
 

 1صفحه 

 

 ۶۵کارگاه آموزشی شماره 
 نیمه شعبان فرصت معرفی امام عصر

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 عرض   خدمتتان  را  اکبر  یعل  حضرت  نیهمچن  و  عصر  یول  زمان  امام  الد یم  مبارک  امیا ن،دوستا  همه  خدمت  کنم  یم  عرض  سالم

 .  باشد   مبارک و مونیم عصر  یولسفیران  و دوستان همه  بر و شما  بر الد یم فرخنده نیا که  شاءاهلل ان. دارم کیتبر و  شادباش

 بِسمِ اهللِ الرّحمنِ الرّحیم

ةٍ وَلِیّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً و َناصِراً وَ  اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَ

 تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فیها طَويالً.دَلیالً وَ عَیْناً حَتّى 

 ر یغ  در  چه  و  ریغد  ا ی  شعبان  مهین  مثل یمناسبت امی ا  در  چه  عصر  یول  ینوران  ساحت  به  نسبت  فهیوظ  انجام  در  نکات   نیتر یاساس  از  یکی

 وجود  از میبتوان ما که شود یم  باعث دگاهید آن شدن تیتقو که کرد نگاه زمان امام به شود یم یدگاه ید از که است نیا ،یمناسبت امیا

 .  میکن دفاع دشمنانشان  و شبهات یها هجمه  مقابل  در عصر ی ول نینازن

 ک ی  عنوان به را بزرگوار نیا ما  و هستند موعود  غائب ظاهر به امام کی زمان امام چون اوقات یلیخ که بود نیا ،جمله نیا از بنده غرض

 به   خاص  توجه  جامعه  نیب  در  نیهمچن  و  حضرت  آن  مقام  به  توجهاتمان  در  اعتقاداتمان،  در  خودمان،  نیب  موجود  البته  و  ناظر  و  حاضر  امام

  یمعرف  از  که  شود  یم   باعث  لذا  .موجود  یّح  و   ناظر  حاضرِ  امام   کی  نه  .است  موعود  غائب  امام  کی  ما  یبرا  زمان  امام   ی عنی  .میندار  آن

  و  میشو  غافل   شانیا  تیّقائم  و  امامت  شئون  مثل  مختلفشان  مقامات  چه  بزرگوار،  آن  یا  شناسنامه  یمعرف   چه  حضرت،  یواال  تیشخص

  ،پوشاند  ی م  را  ما  حق  لباس  ،خود  باطلبر    د یآ  ی م  و   کند   ی م  استفاده  آن از  دشمن  که  ی حساس  نقاط  آن  و  ی لحظات  آن  لیآش  پاشنه  نجاستیا

  .شود یم  آنها یگمراه باعث   و کند  یم  منتقل  جامعه عموم مخاطب به

 ی ار یبس  در  ، میکن  یم   یکوتاه   شان  مبارک  وجود  مختلف  شئون  ،عصر  امام  بودن  موجود  ؛زمان  امام  بودن  حق  یمعرف  در  ما  چون  یعنی

  به  مردم  ت یهدا  دانیم . میگذار ی م باز و  فراهم   باطل یبرا را مبارزه دانی م لذا  ، میکن ی نم  یمعرف  مردم  به را ها   حق نیتر حق ن یا و مواقع از

  لباس د یایب که  باطل یبرا یخوب جوالنگاه .شودی م موضوع کی سمت به جامعه عموم شیگرا.  میکن  یم فراهم را نار سمت به ای و نور سمت

 بزرگداشت   یها  مناسبت  در  میتوانمی    ما.  کند   دور  مخصوصاً  زمان  امام  میمستق  صراط  از  را  مردم  عموم  و  بپوشاند  خود  باطل  به  حق

 تالشمان   تمام  ،زمان  امام  بودن  حق  یمعرف  در  ،یعاد  یروزها  در  یمناسبت  ریغ   امیا  در  ای  و  سال  طول  در  گرید  یها  مناسبت  ای  الدهایم

 متوجه   بزرگوار  آن  وجود  به  ما  مخاطب  توجه  و  برسد  مان  مخاطب  به  روشن  و  واضح  ،باشند  عصر  یول  که  حق  آنقدر  که  میببر  کار  به  را

  تمام   ها   مناسبت  ریغ   در  چه  ، ها   مناسبت  در  چه  مان   حق  ام یپ   رساندن  در  ما   اگر  و   باشد   نداشته  وجود  باطل  کردن  گمراه  یبرا  یی جا  تا   شود

