
 

 1صفحه 

 

 97کارگاه آموزشی شماره 
 ی فاطم رت یغ  تیتقو   یروش جالب و خاص برا نیارائه چند

ح  حمِن الرَّ  م ی ِبسِم اللِه الرَّ
ُهم َّ ُکْن ِلو   ن ک  ِیَّ لِ الل َّ س  ِه بِن الح  واُتک   الُحج  ل  ل ِه یعل   ص  ِه و  فِ  یفِ  آباِئِه  یو ع  اع  ِذِه الس َّ لِ  یه  ٍه و  اع  اِئدا  و    ا  یَّ ُکِلَّ س  اِفظا  و  ق  و  ح 

لِ  اِصرا  و  د  ی  نا  یْ ع   و   ل  ی ن  ت َّ ْوع ح  ک  ط  ْرض 
 
ُه أ ُه فِ ُتْسِکن  تع  ایا  و  ُتم  وِ  ه   لیط 

 ت ی را با موضوع   نسفیرا   ۹۷شماره    یاهلل امروز کارگاه آموزش. ان شاءشان هستیمدر خدمتکه    ی انی خدمت خانم ها و آقا  کنم  یعرض م  سالم

در کودکان و  میقصد دارموضوع که ما    نی. اما اصال اکنم  یم   میتان تقدخدمت  یدر کودکان و نوجوانان جهت خدمتگزار  زهیانگ  جادیا

مخصوصا مناسبت   شود،  ی هر مناسبت که م  ک یگفت نزد  دیدر جواب با  دارد؟ یتیچه؟ اصال چه اهم یعنی ،میکن زهیانگ جادیا نماننوجوانا

  ییها زشیانگبه  ازین ،مناسبت ها آشنا شوند نیبا ا خواهند یکه تازه م یکسان  یمحرم، برا ر،یشعبان، غد مهین ه،یخاص مثل فاطم یها

خودشان آنها را   وهیبهتر آن است که با ش  ،مبحث ها نبوده اند  نیا  ی که تا به حال در فضا  ینوجوانان و همه کسان  کودکان،  ی. برامیدار

  ی مناسب سن خودش به راه م  یمثال ها   یسر  کی. نوجوان را با  میکودکانه آگاه کن  یداستان ها. مثال کودک را با میفضا قرار ده  نیدر ا

 نهایکه تا حد توان اکثر ا  میکن  یم   یاهلل امروز سع. ان شاءمیریگ  یمناسب آن سن را به کار م  یا  وهیش  یسنهر    یابر  طورنیو هم  میآور

 . میرا پوشش ده
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که که فعال  یرکا نیبهتر ،میکودک کار کن نیسن یبرا می. اگر ما بخواهمیکن یکودکان را آغاز م نیدر سن زشیانگ جادیا ،ادامه بحث در

آنها، داستان ها   یی به زبان کودکانه، داستان ها  یی. داستان هاداستان است فیتعر ،انجام داد ودش یم جذاب و   اریبس  ییدر حد سن 

  ی را بداند و آن را به خوب  ییاصول داستان گو  د یبا  ، دیکودکان داستان بگو  یکه بنا دارد برا  ی کس  .یلیتخ  یضادر ف  یو حت  زیانگ  جانیه

 کار را انجام دهد.  نیا یمثال با تمام انرژ  .کند  تیرعا

 ی اصل تیارسال خواهم کرد که شخص ،است انیآسمان دیجذاب به نام خورش یلیداستان خ کیرا که مربوط به  یلیاهلل در ادامه فاشاء ان

 زش یانگ  یکه برا  ییها  ستاناست که در دا  ن یا  ، خدمت شما عرض کنم  د یکه با  یاست. نکته ا یبه نام چخوپلووسک یخلبانآن کودک  

 ی اسم آن مناسبت برا  دی بسم اهلل کار با  یاول و با  شود،  ی استفاده م  هیفاطم  یچه برا  ر،یغد  یچه برا  ،شعبان  مهین  یکودکان چه برا

 ای  ۹وان در سن  کودک و نوج  یسر  کی  یبرا  میمان )مخصوصا اگر بخواهکه کودکان  میهست  یا  . چون اکنون ما در جامعهدی ایکودک ب

  ،دی ایب  هیسطح باالتر باشند، اگر اول کار مثال اسم فاطم  ی کم  ایباشند    یخصوصا اگر در خانواده شهر  م،یکن  فیداستان تعر  یسالگ  ۱۰

. اما ما با  کنند   ی م  ی دیشد  یها کم لطف  از خانواده   ی سفانه بعضأ . چون مت«ما حرف بزند  یبرا  خواهد  ی بابا! م  یا»:  ند یگو  ی بچه ها م

 شود ی. بچه اول متوجه ممیکن یم  فیتعر یچخوپلووسک انداست نیمثل هم  یداستان  ،میا کسب کرده ریچند سال اخ یکه ط یاتیتجرب

که   یفرد  تیتا گوش کند، تا از خالق  ندینشکار    یپا  یدارد. پس م   یلیتخ-ییبستر فضا  کی  ،شود  یم  فیداستان که تعر  نیکه مثال ا

ها   نهیسف رفت یداشت م»: ثال. مکند ی م فیتعر جانیه تیرا با نها  یستان چخوپلووسکلذت ببرد. فرد مقابل دا ،کند یم فیقصه را تعر

به نام  میگذاشت یسماما در داستان  « ...  قطع شده یی فضا  یها میس  یشده؟ ب یچ دهمه گفتن ن،یزم د . افتادند خورد به هم. منفجر شدن

 یآقا نی. امیکرد فیتعر شیداستان را برا نیبخش است. ا ذتل یلیخ !است یزیچ عجب گفت بچه .۷۰۰۰x بلیوردیبا ستوریسوپر ترانز

از آن   ی خاموشِ خاموش نشده ول  دمان یخورش  دیگو  یخاموش شده است. م   دشانیو خورش  ختهیبه هم ر  ارهیس  ند یب  یم  یچخوپلووسک

