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ج  طاِن یالش    ِمَن   ِباللِه  َاعوذ    م یالر 
حمِن   اللِه  ِبسِم  ح  الر   م یالر 

  زمان  امام  یبرا  یکار  نکهیا  یبرا   تپد  یم  قلبمان  ،میرس  یم  شعبان  مهین  به  که  هرسال.  زانیعز  همه  خدمت  کنم  یم  عرض  سالم

 که  دهد   ی م  جوالن  جهان  کل  در  ی روسیو  که  خاطر   نیا  به   .میریبگ   جشن  م یتوان  ی نم  امسال   ظاهر  به  اما   . میریبگ  جشن  و  میده  انجام

 چکار   پس .  میبردار  دست   ، میدار  عصر  امام   به   که  ی شوق  و  محبت  نیا  از  میتوان  ی نم  که   ما   ی ول  .کند  ی م  لیتعط  را  ها   تیفعال  تمام

 حضرت   از  من .  میده  انجام  م یتوان  یم   یکار  چه  که  کنم   عرض  شما   خدمت   بعد   و   م یکن  شروع   دعا  کی   با   را  برنامه  د یده  اجازه   م؟یکن

 بینص  هم   امسال  شاءالل   ان)  میرو  یم   نیاربع  ی وقت  که  دیدار  ادی   به  حتما    و  رمیگ  یم   مدد   زمان  امام  بزرگوار  مادر  خاتون  نرجس

،  م یریبگ  مدد  خاتون  نرجس  حضرت  از  دییایب  .میخوانمی    را  خاتون  نرجس  حضرت  ارتیزهست که    ییجا  و  سرداب  در(  شود  همه

  هم  ما   پس .  اقدام می کند  جشن  گرفتن  یبرا  اول   که  هست  فرد  آن  مادر  ،یتولد  جشن  هر  در  که  است  نطوریا  شهیهم  و  معموال   چون

 : میخوانب  هم با را شانیا ارتیز از یقسمت  و  میبخواه مدد شانیا از و خاتون نرجس حضرت با میشو همنوا

 م یالرح الرحمن  الله بسم
الم   وِل  َعلی  َالس  ِه  َرس  ی الل  ه   َصل  اِدِق  آِلِه  َو  ِه ی  َعلَ  الل  م  الص 

َ الم   ِن،یاْل  النا َعلی  َالس  ِمنیَام َمو  ؤ  م  الم   َن،یِرال  ِة  َعَلی َالس  ِئم 
َ   اْل 

اِهر  َجِج  َن یالط  ح  مَ   ال  الم   ِن،یامیال  ماِم،  واِلَدِة  َعلی  َالس  ِ
وَدَعِة  اْل  م  راَر  َوال  َمِلِک   َاس  ِم،  ال  َعال  حاِمَلِة   ال  َرِف  َوال  ش 
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 را  دعا   یانتها  من.  دهند  قیتوف  ما  به  خودشان  حضرت  که  میکن  دعا  و  میبخوان  هم   با   ی همگ  سامراء  در  شاءالل  ان.  شما  طلب  ارتیز  یباق 

 :  خوانم یم  هم

ِفر   ِمن َو  َوِلواِلَدَی  لی  َواغ  ؤ  م  ِمناِت،  َن یِلل  ؤ  م  ن   ِفی  َوآِتنا َوال  ِخَرِة  ِفی   َو  َحَسَنة   ایالدُّ ،  اْل  َمِتَک  ِقنا َو  َحَسَنة  اِر،  َعذاَب  ِبَرح    َو  الن 
الم   م  ی  َعلَ  الس  َمة   َو  ساداتی  ای ک  ِه  َرح  ه   َو  الل   َبَرکات 

َم  .  محمد  آل  و  محمد  بر   صلوات  برکت  به  ، باشد  قبول  شاءالل   ان  ما  همه  دور  از  ارتیز ه  د    َعَلی  َصِل    الَل  َحَم  د    آِل   و  م  َحَم  ل    و  م  م    َعِج     . َفَرَجه 
  حد  تا  را  گرانید  و   خود   یایدن  می کن  ی سع  و   م یباش  گرانی د  از  متفاوت  م ییایب.  دارم  شما   از  یخواهش  ،مقدمه  از  دور  به  و   یزیچ  هر  از  قبل

  اما   ساده   کار  ک ی  خواهم  ی م   ،هستم  شما  خدمت   در  که   یا  قهیدق  چند  نیا  در .  باشد  ر یپذ  امکان  و  ساده  که   یکار  با .  م یکن  بهتر  ممکن

 و   کمک  که  یکسان   تمام  از  متشکرم.  م یکن  بهتر  شاءالل  ان  را  زانمانیعز  و   خودمان  حال  تا   دهم   شنهادیپ   شما   به  ارزشمند  العاده  فوق 

  کار  تا   هشد  اجرا  کار  نیا  مرتبه  چند  ، برنامه  نیا  از  قبل  که  دیبدان  و  م یکن  یساز  اده یپ   را  طرح  نیا  میتوانست  گریهمد   با   و   کردند  یهمفکر

  کرده،  دایپ   وعیش  یبیغر  و  بیعج  طور  به  بد  حال  و  اضطراب  و  ینگران  که  ییروزها  نیا  در  .برسد  یسادگ  و  شدن  روان  ،یپختگ  به  بتواند

 در   هم   آن.  باشد  ریپذ   امکان   و   ساده  کار  آن  اگر  خصوصا .  است  ارزشمند  ی لیخ  عتا یطب  ،میبردار  خود  یا یدن  شدن  بهتر  یبرا  قدم  کی  اگر

