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 بسم الله الرحمن الرحیم 

را   ی قیکردم که در خدمت شما باشم و دقا  دایپ   قیکه در کانال حضور دارند و امشب توف  یبزرگواران  کی کایخدمت    کنم   ی سالم عرض م

حرکت  نیا یو ساز و کار و راهکارها میگفتگو کن  گریبا همد یا آن بزرگوار در قالب جشن غرفه غیو تبل امام عصر ادینام و  رامونیپ 

جذاب، آسان و مؤثر خواهد    یجشن  ،یا  است که جشن غرفه  نیما امشب ا  ی. عنوان گفتگومینیبب  را با هم  یا  فهجشن غر  ،یغیمؤثر تبل

است که تا    انهی ور عامتص  کی  ؟یا  غرفه  شگاه ینما و نگفتم    یا  را عرض کنم که چرا گفتم جشن غرفه  حیتوض  نیبود. در ابتدا الزم است ا

  ده ی فضا تدارک د کی که  رفت خواهد سو و سمت نیهمه به ا تیذهن شود، یلفظ استفاده م نیو از ا شود یم به کار برده  شگاه یواژه نما

کار را کاهش   تیمسئله جذاب  نیو خودِ ا  م یو بعد برگرد  میسر بزن  یا  قهیدق  ۱۰  د ینصب شده و ما با   یی پوسترها و تابلوها  ر، یتصاو  ، شده

کار، همان  ی. نوع اجرامیرس یم مفرّح و شاد  یبه آن فضا ،یا جشن غرفه انیبا بو ما  ندیاین اناز مهمان یلیخ شود یو باعث م  دهد یم

واژه    نیدر پسِ ا  یشادمان. هم سرور و  دیجشن را به کار ببر  دارم که واژه  دی اما تأکی ندارد  تفاوت   ،یا  جشن غرفه  ا ی  یا  غرفه  شگاه ینما

 داشته باشند. یهترمهمانان حضور ب شود ینهفته است و هم باعث م

 ی عرض م  زیبزرگوار و عز  نیهستند؟ من خدمت شما مخاطب  یکدام رده سِنّ  یا   جشن غرفه  نِیمخاطب  نیاست که بهتر  نیسؤال دوم ا

  یحت  یعنی .  اند  کم حوصله شده  یکه مقدار   رود  یم  شیپ   یا  به گونه  االننسل  قابل اجراست.    یهر سن  یبرا  یا  که جشن غرفه  کنم

حال و حوصله گوش دادن به مطالب را   یلیخ  ی سن  یها  رده  نیتمام ا  مینیب  یم  م،یریکه در نظر بگ  یکودکان تا سن و سال بزرگسال

مؤثر و   اریتا بس اریبازتاب بس یا با جشن غرفه م،یکن نیگزیسن را جا  یو جشن رو مییایب یا جشن غرفه یندارند. اگر ما به سمت و سو

   ندارد. ی سن تیو محدود نیسن ی تمام یمناسب است؟ برا یا یرده سن چه یبرا یا داشت. پس جشن غرفه میخواه یجذاب

 د،یکن  ی سن برگزار م  یکه شما جشن رو  یی در هر فضا   م یبگو  خواهم ی است؟ من م  ر یپذ  امکان  یو با چه متراژ   ییآن در چه فضا  یاجرا 

تنها    دی. فقط شادیاجرا کن  یا  و کار خود را به صورت غرفه  دیدرست کن  یا  ابزارها به صورت غرفه  ن یتر  با ساده  دیتوان  یم  یبه راحت

 یکه در جشن رو  یی ها   نظم غرفه بهتر است. برنامه  یبرا  م، یاستفاده کن  ی حتماً از صندل  میکه: مجبور هست  است   نیکه دارد، ا  ی تفاوت

 عرف و متداول.   یها است و... . همان برنامه یو مداح  یا برنامه .است یو سرود یسخنران عتاًیطب ، میریگ ی در نظر م سن

غذا هم    یبرنامه است و بو  یمواجه است و انتها  تیجمع  یبا خستگ  گری است که د  یقسمت  ،یاست که قسمت سخنران  گونهنیمعموالً ا

 نی داشت که در ا دیرا خواه یخوب  اریبس  یشما فضا ،یا . اما در قالب جشن غرفهشود یحق مطلب ادا نم دی با  که طورو آن  شود یبلند م

برنامه اجرا م  اریبس  یا  به گونه  را  ها   فضا همان  مؤثر  اجرا   یکه جشن رو  یی در همان فضا  ؟ یی. در چه فضادیکن  یجذاب و  را   سن 

  ۵۰۰تا    ،مینفر مهمان داشته باش  ۱۰۰از    میتوان  یما م   میبگو  خواهم  یبه تعداد مهمانان ما دارد. من م   یبستگ  ؟ی. با چه متراژمیکن  یم

   . میباش  یادیمهمانان ز یرایپذ  میتوان یداشت، م میکه خواه ی و نوع دعوت م یارکه د یینفر. بسته به نوع فضا  ۱۰۰۰ اینفر 

  ی دو، موارد  نیخدمت شما عرضه بدارم. ا  یشنهادینمونه موضوع پ   ت،یو در نها  م؟یمختلف انتخاب کن  یها  غرفه  یرا برا  یچه موضوعات

  پرداخت. میاست که در ادامه مطالب به آن خواه

به   یجزئ  یراتییسن را با تغ  یساده است. همان برنامه جشن رو  اریبس   یا  جشن غرفه  یکه اجرا  میدی رس  جهینت  نیما به ا  نجایپس تا ا

غرفه م  یا  صورت  بخواهمیکن  یاجرا  اگر  باشند،    می.  ثابت  مهمانان  بفرماتعداد  غرفه  د ییفرض   ینفر  ۱۰  ای   ینفر  ۱۲  را  ها   که 

.  ندیایبعد از ظهر ب ۵ برای مثال  که گروه اول،  میریگ ی در نظر م م،ی نفر را دعوت کن ۱۲۰ میکه بخواه  دییبفرما رضو ف میکن  ینیب شیپ 

که مهمانان وارد غرفه سوم شدند و    مینیب یم قه،یدق ۳۰باشد، بعد از گذشت  قهیدق ۱۰ که هر غرفه ی. وقت قهیدق ۱۰ مثالً هر غرفه  میتا

مجدد مهمان   یساعت بعد  مین  یبرا   میتوان  یراحت م  یلیوارد غرفه چهارم شوند. خ  خواهند  یکردند و م   مغرفه سوم را تما  قتیدر حق

و    م یمهمان دعوت کن  میتوان  ی که مهمانان ما غرفه اول و دوم را گذراندند و وارد غرفه سوم شدند، در غرفه اول م  ی . وقتمیدعوت کن

 ی که جشن رو  ییساده است. در همان فضا  اریبس  یا  جشن غرفه  ی که اجرا  میدیرس  جهینت  نیبه ا  نجای. پس تا امیمهمان باش  یرایپذ

  ییراینفر را پذ  ۱۲۰ باره کیسن به   یدر جشن رو د یکه دارد، در نوع دعوت است. شا یقابل اجراست و تنها تفاوت  م،یکن یسن برگزار م

  ن یکه ا  د یی. مثالً فرض بفرمامیدعوت کن  یرا با فاصله زمان   نفر  ۱۲۰  میتوان  ی داشت، م  میکه در نوع دعوت خواه  یرییبا تغ  نجا یا  .میکن

  هر   را، ها  غرفه  زمان. به عنوان مثال، ما شوند ی مختلف دعوت م یها  زماننفره( در  ۱۲گروه   ۱۰نفره ) ۱۲ یها نفر در قالب گروه  ۱۲۰

غرفه داشته   ۵باشد،    قهیدق  ۱۰نکه هر غرفه  یما با احتساب ا  یا  که کل جشن غرفه  میفرض کن  .میری گ  یدر نظر م  قهیدق  ۱۰  یا  غرفه
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  نکه یا  یبرا  یول  ها؛  غرفه  نیب  قهی دق  ۱۰تا    ۵.  میکن  یم  میکل برنامه را تقس  قهیدق  ۵۰  نیخواهد بود. ا  قهیدق  ۵۰ما    زمانکل    م،یباش

بعد از ظهر شروع برنامه   ۵ساعت    دیی. فرض بفرما میقائل شوسن    یرا با جشن رو  ییتفاوت ها  در نوع دعوت خود دیبا  د،ی این  شیتداخل پ 

 ۱۰ شوند، یباشد. گروه اول که وارد غرفه م قهیدق  ۱۰شده و قرار است که هر غرفه  هیتعب ی نفره صندل ۱۲ به تعداد  ها غرفهبرای است. 