  ی لذت م  یندگ بود و ما از زمرتب و منظم    زیبستر ما آرام بود، همه چ  طیما روشن بود، تمام مح  ارهیکه اول داشت که تمام س  یشدت

و    افتد ی راه م ،بوده  گرید یا ارهیگفت در س شود ی که م یکم شد. چخوپلووسک اریبس اریشد. نورش بس اهیس زیدفعه همه چ کی  م،یبرد

  دی رشخو نیماجراها به سرزم یسر  کیافتاده. خالصه با  دیخورش یاتفاق برا نیتا بفهمد چرا ا دی آ یم دشانیخورش ارهیس نیبه سمت ا

  کیدر   نیبوده، اما ا زهرا نور فاطمه ، کرده ی ها را روشن مآن نیکه سرزم ینور آنماست و  نیها زم آن دیخورش فهمد  یو م   رود یم

کودک  یبرا دی وقت نبا چیباشد ه ادتان یداستان تشنه کند.  کی دنیشن گنجانده شده تا بچه ها را به ادامه یو چند قسمت یبستر طوالن

ابالفاصله بعد   از    م، یداستان را شروع کرد  نکهیاز  .  است. نه  ک یهم نزد  هیها فاطم  ب بچهخ  مییداستان گفتن بگو  قهی دو دق  ی کیبعد 

 ه ی به او تذکر فاطم  یو راحت وارد ماجرا شود که اصال متوجه نشود شما ک   م یمال   بیقدر کودک با ش  آن  د ی باشد. با  طور  ن یا  د یوقت نباچیه
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.  دم یکه من اصال نفهم  دیشد. داستان از کجا شروع شد به کجا رس  گریطور د  کیاصال    !بَه  دی گو  یم ،  دی آ  یبه خودش م  ی. وقتدیده  یم

 . کنم  یشما ارسال م یهلل براءااستان را انشانمونه د

 

 هیفاطم  ی نوجوانان برا  زشیانگ  - 2

فصل    کی  ی عنی.  کرد هیشترمرغ تشب یرا به زندگ یدوره نوجوان توان یم.  می رو  یم  ،است  ینوجوان  نیکه سن  یتر ادامه سراغ سن مهم  در

 زشیآن فرد انگ  یفاطم  رتیکرد که در غ   ی ست که بشود با او بحث استداللا  یکه آن فرد نه شتر شده و نه مرغ است. نه فرد  یاز زندگ

ها  المث یسر کی دی . پس بامیکن  فیتعر شیبرا یمثل داستان چخوپلووسک یداستان کی یاست که بخواه ودکقدر ک کرد، نه آن جادیا

دو مورد   ای   کی  میکن  یم   یسعست که  ا  یمتعدد  یتا او به ما جذب شود. مثالها  میریاو در نظر بگ  یبرا  یزشیانگ  یها  وهی را به عنوان ش

  یو با او شوخ  یکودک حرف بزن  ک یبا او مثل    یتوان  یغرور دارد و نه م  یکه کم  یدر نوجوان  طورکه چ  نی. امیرا خدمت شما ارائه ده

بحث نکته   . یکن  جاد یا  زشیانگ  ، یبا او برخورد کن   ی جد  ی توان  ی نه م  ، یکن  ف یرا تعر  یو مثال داستان چخوپلوفسک  یبخندو با او    یکن

 زد؟ شود یم ییاما چه مثالهااست.  یمهم

 یها  ل یهر دو را در فا  ان شاءاهللاست که    هیکنم. مثال دوم مثال هد   یاهلل خدمتتان ارائه ممثال، مثال دوست است که ان شاء  نیاول

  ،دارند  قیکه رف  نیدوست حساس هستند. ا  یرو  اریبس   اریبس  نیسن  نیا  در  ها  بچه  ؛دوست  کنم. اما مثال  یشما ارسال م  یبرا  یجداگانه ا

باشم تا   قیرف  ،که در کالس دارم  یی کردم در مدرسه با شاگردها  یشاگرد داشتم. سع   یتعداد  ای  مدرسهدر  ست.  ا  قمیفر  ی که فالن  نیا

باشم. کال   قیها رفبا آن  ،کنم  دادیها داد و بکه با آن  نیا  یکردم به جا  یکار کنم. سع  یاضیها رها درس بدهم. تا بتوانم با آنبتوانم به آن

همه شما  .  دیبچه ها! همه شما دوست دار».  میزن  ی بچه ها مثال م  یاست. خالصه برا  یپر کاربرد دهیا  ار یبس  اریبس  تدوس  دهیاستفاده از ا

 خوب  قیکشاند و رف یم  یبد آدم را به تباه  قیدانند که رف  یاست. همه م  یبد  قیرف  قیرف  کی  .است  یخوب   قیرف  ق،یفر  کی.  دیدار  قیرف

آن   نکهیوقت فراموش نکن. اول ا  چی هات چند نکته را ه  قیرف  یبند  میدر تقسگفته اند    می قد  از  اما.  برساند  عرش  به  را  آدم  است  ممکن

بزرگ دستت  یسخت کیکه در  ی قی. دوم رفی وقت با او دوست نباش چیش نکن که هو رفت، فراموها رها کرد  یکه تو را در سخت یقیرف

.  « بگذار  تخاص  یها  قیرف  ستیدر لو    وقت فراموشش نکن  چیه  ،کرد  تیاو هد  ییراهنما  یتو را به خوب  ای کرد    تیاز تو حما  را گرفت و

بدم. گفتم:    به بچه ها  هیدر باب فاطم  یتذکر  کی  خواستم  کردم،  عرض  هام  بچه  به  صحبت را سر کالسم  نیکه ا  نیبعد از ا  قایمن دق

 دونه   ی م  ی ک  آقا  .ادیو کمکتون م  دنید  هب  تونیلحظه زندگ  نیمکان، در سخت تر  نیسراغ دارم که در سخت تر  یدوستبچه ها! من  »

که آقا موقع مرگ؛ مرگ   ندمی دهجواب    یبه درست  سؤال  نی. خب بچه ها اکثرا به ا«هست؟  یلحظه انسان چه لحظه ا  نیسخت تر