 .خانه

  کار  کی  پس.  است  کارساز  و  ثرؤم  شاءالل  ان  هم  واقعا   و  است  فعال  روزها  نیا  که  یمعروف  هشتک  نیا.  می بمان  خانه  در  است  قرار  چون  چرا؟

   م؟یکن چکار است قرار اما. خانه در  ریپذ  امکان و  ساده

 نظر   به  کنم  یم  فکر.  میکن  برگزار  خانه  یاعضا  یبرا  شاد  جشن  کی  خود  خانه  در  زمان  امام  تولد  روز  است  قرار.  میبگو  خالصه  یلیخ

  د یباش   مطمئن  . دیده  انجام   را  کار  نی ا.  دیکن  امتحان   دهم   ی م  شنهادی پ   ی ول.  نداشت  از ین  صدا   و   سر  همه  نیا.  آمد  ساده   یلیخ  هم   شما

 دیخواه  انجام   را  کار  نیا  و  دیشو  یم   جمع  گریهمد  دور  هم   یبعد  یها   مناسبت  به  و   یبعد  امی ا  در  و   دیبگذار  کنار  را  آن  دیخواه  ی نم  گرید

 .  خانه یاعضا یبرا ،خانه در شاد جشن کی: است ن یا ما  برنامه عنوان پس. داد
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. م یندار  دوران  ن یا  بد  ا ی  خوب  به  یکار فعال     .میهست  آزاد  همه  که  است  ییروزها  ، روزها  نیا.  میاوریب  خود  ی ها  خانه   به  را   یشاد  م یخواه  یم

  درمان  یبرا  که  ییجاها  ،یلشکر  و  یکشور  یها  قسمت  و  یدرمان  ی ها  مکان  ها،  مارستانیب  داخل  که  یزانیعز  تمام  از  است  الزم  نجایا

 خدا  بندگان  آن  یول  میهست  آزاد  خانه  در  ما   د یشا   .است  تیواقع  نیا  . میکنر تشک  ،کنند یم   تالش  مردم جان  و  تیامن  از  محافظت و  مردم

 ی برا  که  یزمان  هم  آنها  و  میبفرست  میتوان  ی م  هم  آنان  یبرا   را  طرح  نیا  یحت  .میریبگ  جشن  میخواه  یم  ما.  هستند  سرکار  همچنان

   .میکن برگزار خود خانه یبرا جشن کی است قرار دی بدان پس.  دهند انجام را شاد  کار نیا توانند یم  ،ند یآ یم خانه به استراحت

 همانطور.  م یینگو  شما   به  ی اضاف  مطلب  که   م یکن  ی م   تالش  و   خورد  یم   شما   درد  به  شاءالل   ان   ،شود  ی م   گفته  که  یمطالب   تمام   د یبدان  را  نیا

 : است نطوریا برنامه یکل   یشِما ،د ینیب یم ریتصو در که

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .است خانه  در ی مهمان  کی مانند   :اجرا  نحوه

 . شماست سکونت  محل  و منزل در  :یبرگزار  مکان

 ز یناچ  اریبس  م، یکن  استفاده  خانه  در  موجود  لیوسا  از  که  است  نیا  بر  ما   تالش  و  م یبمان  خانه  در  ما  است  قرار  نکهیا  خاطر  به  :برنامه  نهیهز

  میکن  یم  یسع را ینیریش و کیک. م یکن درست خودمان میکن ی م یسع را ی بند نیآذ یعن ی. کنم  یم  عرض شما خدمت ادامه در. است

   . کرد خواهم عرض  شما خدمت شاءالل ان که ی بعد یها قسمت.. .و میکن درست میبتوان یبراحت  خودمان خانه در موجود لیوسا از

 است   ممکن  . باشندخانه    آن  در  شوهر  و   زن  کی  است  ممکن  .کنند  یم  اجرا  را  برنامه  کهاست    یا  خانواده  به  بسته  : نیمخاطب  تعداد

  یاعضا  تعداد   به  . شود  یم   شروع  نفر   ۲  از.  باشند   هم   یبعد  فرزندان  و   باشد   داشته  ادامه  است  ممکن.  باشند  داشته  هم   ی کوچک  فرزند

   .خانواده

   .سال ۹۹  تا  ۰ نویسند  یم آن پشت  که ییها  یباز قول  به. ی سنّ هر و  اعضاء همه.  است خانواده کل :یسنّ  رده

 .  خانواده یاعضا تعداد  به  باز شود یم  شروع نفر کی از دیبخواه که اندازه هر  :برنامه  ی ها  ی مجر  تعداد

 نیا  از  هدف .  دیببر  لذت   و   د یباش  داشته  دوست  خودتان   که  اندازه  هر  تا  د یکن  شروع  ساعت   ۱  از  را  برنامه  دیتوان  ی م  شما   : برنامه  طول

 د یتوان یم شما نکهیا ضمن. شاءالل  ان میباش داشته را یبخش لذت و شاد لحظات هم دور میبتوان که است نیا مهم اهداف از یکی ؛برنامه

 التانیخ  باشد؟  چه  برنامه  یمحتوا.  دی باش  داشته  خودتان  تیخالق  به  بسته  ،هم   سر  پشت  ی اپیپ   روز  سه  ا ی  دو  ا ی  ک ی  را  برنامه  نیا  یحت

 خانه  یفضاساز و ناتیئتز نطور،یهم   هم ی کمک یها لیفا. است یفکرم ه  حاصل و می ده یم شما به ی هایشنهادیپ  نجایا که باشد راحت
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.  دیکن  دا یپ   یبهتر  شنهاداتیپ   یگرد  وب  با   دیتوان  ی م  و  د یهست  استاد  هم  خودتان.  میده  ی م  شنهادیپ   شما   به  هم  را  یبند  نیآذ  نمونه  و