از   ییرایپذ  میتوان  یم . وارد غرفه سوم که شدند،  شود  یم  قهیدق  ۲۰دوم،    قهیدق  ۱۰.  شوند  یم   یو وارد غرفه بعد  گذرد  یم  زمان  قهیدق

  رشیپذ دیدوباره مهمان جد  میتوان  یم   ۵:۲۰باشد، ساعت  ۵اگر شروع برنامه ساعت    یعنی.  میغرفه اول داشته باش  یرا برا  یمهمانان ورود

  یم  تدعو  ۵گروه را ساعت    کی  ند، یا یب  ریاز دوستان با تأخ  یبعض  ا ی  شود  تیازدحام جمع  میده  یکه احتمال م  ییجاها  اطااحتی.  میکن

،  باشد نفره  ۱۲ ها اگر غرفه ، زمانهر   یبرا. ۷گروه ساعت   کی، ۶:۳۰گروه ساعت   ک ی، ۶گروه ساعت  ک ی، ۵:۳۰گروه ساعت   کی  م،یکن

نفر را   ۲۰شما    شوند،   یاجرا پر باشد. مهمانان وارد غرفه اول که م  زمان که حتماً هر غرفه، در هر    دیدعوت کن  یشتر یب  تیشما جمع

  غرفه ند، یایمشکل داشتند و نتوانستند ب یا که اگر عده  دیریدر نظر بگ شتریب شهیحتماً حضور خواهند داشت. هم رنف  ۱۲ ،د یدعوت کرد

در   ی. طورد یکه شما دار  یمیو در هر تا  ۶نفر ساعت    ۲۰،  ۵:۳۰نفر ساعت    ۲۰آوردند،    فیتشر  ۵نفر ساعت    ۲۰باشند.  لیشما تکم  یها

 تیوقت نشود و رعا  رید  یلیباشند که خ  یبه نحو  شوند،  یشما خارج م  یا  از جشن غرفه  کهآخر، گروه آخر    م یکه در تا  دیرینظر بگ

 ینشود، مقدار  ده یشب کش  و   وقت  ریبه د  یلیخ  نکهیدر سن و سال کودک و نوجوان، از ا  عتاً، یو رفت و آمد و... شود. طب  یتناسب سنّ

  نی. انجام ادیداشته باش  ییرایمختلف پذ  یروزها  یرا ط  یشتریمهمانان ب  دیتوان  یشما م  ، یبند  زمان  تیرعا  نیاست و با هم  تیمعذور

اجرا   را  ها  غرفه  ناتیکه چطور محتوا و تزئ  نیو ا  یشنهادیدوست دارم که امشب به موضوعات پ   شتریساده است و ب  اریتا بس  اریکار بس

باشد که مخاطب با ما و   یا به گونه د یبا . اندبکش خود یرا به سمت و سو نیجذاب باشد و مخاطب د یبا عتاًی. هر جشن طبمیبپرداز ،میکن

طور نیهم  قاًیهم دق  یا  جشن به او خوش گذشته باشد. جشن غرفه  نیدر ا  یخودمان  ریاحساس کند که به تعب  .مطالب ما همراه شود

خاطره خوش و    ک یکه    باشد   یا  به گونه  د یبا   . کامالً جذاب باشد   د یبا  ، میکن  ی م  جادیکه ما ا  یی است. انتخاب نوع محتوا، نوع اجرا و فضا

 مخاطب ما بگذارد.  یرا رو یمثبت اریبس راتیبه دنبال آن تأث

  دی کأ از نحوه اجرا خدمت شما ارائه دهم، مجدّداً ت ییها مطلب بپردازم و نمونه نیکه به ا  نیقبل از ا م؟یهدف برس نیبه ا کرد تا   دیچه با

را   هچگونه غرف  میو فکر کن  مینینب  و مؤثر خواهد بود. کار را بزرگ   یکاربرد،  جذاب، ساده  اریبس  یا  جشن غرفه  نیا  یکه اجرا  کنم   یم

   م؟یکن نیدرست و تزئ

 د،یهست  یکه اگر جمع  میبگو  خواهم  ی مدل کار را دارم و به واقع م  نیبرنامه از ا  نیچند  یساده است. بنده خودم تجربه اجرا  اریبس

  د یتأک  د،یانجام ده  یکار مؤثر  نیچنکه    دیهست  لیو ما  دیهست  مند  کار شوند و خودتان عالقه  ریدرگ  خواهند  یهستند که م  ییها  بچه

 .  میکن  یاستفاده م تیمختلف جذاب یجشن جذاب باشد؟ از پارامترها نیکه ا میساده است. چه کن اریآن بس یجراکه ا کنم یم

 .  رود  یبه کار م ناتیدر تزئ قتیچه که در حقآن ن،یداشت و همچن میکه خواه یدر فضا و مطالب تیاول از همه، جذاب

مثالً اگر قرار است که ما راجع به موضوع    .شودانجام    ییها  تیرعا  دیبا   ها،  غرفه  نیئو تز  دمانیجذاب است. در چ  یبحث دوم، بحث محتوا

  دی باشد و به شکل خورش  دیاز خورش   ییدر غرفه اول نما  دی نقش بسته است، با  واریدر و د  یتمام آنچه که رو  م،یصحبت کن  دیخورش 

 ی رنگ  یها  پارچه  بااز پارچه، بنر، پوستر استفاده کرد.    شود  یم  .کرد  ینقاش  ویآکاس  یرو  شود  یم  .ستین  یسخت  ارهم ک   نی. امیکن  نیتزئ

 م،یکن  یمؤثر است. اگر سع  یلیدر جذب مخاطب خ  نیئکرد. نوع تز  نیئآن را تز  یکرد و بعد با قرار دادن پوستر رو  یبند  ساده غرفه

 ود. خواهد ب مؤثر اریبس ، باشدآن مرتبط  اتتزئینمطالب هر غرفه با 

 انجام  ها   غرفه  ن یب  شود،   یبرنامه انجام م   ی انتها  ای که معموالً ابتدا    م ی ده  انجام   ها   از مهمان  میخواه  ی که م  یی رایپذ  کنم  یم   شنهادیپ 

از   عدب  م،یداشته باش  یا  قهیده دق  هاگر قرار است پنج تا غرف  .کند  ی کمک مکار شما    تیو جذاب  یبه رفع خستگ  این کار،  خود  .دیده

 . باشد، غرفه چهار و پنج، ادامه مطالب ییرایغرفه سه، غرفه پذ  ؛گذراندن غرفه اول و دوم 

 ا خواهند داشت.ر خودشان  نشاط برنامه آخر تا  ها و مهمان شود یکاسته م یاز آن خستگ باالخرههم  شود،  یم ی هم رفع خستگ

خودشان در   شود،  یکودکان اجرا م  یداشته باشد. اگر برا  یا  حالت مسابقه  تواند  یم   ییرایپذ  نیاوقات، بسته به سن مخاطب، ا  یگاه 

را  یی رایپذ تر یبه صورت رسم توان یم اگر هم بزرگسال هستند، شده باشد.  یبند که در آن غرفه قفسه کنند  ی م دا یرا پ  یزیچ ، ییجا

 . دادانجام 
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 ها،   در وسط غرفه  ییرایقرار دادن پذ  یاز بزرگواران به جا  یاوقات بعض  ی است که گاه  نیکه خدمت شما دارم، ا  ییشنهادها یپ   از دیگر

مخاطب تا دو غرفه با ما همراه است. در غرفه سوم،    .هم خوب است  نیا  ها،   . وسط غرفهرند یگ  یدر نظر م  یباز  یغرفه را صرفاً برا  کی

  ک یکه به هدفمان نزد  میداشته باش  ی دمانیدر مطالب خود چ  میتوان  ی م   یباز  نی. حکنند  یم   یبازو   می کن  یم ینیب  شیرا پ   یابجذ  یباز

  درباره   میاگر بخواه  نیراجع به هدف باشد، بنابرا  (یا  جشن غرفه)  که موضوع جشن ما  دیریبدهم: در نظر بگ  یشتریب  حیتوضجا  نی. امیباش

مثالً   م،یریگ یدر نظر م یکه باز یزمان . م یهدف قرار داده باش هکلم ن یدر قالب هم ایجمله  کیعنوان در قالب  کیم، یهدف صحبت کن

اگر دوازده    .دوازده عدد  میشش عدد، چون گفت  .شود  یپشت سر من نصب م   واریپنج د  ،مقابل   واریپنج د  ،واریبستکبال به د  یها  حلقه