  ست.ینند چاد  ینم  .ترس دارند  یل یخ نهایاز ا ، از واژه جن ، از واژه مرگ ی لیخ ، هم از مرگ ینوجوان نیسخته. چون بچه ها در سن یلیخ

 ی شوخه  ب  است  ها هم ممکن  یندارم. بعض  یواژه ها حساس هستند. حاال کار  نیبه ا  یلیخ  .کنند  یم  دایرا پ   دشانخو  یایکم دارند دن  کم

بچه ها! چقدر  »مرگ. در ادامه من گفتم:    می گویند باالتفاق بچه ها    م،یجواب ها ندار  ن یبا ا  ی خب کار  ی ول  !قا سر امتحانآ  بگویندمثال  

تواند  ی م ، هر فرد هست یزندگ  یلحظه ها  نیسخت تر و  نیبدتر ندیگو  ی مرگ که م یریسراز آنتواند ترسناک باشد؟ چقدر  ی مرگ م 

داخل پرانتز خدمت   دیکه با  یکنم. نکته ا  جادی رعب و وحشت ا  طیمح  یبچه ها کم  یبرا  یکوتاه  حیکردم با توض  یسع  من  «سخت باشد؟

  ی خواهند زودتر به آنچه م   ی. بچه ها م ستین  ینیبه مقدمه چ  ازین  یلیخ  ی،نوجوان  نیسنتذکر در    یاست که برا   نیشما عرض کنم ا

  دی ماجرا را بسط داد  قهیدو دق  یکیدرحد    ی. وقتدییآنها بگو  یبرا  یچخوپلوفسک  داستانساعت    کی  ستید. الزم ننبرس  ،دییبگو  دیخواه

 ؟یبرس  یخواه  یم  یزی خواهد بداند به چه چ  ی. مستیماجرا چ  یخواهد بداند انتها  یچون نوجوان م  د،یبه سرعت سراغ اصل مطلب برو

  نیترخورد که آسان  ی در صد جا به درد م   با دخترم فاطمه  یتوسد  : که به سلمان فرمودند  اکرم  امبریاز پ   م یدار  ث یچه ها حدب»گفتم:  

خدا   یدستگاه حسابرس  ی پا  امت،یکه روز ق   یکس  یآها  د،یکرد  ی گناه  یگاه   ینوجوان  نیسن  در که    یی بچه ها  ی . آهااست  هنگام مرگ  آن

فرمودند که فاطمه   امبریکه پ   یی ااهج  نیترنااز آس  گری د  ی کیدوست باش!    دوست باش! با فاطمه  با فاطمه  ا ی. ببدهی  یندار  یوابج

گفتم:   ؛وصلش کردم  نطوریوصل شد. باز ا  هیبه فاطم  شود  یراحت م  یلی. خ«ستا  یدر هنگام حسابرس  ،ندیآ  یبه کمک شما م  زهرا

 هکه با فاطم  یو کس  است  حساب و کتاب در جهنم  یب   باشد،دختر من دشمن    ،که با فاطمه  یکس  میدار  ثیحد  امبریبچه ها از پ »

 .«است حساب و کتاب در بهشت ی ب د، و عاشقش باش ددختر من دوست باش 
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 هیخوا یشده. نم هیفاطم کیبچه ها! نزد یآها»:  میگو  یم به بچه ها م کالس  در  .زمیانگ  یمبر  هیبچه ها را نسبت به فاطم  رتیغ   بعد

 ایکن! ب  غیتبل  ای پس ب  ؟یدوست کن  ه زهرامثل خودت با فاطم  را  گرید  نفر  کی  خواهی  ینم! ؟کنی یغیتبل هیخوا ی! نم؟کنی یکار

فرد،    نیا بگوید. دریبگ اردست تو  ایدن  آنو  ایدن نیدر ا ،امبریپ  دختر حضرت فاطمه بگذار! کندوست  با فاطمه زهرا رانفر  کی

 « هم با من دوست کرد. را گریعده د  ک یبود که خودش با من دوست بود و  یفرد

شان،  یاست که در تولدها   نیا  ،شود  یمورد توجه آنها واقع م   یلیخ  ی نوجوان گاه  نیسن  یکه االن تو  یزیاست. چ  هیدوم مثال هد  مثال

از موضوع   میتوان  یارزش قائل اند. پس ما م  شانیچقدر برا  گریآورند. به عبارت د  یم  شانیبرا  یا  هیدپدر و مادر، خواهر و برادر، چه ه

  ی که و چون م  دمیرا مناسب د  تی تولدم بود، موقع  شیچند وقت پ . چون  م یبده  هیتذکر ناب در باب فاطم  کیو    میاستفاده کن  هیهد

 شیبچه ها! چند وقت پ »با آنها گفتگو کنم. گفتم:  هیگرفتم در باب هد   میتصم ، از تولد بنده خبر دار شدند یبچه ها به واسطه ا دانستم

 ینکته مهم  ادی به    مرا  ،بود  ییزهر چ  یبماند! ول   ، بود  یا  هیچه هد  هیهد   ن یآورد. حاال ا  ی من م  یبرا  یا  هیهد  ی ستولد من بود. هر ک

  ی. نمدکن   ی نم  یفرق   ، ، چه ساده چه مجلله اندتولد گرفت  برای شما  ، شیسال پ   ای سال  چه ام  ، شیانداخت. حتما تا حاال چه چند سال پ 

برادر    آن،  داشته باشد سال  ۷،  داشته باشد  الس   ۶، ۵که    یبرادرمثال    د، یباشبرادر کوچکتر داشته  اگر    .نه ای مده  آ  ش ینم تا حاال براتون پ اد

، کند  یخرج م   راکنم. تمام توانش    هیته  رانم  اتو  یکه م   یا  هیهد  نیداداشم بهتر  یم براهخوا  ی که من م   می گوید با عقل خودش    ککوچ

قشنگ   یلیخ  ینقاش  نیما ااز نظر    است  ممکن. حاال  دکش  ی م  ینقاشو    می آورد  زیورق تم  یک  ،دتراشیم  یش راها   ی مداد رنگ  می رود 

