موضوع، خدمتتان نیهم گرِیدر قالب اجرا، به گونه د مطلب را

 

 ۴ ای ۳در قالب  دیخواه یدهد و م یاجازه نم تانیو فضا دیغرفه ندار ۶ یاگر چنانچه امکان برگزارکنم.  یدآورای زیرا ن گریمطلب د کی

 یکنم که در فرصت اندک  یم  یبرنامه گنجانده شود، اعالم آمادگ  نیکه در ا  دیرا دوست دار  نیکه ا  دیدار  یا  دهیا  ،دینک  یساز  ادهیغرفه پ 

که دارم با شما  ییها یرغم گرفتاریاست عل نیتمام تالشم بر ا ،دییمحترم بفرما نیچنانچه درخواستش را به ادم م،یر داریکه تا غد

 دیچنانچه بخواه ،دیهست. هر موقع که صالح بدان یاعالم آمادگ نینظرات شما بزرگواران باشم. ات و سؤاال یکنم و پاسخگو یهمراه

 من در خدمت شما هستم. دیبده ع و مطالبدر تعداد غرفه ها، موضو یرییتغ

 :(ریغد یدو عنوان از )جشن غرفه ا ،کنم یم یهم من فقط خدمت شما معرف گریعدد عنوان د دو

مفهوم تجارت  مییبگو غرفه اول. در میکن ادهیغرفه پ  ۶کردم که ما در قالب  ینیب شیرا من پ  نیهست. اارت تج نیپرسودتربحث  اول

 ن یمشورت با بهتر مییبگو غرفه سومدر  ست؟یچند اشتباه بزرگ در تجارت موفق چ مییبگو غرفه دومدر  م؟ینچطور تجارت ک ست؟یچ

 »خدا«مشاور را  نیو کدام تجارت از همه پرسودتر است؟ بهتر ست؟ی تجارت چ نیشناخت پرسودتر میهمشود که ما بف یمشاور باعث م

هستند  السالم هیعل امیرالمؤمنینکه تجارت پرسود  میکن یرسماً اعالم م فه چهارمغر. در میکن یم یمعرف »قرآن«کالم خدا  قتیو در حق

هم ارائه راهکار  غرفه ششمو در  میکن یم انیب ریغد امیپ  غیبلخود را در ت فهیم، وظیده یم حیخم را توض ریواقعه غد غرفه پنجمو در 

 ادهیعنوان را هم پ  نیا دیم که درون کانال بگذارند که اگر خواستکن یرا از دوستان خواهش م حاتشی. من عنوان مطالب و توضمیدار

 فراهم باشد. تانیامکانش برا د،یکن یساز

 میرا دار تیموفق فیتعر غرفه اول. در یدر زندگ تیراه موفق نیبزرگ ترحت عنوان است ت یشگاهینما ،که مدّنظر هست یسوم موضوع

ما دعا  تیموفق یبرا یاست: چه کس نی، عنوان غرفه اغرفه دومدارد و در  یحاتیتوض یسر کیچه؟  یعنیدر لغت  تیموفق مییگو یو م

و  ن؟یمنؤم ن؟یدعا کنند؟ والد گرانید م؟یمان دعا کندعا کند؟ خود مانیبرا یچه کس میدوست دار که میکن یم سؤالکند؟ بعد  یم

تا  میکه چه کن مییگو یموضوع، م نیا غرفه سومم. در کن یم میکه داخل متن هست و خدمت شما تقد میده یمطالب غرفه را ادامه م

. راهکارها را هم میغرفه داشته باش ۳هم فقط    میتوان  ی. ممیبکن  انیب  ییاهکارهار  میتوان یم  غرفه چهارمشود؟ و در    بمانیدعا نص  نیبهتر

 یو م میدار ریبه برنامه خطابه غد ی. اشاره امیکن غیرا تبل ریغد امیپ  دیبا ،شود بمانیدعا نص نیبهتر نکهیا یکه برا میکن انیجا ب نیهم

 دایدست پ  تیبه موفق عتاًیشود و طب یم مو آله و سل هیاهلل عل یصل امبریپ یدعا مولکند، مش یاریرا  السالم هیعل امیرالمؤمنین یاگر کس مییگو

 .میکن یم میتتان تقدکه مطالب و متن آن ها را خدم میکن یم انیراهکارها را ب م؟یکند. حال ما چه کن یم

 .اهللان شاء خواهم کرد فهیشوم و انجام وظ یخوشحال م ،دیایباز دستم بر یشما بزرگواران کار کیکایبه  یدر خدمتگزار اگر