 ی برا که تیولئ مس میتقس مورد در. می ده یم شنهادیپ  هم را  آن هیته  و ییرایپذ. میبگذار هم کنار را ساده شنهاداتیپ  نجایا میکرد یسع

.  دیکن  یم  یریگ  میتصم  مورد  نیا  در  که  دیهست  شما  اما  میدار  جور  و  جمع  شنهادیپ   کی  هم  است  مهم  یلیخ  جشن  یها  برنامه  یاجرا 

. دیریبگ  کار  به  را  خود  تیخالق  یحساب.  م یبگو  شما   ت خدم  یاساس  نکته  ک ی.  میکرد  یمعرف   شما   خدمت  را  جشن  خالصه  یلیخ  نجا یا  تا

. د یکن  میتنظ  را  ها  آن  خودخانواده   و  خانه  طیشرا  با   مطابق  اما   دیکن  نگاه   ما  اتشنهادیپ  به  پس.  دیکن  برگزار  را  جشن  شما  است  قرار  چون

 خودش به را ما  تک  تک فکر  روزها  ن یا که یزیچ. است کلمه ک ی هم  «نجات» .است کلمه  کی «محافظت» :کنم  مطرح نجایا سؤال کی

 ی م  ما  همه.  کرونا  روسیو  ؛بله  ست؟یچ  ، میبود  ریدرگ  آن  با  همه  سال  طول  در   که  است  شده   یی ها   دغدغه  بر  اضافه  یبار  و   کرده  مشغول

  کرونا  روسیو  وعیش  و  یماریب  نیا  از  نجات  راه   ایآ.  سؤال  کی  اما .  است  یبهداشت  نکات   تیرعا   ،روسیو  از  خودمان  محافظت  راه  که  میدان

  ی مطلب .  می ده  نجات  را  ایدن  مردم  همه  میخواه  ی م  نکهیا  هم و  میکن  محافظت  را  خودمان  میخواه  ی م  هم  است؟  بهداشت  تیرعا  فقط هم

  ؟ ، شدهآمد   ی م  الب یس  و  باران  و  طوفان  یوقت  نوح  حضرت  زمان  افراد  هیشب  یمقدار  ما  تیوضع  دیا  کرده   حس.  م یبگو  شما   خدمت  را

 به  هم   لیس  و  باران  و   است  کوه  و  میهست  یبلند  یباال  که  ما  باالخره  خب  و   ی بلند  ی باال  روند   یم   که  بودند   نیا  فکر  به  ها   یلیخ  روز  آن

 آنجا  به  لیس  چون  . نداشت  یا  چاره  هم  یبلند  ،م یدان  یم  که  طور  همان  ی ول.  بود  فکر  نیا  به  هم   نوح  حضرت  پسر  یحت.  رسد  ینم  ما

  ی برا  ی حت  م یرو  ی م  و   م یشو  یم   خارج  کشور  از  ما   که  گفتند  ی م  ها   ی بعض  ، آمد  ی م  ش یپ   که  ی قبل  مشکالت  از   یلیخ.  برد  را  او   و   دیرس  هم 

 را   ا یدن  یجا  همه  چون.  بکند  یفکر  نیچن  تواند   ی نم  کس   چیه  امروز  ی ول.  است  امن  آنجا .  میکن  ی م   یزندگ   گرید  کشور  کی  در   یمقطع

  کوه  به   رفتن  قدرت  کس  چیه.  هستند  نیزم  کف  همه  و  همه  .ندارد  مردم   و   تیع ر  و  مسئول  ر، یفق  و  پولدار  گری د  االن.  برد  ی م  لیس  دارد

  فکر کی کردند؟  کار   چه  خودشان نجات  یبرا ، بودند نوح  حضرت  زمان   که یی ها  آدم   هست ادتانی. ندارد  کرونا   ن یا  دست  از   را  یبلند  و

 ان تشایح  زمان   در  محمد  حضرت  ، اکرم  امبریپ   .مردند   هیبق  و   شدند   نوح  حضرت  یکشت  سوار.  بود  همان   نجات   راه  تنها   گرچه  بکر،

  ؛ گذاشتم س ینف ء یش دو  شما انیم   در من  (آمده  ۲۲ باب  ۱ جلد  ،نی الد کمال  کتاب  در  ،م یگو ی م انتخدمت که یتیروا ترجمه) : فرمودند

 مثل  دو   نیا  مثل   که  د یبدان.  ندیآ  در  من   بر  کوثر  حوض  در   نکهیا  تا   شوند   ی نم  جدا  هم  از  هرگز   دو   نیا.  تمیب  اهل   ، عترتم  و   خدا   کتاب

  االن  که  دیکن  یم  حس.  شود  یم  غرق  ،کرد  تخلف  کس هر  و  کند  یم   دایپ   نجات  ،شد  سوار  آن  بر  هرکس  که  است  نوح  حضرت  یکشت

  هم  محافظت  گرچه. کند  یم  فرق   محافظت.  میکن  یم  دای پ  نجات  ،می شو زمان امام  یکشت سوار اگر االن دارد؟  وجود بکر فکر  آن هم

  نجات   ی ول  م یکن  ی م  محافظت  را  خودمان   . است  نیا  بر   خدا  سنت  چون  م، یکن  استفاده  هم   د یبا  که  یپزشک  ل یوسا  با   اما .  هست  آن  داخل