  را  ها   زمان مشخص، توپ  ک یدر    ها نی. استدیا  یحلقه م  ریهر مخاطب ز  .طرف   نیآن طرف، شش حلقه ا  هشش حلق  م، یرینفر در نظر بگ

داخل    نیمخاطب  یِگر  ی بر اثر ناش  ا ی  افتد،  یکه داخل حلقه م   یاست که هر توپ   نیا  کار   تی. البته جذابندازندیب  بسکتبال  حلقه  داخل

 تر عیکه توانست سر  یکه هر گروه  م یبده  بیطور ترت  نیا  میتوان  یرا م  ای  مسابقه.  کند   یاصابت م   به دوست طرف مقابل  افتد،  یحلقه نم

. میکن یم م یبعد از مسابقه و اجرا تقد  ا یدر همانجا   یا  هیهم هد   تیکسب کند، برنده است. در نها   یشتریب ازیکار را انجام دهد و امت  نیا

 . م یرا هم در همان جا داشته باش ییرایذپ میتوان ی هم زمان نبرد. ما م قهیاز ده دق شتریب  دیشا

 طور همان  مییبگو  یعنی  .میرا به موضوع ربط ده  یباز  نیهم  میتوان  یکه م  نیتنوع در برنامه خواهد بود، هم اهم    ، انجام دهیمکار را    نیاگر ا

را   خود  ف هد  د یهم با  یدر زندگ  م، یریو هدف را خوب نشانه بگ  میندازیتوپ را درست به درون حلقه ب  ن یبود که ا  ن یاما    تمام تالشکه  

 .میاهدافمان گام بردار یکه حتماً به سمت و سو نیدر ا میدقت کن  دی و با میریخوب نشانه بگ

 دم ید  ای برنامهدر .  رند یگ یدر نظر م  یخوش ذوق هستند. مسابقه و باز یا نحو قابل اجراست و حاال عده   نیا به  ها برنامه نیب تیجذاب

و چهار متر،   ستیب  نی. در ادیریو چهار متر مربع در نظر بگ  ستیرا به طور مثال، ب  ییفضا  ن،یزم  یکرده بودند. رو  ی کار جالب  که دوستان

  یعات ی ضا  یها  کهیدهند، بار یانجام م  اف  ید  ام  و کار  زنند  یبُرش م  اف  ید  که ام  یی از جاها  اف  ید  ام  یعات یضا  یها  با برش  نیزم  یرو

بودند.    اف  ید  ام گرفته  رو  آنهارا  چوب،  چسب  با  آکاست  یرا  بودند  ویصفحات  آکاست  نیزم  کی  یعنی  .چسبانده   با   و،یاز 

هر راه را  .و خم، سه راه در نظر گرفته شده بود چیپر پ  یها شده بود و راه مشخص شده بود. راه مفروش یکش جاده اف ید ام یها هکت

 ی طور  ن یا  یها  برنامه  یسر  ک یو    شد  یعبور م  د یرودخانه که با  یو گلدان و پل درست کرده بودند. از رو   زهیر  سنگ  یاز رو  عتاًیطب

 نیشده بود، ماش  یجاده کش  اف  ید  و ام  ویکه با آکاست  ییرهایمس  نی کدام از اهر  ی. برادند یرس  یم  صدبه مق   دی با  ت یدر نهابودند و    دهیچ

ا  یکنترل که  بودند  گرفته  نظر  مخاطب  یکنترل  نیماش  نیدر  هدا  نیتوسط  نفر    تیغرفه  سه  و  مسابقه  -شود  هم  با  نفر،   سه 

 . گرفتند ی م  هیو همان جا هد دادند  یمسابقه م  رهدوازده نفر، چهار تا گروه سه نف د یری. شما در نظر بگدادند  یم

. آمده میداشت  انسالیم  م،یجالب بود که بزرگسال داشت  م ینوعاً نوجوانان بودند. اما برا  ، بودندآنجا  که    ینیمخاطب  یبود. حت  یجذاب  یباز

  یاز کودک  یادیبتوانند    یکنترل  یها   نیداشتند که با ماش  یبیو آنها هم عالقه عج  شد  یکودک درونشان شکوفا م  قتیبودند. در حق

که    ی : دوستان م یجا در پرانتز بگو  نیتنوع بود. حاال هم  یبرا  یو فرصت  شد  یم  یریگ  جهینت  تاً یجذاب بود و نها  اریباشند. کار، بس  تهداش

متفاوت    آنها  سازنده  یها  کارخانه  حاًیکه ترج  رندیمختلف بگ  یهارندبدر    ،یکنترل  نیماش  عدد  ۳برنامه را اجرا کنند، حتماً    نیا  خواهند  یم

  کند،   یکنترل م  کیشماره    نیماش  یعنیتداخل دارد.    گریبا همد  کسانی  یکنترل  یها  نیماش  کنترلکه    میتجربه را داشت   نیاباشد. چون  

از    یخال   ،هم که گفتم  یمورد  نی. ا شود  جنجال  کمی  ها  مهمان  نیب  ممکن استو    کند   یحرکت م  ۳شماره    نیکه ماش  ندیب  یم   یول

 طیاوقات در مح  ی گاه  ت،ی. عرض کردم جذابمیمدنظرتان باشد. به اصل موضوع برگرد  د،یکار را اجرا کن  نیا  دی. اگر خواستستیلطف ن

را از   تیجذاب  کیداد. پس ما    میارائه خواه  مان  نیاست که به مخاطب  ییکار ما در نوع ارائه و اصل محتوا  تیاست و عمده جذاب  یکیزیف

ط  یکیزیف  طیمح  جادیا  قیطر از  و  ب  یباز  ا یمسابقه    قیرمطلوب  ا  غرفه  نیدر  در  غرفه  نیها،  جشن   جادیا  یا  نوع 

 حضرت صاحب  ت یعنا  به شاءالل  ناکه  م یکن ی ما و آنچه که انتخاب م یبه نوع محتوا تیجذاب ی. اما اصل موضوع و اصل اجرامیکن ی م

ها با ما همسو و همراه باشد.  غرفه  انیجذب بکند و تا پا دشخو یمخاطب را به سو نکهی. اگردد یباشد، برم یمؤثر و کاربرد الزمان

است که از صفر تا   یموضوعات نهای . امیکن انیها ب چطور مطالب را در غرفه م؟یرا انتخاب کن ی. چه محتوا و موضوع نجاستیاصل کار ما ا

است که:    نیو آن هم ا  میبگو  خواهم  ی م  یموضوع کل  کیکار ساده است. من    یچقدر اجرا  دینیکه بب  کنم  یصدِ آن را امشب عرض م

تا    ندیآ  ی. غرفه اول که مستیچ  زود بداند که آخرِ مطلب  یلیباشد که مخاطب خ  یا  به گونه  دی نبا  ما  دعوت  یهاعنوان و کارت    جادیا

موضوع ما،    نینشوند که ا  هرا نخوانند. متوج  ما  است که دست  نیا  آل  دهی. امیکن  وگو  آخر متوجه بشوند که راجع به چه قرار است گفت 
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  ن یرالمؤمنیقرار بود راجع به ام  ر، یغد  ام یدر ا  ،یی خواهد داشت. مثالً خاطرم هست که در جا  یچه ربط  تیو به اهل ب  به امام زمان

به   ؟موضوع دارد  ن یبه ا  ی د اصالً چه ربطاست که تجارت پرسو  نیا  کار را تجارت پرسود گذاشتم. ظاهر شگاه یصحبت شود. من عنوان نما

ثمره و   عتاً یطب  م،یطور عمل کننیکه اگر ما ا  میتجارت دار  ک یو    ستیچ  ،م یکه دار  یی ها  که انواع و اقسام تجارت  شد   یپرداخته م  نیا

تجارت است.   نیبهتر  ،د یایبه دست ب  بهشتکه در پسِ آن،    یزی. چمی آور  یبه دست م  نیبهشت بر  یعنیخواهد داشت.    یاخرو  یور  بهره

ِلیٍم«؟که:    میاز قرآن را خواند  هی آن آ  ست؟یپس تجارت پرسود چ
َ
ُكْم َعَلى ِتَجاَرٍة ُتْنِجیُكْم ِمْن َعَذاٍب أ ُدُلُّ

َ
  یشما را به تجارت   ایآ»  »َهْل أ

 ی ، بهشت به دست مآن  نقطه مقابل  ،ی کن  دایپ   اتاز عذاب دردناک نج  یوقت  عتاًیطب  «دهد؟ داللت کنم که شما را از عذاب دردناک نجات  