که سنم از شما بچه ها   ی. همه افراد، چه منرادرش می دهدرا به بناب    هیهد  کی  داردو    است  خوب  یلیاز نظر خودش خ  ی، ول دنباش

  نیهترغالبا همه ب  و  قطعا  ینوجوان  نی. در سنمیریگ  یاصوال از پدر و مادر م  را   هیهد  نیهمه و همه بهتر  ،چه شماها  ،است  شتریب  یلیخ

سن تمام توان خود را خرج کردند   نیکنم؛ اما پدر و مادر در ا  سهیشما مقا  یوسط برا  نیا  خواهم  ی. نمرند یگ  یاز پدر و مادر م   را  هیهد

  شهد به شهردار کل م  خواهد   یمشهد م   ۱۰که مثال شهردار منطقه    د یفرض کن  . بازتر کنم یکم . اما مثال را  دندیشما خر  یبرا  یا  ه یهد و

  یکمباشد.    دیبا  یتر  ارزش  با  هیهدفرق کند و    دی با  ،آورند  ی ما م  یکه پدر و مادر برا  یا  هیقطعا با هد  ،یفاتیتشر  هیهد  کی  .بدهد   هیهد

 جمهور   س یئمثال ر  یکه شهردار تهران برا  یا  ه یهد  برد،   ی شهردار تهران م  یکه شهردار کل مشهد برا  ی ا  هیهد  . کنم  یا  سهیباز حالت مقا

چه چه شأن و مرتبه، هرباشد. هر  یبا ارزش  هیهد  د یبا   رهبر ببرد،   یبرا  د یجمهور با  س یئره  ک  ی ا  هیهد  ا ی   . شدتر باباال  ی لیخ  د یبا   برد،   یم

که مثال   د یدی د  ها  لمیف  نیدر ا  االها! تا ح ارزش تر است. بچه  با   ،شود ی م   هیآنها ته  یکه برا  ی ا  هیقطعا هد رود،   ی ها باالتر م  ارزش انسان

)بعد خودشان   م یدی آره! آقا د»ها گفتند:    بچه  « برد؟  ی م  ها   هیکشور هد  پادشاه آن  یو برا  گریکشور د  کی  در  رود  یکشور م  کیپادشاه  

  لباس   نیبهتر  ال،ط  نیجواهرات، بهتر  نیبهتر  ا،یدر  یدهایمروار  نیبهتر  .برد   یم  دیمروار  ینیس  ینیس  برد،  یجواهر م  ینیس  ینیگفتند( س

فراتر از همه   خواهم ی حاال م». بعد ادامه دادم: «برد  یپادشاه کشور مقابل م  یشور را برامحصوالت و سوغات آن ک نیبهتر ز،یها، همه چ

 . «دهد؟ ی بدهد، چه م هیهد  ی کیآقا اگر خدا بخواهد به  .پا بگذارم نهایا

دو   یکی؛  «رو مادپدر   یسالمت»دو نفر گفتند:  یکی.  «است هیهد نیهتربدهد به همه ما، ب ی! آقا خدا سالمتیسالمت»ها گفتند:  بچه همه

اما خدا    ،یها درست است سالمت  خب بچه ».گفتم:  ی ها گفتند سالمت  عموم بچه  یول  م یحاال کار ندار  .نها یو ا  «ما  نیحفظ د»نفر گفتند:  

که گناهکار هستم،   ین باشم، ممکن است منفرد بدهد. آن فرد ممکن است م  کیزمان خاص به    کیخاص را در    هید ه  ک ی  خواهد  یم

 تیآ  کیعالم بدهد، به    ک یرا بخواهد به    هیممکن است آن هد   .باشم  ، کنم   ی خدا م  ادیکمتر    کنم،   یم   امام زمان  ادیر  که کمت  یمن

  یامبریاست، به پ   ده یکش  یاو سخت  یهمه برا  ن یکه ا  یامبری خود بدهد، به پ   امبریخواهد به پ   ی را خدا م  هیممکن است آن هد .اهلل بدهد 

که از اول خلقت بوده اند تا آن لحظه   ییامبرهای. از همه پ ده یکش  یسخت  اریکه بس  یامبریرده است، به پ نام خدا را ک  غیهمه تبل  نیکه ا

را به   هیکس نداده است. خدا آن هد چیبه او بدهد که تا به آن لحظه به ه  یا  هیهدبه او بدهد که خاص باشد.    یا  هیهد  د یبا  خدا  !شتریب

 ن؟« ی»آقا! جانشگفتند:    ،که دادند   یجواب  نیها بهتر  . بچه« باشد؟  تواند  یم  یزیچه چ  هیهد   نآ»:  دمیها پرس  از بچه  . «کند   ی عطا م  امبریپ 

ِبِ »)من گفتم:   ِِْسم  ح 
ِالرَّ ْحمن  ِالرَّ ه 

َّ
ِیالل ِِم 

َ
ْعط

َ
اِأ
َّ
ن َرِِناَکِْیِ*ِإ 

َ
ْوث
َ
ک
ْ
  یباال بوده که برا  هیهد  نیآن قدر ارزش ا  امبر،یه به پ داد   یا  هیهدخدا    (ال

با تعجب گفتند:   نجایها ا بوده است. بچه «هیمرض یحضرت زهرا» بوده است؛  امبر«ی»دختر پ هیاست و آن هد قرآن نازل کرده  هیآن آ

ِنازل کرده است )  هیرا داده آ  هیخدا آن هد  ی عنی  !« دیگو   ی»آآآه! راست م
َ
ْعط

َ
اِأ
َّ
ن َرِِناَکِْیِإ 

َ
ْوث
َ
ک
ْ
اش کردم. بچه ها    ها ترجمه  بچه  ی(. براال

قدر ارزش دارد،  نیاکه  هیهد نی! حاال ا ها ها گفتم: »خب بچه . بعد به بچهخورند یجا م ،رت فاطمه زهراواقعا با ذکر مقام حض نجایا

فرمودند:    .کردند   فیتعر  از دختر خود فاطمه زهرا  ، رفتندهر جا    امبر یخودِ پ   ،دارد  تیآن اهم  یقدر برا  نیا  امبریکه پ   یا  هیهد   نیا
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ِ
 