 فکر   بهتر  ی کم.  گرفته  لیس  که  میهست  ینیزم  کف  ،ا یدن  مردم   همه  و   ما  آخر  م؟یشو  زمان  امام   یکشت  سوار  د یبا  چرا.  ستین  آن  در

.  ستندین  ظاهر  فقط  ،هستند  حاضر  االن  که  یامام .  میشو  تر  کینزد  خودمان   زمان  امام   به  دی با.  میباش  یتر  خوب  یها  آدم  د ییای ب.  میکن

امکان ارسال پیام    شما  االن   اگر.  می ا  ده ید   را  شان  تیحما  و  لطف  مان ی زندگ  در  ما   بارها   و   بارها .  بودند  مردم   ش یپ  که نوح  حضرت  مثل

 به   و   خودتان   به  زمان  امام   تی عنا  از  یبخش  لذت   و   جالب   لحظات  ان تکدام  هر  دی شا  ، م یبود  ارتباط  در  هم  با   یقیطر  به   ا ی  داشتید

  من و  رسانند  یم  من  به  دوستان  .دییبفرما  مطرح  ،هست  یا  نکته  اگر  االن  که  میبگو  هم  را  نیا.  دییبگو  دیخواست   یم  و  دیداشت  انتانیاطراف

ي  :  الزماُنُُوُُالعصُرُُصاحبُُموالناُُقاُل.  میبرو  نجات  سمت  به  میخواه  یم   پس.  کنم  یم  عرض  تان  خدمت
ّ
ُُُإن ،ُُألهُلُُألمان  ُاألرض 

ُُُالنجوَمُُُأّنُُُكما  بحار  در  .ندیفرما  یم   زمان  امام  خود  را  نیا  . هستم  نیزم  اهل   بخش  تیامن  ، من  که  دیباش  مطمئن.  الّسماءُُألهلُُأمان 

 موجودات   همه  ی عنی  نیزم  اهل  .نمیزم  اهل  بخش  تیامن  من  که  دیباش  مطمئن  !مردم  که  ندیفرما  یم  ؛آمده  ۳۸۰  صفحه  ۷۵  جلد  االنوار

 . هستند آسمان اهل  بخش تیامن ها ستاره که طور همان جمادات، وان،یح ندار،ی ردیغ  چه ،ندارید چه انسان،  عالم،

ا  که  فرمودند   طور  نیهم
َ
ن
َ
ُُُأ م  ات 

َ
ُُُخ ص 

و 
َ  
ُیَُُُىبُ َُُوُُُاء َُیُاأل ع 

َ
ف هُ ُُد 

َّ
ءَُُُالل

َ
َبال

 
ُُُال لُ َُُعن 

ه 
َ
َُُُوُُُىأ  به   خدا   و   هستم  امبریپ   نانیجانش  نِیآخر  من .  ُىَعت ُیش 

. کند  یم  دور  ام  عهیش  اهل  از  را  بال  من  واسطه  به  خدا.  اند  کرده  یاختصاص  گری د  نجایا.  کند  ی م  دور  من  عهیش  و  اهل  از  را  بال  من  واسطه

  د ی ا  دهید.  میکن  یشتر یب  توجه  زمان   امام  به  دیبا   پس   ، میباش  میسه   نجات  یکشت  ساختن  در  هم   با  میخواه  یم   ؟د یرو  یم  چه  دنبال

  مینیبب.  میدار  انس   آن  با   چون  هست؟  کجا  رفت؟  کجا  ؟شد   هچ  که  دارد  ی م  برمان  هول   آن  ک ی  ، نباشد  اگر  م؟ یدار  توجه  انملیموبا   به  چقدر

 شعبان   مهین  شب   در  د یبدان.  کنم  ختم  باقر  امام   و   اکرم  امبریپ   از  ی تیروا  با   خواهم   ی م  را  قسمت  نیا   آخر  م؟ یدار  انس   زمان  امام   با 

  و  آمرزد  یم  را  مردم  ،خود  یبزرگوار  به  خداوند   شب   نیا  در  و  است  قدر   شب  از  بعد   ها  شب  نیتر  لتیفض  با  .شود  ی م  میتقس  ها  یروز
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 را   جشن  کرونا  طیشرا  نیا  در  و  هم  با  امسال  میدار  قصد   .دیبکوش  شب  نیا  در  خداوند  قرب  مقام  به  لین   یبرا  ند یفرما  یم  که  است  جالب

 به  و   میکن  ثابت  خاتون  نرجس  جناب  نشامادر  و   عصر  امام  به  شعبان  مهین  شب  میخواه  یم   .م یاوریب  خود  ی ها  خانه  به

 مثل  ،میباش  داشته  جشن  رونیب  میتوان  ینم  که  است  درست  و  میدار  دوستتان  و  میهست  که  میده  نشان  خدا  پیامبر  و  نیرالمؤمنیام

 همه و خودتان  افتخار  به .  میده یم قرار  شما   جشن  محل  را  خود  خانه یول   .. .و بود  شربت   ،بود نصرت  طاق   و   ی بند  ن یذآ  شهر  که  سال   هر

  شود   اجرا  برنامه  حال  یب   یکم  دیبخواه   اگر  !دیبزن  مرتب کف  کی  ،می باش  داشته  خوب  جشن  کی  هم  کنار  در  است  قرار  که  خانواده  یاعضا

  لطفا   کنم   ی م خواهش  پس  .ماند   ی نم ی باق  جشن  یی برپا  یبرا  یرمق گر ید  ، شدبا  حال   و   حس   ی ب  االن  از  باشد   قرار اگر  چون  .شود  ی نم  که