است    نیا  من  هیشعبان هم توص  مهیراجع به موضوع ن  االناست.    ن یرالمؤمنیآقا ام  تیمربوط به وال  ن یکه ا  میداشت  ری. بعد در تفسدیآ

باشد. کم   رمرتبطیغ   الظاهر  یداشته باشد. اما هرکدام با عنوان جذاب و عل  ریس  غرفه  هر  در  مان  که مطالب  میرا انتخاب کن  یکه موضوعات

.  میکن  یمخاطب را با خودمان همراه م  قتیو در هر حق  میشو  یم  کی به موضوع خودمان هم نزد  م،یشو  یم  کیکم به غرفه آخر که نزد

تابان   دیعنوان خورش  شود یمثال م ی. برامیگذار یم تابان« دی»خورش  را یا و اسم جشن غرفه شگاهیاسم نما دیبه عنوان مثال فرض کن

چه؟   یعنی  اش  یدیسپ  .زرد رنگ است  دیچه؟ نور خورش  یعنی  دیسپ  دی. خورشکند   یسؤال م  جادیهرکدام ا نهایباشد. ا  دیسپ  دیخورش  ای

باعث شود   کهعالمت سؤال در ذهن مخاطب بگذارند    کی  توانند  یفکر کنند، م   دوستان خوش ذوق مااگر  دست که    نیاز ا  یموارد  ای

 میگو  یهم خوب است. مثالً م  نی. اکنند   یم  انیها ب  جمالت را از غرفه  یسر  کیدر کارت دعوت    ها  یبعض  ام  دهی. من دد یایمخاطب ب

مثالً در کارت   ای .  آورد  ی است که در کارت دعوت م  یا  جمله  نی. ادیآ  یسراغ من نم  دیباشد؟ چرا خورش  دینگاهم به خورش  د یبا  یتا ک 

فالن به    یِ ا  ...! در جشن غرفه  است  ت یاهم  ی من که بود و نبودش ب  یمن دارد؟ برا  یبرا  یا  ده ی چه فا  دی: خورشکند   یاشاره م  تدعو

 ن ی. عنوان غرفه اول امیغرفه داشته باش ۵و قرار است  میا تابان گذاشته دیبا نام خورش یعنوانکه  میپرداخت. فرض کن میآن خواه هادام

 د یاگر خورش  نکهیو ا  م یکن  ی صحبت م  ی علم  بصورت  د،ینور خورش  د یراجع به فوادارد. در غرفه اول، فقط    یرید چه تأثیاست که خورش

 یم   D  نیتامیمنجر به کمبود و   دی کمبود نور خورش  عتاًیب طبخ  شود؟  ی م  یی ها  یماریدارد و منجر به چه ب  ی نباشد، چه آثار و تبعات

اوقات اضافه وزن از   یاست. گاه   D  ن یتامیکمبود و  نیهم  ،یو افسردگ  یبدخلق  جاد یاز عوامل ا  یکی دارد. مثالً    یو عوارض تبعات   شود

 است. نیتبعات ا

عارضه دچار   نیبه ا  دیو نور خورش   D  نیتامیکمبود و  ریثأ اوقات تحت ت  ی گاه  شوند،  یسرطان م  ا ی  یقلب   یها  یماریکه دچار ب  یکسان

 شوند،   ی م  ماریب  اد ی ز  و  پشت سر همکه    یاست. کسان   D  نیتامیدر اشخاص مختلف، از تبعات سوء کمبود و  . استخوان دردشوند   یم

که در    د ینیب  ی م  د، یکندست که شما اگر سرچ    نیاز ا  یو موارد  کنند  ی از اندازه عرق م  ش یکه ب  یندارند، کسان  یکه خواب خوب  ی کسان

  یکامالً علم  .ندارد  یان یب  چ یاست. ظاهراً غرفه اول ه  دیاز کمبود نور خورش   ی به آن پرداخته شده است که تمام آنها ناش  ادی ز  یمقاالت علم

را    یمطالب علم  نیکه ا  ی . وقتکند  ی ما فرق م  انیقابل اجراست. نوع کالم و نوع ب  یدر هر سن و سال  ی هر مخاطب  ی. براشود  یم  انیب

که ما   م یکن یم  انیب  م؟یریگ ی م یا جهی. چه نتدهد ی را به غرفه دوم ارجاع م همانانیو بعد م کند  یم یریگ جهینت یمجر م،یکرد انیب

و   میدچار شو  ها  یماریب  یسر  کی به    شود  یباعث م  D  نیتامیکمبود و  و  دیو استفاده نکردن از نور خورش   دینبود خورش  میمتوجه شد

اگر   اوقات هم ممکن است ی . گاه شود ی سخت م شده و ی اوقات طوالن ی گاه نها، یکدام از اخواهد داشت که درمانِ هر ی را در پ یعوارض

جمالت   نیاز ا  یشتریو فعالً استفاده ب  میدار  قسمت  نیرا از ا  یریگ   جهینت  نی. اشدو قابل درمان نباشده باشد، کار از کار گذشته    رید

  تر  ی مقدار امام زمان کیعنوان    نی . ام«یبرو دیخورش یوجو »به جستاست:   ن ی. عنوان غرفه دوم امیشو  ی غرفه دوم م   داشت. وارد   مینخواه

روز   کی  باالخره  م،یشو  یم  داریهر روز صبح که از خواب ب  ام  ؟چه  یعن ی  م«یبرو  دیخورش   ی»به جست و جو که    میده  یم  حیاست و توض

 و  به جست  نکهیاز ا  ستی. منظورمان چمینیب  یرا م  دیخورش  باالخرهاست و    یهفته ابر  کیاست. حداکثر    ی روز آفتاب  کیاست،    یابر

تفاع  االنتفاع بي في غیبتي فكاالن  جه»أما و:  ندیفرما  ی که م  میکن  یاشاره م  به کالم خود امام زمان  م؟ یبرو  دیخورش  یجو
به   ث،یحد  نیشده باشد و ا  نیَّمُزَ  ثیحد  نیا  هبغرفه دوم    اتتزئینخوب است که    یلیخ.  بالشمس إذا غیبها عن األبصار السحاب«

از من در زمان   یور  بهره  هباشد که نحو».  کند  یاش اشاره م  و ترجمه  ثیحد  نیبه ا  .قرار گرفته باشد  یپشت سر مجر   صورت درشت

 ( 48۵ص   ،۲ ج  ، نی)کمال الد . «اند  دهیها پوشان که ابرها آن را از چشم ی در زمان .است دیاز خورش یور مثل بهره بتم،یغ 

 : میکن یاشاره م  یگرید  ثیبه حد 

 دوم:  ثیحد 
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  شانیا  نیدرباره امام و جانش  ایشانبود که از    نیو در دلم قصد ا  دمیرس  ی: خدمت امام عسکردیگو  ی م   یقم  یاحمد ابن اسحاق اشعر 

و    دمی: من به خدمت حضرت رسدیگو  یباشد؟ م شانیا نیقرار است جانش یچه کس یبپرسم که بعد از زمان امام حسن عسکر سؤال

از زمان   ، یبن اسحاق! خداوند تبارک و تعال ا  احمد  ی فرمودند که ا  شانیا  ،از خدمت حضرت سؤالم را بپرسم  نکهیجالب است قبل از ا

و به خاطر    گذارد  ینم  یرا از حجت خدا خال  نیزم  امت،یق  یی نگذاشته است و تا برپا  یرا از حجت خدا خال  نی، زمخلقت حضرت آدم

و در ادامه حضرت   شود  یخارج م  نیاو برکات از زم  لیو به طف  بارد  یو به واسطه او باران م  شود  ی دفع م  نیوجود او بال از اهل زم

که امام    دمی دادم و د  ی فرزندم را به تو نشان نمخدا نبود،    یها  تو نزد حجت  گاهیکرامت و جا   نیاحمد بن اسحاق! اگر ا  ی فرمودند: که ا

فرزند،    یساله بر شانه دارند که چهره نوران  ۳حدوداً    یکودک   دمیاتاق شدند و بعد از بازگشت دخود برخاستند و داخل    یاز جا  یعسکر

 ه یتشب  دیاست. خودشان را به خورش  دیاز من مثل خورش  یور  حضرت فرمودند: نحوه بهره  .درخشد  ی همانند قرص ماه شب چهارده م

 م؟ یاو برو یسو و چقدر حواسمان هست که به سمت م؟یکن یجستجو م ی تابان را چقدر در زندگ دیورشخ نیما ا  .فرمودند