  « را آزرده استم ازارد،ی کس او را بهر  .پاره تن من است  فاطمه»گفتند،  ضرت زهرادر باب ح گری د  ثیو احاد  ِ«ی»فاطمهِبضعهِمن

،  امبری، از نظر پ حضرت زهرا  بچه ها گفتم که بچه ها در لحظه بفهمند چقدر مقام  یبرا  یاریبس  یها   ثیباب، حد   نیو خالصه در هم

چه   ، با دخترش فاطمه زهراامبری شهادت پ   بعد از»شدم و گفتم:    یتذکّر  ستمیباال باشد. بعد وارد س  دیما هم با   باال بوده و از نظر

قبض روحش   یکس براچی)که از ه  لیکه عزرائ  یشدند، خانه ا  ینم  بدون اجازه وارد  لیکائیو م  لیاسراف  ل،یکه جبرائ  یخانه ا  کردند؟

شدند؟ چرا آن را آتش زدند؟  ود را چگونه واردش یو وارد م ردیگ یاذن م شود( یم یخواهد و بدون اذن وارد هر خانه ا یاجازه ورود نم

 بچه ها را کامال   «...  زدند و  امبریپ   حانهیبه صورت آن گل دردانه و ر  یلیپرپر کردند و س  واریدر و د  ن یرا ب  امبریچرا دختر بزرگوار پ 

 بچه ها کامالً متذکر شدند و اشک به گوشه چشمانشان آمد. یبا موضوع آشنا کردم. حت

است. در باب    ،هستند  یکه در آستانه ورود به جوان  یدر باب نوجوانان  ،خواهم خدمت شما عرض کنم   یاهلل مکه ان شاء  یخرمبحث آ  اما

 ی منتقل م  یبه جوان  یکه از نوجوان  یپسرسپارم؛ اما در باب   یترها م بحث را به دست بزرگ  نیجوان کامل کار نکرده ام و لذا سکان ا  کی

الزم   ی شده است. گاه  ر یعقلش استدالل پذ  گر ید  میبهتر بگو  ا یاست که عقلش نسبتاً کامل شده    ی زمان، زمان  ن ی. اکنم  ی بحث م  ،شود

باب مدّنظر   نیکه من در ا  یت زده کرد. تذکرآنها را شگف  ب،یاوقات عج  یفضائل جالب و بعض   یسر  ک ی  ا یو    اتیروا  یسر  ک یاست با  

که  یکسان ایرنگارنگ است. به نوجوانان  یایدهم، تحت عنوان دن یارائه م  ،هستند یجوان به ودکه در آستانه ور ییقرار دادم و به بچه ها

رو صداها، دود، دعواها، مشغله ها و اگر از اطرافتان، س  د؟ ی بچه ها! تا حاال به اطرافتان نگاه کرد»:  می گو  ی هستند، م  یدر آستانه جوان

. بچه ها! تا  میرس ی رنگارنگ م یای دن کیو به   تیمیمحبت، صفا، صم ش،یآسا ، پاک یهوا کیشهر قشنگ،  کیبه   م،یرا کم کن کیتراف

. آبشارها، دیر نگاه کنتبا دقت  نشیآفر  میبه بعد به نس  نیدارد. از ا  «نشیآفر  مینس»تحت عنوان    یبرنامه ا  کی  د؟ینگاه کرد  میحاال شبکه نس

در   ون،یزیدهد که ما جز در قاب تلو  یخاص است را نشان م  اریبس  که در جهان،  ییجاها  همه  دهد.  یو رودخانه ها را نشان م  اهایدر

  یی جاها   است.  دهیهم ند  ونیزیقاب تلو  یکه حت  ییوجود دارد. جاها  ی دنید  یجاها  نیاز ا  ون،یلیها م  ونیلیم  ای دن  نی. در امیا  ده یند  ییجا

تواند آنها را خلق کرده باشد    یمتعال نم  یجز خدا  یکرده باشد. کس  خلقتواند    یخالق نم  کیجز    یاست و کس  بیو غر  بیعج  یلیکه خ

 کیدر    .ستین  یزیبه آن عظمت، چ  دیکوچک است و در برابر خورش   نیکره زم  ک یفقط    ن یو هنوز بشر از درک آنها عاجز است. تازه ا

  یارات و منظومه ها و کهکشان هایاطراف، در س  یدر کل فضا  .ستین  یزیو چ  یریدر کهکشان راه ش  .ستین  یزیچ  ،یمنظومه شمس

ها، محبت ها،   یها، همه قشنگ  ییبایهمه ز  ن،یکره زم  ارات،یکهکشان ها، منظومه ها، س  نیرا، همه ا  نهایهمه ا دیدان یاطراف. بچه ها! م

 سؤال  هابچه    یبرا  «نفر خلق شده است؟!  کیبه خاطر  د یدانیلق شده است؟! مخ  زیچ  کیها و شهر قشنگ به خاطر    تیمیصفا و صم

  دیدهارائه    دیخواه  یکه م   یو آن موضوع   دییرا بگو  ث یحد  عیسر  دی ست که شما باا  یوقت  نیو ا  میزن  ی را م  ریت  میشود. مستق  ی م  جادیا

خلق   را  ا یدن  نیتمام ا  ،کرد  ینم  خلق  راجان! اگر خدا م  ی عل» فرمودند:  نیرالمؤمنیام  که به  میدار  ث یحد  اکرم  امبری. از پ دییرا بگو

 نیکهکشان ها و علت خلقشان وجود نازن  نیو تمام ا  میعظ  ایدن  نیباعث خلق ا  یعنیشوند.    ی. بچه ها همه ناگهان متعجب م«کرد  ینم

 . میرو بشنو ثیادامه حد می! اما حاال بر؟است امبریپ 

.  «کرد  یخلق نمرا    ما  یهر دو  ،کرد  یخلق نم  را  و اگر فاطمه  کرد  یهم خلق نم  رام  ،دکر  یخلق نم  را  ی عل  یجان! اگر خدا تو  یعل»