  با  و  شما  کنار نندیبنش هم   نها آ تا  ؟ است شده  چه بپرسند  خانواده یاعضا  همه که  بزند  دست  یطور ،شنود ی م  را بنده  ی صدا که هرکس 

   ! یعال اریبس !خودتان افتخار به اللشاءما.  ۱ ۲ ۳ د؟یهست آماده  . میریبگ جشن و  میده گوش  هم

 : میکن صحبت برنامه یاجرا نحوه مورد در میخواه یم

 میتصم که  ی فعل  طیشرا در  و است شعبان  مهین یها جشن در  ،میکن دعا  شانیا ظهور و  عصر امام  یبرا شود  ی م که  یی جاها از  یکی

  جشن   منزل  در  را  است  زمان  امام   تولد  روز  که  شعبان  مهین  روز  که  ماهاسفند  ۲۷  جمعه  شاءالل  ان.  هست  یخانگ  جشن  یبرگزار  به

 .  میریبگ

 توجه   زمان  امام  به  شد  قرار)   م،یدار  توجه  چقدر  و   میدار  دوستش  چقدر  که  می ده  ی م  نشان  نفر  کی   به  ما   که  ییراهکارها  از  ی کی  و

 . میریبگ جشن او یبرا تولدش روز در که ستا نیا( میباش داشته

 :میباش داشته نظر  مد را نکته ۳ دی با  ابتدا در و م یکرد  آماده یشنهادیپ  یها طرح

 و  د یرینگ  کم  دست  را  کار  یستیبا  ،شنوند  یم  را  طرح  نیا  ای  صدا  ن یا  که  است  زانیعز  از  یبعض  اول  تجربه  چون زمان تیریمد  -۱

  و  دبگذر  روز  چند   که  نباشد  یطور  ی ول  د یآ  ی م  دستمان  کم  کم   ،هیاول  مراحل  انجام   از  بعد   م یباش  مطمئن  و   م یباش  داشته  زمان  تیریمد

 . میکن  یم کمکتان  ،میکن  یم  عرض خدمتتان که  یطرح نیا در .میشو تیاذ جشن روز دفعه کی و  نشود انجام یکار

  و   زمان   حیصح  تیریمد  با   ، ببرند  لذت  خانواده   یاعضا  تمام  جشن  نی ا  در  است  قرار  که  یی آنجا  از  .است یخونسرد  با  زمان  تیریمد  -۲

  ک ی است ممکن . دهند انجام را خودشان کار هم   آنها د یبگذار  .دیباش خونسرد و  دینزن شور ی عنی .دیرینگ  فرزندانتان از را لذت ،نزدن شور

 .  آنهاست بردن لذت  مهم نه،  ییجاها  کی و  کنند ی همراه ییجاها

  نندیبب  نکهیا  از  برند   ی م  لذت  یلیخ  ها   بچه.  دیکن  استفاده  خودتان  و   منزل  یهال ا  و   فرزندان  ساز  دست  ل یوسا  از  حتما   ؛ تیخالق  -۳

 شما   نظر  از  ،یظاهر  لحاظ  از  اگر  ی حت.  کنند  ی م  کمک  یبند  نیذآ  و  نیتزئ  کی  یکاردست  هیته  در  . نندیب  یم  را  مادر  و  پدر  مشارکت

 .است خودتان ی زندگ ثمره دست ساخته چون . دیکن استفاده  نبود، خاص

 . است جشن ییاجرا برنامه مطالعه ، شود انجام د یبا که یگام  نیاول و  میشو یم  برنامه وارد

 . خانواده   ی اعضا  با   یی اجرا  برنامه  هماهنگ  انجام:  گام  نیدوم

 منزل در جشن   یبرگزار   محل انتخاب  :گام نیسوم

 ی بند نیذآ هیته :گام نیچهارم

 . اجرا  ی برا  لی وسا  کردن  آماده :  گام نیپنجم

 .ینی ریش  و   کیک  هیته: گام نیششم

 .خانه رون یب  ی بند  نیذآ:  گام نیهفتم

 . خانه  داخل  ی بند  نیذآ:  گام نیهشتم

 .اللشاء ان است جشن  یبرگزار :  گام نینهم
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  گذارم  یم خدمتتان من را ییاجرا برنامه نمونه. دی ده ی م انجام خودتان هم را نیا و ردیبگ کارصورت م یتقس دی با که ستا نیا مهم نکته

 ییاجرا  برنامه  د یبا  شما   ، کنم  ی م  اعالم  خدمتتان  که   هست ییاجرا برنامه مطالعه  ، گام  نیاول.  کنم  یم   عرض  را  حاتیتوض  و  دینیبب  شما   و

 سن و تعداد یعنی ،خانواده طیشرا به  بنا دیتوان یم و دیکن مشورت منزل ی اهال با و دیباش داشته اشراف آن به و دیبخوان قیدق  و کامل را

 د یدصالح  به  ،کار  میتقس  مورد  در  و  امروز  از  ما  شنهادیپ   د؟ یده  یم   انجام  را  کار  نیا  ی زمان  چه  از.  د یده  انجام  آن  در  یراتییتغ  گر ید..  .و   اعضا

 . دیکن یم   میتقس خانه یاعضا نیب خودتان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرزنددار   که  بود  هم   ی سال  چند   .میگرفت  مان  محله  در  یجشن  ، بود  شیپ   سال  چند  عرض می کنم:   خدمتتانکه    آمد   ذهنم   به  یا  خاطره

  مشتقاتش  و  یمهد  را  پسرش  مثال  ،فرزندش  نام  و  شد  فرزنددار  ندهیآ  سال  تا  یکسهر  میگفت  .میگذاشت  مسابقه  جشن  در  .م یبود  نشده