 نیکه ب  یی ها  حتماً راجع به شباهتکه    ستا  یی جاها  نیاز بهتر  یک ی  بخش  نی. ام«یبرو  دیخورش   ی»به جستجو :  است  نیعنوان غرفه ا

وار به آن اشاره  االندر کتاب بحار  یکه مرحوم عالمه مجلس  ییها  . مثالً از شباهتمیاشاره کن  باید   وجود دارد،  دیو خورش  امام زمان

وجود   نکهیا از به نظر شما ایکه آ می کن انیغرفه را به صورت پرسش و پاسخ ب نیا یعنی .میسؤال کن نی از مخاطبخوب است کرده است، 

  یجینتا  و آثار چه ها شباهت نیا رسد؟  یچه به ذهنتان م  د ییبگو دیتوان  یشباهت داده شده است، م دیبه نور خورش  یحضرت مهد

 ی حت  د،یخورش  نور  که  طور: هماند ی گو  ی. مکند   یکمک م  نیبه مخاطب  امر  نیا  که  . را بگو  یشما بعد  م، یگو  یم  را  هااز آن  یک یمن    ؟اردد

و   شود  یم  نیزم  یو روشن  ییکه باعث روشنا  مینیب  یباز هم م   اند،  دهیکه ابرها پوشان  یو به مقدار  رسد  یم  نیاگر پشت ابر باشد، به زم

و علمشان   ینور وجود  بت، یزمان غ   نیدر هم  ی هم، حت  امام عصر  شود،   یم   نیزم  ی باعث روشن دیخورش  نور  که طور: همانم ییگو  یم

  میمتوسل شو االن نیاگر هم ی ول م،ینیب یرا نم شانیالظاهر ا یهرچند که ما عل هم  االن نیو هم شود  یمردم م بینص تشانیو نور هدا

وجه تشابه   نیکه دوم بپرسید. از مخاطب کنند  یم  تینظر عناحتماً   شانیا م، یبرو زمان امام و مشکالت، به در خانه  ها   یو در سخت

بهره    یی مردم از نور و روشنا  نکهی با ا  رد،یگ  یپشت ابر قرار م  دیکه خورش  ی کنند. مثالً وقتمطرح  را    ی موارد مختلف  توانند  یم  ست؟یچ

 بت یغ   امیدر ا  طور  نیاز آن بهره ببرند و هم  شتریتا ب  شود  انینما  دیرود و قرص خورش ابر کنار    نیاهر آن انتظار دارند که    یول   برند،  یم

و ظهور   دیهستند که انتظار آمدن خورش  یکسان  کنند،  یدقت م  دیکه حواسشان جمع است و به خورش   یان یعیآن ش  هم  امام عصر

را با تمام آثار و  هستند که امام عصر یا است که عده نیا یوجه تشابه بعد . شوند ینم  وسیوقت مأ  چیو ه ند را دار یامام مهد

اصالً اصل وجود   شود،  ی پشت ابر پنهان م  دیخورش  نکهیهستند که به محض ا  یهمان کسان   نها یو ا  کنند   یکه دارند، انکار م  ی عالئم

 است.  طورنیهم هم نجایا ؟خنده دار است آن. چطور شوند یرا منکر م دیخورش 

  یو جلوه ظاهر  ییو روشنا تابد  ینم   یو گاه  شود  یکمتر م  نیتابش نورش به زم  نکهیابرها و ا  انیدر م  دیاوقات پنهان شدن خورش  یگاه 

شدن  بیو از نظرها غا بتیغ  .شود  یکار انجام م نیو بر اساس مصلحت، ا داند یکه خداوند مصلحت م می معتقد باالخرهرا آشکارا ندارد، 

و    دی آ  یم  رونیابر ب  انیاوقات آفتاب از م  یاست که گاه   نیتشابهات ا  از دیگر  ،یبنابر مصلحت خداوند است. از طرف   زین  امام عصر

 ز یخ  حاصل   ینیکه زم  د یریکشاورز را در نظر بگ  ک یاصالً توجه ندارد.    یگریو د   کند   ی دقت م  یلیفرد خ  کیاما    شود  ی م  انی نما  دیخورش 

است؟    یو چه روز آفتاب  یابر  یبه آسمان است که چه روزفرد    نیا  نگاه تابش آفتاب است.    یمنتظر نزول باران و از طرف  االنرا کاشته و  

مثل کشاورز حواسش   یو کس  دیایب  رونیابرها ب  انیاز م  دی. حاال ممکن است که خورشکند   یم  ازیچون احساس ن  کند،  یدائم نگاه م 

هست و دائم مترصد آمدن هستند و    هستند که حواسشان به امام زمان  یکسان  طورنی. و همندارد  یاصالً توجه  یگریجمع باشد و د

   باشد.  دیحواسمان به خورش  دی که من و شما با دیکن  ریدرگ نیذهن مخاطب را به ا یستیباشد. شما با تفاوت یب یگرید

 ی که م یا و...، هر برنامه   ییرایپذ ا ی یو همان باز م یکن جاد یا یبانشاط ی فضا م یاست که قصد دار یا که غرفه م یشو یغرفه سوم موارد 

  یوستگیدوست داشته باشند که پ   یا  باشد، چون ممکن است عده  مانیها  برنامه، وسط غرفه  نیندارد حتماً ا  یالزام  . میداشته باش  میخواه

غرفه   ،که عرض شد  یشنهادیطرح پ   ن یکه غرفه سوم در ا  میاما فرض کن  عی نیستمان.  فتدین  یا  حفظ شود و وقفه  ها   فهمطالب غر

 : میرو یلذا سراغ غرفه چهارم م .باشد  یو باز  ییرایپذ
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  یی جا که از آن  کنم  یم  شنهادیمهم است و پ   یلیمطلب خ  نیما قرار دارد؟ ا  یزندگ  یدر کجا  دیاست که خورش  نیعنوان غرفه چهارم ا

  ی حال ما و غفلت  تیاز وضع  یکلمات مجر  ینوع گفتگو و ادا ان،یب  نحوه  م،یبرگزار کن  یتوسل دیغرفه را با  نیکه غرفه قبل از آخر است و ا

 تأسف بار باشد.   یا به گونه م،یدار حضرت صاحب الزمان مقابل که در 

چون   م؟یقرار ده  دیخودمان را در معرض تابش خورش  میکرد  یما قرار دارد؟ و چقدر سع  یزندگ  یدر کجا  دیاست که خورش  نیسؤال ا

 یزندگ   ی کجا  دی. خورشمیا  خود بسته  یو پنجره را برو  میا  رفته  خود  اما ما به خانه  تابد،   یم  دیاست که خورش   نیاوقات مشکل ا  یگاه 

و از نور   بتابد   ما  ی تابان بر زندگ  دیکه خورش  میهست  نیدنبال ا  چقدر  م؟ یکن  یرا جستجو م  دیآمدن خورش  چقدر ما قرار دارد؟ اصالً  

 م؟ یاو بهرمند شو یوجود

 کرد.   نییخوب تب دی امام غائب را با دهی است که فا ییجا نیبهتربخش  نیا 

ا  میکن  یم   دایپ   یتوسل  پیاوقات کل  یگاه  را به صورت سمع  نیو ممکن است  در حد   .باشد   یو فقط مجر  میارائه کن  یبصر  یغرفه 

دست به   دییایغفلت؟ ب یتا به ک نکهیکرد و ا انیب پیگفت، در قالب کل دیپخش شود و تمام آنچه را که خواه پیو بعد کل ییخوشامدگو

و اگر عمر کفاف   ؟اما از کجا معلوم  مینیب  ی و حضرت را م  م یا  که زنده  م یا  دلمان را خوش کرده  ؟میداشته باش  تغفل  ی تا ک   . میدعا بردار

در خاطر من  قسمت از برنامه بهره برد. نیدر ا یتذکر یها پیاز کل شود یو م  م یآمدنش دعا کن یو برا  میرا مغتنم بدان حالچه؟  ،نداد

 قت یکه حضرت فرمودند: در حق می آن را خواند ثیصحبت بود که حد بئامام غا ده یفا  نیهم هراجع ب ییجمع دانشجو ک یهست که در 

 دیشا   .نشسته بودند  یجمع  ،ییجمع دانشجو  کیپس ابر را انکار کند؟ در    دیخورش  دیفوا  تواند  یم  ی. کسپِس ابر هست«  دی»مثل خورش 

به واقع  ، هستند ب ئکه غا که امام زمان به آنها گفتم یخودمان  یلیخ ی فضا ک ی. من در کردم  یافراد گفتگو م نینفر و با ا ۱۲ ای ۱۰