اطالعات است که حداقل    یافراد  یبرا  ،که من خدمت شما عرض کردم  یتذکر  نیو ا  ثیحد  نی. البته اشوند  یباز متعجب مبچه ها  

نبوده است. ما اگر در مورد   یعاد  ی بوده و فرد  یخاص  یبانو  داشته باشند و بدانند که حضرت زهرا  در خصوص حضرت زهرا  یاندک

  یقرار م   ریثأ و تحت ت   شوند   ی متعجب م  ، مییگو  ی بچه ها م  نیمطالب را به ا  ن یا  ی وقت  م، یداشته باش  یاطالعات خوب  حضرت زهرا

دارند که زبان و کالم از ذکر   ی فضائل  فهمند که حضرت زهرا  ی خورد. م  یدر آنها م   هیفاطم  یخدمت برا  استارت شور  ی . به عبارترندیگ

  یم  یچه کس  یبرا  دینیبب»:  مییگو  یجهان هستند. به آنها م  نیمسبب خلقت ا  .مسبب خلقت ما هستند  شانیاصال ا  نکهیآن قاصرند. ا

  ی حرف چنین اندر موردش امبری بانو باالست که پ   نیچقدر مقام ا د ینیبب . میما هم نبود ، اگر نبود که  یکس  یبرا د؟یخدمت کن دیخواه

و اگر من    ممی شو  نیمن خشمگ  شود،  نیخشمگ  اگر )حضرت( فاطمه:  ندیفرما  یم  که در باب حضرت زهرا  یامبری. پ را می زند

حضرت   اگرخداست. پس    ینیخشمگ  یدر راستا  حضرت زهرا  ین یو خشمگ  یناراحت  ی عنی.  دشو  یم   نیخدا خشمگ  شوم،  نیخشمگ

  بودنداز آن حضرات شادمان    حضرت زهرا  ،امبریبعد از شهادت پ   :سؤال  کی. حاال  است  شده  نیخدا خشمگ  شود،  نیخشمگ  زهرا

را مطرح   یتر نیسنگ ی لذا روضه ها و  دمی در آن زمان مساعد د ،کردم فیموضوع را در آن تعر نیکه ا  ی کالس طی)من مح « !ن؟یغمگ  ای

 زمیگرم کردن خانه هاشان از ه  یبرا   نهیمد  ی را مطرح کردم و گفتم که تا مدتها اهال  پشت خانه حضرت زهرا   زمیکردم و بحث بردن ه
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 یماجرا  نیکنم(. ا  حساس  یلیخ  هیچه ها را به محبت فاطمکردم که ب  یکردند. کال سع   یاستفاده م  حضرت زهرا   خانهپشت درب    یها

! حضرت د؟یشو  غالم حضرت زهرا  د یدوست دار»:  د ییاست. در آخر به بچه ها بگو  رگذار یثأ ت  اریبس  ار یبچه ها بس  ی رنگارنگ رو  یایدن

  شانیبرا  م، ی دغدغه مند  ی ایشانبرا  م، یکن  ی خدمت م  ایشان  برایما    دنیاگر بب  است که  قائل   تیاهم  برای ایشان  نقدریکه خداوند ا  ییزهرا

 ، ما دعا کنند  یاگر برا  م، یهد   یانجام م  یشانبرامی آید،  ن براکه از دستم یو خالصه هر خدمت  میکن  یشگاه برگزار م ینما م،ی هد  ی م  تذکر

 . « میور ی ما به عرش م

 

خدمتتان    ده یشد چند تا ا  یتذکر دادن ها )که امروز سع  نیکنم. درست است که ا  یکوتاه خدمت شما عرض م  یلیرا خ  یموضوع مهم

  ک یو مثال هر روز    م یکن  یرو  اده ی دارد. اگر ز  یحد و اندازه ا  کیبه هر حال    ی ول   شود  ی هر فرد م  یبرا  زشینگا  جاد یارائه شود( باعث ا

 شه یهم  ی ول میداشته باش  یشوند. الزم است تذکر کالم   تیها اصطالحا ببرند و اذ چه بسا بچه  م، یشکل به بچه ها بده  ن یابا    د یتذکر جد 

 یادیز  اریرا سراغ دارم که تعداد بس  یالزم است تذکر جذاب تر شود. به عنوان مثال فرد  یهباشد. گا   یتذکرات کالم  نیا  ستین  ازین

  ک یبعد از    ،روزه  ۷۵  هیفاطم  یکند. من برا  یم  هیهم ته  با نام حضرت زهرا  ییها  شرتیت  شانیاکند.    یم   دیتول  یمذهب   یها  شرتیت

  یی ها  شرتیکردم. ت  هیته  شرتیبه تعداد بچه ها ت  شانیرفتم و برا  هیآوردم، قبل از فاطم  قایهفته که تذکر دادم و بچه ها را به شور و اشت

 شکل جذاب به آنها تذکرم را دادم.  نیبا ا ی. به عبارتلزهرافاطمه ا  ای  یبایطرح ز کیبا  یمشک

کنم و بعد به   یم آماده    هیفاطم  یبرا  ی کالمتذکرات    نیا  با  هستند رام  که در برابر  یآن افراد  ایاست که ابتدا بچه ها    نیام ا  وهیش  پس

 هیهد   نیو بچه ها با گرفتن ا  «من به شما  هیهد   ن یا  .دیریرا بگ  شرتیت   نیا  د یای گل من! ب  ی بچه ها»:  میگو  یدهم و م   یرا م   هیهد   نیآنها ا

ها در بازار    شرتیت  ن یو ا  زهرافاطمه ال   ای آن نوشته    یدارند که رو  شرتیت  کیچون حاال    . کنند  یم   دایپ   گرید   یحال و هوا  کی  اصال

فاطمه    ای  یبا طرح ها  یاه  شرتیت  نیهستند که ا  یکسان  یول  نه  ایها را دارد    شرتیت  نیا  دقیقا چه جاهاییدانم    یموجود هست. البته نم

هم بود که  ییپک هابود که خدمتتان عرض کردم.   یموضوع   نیارزان است. ا  اریبس  اریاش هم بس  نهیفروشند. هز  یم  اررا در باز  الزهرا