  ی م مشهد سفر ک ی ،میریبگ جشن میبتوان شاءالل ان که  ندهیآ سال  نجایا ،گذاشت  مشتقاتش و  نرگس  هم را گلش خانم  دختر و گذاشت

 اتفاق   . باشد  شده   متولد   نده یآ  شعبان  مهین  تا   شعبان  مهین  ن یا  از  امسال  که  باشد   معلوم  و   اورند یب  را  شناسنامه  که  ی هرکس  یبرا  میگذار

 ندهیآ سال . چشم ،بتوانند هم کنندگان اجرا از هرکدام  .چشم گفت چطور؟ شماها خود ،ی فالن خب که  گفتند  ما به همه آنجا  ی بود.جالب

 . شود یم  میتقس ها یروز شعبان مهین شب . بودم بنده خود ،شد  برنده  که  یکس تنها  و گرفتند جشن محله  در ،شد قیتوف

  دیتوان  یم  شما  و  میگذار  یم  تانیبرا   را آن  شنهادیپ   که  است   متنوع  ی سرودها  پخش  ،برنامه  فیرد  نیاول   می رویم.  برنامه  یاجرا سراغ  به

  اتیآ  قرائت  بعد  ،قهیدق  ۱۵  مدت  به   کردن  پخش  .دیکن  شروع  را  سرودها  نیا  ،دیدار  منزل  در  که  یکریاسپ  ای  لیموبا   ای  تاپ  لپ  کی  در

 به  هم  دور   بعد   .خواند  ی م  قرآن  ها  بچه  از  یک ی  بعد   قهیدق  ۵  .میکن  ی م  شنهاد یپ   خدمتتان   را  ملک  سوره  ۳۰  تا   ۲۸  ات یآ  .هست  قرآن

 از   بعد  .است  خوب  چون  ، میکن  یم  یمعرف  را  مان  مسابقه  .میخوان  یم   عصر  امام  فرج  و  یسالمت  یبرا  را  ییدعا  یجمع  دسته  صورت

 توضیح خواهم داد. تفصیل    هبدر بخش های بعد  ا  قسمت ها ر  نهمه ای  .میکن  اجرا  را  یشاد  یفضا  اول  همان   ،ودش  ی م  شروع  برنامه  نکهیا

 بعد  ،دی ده یم انجام را کی مسابقه  یاجرا ما یمستق. بعد خدمتتان توضیح خواهم داد ،شود اجرا قسمت ۳ در است قرار مسابقه نیا چون

 یم  اجرا  را  ۲  قسمت  آن  از  بعد  .دیکن  یم  ارائه  گری دهم  با   ،م یکرد  میتقد  خدمتتانکه    را  یمتن  سپس  .دیباش  داشته  ییرایپذ  دیتوان  یم

 مجموع   .است  ی انی پا  یدعا  خواندن  هم  آخر  .دی ده  ی م  انجام  را  ۳  یباز  و   مسابقه  بعد   .دیدار  یدورهم  یمهدو  مشاعره  کی  ،مسابقه  در  .دیکن

 . دی ده انجام  دیتوان یم  و است  ساده یلیخ ییاجرا برنامه بیترت نیا .است دلخواهتان به زمان

 و  ها   ی هماهنگ  یسر  کی  انجام  به  ازین  یکار  هر.  خانواده  ی اعضا   با   یی اجرا  برنامه   هماهنگ   انجام   یعنی   ؛میهست  دوم  گام   در  االن

 به   احترام  عتا یطب  . دیکن  میتقس  خانواده  بزرگ  و  کوچک  یاعضا  نیب  را  برنامه  ییاجرا  یها  قسمت  دیکن  ی سع   .دارد  ییها  تیمسئول  میتقس

  ند یبفرما  و   کنند   میتقس  منزل  در  بزرگوران   آن  که  دییبگو  دیتوان  یم  ی حت  و   دیریگ  ی م  آنها   از  را  اجازه  و  است  مهم  ی لیخ  نجایا  بزرگترها
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 ،می فرستاد  که  یمتن  .کند  اجرا  یکس  چه  را  مسابقه  ،بخواند  کسی  چه  را   قرآن  که  دییبگو  دیبخواه  مثال   .دهد  انجام  را  یکار  چه  یکس  چه  که

 چون   . باشند  میسه  برنامه  یاجرا  در  همه  کهاست    نیا  یبرا  ها  یبند  م یتقس  نیا  و   بخواند  و   کند  اجرا  چه کسی  . ستها  نعمت  مورد  در

  د ی دان  یم  .ده باشنداشت   میمستق  تیفعال  زمان  امام  تولد  جشن  در  خانواده  یاعضا  همه  ینجوریا  نکهیا  هم  و  ببرند  لذت  است  قرار  همه

 برنامه   نکهیا  از  بعد   عتا یطب  م؟ یده  انجام  را  کار  ن یا  وقت   چه  . کنند  یم   دعا   شان یبرا  و   دارند   دوست  یل یخ  را  آنها   هم   زمان  امام   که

 .  میخواند را ییاجرا

  گفت   یم  بعد  ؛شمال  روم  یم  من  که  دنویگ  یم  که  لطیفه ای این روزها هست  .است  خانه  در جشن ی برگزار محل انتخاب  ،سوم  گام

  :م یکرد قسمت چهار را مان خانه م یآمد ما گفت  یم  .م یبمان خانه در  دی با  .می برو رونیب میتوان ی نم هاروز نیا که  ما ؟چیست منظورت که