  و  کنند  ی م   دا یپ   ت یهدا  و   شیگرا  میمستق  صراط  سمت  به  فطرتاً  دارند،   حق  سمت  به   ش یگرا  مردم   وار  کی اتومات  داشته باشیم،   را  تالشمان

  ظاهر  جشن،  نات یتزئ  جشن،  تدارکات   امی ا  ن یا  رد  زمان  امام   الد یم  مراسم  یی برپا   که   نجاستیا  نکته   پس.  ماند   ی نم  باز   باطل   یبرا  یراه

 را   حق  م یباش  مجبور  مخاطب  از  دسته  کی  یبرا  است  ممکن .  نکند  غافل   جامعه  عموم  مخاطب   یبرا  مان  حق   بر  امام   یمعرف   از  را  ما   ،جشن

  یطوفان   ،غرا  یسخنران  آن  در  ،خم  ریغد  دیع   روز  در  را  مبارک  نیجانش  ۱۲  نیا  .داشتند  نیجانش    ۱۲اکرم  غمبریپ .  میکن  یمعرف  یا  شناسنامه

 الحسن   بن  حجت  حضرت  عصر  ی ول  م،یشد  جمع  هم   دور  بابتش  که  ییاو   تا  یعل  نیمن ؤرالمیام  شان  نی اول  :کردند  یمعرف   شان  یحماسو  

  جان  در  اصطالح  به  را  حیصح  اعتقاد  نی ا  و.  میبده  را  زمان  امام   یا  شناسنامه  اطالعات  ،خاتون  نرجس  مادرشان  نام  ،یالعسکر

 است   الزم   که  دارند  حضور  یافراد  اناً یاح  که  یی ها  یی گردهما  و   ها   جشن  محافل،   به   برود   تا   م یکن  ی معرف  نگونهیا  را  حق.  می بچکان  مخاطب

  امام  که دارند   امام   وجود از  ی فیتعار  که رضا  امام   معروف   تیروا  آن  نکهیا  کما .  میکن باز  شانیبرا  را  مان  یح   و   حق  امام   وجود  مختلف  شئون

  هر  با   ،یصورت  ره  هب  را  خودش  خواهد  یم  یباطل  یوقتو    است  پدر  از  دلسوزتر  امام.  است  دوست  از  تر  دوست  امام  است،  مادر  از  تر  مهربان

 ف یتعار رساندن . باشد شده  مهیب  باطل  آن مقابل   در ما   مخاطب  بزند، جا  ما  حق ی جا ا یدن از نقطه هر  در  یات یادب هر  با  ، ی مسلک هر  به ، یلباس

  ما،  یها  جشن.  انجام دهیم  را  کار  نیا  دی با   ما .  است  ما  با  عصر  یول  حاضرمان،  و  یح  امام  بودن  حق  تی شخص  گوناگون  وجود  از  مختلف

 الحجه   کتاب  یکاف  اصول.  است  الزم  البته  جذاب  و  مختلف  و  متنوع  یها برنامه  ما،  یها  جشن  یها  ییرایپذ و  اه  جشن  ظاهر.  نکند  غافل  را  ما
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 ن یزم  اگر  که.  لساخت االرض به اهلها  ةلو ال الحج:  است  نیا  عبارت، آن  از  تکه  ک یعبارتی آمده که    معصوم اماماز    ده،  ث یحد  ، کی  جلد

 م یکن منتقل  را مفهوم  نیا تو  به میخواه ی م  ما  ، یهست  جشن ن یا در که  ما مخاطب  ی آقا پس . برد خواهد  فرو  را اهلش  ،شود ی خال حجت از

 حال   به  تا  خیتار  یابتدا  از  که  کرد  را  استفاده  نیا  شود  یم  تیروا  از  تکه  نیا  و  عبارت  نیااز    .بود  نخواهد  یخال  حجت  از  چگاهیه  نیزم  که

  شه ی هم .  بودند  انسان  یبرا  ت یهدا  دار  عهده   و   بودند   انسان  همراه  متعال  ی خدا  نییتع  و   نصب  به  که  داشتند  وجود  یاله  یها  حجت  همواره

 به   شان  یزندگ   یها  یبلند  یپست  ها،  نییپا   و  باال  شان،  یزندگ  مختلف  وجوه  و  شئون  و  لحظات  تمام  در  که  داشته  وجود  مردم  یبرا  یحجت

 امبر یپ   تا  تیهدا  و  یرهبر  نیا  خب  . دندیرس  یم  آرامش  به  و  بردند   یم   پناه   ،است  خدا  طرف  از  شده  نیی تع  و  منصوب  که  یاله  حجت  آن