ما اهل دل بود! گفت که آقا خاطرمان جمع باشد   ری بود! و خالصه به تعب  گولیافراد ژ  نیمن و شما دارند؟ نفر اول از ا  یبرا  یا  دهیچه فا

ندارند    یریتأث  یلیکه خ  م یکن  ی راستش ما فکر م. گفت  دیراحت باش  گفتم نه؛ واقعاً   م؟ یندارد؟ راحت باش  ی مشکل  ست؟ین  یتیامن  هیکه قض

  ی که نشسته بودند و گفتگو م   ینفر ۱۲  ای   ۱۰از آن    دیشا  هیکه نه، او راحت صحبت کرد. بق  دند ی د  .هم باز شد  هیبق ی... او که گفت، رو  و

 یا  دهیگفت که فا   توان  ینم  .امام هستند  باالخره   .گفت  شود  یالبته نم  !نیگفتند که آقا به نظر ما هم همچن  یک ی  ی کیهمه    م، یکرد

 یکن  ی تو واقعاً فکر م  ن یببآنها سخت است، به آنها گفتم:    یو برا  کنند  ی تعلّل م  ی لیخ  م یدی د  ی م  که  یزمان   ... بعد قتاًیحق  ی ندارند، ول

دارد؟ اصالً امام    یا  دهیگفت نه، چه فا  یو م   کرد  یم  یفکر  ارد؟د  ده ی فا  بتیزمانِ غ   نیدر ا  االنخودت تا    یبرا  حضور امام زمان

  ی فضا  ک یدر    .خود را دادند و تمام مطالب را گفتند  ی ها  افراد خوب پاسخ  نیدارد؟ ا  یرینباشند، چه تأث  ا ی باشند    ی در زندگ   زمان

 که نخوانده  ثیافراد حد  نیندارد. ا  یا  دهی ما فا  یبرا  که اصالً امام زمان  دندیرس  جهینت  نیبه ا  تیراحت صحبت کردند و در نها  یلیخ

 دیو شا  دی طور که باآن  میکه نتوانست  میهست  مسئول  ما   تک  تک   و   اند  فضاها دور مانده  ن یامثال ما از ا  یکار  به علت کم  دی شا  چ، یه  ؛ اند

را برق گرفت.   ها   یطفلک  نیا  سؤال  ن ی. با ادمیپرس  یسؤالخود را زدند، من    ی ها  . خوب که تمام حرفمیکن  ی امام زمان خود را معرف

 ی به درد ما م   ا یپزشک آ  کیآقا    مییبگو  میخواه  ی م  ی است: وقت  نیسؤال من ا  م، ی صحبت کرد  امام زمان  ده ی گفتم که: راجع به فا

  یو شناخت  میاو را بشناس  دیاول از همه با  ست؟ی: تخصص او چمیبدان  دی نه؟ اول از همه با  ایدارد؟    یا   دهیما فا   یبرا  اینه؟ و آ  ای  خورد

ندارد؟ اصالً چقدر   ا ی  دارد  ده یکه اصالً فا   میموضوع گفتگو کن  نیکه حاال راجع به ا  د؟ یشناس  ی. چقدر امام زمان خود را ممیداشته باش

را    امام زمان  نیللعالم  مةرح  کران  یلطف و رحمت ب  یای. اول درم یاست که اول او را بشناس  نی اظهار نظر ا  هالزم  م؟یشناخت دار

 .  میکار شده است؟ بگذر نهیزم نیچقدر در ا .میبشناس

   .میباز کن دیخورش یاست: پنجره را به رو نیعنوان غرفه پنجم ا م، یبرگزار کرد یغرفه چهارم را هم که به صورت توسل

  مند  حضرت بهره  یاز نور وجود  میتوان  یم  نیچن  نی. امیو پنجره ها را بست  میما به خانه رفت  .هستند  امام زمان  یعنیچه؟    یعنی

  . است   زیبرانگ  و تأمّل  تر  نیسنگ  یفضا مقدار  عتاًیدارم که در غرفه چهارم، طب  دیاک  هی. توصمیدهراهکار ارائه    دیبا  نجایاچطور؟    م؟یشو

 مفرح  و   شاد  العاده   فوق  د یاست. غرفه آخر با  گفتگو با امام زمان  ی فضا،  فضا  .است  ی و فضا توسل  رود  ی فرو م  کس در خلوت خودهر

ناکرده از ابزارآالت   یکه خدا  ستی معنا ن  نیبه ا  م،یگو  یمفرح که م  نیداد. ا  دیکه شما ارائه خواه  یو کار  نیتزئ  نوع  با  چگونه؟.  باشد

مفهوم است که: حتماً در غرفه   نی( مفرح به ا شوم  یحد من وارد بحث آن نم  نی. )در هممیکن  عیو کار خود را ضا  میاستفاده کن  یقیموس

  ی فضا  کی  ،ت شما استکه در مقدورا  ی تا حد  .دیقفس پرنده بگذار  د، ینما بگذارآب  .د یاستفاده کن  بایز  یها  از منظره  نیتزئ  یبرا  آخر

در   اه یگل و گ  یها  گلدان  ا ی  دیتنه درخت بگذار  دیتوان  یمختلف منظره، اگر م  رینما، تصاو. فواره آبدیکن  جادیو شاداب ا  نیدلنش  اریبس
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 یشروع م و    کند  یاز مهمانان تشکر م  یغرفه، مجر  نیا  در  حاال.  باشد  شاد  و  دلباز  العاده  غرفه فوق   نی که ا  ی. طوردینیغرفه بچ  یفضا

باعث   دیکه نبود نور خورش  میکه ما در غرفه اول گفت  کند  یمختصر م  اریبس  یر یگ  جهیکرده و نت  انیب  را  ها  غرفه  نیو عنا  یک ی  یکی  کند

 است.   یجسم یها یماریب ها،  ی ماریب نی. دوستان خوب من! اشود یم ها یماریاز ب یسر کیبروز 

 یم  یاعتقاد  یماریاصالً قابل جبران نباشد. منجر به ب  دی که شا  شود  یم  یی ها   یماریمنجر به ب  م،یدور بمان  یقیحق  دیخورشاگر ما از  

  یکه ک   م یدان یخطرناک است. نم  اریبس ی اعتقاد یماریب  ی با دارو درمان شود و قابل درمان باشد، ول د ی شا باالخره   یجسم یماری. بشود

 . م ینرو ایاز دن حیو ممکن است با اعتقادات صح میده یفرصت را از دست م آن کی م، یریم یم

ا  یسر  کیبود و    با امام زمان  دیخورش  یها  راجع به شباهت  ما  دوستان خوب! در غرفه دوم صحبت به   نکهیمطالب را در قالب 

  م،ی کن  یم  یزندگ  بتی. اگر در عصر غ میبرو  امام زمان  یبه سمت و سو  دیبا  . پس من و شمامیکرد  انیب  م،یبرو  دیخورش   یجستجو

به    دیبا .میکن جادیا اُنس و اُلفت ارتباطمان را با امام زمان میتوان ی من و شما م .است لیما تعط یکه ارتباط قلب ستی ن مفهوم نیبه ا

 د یخورش  میسؤال را از خودمان بپرس  نیا  د یکه با   م یدی دوستان در غرفه چهارم د  بکه خ  دهد   یادامه م  ی. مجرمیبرو  دیخورش  یجستجو

داستان را   کی. خوب است که  میغافل بود  وجود امام زمان  دیاز خورش  االنکه ما تا    میدیما قرار دارد؟ و به واقع د  یزندگ  یکجادر  

ارائه   تیدر نها   د یبا  ،د«یباز کن  دی»پنجره را رو به خورش است که:    نیغرفه آخر که غرفه پنجم ماست و عنوانش ا  نیا  قت،ی. در حقمیکن  انیب

 اد یکه هر روز به    میکن  انیراهکارها را ب م؟ یدهانجام  یچه کار م؟یباز کن دیپنجره را رو به خورش تا  میداشته باشد که چه کار کن اهکارر

روز   ره  . میکنو هر روز قران تالوت    م یدهانجام    یمستحب  یاز حضرت کارها  ابتیبه ن  . میکن  وگو  با او گفت  ی قیدقا  .م یباش  امام عصر

  یسالمت   ی. هر روز برادهیم  ارائه  ینیچن  نیا  یراهکارها  یسر  کیو    می بخوان  ینماز مستحب  .میکندعا    شانیفرج ا  یو برا  میباش  ادشانیبه  