  یپک هابود.    یخدمتگزار  پک  عنوان  تحت  یخودم پخش کردم. پک   یشاگردها   نیو فقط بماده  آپک را    نیا  شخصا  خودم  پارسال  بنده

 .ذاشتمپوستر درون آن پاکت گ  کی را در آن پک آورده بودم. مثال    یفرد  یها  یکه انواع و اقسام خدمتگزار  دمرا به بچه ها دا  یخدمتگزار

 ک ی»آن نوشتم:    یاندم و روچسب  آن   کنار  و  دادم  قرار  داخل آن پاکت  لیو شک  بایز  یلیکاغذ تحت عنوان کاغذ راهنما به صورت خ  کی

  قای. دقراحته!«   یلی»خنوشتم:    ییآن راهنما  ری. بعد ز«اطراف خانه تان  یمغازه ها  هخوب! برو پوستر را بچسبان ب  یلیخ  یخدمتگزار

به   رفتند  ی م  دیبود که بچه ها با   نی ا  ،پک گذاشته بودم  نیداخل ا  یقسمت   کیمثال    ا یآن فرد نوشته بودم.    یوع را براآن موض  ییراهنما

 ه یدادن هد»:  ینوشته بودم نوع خدمتگزار  راهنما گذاشته بودم و  اغذک  کیدرون آن پک    قایدادند. دق  یم  هیهد مدرسه شان    یمعلم ها

. )چون دمیخر  هیکالس هد  یابچه ه  یبرا  و  رفتم  شخصا  خودم  بعد .  « بده  انجام   قایکار را دق  نیا»بودم:    آن راهنما هم نوشته  ری. ز« به معلم

 هیهد هیته ی مال ییاز شهر دور بود و بچه ها هم توانا یلیو حومه شهر بود و خ رونیدر ب ،که بودم یکه داشتم و آن مدرسه ا یآن کالس

کار    نیرا دارند و ا هیهد  دیخر یو وسعت مال یی اوقات توانا ی لیداخل شهر بچه ها خ  یول  دمیرخ هیآنها هد یرا نداشتند، شخصا رفتم برا

  پوستر را   نیا»دادم و داخل برگه راهنما نوشتم:    قرارها  آن  یپوستر بزرگ در آن پاکت برا  کیمثال    ایتوانند خودشان انجام دهند(.    یرا م

شما    یابر  ل یفا  کیپک را تحت عنوان    نیپک قرار دادم. من تمام ا  نیدر ا  را  مورد خدمت  نی. خالصه چند«بچسبان  معلمت  زیم  یرو

که انجام دادند را در    یکار  برد را هم من در پک گذاشته بودم که بچه ها هر  ک یبود.    ی عال  اریبس  اریپک بس  نیکنم. ا  یدوباره ارسال م 

 انجام. کیت یو دوم  تین کیت ی کیقرار داده بودم.   یهر کار یدر جلو ک یزدند. من دو ت ی آنجا عالمت م

ندارد. االعمال   یبی. ع شود یانجام نم لیبه هر دل یول  یکن ی هم م راو تالشت  یه را انجام بد یکار یکن  یم  تیشما ن یگاه » گفتم:  یم

  ی انجام را خال کیت یول  یکن یرا پر م  تین کیشود. لذا ت ینوشته م تیآن برا تی. قطعا نیه انجام بد نشد  یول یکرد را. تالشت اتیبالن

و در   میپاکت ها را بست  نیا  هی. بعد از فاطمیکن   یرا پر م  کیهر دو ت  ،انجام شد  ،یانجام آن را داشت  تی که ن  کار. اگر هم آن  یگذار  یم

. همه بچه ها برگه هاشان را با  «دیاری و ب  دیرا بردار  تانیهابچه ها! همه برد»:  میبه بچه ها گفت  م،یکه از طرف مدرسه به حرم رفت  ییاردو

گرفتند و    اد یرا    بچه ها گزارش دادن به حضرت رضا  ب یترت  نیو به ا  میانداخت  امام رضا  حیدر ضرو    م یرفتحرم  خودشان آوردند و  

  یهست، عکس  ، فرستم  ی شما م  یکه برا   بسته  نیکه در ا  ییاز کارها   ی کیآن سال را به نحو احسن انجام دادند.    یفرد  یبچه ها خدمتگزار

 از   تا  چند  .»واکس زدن کفش«نوشتم    زند و  ینشسته و دارد کفش ها را واکس م   نیزم  یروضه رو  مجلسداخل    ییاست که بنده خدا
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 97کارگاه آموزشی شماره 
 ی فاطم رت یغ  تیتقو   یروش جالب و خاص برا نیارائه چند

 ی آنها واکس و شت ها   یبرا  «د؟یما واکس بخر  یبرا  شود  یم   .میواکس بخر  م ی وبر  میآقا ما پول ندار»من آمدند و گفتند:    ش یپ   ها   بچه

. زدند  یملت را واکس م  ی ها  و کفش  نشستند  یها م  دَمِ در مجلس   رفتند  ی م  یدو سه نفر  گر،ی . با همددمیمربوط به واکس زدن را خر

  .شود  تنیهست. همه کاغذها پر  یبسته جذاب  اریبس  اری. بسدیبسته استفاده کن  نی. حتما حتما از افرستم  یشما م  یآن را برا  ل یمن فا

 . دی هست، قرار ده  ها  یریلوازم التحر هکه داخل هم ییپوشه مقوا کیپک،   کیرا داخل  باشد. همه ی رنگ . شود دهیرتب برم

 

 آخر حرف

تذکر را هفته بعد در کالس   نی. قصد داشتم که اکنم  ی خدمت شما عرض م  گری تذکر د  کیاما کالم آخر. به عنوان حُسن ختام بحث  

به  ، دیکه دار ی را با توجه به کالس گر یتذکر آخر و چه هر تذکر د نیچه ا د یتوان ی ها ارائه بدهم و شما هم م بچه ه به خودم در آن مدرس