 نان یجانش  مکرم  ینب  از  بعد  طرف  آن   از  البته  و  شود  منکر  را  مکرم  ینب  ستین  هم  چکسیه  .رنددا  اذعان  او  به  همه  و  آمده  جلو  ماکر

 حسن   امام   از   بعد   خب   .داشت  خواهد  ادامه  منصب  نیا  ، است  ی باق  نی زم  تا   و   ند، هست  منصب  ن یا  دار  عهده   ، دفرمودن   نییتع  که  حضرت

 تکه  نیا با حضرت ،زمان امام نینازن وجود است؟ منصب نیا دار عهده یکس چه اکرم امبریپ  نیجانش نیازدهمی عنوان به یعسکر

  ه ف ی خل  مقام  نیا  که  دارد؟  یاشکال  چه  م؟ یاوریب  هم  یقرآن  شاهد  خود  مخاطب  یبرا  موضوع  نیا  به  راجع  میخواه  یم   .شوند  یم  یمعرفت  یروا  از

  دهیرس  مکرم  ینب  نیجانش  دوازده  یعنی   ،معصوم  امامان  به  حاال  و   شده  شروع  خیتار  یابتدا  از  اکرم  غمبریپ   از  بعد  معصوم  امام  یبرا  یاله

  متعال  خداوند(  ۲۶  هیآ  ،ص)  سوره  در  که ییآنجا  کجا؟  .کند  یم  اثبات  قرآن  اتیآ  از  یا  هیآ  با  او  وجود  که  است  یا  نکته  نیا  ،زمان  امام  تا

  در  خداست فهیخل داوود  حضرت که ی وقت  (يا داوود انا جعلناک خلیفة فی االرض)  :که  کند  ی م خطاب گونه ن یا داود حضرت به

 ن یزم   یرو  در  خدا  فهیخل  ، امتیق  دامنه  تا   ند تیهدا  خط  نیا  راهبر  و   راهنما   که  مکرم  ینب  نانیجانش  ستند؟ین  اسالم   مکرم  ی نب  ،نیزم

 هر   و .  کند   ینم  یکار  خدا  اذن  یب  البته  و  انجام دهد  خواهد  یم  خدا  که  کند  یم  را  یکار  آن  که  است  یکس   همان  هم  خدا  فهیخل  ستند؟ین

  . میده   یم   انتقال  خود  جشن  در  را  مفهوم  مان  مخاطب  به  لذا   . دهد  انجام  را  کار   آن  تواند   ی م  که  است  یاله  اراده  و   قدرت  به  ، کند  یم   یکار

  که   م یکن  ی م  ی معرف  یاله  فهیخل  عنوان به  را  مکرم ینب  نیجانش  نیدوازدهم  ما  اگر  که  است  زمان  امام  بودن  حق  ی معرف  شئون  از  یکی

  غائب  ما   از  هرگز  یاله  فهیخل  آن  که   فلذا  .است  قرآن  ه یآ  نیا  استناد   به  ،برد  ی م  فرو  را  اهلش   ن یزم  ،نباشد   اگر  که  باشد   نیزم  یرو  شهیهم  د یبا

  م، یبران  دلمان  از  را  امام  م،ینکن  دایپ   شیگرا  حضرت  سمت  به  که  شود  ینم  لیدل  یول  مینیب  ینم  را  زمان  امام  ما  که  است  درست  .ستین

  قیدقا  تمام   .م یکن  یزندگ   آنها   با  لحظه  هر  میتوان  یم  ما  و  خداست  فهیخل  چون  است،  ناظر  و   حاضر  و  یح  شهیهم  حضرت  .م یکن  دور  فکرمان  از

   .میبزن ناظرگره  و حاضر و  یح امام و فهیخل عنوان به حضرت به توجه و زمان  امام وجود به را مان  یزندگ

  بدانیم  . بدانیم  ناظر  و  حاضر   را  ایشان  .بزنیم   صدایش  بگوییم،   سخن  ایشان  با   بشویم،  مأنوس  حضرت  با   کنیم،  پیدا  زمان  امام   با   قلبی   ارتباط

  کند   می را کاری آن و کند  می خدا که  انجام می دهد را کاری آن اللهی، خلیفه مقام به و خدا اذن به  ،زدیم صدایش جایی  هر ،لحظه هر که