  ریخ  یکارها  یسر  کی.  میبا پدر و مادرمان مهربان باش  و تقرب به امام زمان  ی و به قصد خوشحال  م یصدقه بده  شانیا  ن یوجود نازن

وجود   دیو پنجره دلمان را به خورش   میکن  کینزد  شانیخودمان را به ا  لهیوس  نیو به ا  مینماز اول وقت بخواه  میدهقول    .م یبده  مانجا

 شود: م یداستان تقد نیا راهکارها، خوب است که نی. قبل از ارائه امیبزن وندیو با او پ  میباز کن امام زمان

 یبچه رفت و از حاج آقابخرد. پسر  یسبز  لویک  کی  یفروش  یاز مغازه سبز  پول داد و گفت  یبود که مادرش به او مقدار  یا  بچهپسر

آمد    رونیپسر پس داد. پسر ب  پول را هم به  هیرا آماده کرد و بق  یهم سبز  یصبور  ی درخواست کرد و حاج آقا  یسبز  لویک  کی  یصبور 

گرفته بود. با خودش   فروش  یسبز یکه از حاج آقا  ی پول  هیبقنگاهش افتاد به   . کند  رونیاز تن ب  یخستگنشست تا    ابان یخو کنار جدول  

 بخورم.  وهیم  و آب کیک  کیکه  ستیبد ن ،که دارم  یپول هیبق نیا با   گفت: حاال

 کیخنک با ک  وهیم  گرم، آب  یهوا  .لب جدول نشست و شروع کرد به خوردن  یفروش  یسبز  یرو  روبه جا،   و همان  د یرفت و از سوپر خر

 است. ذ یلذ اریبس

 ه یبق . شما می گفت بله مادر تقد ؟ید یخر یو مادرش گفت: سبزرفت خانه به  .کار را کرد نیبچه اپسر ن یکه ا دی هم د یصبور یقاآحاج 

آن روز، مادر دست پسرش    یب. فرداخ  اریمادرش گفت: بس.  پول را نداشت  هیمِن مِن کرد و گفت مادر بق  کمیپولش چه شد؟ پسر بچه  

دست پسرش را گرفت و داخل مغازه رفت و   .ستادیا  یصبور  ی. رفتند و اتفاقاً مادر جلو مغازه آقامیبرو  رونیبا هم ب  ایرا گرفت و گفت ب

 گران شده؟ یسبز یصبور یگفت حاج آقا

  ی پسر م  د؟ی. فراموش کردد یپولش را نداد  هیقگرفته و ب  یپسرم آمده سبز  روزیکرد و گفت نه، چطور؟ گفت د  ینگاه  یصبور  یحاج آقا

 .  دید  یاضطراب و موج اضطراب را در چشمان من م .نگاه به من کرد کینگاه به مادر و  کی یصبور یکه حاج آقا  دمید  :دیگو

 ی با سبز  دیبخر  یسبز  د، یهر موقع شما دوباره آمد  . فراموش شده است. چشم حاج خانم  یپول سبز  نیا   دیگفت: ببخش  یصبور  ی حاج آقا

 طلب شما باشد.  نی چشم ا .کنم  یحساب م ، کنم یم  م یکه دوباره خدمت شما تقد یا

از پشت سر   یصبور  ی نرفته بودم که حاج آقا  رونیمن هنوز ب  .رفت  رونیب  یفروش  یمادرم از سبز  .: چشمانم برق زدد یگو  یآن پسر م

 را بخرد. تیآبرو ، باشد ی کس گریدفعه د  ستیمعلوم ن .حواست باشد .دمیرا خر تیدفعه آبرو نیدستم را گرفت و گفت: پسر ا

 .  دندیرا خر مانیآبرو عمر است که امام زمان  کیدوستان  م ییگو یم  م،ی کرد فیداستان را که تعر نیا خود نیمخاطب یبرا

  مان را با امام زمان   و دل  میریبگ   یکه ما هم انس  دهیوقت آن نرس  م؟یباز کن  دیخورش  یکه ما هم پنجره را به رو  ده ینرسوقت آن  

  همانانیبه م  تیچاپ شود و در نها  یا  برگه  یراهکارها رو  نی. بهتر است اشود  یم  یریگ  جهیو نت  میکن  ی م  انیو راهکارها را ب  م؟یبزن  وندیپ 

بود که   یمختلف  نیعناو  و  یمهربان  دیخورش   د،یسپ  دیتابان، خورش  دیموضوع، تحت عنوان خورش   کی  یصفر تا صدِ اجرا  نیشود. ا  میتقد
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  خواهد  یکاربرد  کامال  شاءالل  إن  ،داشت  دیکه خواه  ییساده و با اجرا  اریبسدادم.    حیرا هم توض  آن  ی. نحوه اجرادیبرگز  آن  یبرا  شود  یم

 نجایازمان.    یا  جشن غرفه  قتیو در حق  شگاه ینما.  است  زمان  عنوان  تحت  کرد،   وگو  گفت  آن  درباره  توان  ی که م  یگریبود. موضوع د

غرفه اول را در غالب  میتوان یاست که زمان مهم و ارزشمند است و م نیااول،  غرفه عنوان. میکن ینیب شیپ  میتوان یرا م یموارد مختلف

ما    یوقت و زمان برا  رامونیپ   بایجمله ز  کیو    ؟دارد  تیما اهم  ی زمان و وقت چقدر در زندگ  :بپرسد  ی. مثالً مجرکنیماجرا    ش ینما  کی

 مختلف یها می: اشخاص مختلف، با گرمینیب  یم   نیبا مخاطب  یمجر یها  صحبت  یال  . البهسدیتخته بنو  یآن را رو  یمجر تا  دنکن  انیب

  ی م ی. مجرکند ی دارد از آنجا عبور مانگار  . دیآ ی کت و شلوار م کی مثالً با   ؛خاص نیپلیسید ک ینفر با  ک ی: . مثالًشوند یوارد صحنه م

  عیسر  ی لیدارم و خ  اد یز  مانده   عقب  یکارها  .من وقت ندارم  دیببخش  د یگو  ی سؤال داشتم. آقا م  ک یاز شما  چند لحظه!    دیآقا ببخش  : دیگو

 مدرسه   آموز  دانش  ک یندارد. نفر دوم    یزیر  برنامه   خود  شخص در کار  دهد   ی است که نشان م  نکته  کی   نی. همکند  یصحنه را ترک م

  یباز با او برخورد م اریبس یرو با  آموز . دانشکند  یحال و احوال م  اریبا او بس یمجر ،د یآ یو آنجا که م   کند یاست که نقش اجرا م یا

  یساعت پا  ۳.  کنم   ینگاه م  ونیزیساعت تلو  ۱۰  یمن روز  دیگو  ی . مد یگو  یوقت م  اتالف  نهیدر زم  شیو با افتخار از شاهکارها  کند

امتحانات وقت کم آوردم. به همه    امی ا  ، داشتم  اد یوقت ز  شهیهم  نکهی. با اکنم   ی م  یباز  لیبا موبا   م یساعت و ن  کی.  نمینش  ی م  وتریکامپ

و سپس از صحنه   ،ینی چن  نیمحاورات ا  یسر  کیبرو نان بخر! و    گفتند  ی مبه من    نمیخواستم درس بخوانم، والدوقت  و هر  دمیکتاب نرس

  ی م   یی است که با لباس خاص و با پوشش روستا  ییروستا  کی  کند،  ی م  یغرفه نقش باز  نیا  یاجرا   ی. نفر سوم که براشود  ی خارج م

: ها؟! وقف؟! کلمه وقف دیگو  یم  ییروستا د. مردیما صحبت کن یبرا میخواست یراجع به وقت م  دی: آقا ببخشپرسد ی از او م ی. مجردیآ

وقف    نیچند تا زم  االناست. خود من تا    یالصالحات  اتیباق  کیخودش    .خوب است  یلی: وقف خدیگو  ی و م  ردیگ  ی را با وقت اشتباه م

سگ گله    کی  ا: مدی گو  یمان راجع وقت است. م  . موضوع برنامهمیما راجع به وقت صحبت کرد   دی: آقا ببخشد یگو  یم  یام. مجر  کرده

  کند  یم  تیهدا  رونیشخص را به ب  نی، ایمجر  خودو    کند  یم  فیآن تعر  ییاز سگ گله و باوفا   کند  یشروع م   آنقدر باوفا است...  م،یدار

  در   که  است  ورزشکار  آموز  دانش  کی. نفر چهارم  ستیموضوع برنامه ما چ  دیشما اصالً متوجه نشد  نکهیآقا مثل ا  دیببخش  :دیگو  یو م