  گرفتار  و  ریدرگ  همه  که  یتیوضع  نیا  در  خالصه  !غرب  از  شمال  میرو  یم  !جنوب  و  شرق   یکی  آن  ،غرب  اتاق  ،شمال  میکرد  را  آشپزخانه

 است   قرار  که  یروز  آن  در  ! باشد  خوب  شمال  کنم  فکر  . دیکن  نیمع  ،دی کن  ارزبرگ  را  تان  جشن  دیبتوان  نکهیا  یبرا  را  خانه  یجا  کی  ،میهست

 خوش   هم  دور  .دیکن  نیئتز  را  آنجا  است  قرار  .دیکن  انتخاب  را  یقسمت  خانه  یااعض  همه  کمک  با  ،دیکن  معلوم  را  جشن  یبرگزار  یجا

 نمونه   که  الله  ةیبق  حضرت  نام  به  نیمز  یا  نوشته  دست  ای  پوستر  ای   پرچم  کنم   یم   شنهادیپ   .دیری بگ  یادگاری   یها  عکس  .دینابگذر

 ، برسد  یروزگار  دانم  یم  یول  است  مکان  اسم  هیمهد  .شود  جور  و  جمع  هیمهد   کی  خانه  تا   دیبگذار  آنجا  هم   ،میگذاشت  ماش  یبرا   را  آن

 نیا  چه زمانی  از  خب.  دیکن  فکر  نی ا  به  .شود  یم  هیمهد  منزلتان  که  ن اسعادتت  به  خوش  .روز  آن  دیام  به  و  شاءالل  ان  شد  خواهد  زمان  اسم

 همه   کمک  به  .شود  باز  ذهنتان  که  دیده  انجام  را  نکاریا  زودتر  .شود  ی م  هم  فردا  .دی ده  انجام  دیتوان  یم  امروز  نیهم  از  م؟یده  انجام  را  کار

   .د یده انجام را کار نیا خانه یاعضا

 استفاده   خانه  در  موجود  ینیتزئ  لی وسا  از  دیتوان  ی م  ،م یبمان  خانه  در  که  است  نیا  تالشمان  چون  .است  ی بند  نیآذ  هیته  ، چهارم  گام

  ساده  یلیخ  . دیکن  انتخاب  ریتصاواین    از  ،است  نظرتان مد  که  را  آن  د یتوان  ی م  .گذارم  ی م  را  ر یتصاو  و   ها   ل یفا  یسر  کی  نجا یا  من  .دیکن

 ی بررس  نکهیا  یبرا  هم  را  آن  .کنند  یم  فیک  چقدر؛  ها  بچه  مخصوصا  . دارد  لذت  چقدر  که  دید  دیخواه  و  م یکرد  امتحان  را  ها  یبعض  .هست

 .  ببرد زمان یکم آن کردن درست است ممکن چون .دیکن شروع  فردا  و امروز ،م یکن یزیر برنامه و

 مثال   .دیدار  ازین  ل یوسا  یسر  کی  ، دید ید  ییاجرا  برنامه  در  که  همانطور  .است  جشن  روزدر    اجرا   ی برا  لیوسا  کردن  آماده  ،پنجم  گام

  کرده   آماده جشن قبل  روز  را آنها  د یبا . دیده انجام  شما  د یبا را نهایا  تمام  و  مختلف  لیوسا تهیه  .. . و زهی جا ، یکش  قرعه یبرا سهیک  ظرف،

 . دیباش

  خودتان  خانه   در   هم   را   ینیریش  و  ک یک  د یتوان  ی م  ، می بمان  خانه   در  کهاست    ن یا  تالشمان  چون  هم   باز  .ینیریش  و  کیک  هیتهگام ششم،  

 جالب  یحت  .دیکن  هیته  قابلمه  در  د یتوان  یم  راحت  یلیخ  و   ندارد  فر  به  یازین  که  میگذاشت  تانیبرا  نجایا  را  کیک  نمونه  کی  .دیکن  هیته

  . دی ریبگ آنجا از .دیکن مراجعه یمحل  یسوپر به حتاجیما  یبرا ای ،دیدار خانه در اگر تاب یت  ای یفنجان کی ک عدد چند دیتوان یماست که 

 امروز از را آن یطراح د یتوان یم  هم را نیا . گذارم ی م  را آن یها عکس  .د یکن استفاده  آن از و د یزیبر آن یرو و  د یکن هیته هم ای خامه

 .  دهند انجام را کار نیا  توانند ی م خانه معروف یآشپزباش نظر  ریز اعضا همه اما  د یده انجام

 مردم  نجات  فکر  به  شما  بدانند  ایدن  مردم  همه  و   ها  هیهمسا  نکهیا  یبرا  است  نیا  ما   شنهادیپ   .است  خانه رونیب  یبند نیذآ  ،هفتم  گام

 کوچه   در  ،منزل  در  یجلو  ،دیهست  شاد  شان  یشاد  به  ،د یکن  یم  تالش  و   دیکن  ی م  دعا   زمان  امام  یسالمت  یبرا  دیدار  و   دیهست  ایدن

 که  یکسان   .داشت  لذت  مه  یلیخ  . دادند  یم   انجام  و  بود  مد  کارها  نی ا  از  یلیخ  میقد   .ساده  یلیخ  سهیر  ا ی  پرچم  کی  .دیکن  نیتزئ  حتما 

.  کنند  یبند  ن یذآ  را  واحدشان  یجلو  ،شان  طبقه  در  نطوریهم  و   کنند  نیتزئ  را  آپارتمان  یاصل  در  یجلو  توانند  ی م  ،ندهست  آپارتمان  در