  توانیم   می  لحظه  هر  لذا  .هست  ما   با   و بیند   می  را  ما  جا  همه و  هست  جا همه  هم   خدا  حجت  هست،  جا  همه خدا  اگر  پس  .خواهد  می   خدا  که

 اش،  مهربانانه و پدرانه عنایت به امید با قلب، حضور با خشوع، با خضوع، با توجه، با .بزنیم صدایش توانیم می  جایی هر. ببریم  پناه دامنش به

  از   است  محروم  ما  چشمان.  نیستند  بی غا   ما  فکر  و  زبان  و  دل  از  ولی  اند  بیغا   ما  دید  از  ایشان  و  بودنش،  مادر  از  تر  مهربان  خصلت  به  امید  با

 همه   و   همیشه  خواندیم،   که  قرآن  آیه  این   استناد   به  الهی   خلیفه  و  حجت  عنوان  به  ایشان  گرنه  و  .ببینیم  را  ایشان   توانیم  نمی   و   ایشان   دیدن

  فرمایش  طبق.  بروی  او سمت  به  است  کافی  فقط  .کند  می  ریتیمد  را  تو حاضر  و  حیّ  که  داری  امامی  تو.  به دامانش برو  پس  .است  حاضر  جا

  اگر   . بدهد   قرار  ما  دستان  در  را  دستش  او   تا  کنیم  دراز  او  خیر  سمت  به  را  دستمان  و   برویم   او  سمت  به  باید   و  ،است  کعبه  مثل  او   رضا  امام

 قرار   او  دستان  در  دستمان  ،نکنیم  دراز  را  دستمان  ما  اگر  ولی  کند  می  دراز  را  دستش او.  آید  نمی  ما  سمت  به   که  کعبه  نکنیم،  دراز  را  دستمان

 آن  ببریم، پناه کسی  به  خواهد  می  دلمان  آوریم،  می کم  زندگیمان  مشکالت  در رسیم،  می  بست بن  به  خوریم،  برمی  مشکل  به لذا  .گیرد  نمی

 توان   می   که خداست  خلیفه  به  ولی،   به  حجت،   به  اعتقاد   نحوه   این  . کند  می گمراه  را  ما  و نشاند  می  او  جای به  را  خودش  و   آید   می  باطل  وقت

  این  با  اعتقاد   این  .است  شدنی   نبینی،   چشم  به  را  او  که  این  ولو  او  با  همراه  زندگی   و  ماند   نمی  حجت  بدون  زمین  هست،   او.  کرد  زندگی   او  با

 از  سرشار ام زندگی  که شیعه بچه دل  در دهد، می قرار اعتقادات این به معتقد  در  شوقی و  انگیزه توان، و انرژی کردم،  عرض که خصوصیاتی

 امتحان .  باشد   تواند  نمی  آن  جایگزین  دیگری  لذت  هیچ  برم،   می  زمان  امام  با  زندگی  و  زمان  امام   با  ارتباط  از  که  لذتی .  شود  می  انرژی

  الزمان   صاحب  با  خدا،  خلیفه  با  خدا،  حجت  با  خدا،  ولی  با  بیایید  که  برسانیمشان  حال  این  به  بیاییم.  است  مجانی  مان  مخاطبان  برای  هم  آن

 این   اگر  فلذا.  کیفیتش  چه  و  کمیتش  چه.  کن  عمیق  کن،  زیاد  او  با  را  ارتباطت.  یدربب  لذت  طیبه  حیات  این  از  و  زندگی   این  از.  یدکن  زندگی
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 خودش   به  را  زمان  امام  لباس  ،آید  می  که  باطل  معتقدات  یا  اعتقادات  مقابل   در  ما   مخاطب  که  رسد  می   نظر  به  ،بخورد  رقم   اتفاق 

 مخاطبتان   به  را  چیزی  شاءاهلل  نا  که  است  راحت  خیالتان  شما  و  است  شده  واکسینه.  است  مصون  کند،  می   گمراه  را  مردم  و   پوشاند  می

   .کند می پیدا نجات  گمراهی از ،گیرد  می دست در را  اعتقاد آن زمام  و  شود می خود اعتقاد آن بر سوار وقتی که اید  داده

 از   ی ک ی  .میخوان  ی م  را  آن  ، میرس  ی م  نیمعصوم  حضرات  خدمت  مشرفه  مشاهد   از  ی کی  در  هرگاه  که  جامعه  ارتیز  در   ما  که  دوم  مورد  اما

 حضرات. میخوان یم بزرگواران آن به  خطاب که است نیا خدا حجت مقام در ، شده نقل معصوم امامان وصف در یهاد امام از که یجمالت