او    د؟یکن  یکه ورزش م  دیدار  یاد یآقا! شما وقت ز  دی: ببخشدیگو  ی و م  ردیگ  یرا م  او  یجلو   ی. مجرشود  یدن وارد صحنه میدو  حال

 یاست که برا  نی. به خاطر همبرم  یم   ش یپ   یزیر  را با برنامه  م یدارم و کارها  یزیر  برنامه  م یتمام کارها  یکه نه من برا  کند   ی اشاره م

که وقت    کند   یاشاره م   یی ها   از موارد و مکان  یغرفه اول به بعض در    ی. مجرشوند  یاز صحنه خارج م  همه ها   ن یام. ا  وقت گذاشته  ورزش

موارد    یسر  کیو    س یکار پل  ق، یپزشک، کار اورژانس، کار نجات غر  کی نشان و کار    آتش   ک یاست. مثل کار    یی واقعاً ارزشمند است و طال 

. مهمانان  دیبشمار  متیآنها را غن  گذرند،   ی ابرها م ها مانند    که فرصت کند   ی اشاره م  نیرالمؤمنیآقا ام  ث یبه حد تی. در نهاد یگو  ی را م

مان   که از وقت  کنیم. چه  میکن  یاز زمان را انتخاب م  شتریاستفاده ب  ییِطال  یغرفه دوم، عنوان راهکارها  ی. براشوند   یوارد غرفه دوم م

موفق آنجا نشسته و نحوه   یدانشجو  کی  و  آموز  دانش  کیدر قالب    یکه شخص  شود  یم  انی ب  یغرفه هم علم  نی. امیاستفاده کن  شتریب

 جشنواره   اد،یالمپ  یها  نهیرا دارد و در زم  یمدارج علم  نیکه باالتر  م یا  را دعوت کرده  یاست که انگار ما شخص  یا  به گونه  آن  یاجرا 

از زمان   نهیموضوع استفاده به. آنجا راجع به  دیرا چطور گذراند  ودکه وقت خ  کنند  یمختلف، حائز مقام و رتبه است. از او سؤال م  یها

 یکردم که کجا زمان را هدر م  دای. پگذارم  ی وقت م  کارها   یبرا  تیبه تناسب اولو  .کنم   ی م  یبند  تیرا اولو  می کارهاکه    دهد  یم  حیتوض

صورت  نی. به اکنم  ی شوم. محاسبه م کینزد خود فکه به هد  کنم  ی م ی سع جی. هدف دارم. و به تدرکنم  ی تمرکز م می کارها ی. رودهم

به   ار روز خود» فرمودند: بن جعفر یحضرت موس :میدار تیکه در روا می. بهتر است اشاره کنکند یم  انیرا ب ییراهکارهادر غرفه دوم 

خواه که شما را ری با برادران و افراد خ  ینیهمنش  یبرا  یرا به کار و امرار معاش و زمان  یرا به عبادت و زمان  ی: زماندیکن  میقسمت تقس  4

 .  «دیمشروع قرار ده یها و لذت حیتفر یرا برا یو زمان ند کن یآگاه م تانیها بیاز ع 

چه؟   ی عنی  یاصالً برکت از نظر لغو  م ییگو  یو م   شود  یم انیاز اشخاص موفق ب  یخیتار  یها  نمونه  نیدر غرفه سوم، برکت زمان و همچن

 ۱۲بود و حدود  سال    ۷۰  فشانیعمر شرکه    ینیام  عالمه  مثل  .اند  وجود داشته  خیکه در طول تار  میکن  یاشاره م  یو به افراد موفق

 وار االنجلد کتاب بحار  ۱۱۰که    یمرحوم عالمه مجلس  ای سال وقت صرف کردند.    ۵۰  ریکتاب الغد  یبرا  شانینمودند که ا  فیکتاب تأل  نعنوا

 ی ها  کتاب  شود،  یم  ادیاز آن    عیبزرگ تش   المعارف  رةیدا  نهیکه در زم  یکتب مختلف  ،نیاز ا  ریاست و به غ   شانیا  فاتیاز تأل  یکیفقط  

 . شود یم ی و عرب ی فارس فات ینوشته است و شامل تأل ی عرب انرا به زب یادیز

 جلد است. ۱۱۰واراالناز بحار ریکه غ  ی. و مواردباشد یم  یعرب  فاتیمورد تأل ۹و   شانیا یفارس فاتیمورد تأل ۲۲
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  کند،  یم  انیخودش را ب  تینسب  ه یکه نظر  یا  در رساله   شتنیکه آلبرت ان  میکن  یاشاره م  یو عالمه مجلس  نیشتیآلبرت ان  یبه زندگ

الل   تیو خطاب به مرحوم آ  دهد یم  قیاز نهج البالغه تطب  ثیاحاد یسر  کیقرآن و    اتیرا با آ  خود  ت ینسب  هیآمده نظرجالب است که  

  ثیاست که در احاد  عهی. فقط در مذهب ششود  ینم   افتی  ینیچن  نی مغزِ ا  پر  ثیاحاد  ، یمذهب  چیجا و در ه  چیه  هک  سدینو  یم  یبروجرد

 .  مینیب یم ثیرا در احاد یموارد و  اند که ارائه داده مینیب یرا م تینسب هینظر شان، انیشوایپ 

 داشته   ی بابرکت  وقت  و   اند  استفاده کرده  یکه از وقتشان به خوب  دیگو  ی م  یو از کسان   دهد   یم  جیتوض  یمجر  نجا یبحث مفصل است و در ا

 . اند

 ینیب  شیپ   نیتنوع مخاطب  یقرار است که برا  یدر غرفه بعد  .میکن  ی م  تیهدا  یرا به غرفه بعد  نیمخاطب   ، میکن  ی م  ان یرا که ب  نهایا

  یحواسمان هست که زمان هم صاحب دارد؟ اشاره م است که  نیا رامونیصحبت پ  ۵و غرفه  یباز یبرا 4غرفه   میشود و فرض کن یباز

و در قالب داستان   میکن  یسپر  ،میاوقاتمان را هرطور خواست  شود  یو نم  ستیزمان از آن ما ن  نیو ا  انبه حضرت صاحب الزم  میکن

 دیرس  خطاب  و  ام؟  ! بچهایرفت و گفت: خدا  ا یاز دن  یداستان که شخص  ن یکرد. مثالً ا  انی غرفه ب  نیرا در ا  مباحث  یسر  کی  ش، ینما  ای

 بچه  لم،یو هرچه گفت وسا   . تو بود  اریدر اخت  ی و گفت از آن تو نبود و امانت نمیگفت ماش . بود  ی امانت  وت اریبچه متعلق به تو نبود و در اخت

خودم   یبرا  یزیچه داشتم؟ و چه چ  ا یدن  نی! پس من در اا یبود. گفت: خدا  یامانت   ارتیکه در اخت  دیرس  خطاب   همه  کارم،   ام،   نهاخ  ام،

  ی که در هر راه و هر کار  ستین  طورنیحاال اوقات و زمان هم ا  .یکن  استفاده  هااز آن  یتوانست  یکه م   ییها   اوقات و زمان  دیبود؟ خطاب رس

در واقع    م،یکن  یسپر  ریمس  نیو عمرمان را در ا  م یخرج کرد  و اگر  م یخرج کن  را در راه امام عصر  آنها   دی و با  میکن  یسپر  ،میبخواه

  ی در زندگ   کرد که چقدر  انیب  یدر قالب توسل  شود  یکه م  م یاشاره کرد  الزمان  . به حضرت صاحبمی ا  کرده  یگذار  هیسرما   و  انداز  پس

و چگونه با امام زمانمان   م یاز زمانمان استفاده کن ش، یاز پ  ش یکه ب میو چه کن م؟ یا بوده  شان یچقدر به فکر ا م؟ یا با حضرت انس گرفته

 .  میکن انیب نجایا راهکارها را یسر کیو  م یریانس بگ

بنده،   ضیعرا  ی و هر جا  دیخواست  تر  قیدق  و تر  کامل  ، یکه اگر موضوع و مطلب  دارم  یعرضه م  زانیخدمت شما بزرگواران و سروران و عز

. حتماً  دیدهدرخواست   کانال اریبه دست د یتوان یم  ، میکن ت یرا برگزار و هدا یا که چگونه جشن غرفه  د یداشت یمبهم بود و سؤال تانیبرا

 شما سروران خوبم ممنون و سپاسگزار. کی کایبود و از لطف  خواهم گوپاسخ