  شود ی تذکرها را م  ن یهمه ا  د؟یهست  قد   م یداخل مسجد با چهار تا بچه قد و ن ا یآ د؟ یفرد دار ا ی آ د؟یکالس دار ا یآ یاست. رد یبچه ها بده

»تذکر  ، به عنوان حُسن ختام خدمت شما عرض کنم خواهم یکه من م یو باال کرد و به آنها گفت. اما تذکر نییآنها پا نیبا توجه به سن

نقل شده است. قبل   یحسن نخودک خیشاستاد مرحوم    ،یریکشم  راهللیاهلل سِ  تیآاز    م یگو  ی شما م  متکه خد  ی داستان  ن یهست. ا  قفل«

  یکفش خود را پا م   کند،  ی در خانه را باز م  ، دیآ  ی م  رونیبآمده که از خانه    ش یپ   ی سک  یما براحت  م،یکه بخواهم داستان را بگو  نیاز ا

  . داخل باشد که الحمدهلل  ی . خب اگر کس«را داخل جا گذاشتم  دی ! کلا یدل غافل! خدا  یا»:  دیگو  ی م  فعهد   کی  ،بندد   ی در خانه را که م  کند، 

تا پدر   یصبر کن  دی با  ،پشت آن در نباشد  یچه؟ اگر کس  ،داخل نباشد  ی. اگر کسدارد  یم  خود را بر  دی کل  کند،   یطرف باز م  زند،  یدر م

به    یگریاسترس دآن موقع چه؟    ،ی باش  بهیشهر غر  کیبه ما بدهد. اما اگر شما در    دی خانه و کل  د یایب  یهمسر ،یخواهر و برادر  ،یو مادر

را در خانه جا گذاشتم، در را هم    د یکل  ست،یخانه ن  نیدر ا  یمن کس  از  ریهستم، غ   بیشهر غر  نیخب من در ا»که    شود  یآدم وارد م

بود    یداستان زمان   م، یبه شما بگو  خواهم   یکه م  ی داستان  ی . ولافتد  ی م  دسازی. خب آدم به فکر کل«را ندارد  دی هم کل  یگریبستم، کس د 

  ،یبست  یخودت م یاگر در را به رو ، ساز د یکل کی سراغ یبرو یخواست ی تر بوده است. اگر م طرفدر چند تا شهر آن  دسازیکه مثال کل

 ازیو در حال راز و ن  نیالمؤمن ریبه حرم ام  روند  یم  یریاهلل کشمر یاهلل س  تیروز آ  کی.  یدو شب در خانه خود نبود  یک یحداقل    د یبا

 دارد.  یو نگران ختهیحالت به هم ر  یلیخ ،بوده  شانیدوست ا  ایبوده  شانیشاگرد ا ایکه قبال گو  ییها  از طلبه یکیکه   نندیب ی بودند و م

که در را قفل   نیهم  رون،یآقا! من ظهر از خانه آمدم ب»  دیگو  یم   «؟یا  ختهیقدر به هم ر  نی! چه شده؟ چرا ای فالن»که    ندیگو  یاو م   به

چه کار کنم.    دانم  ینم  .ستیاطراف ن  نیهم اصال ا  دسازیهستم، کل  بیشهر هم غر  نیرا داخل جا گذاشتم. در ا  دهایآمد کل  ادمی  ،کردم

  .م«ی برو  ای»ب:  ندیگو  یم  یریکشم  ی . آقا«در را چطور باز کنم  دانم   ی غروب است، روزه هم هستم، افطار هم ندارم که بخورم، نم  کینزد

 ی . آقادرب منزل آن طلبه  روند  یو م   افتند  یم   . با هم راهکند  ی. تعجب مم«ی برو  ای»بله. ب  دیگو  یم  د؟«یدار  دی»آقا شما مگر کل:  د یگو  یم

خود   ی ها باز شدن قفل  یبرا  ها  یمیکه کل دمیمن شن»که    ند یفرما  ی لب م  ر یبه قفل، ز  رند یگ یرا م   ودجلو، دست خ  روند   یم  یریکشم

که فرزند فاطمه   ی . شک ندارم که مادر من، منکنند  یها را باز م   و قفل  کنند   ی ست، توسل م ابرهان    ا یکه گو  یبه مادر حضرت موس

به مادرمان   کنند   ی م  یتوسل کوتاه   «باالتر است  یاز مادر حضرت موس  برابر  ها   ونیلیم  ونیلیر، هزار برابر، مهستم، صد براب  زهرا

همه ما    ی همه ما قفل هست، در زندگ  ی . در زندگشود  ی قفل از هم باز م  اّماه«  ای»  ندیگو  یو م   نییپا  کشند  یقفل را م   ؛فاطمه زهرا

با توسل به    یشود( ول  جادیروضه ا  بحث خواهم  ی)نم  م یرا قسم بده  هرافاطمه ز  .م یرا قسم بده فاطمه زهرا  م ییایهست؛ ب یگرفتار

که حضرت   میدار  یقفل  .که هزار و چهار صد سال است باز نشده است  میدار  یرا باز کرد. قفل  یی ها  قفل  شود  یم  مادرمان فاطمه زهرا

و هنوز هم باز نشده   میکه ما االن دار  ی؛ قفل  «ای! بی! مهدزندمفر»ز شدن آن را کردند و فرمودند  با  یآرزو  واریدر و د  بین  هم  زهرا

 است. «ظهور امام زمان ما»

حداکثر استفاده را    نهایاز ا  دیواقع شده باشد و شما بتوان  دیکه تا حد توان خود خدمت شما عرض کردم، مف  یتذکرات  نیبا ا  دوارمیام

خدمت شما برسم و با مباحث   یگرید   یها  که بحث  اهلل هستم. ان شاء  یافحرف زدم و کالً آدم حر  یلیبنده خ  کنم،  ی م  یعذرخواه  .دیببر

 .دیداشته باش  یبرکت و پر خدمتگزار  پر  هی! فاطمدیخدمت شما باشم. موفق و سربلند باش  کانال سفیراندر    یخدمتگزاردر باب    یدتریجد

 مدد   ی عل  ای

 ر خدانگهدا