 :  م ییگو یم خدمتشان ما که رند یگ یم قرار مخاطب یهاد امام  عبارت  نیا با

 و استرعاکم امر خلقه

. است شغل ک ی. است مقام  ک ی (نیع )  با ی راع : کند ف یتعر خدا حجت و  معصوم  امام یبرا  را یمقام  خواهد  ی م  استرعاکم عبارت.  د یکن دقت

 . است فهیوظ کی

  در  .کنند  چرا  یراحت  به  بتوانند  که  آنهاست  مراقب  جوره  همه  و  برد   یم  چرا  به  را  خود  احشام  گله  که  یدار  گله  و   چوپان  آن  مثل  ؟ یک  مثل

  فراهم   هم   را  دانه  و  غذا  و   آب.  کند  درست  د یبا  هم  را  شانیجا.  هست  هم  شانیها   پشم  کردن  کوتاه  اش  فهی وظ  بعد .  اشامندیب  و  بخورند  صحرا

 .  ی راع  ندیگو ی م چوپان نیا به. است احشام گله آن به مراقبت  و یدگیرس مسئول چون. کند

 مسئول   هم  معصوم  امام   ، فرمودند  معصوم  امام   وصف  در  یهاد  امام  که   ی عبارت  ن یا  طبق.  کرد  استفاده  شود  یم   مثال  نیا  مفهوم  از  پس

لساخت    ة لو ال حج»:  عبارت  آن  به  میبرگرد.  خلقت  عالم  کل  از  یعنی   ،ها  عهیش  بچه  ما  از  یعنی.  است  ردستانشیز  از  ینگهدار  و  مراقبت
 «االرض باهلها

. است  روانش یپ   جماعت   از  مراقبت و  ینگهدار  مسئول  ، یراع   مراقب،   ، بلعد  ی م فرو خودش  درون  را  اهلش   نیزم  ، نباشد  اگر  که  یحجت  آن  پس 

 ن یزم  یرو  یمرب  کی  عنوان  به  را  او  خدا  که  کند  توجه  زمان  امام  به  شناخت  نیا  با  و  دید  نیا  به  شعبان  مهین  جشن  در  ما  مخاطب  اگر

 خب   ،است  یرستگار  راه  و  میمستق  صراط  و  ن ید  و  خدا  یسو  به  امت  تی هدا  و  مراقبت  و  حراست  و  حفظ  تیمسئول  او  فهیوظ  که  داده  قرار

  بگرداند  سر  او  یسو   به  خطرات  در  دیبا.  کند  مراجعه  او  به  دیبا  که  دارد  مراقب  کی.  ببرد  پناه  او  به  که  هست  نفر   کی  شهی هم  که  هست  حواسش

 .  کند تیرعا را  او ینواه  و اوامر د یبا. کند توجه و

 اصالً  . ندارد ی گمراه از ی باک گری د ،بسپارد خدا  یول به نگونهیا را خودش  ی کس اگر  که م ییبگو او  به ما   یوقت . رسد ی م حال  نیا به  ما مخاطب

  به   ،کند   یم  یریدستگ  تو  از  او  بسپار  او  به  را  خودت  تو  لذا.  است  خود  رویپ   امت  و  جماعت  مراقب  او  چون  ، کند  ینم  دای پ   راه  او  در  یگمراه

 در   که  است  اش  گله  مراقب  آنچنان  چوپان  کی  که   همانطور  ،کند   ی م  حفظ  خطرات  از  را  تو  او .  یکن  دراز  او  سمت  به   را  دستت  که  یشرط

  .شود حفظ خطرات مقابل

  و  یح  معصوم  امام   به  دی د  نیا  با   اگر  نیبنابرا  .دهد   یم   انجام  امتش  یبرا  را  کار  نیهم  امت  از  حراست  و  حفظ  مسئول  امت،  یمرب  و  یراع   آن

 قرار   ی طیمح  در  گذارد،  یم  رونیب  جشن  از  را  ش یپا  ی وقت  ، می برسان  حال  نیا  به  را  مخاطب   م، یکن  نگاه   عصر   امام   ناظرمان  حجت  و  حاظر

  مسئول  و یمرب آن به .برد یم حاضر و یح حجت به پناه  همانجا  ،بپوشانند حق لباس را باطل و رندیبگ او از  را حق خواهند یم که ردیگ یم

 . شود ی م باطل  مقابل  در تیمصون  نیا و برد  یم  پناه جانش و  مال اعتقاد از حراست حفظ

 