  شما  یبرا  تواند  ی م  کار  نیا  !بودم  شما   با  خانه  یمردها  .دباش  خوب  ،د یهبد  انجام  شعبان  مهین  از  زودتر  روز  ۳  اگر  را  کار  نیا  من  نظر  به

 . باشد

 همان  یعن ی ،د یکرد انتخاب که را یمحل آن ،دی کرد درست که ییها یبند   نذیآ آن با که است خانه  داخل  ی بند  نیذآ  ،هشتم  گام  اما 

 و بود  کرده  یآور جمع ، دارند خانه  در  که یی ها   گلدان از  یتعداد بود  آمده دوستان  از ی کی است جالب  . دیکن نیتزئ جشن یبرا را شمال

 عدد   دو  و  دیچ  نیتزئ  عنوان  به  آنجا  را  خود  یها  عروسک  آمد  من  کوچک  دختر  گفت  یم   بعد.  بود  داده  هم  یراتییتغ.  بود  گذاشته  آنجا

 ی برا  یخوب  یلیخ   قهیسل  و  استعداد  ها  خانم  دختر.  کنم  نیتزئ  هم  را  نجایا  خواهم  یم   بابا  که  گفت  و  گذاشت  ،داشت  هم  یتور  تور  لباس
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 کمک   به  و  جشن  از  زودتر  روز  ۱  دی توان  یم  را  کار  نیا.  اللشاء  ان  گذارم  یم  شما  یبرا  هم  را  یبند  نیآذ  هیته  از  ییها  نمونه.  دارند  کار  نیا

 . د یده  انجام خانه یاعضا همه

  م یخواه  ی م  ؛ زمان  امام   ای :  د ییبگو  هم  خود  قلب  ته.  دیکن  شروع  را  خود  جشن  و  د ییبگو  الل   بسم.  است  جشن  ی برگزار  ،مرحله  نیآخر  اما  و

 .  میریبگ جشن خودتان ظهور زمان در گری د سال اللشاء ان

 یم یبعد  لیفا  در  .د یده انجام  خانه  یاعضا  همه  کمک  به   را  کار  نیا دیتوان  ی م  شعبان  مهین  از  قبل  روز از.  بگذرد  خوش  شما   به  دوارمیام 

 . اللشاء ان مکن صحبت ییاجرا برنامه اتیجزئ مورد در خواهم
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 یکاره  چ  که  کنم   عرض  خدمتتان  کامل  طور  به  که  است  جشن  ییاجرا  برنامه  ،کنم   ی معرف  شما  خدمت  است  قرار  که  ییانتها  قسمت

  ۴  شامل  برنامه  ن یا.  باشد  شما   همراه  برنامه  نیح  در   و   د یریبگ  نتی پر  را  صفحه  ن یا  حا یترج.  یشنهادیپ   بصورت  البته  . شود  انجام   د یبا

  .اجرا حاتیتوض و  کننده اجرا برنامه، زمان مدت  برنامه، عنوان: است قسمت

  چه  را قسمت نیا مثال  که دیسیبنو خودتان را کننده اجرا. است خودتان دست  اما شده شنهادیپ  هم زمان مدت. است مشخص که عنوان

   .شود انجام دیبا یکار چه قسمت هر  دیبدان که کنم ی م عرض  خدمتتان اضافه هم را اجرا حاتیتوض. دهد  انجام یکس

 نکه یا  یبرا  و  شوند  جمع  هم  دور  خانه  یاعضا  همه  تا  ،برنامه  شروع  از  قبل   دیتوان  یم   شما.  بود  متنوع  یسرودها  پخش  ،برنامه  اول  بخش

 ییها   یمولود و   ی زمان  امام   ی سرودها  . شود  ی م م یتقد  خدمتتان   که   یی سرودها   کردن   پخش   به   د یکن  شروع  کند،   دا یپ   تیرسم  شما   برنامه

  دیبگذار زمان کار نیا یبرا قهیدق ۱۵ حدودا . دیکن شاد را فضا آنها ق یطر از و دیشناس یم همه که یا  شده یمعرف مداحان از ،هست که

  و   برود  کنار  اللشاء  ان  ها   لیموبا  که  است  نیا  ی اساس  نکته  و  شوند  ی م  جمع  هم   دور  خانه  یاعضا  همه  دهد،  یم  تیرسم  شما  برنامه  به

  هم  یا  نکته  کی.  دیریبگ  فاصله  آن  امثال  و  یمجاز  یفضاها  از  پس.  شود  یم  اجرا  همه  یبرا  که  است  جشن  نیا  داخل  همه  حواس

  یمجلس  و  کیش  ی ها  لباس  با   . میرو  ی م  فرم   یها  لباس   با  عتا یطب  رون،یب  جشن  م،یکن  یم   شرکت  یجشن  در   که  ی زمان  ،م یبگو  خدمتتان

 ی ها لباس  دیتوان  ی م هم و  کند   دایپ   یرسم  حالت  یمقدار  نکهیا  یبرا ؛دینیبنش  یمجلس  لباس   با  دیتوان  یم   هم  . شماست  دست.  م یرو  یم

 یفضا  دی با  ،شده   عوض  فضا   گرید  که  دیکن  احساس  همه  که  است  مهم  یلیخ  نکته  نیا  نکهیا  خاطر  به  .دی بپوش  را  خود  منزل  منظم  و  مرتب

 ی جا خانه ، شد شروع  سرود که  یزمان  اصال   پس .  د یکرد ی بند ن یآذ و  عوض  را خانه از قسمت آن یفضا شما  چون .شود عوض لحظه آن

 .  شود عوض  فضا  شد قرار و است یگرید

 شده  گذاشته  آنجا  هم  آن  ییاجرا  حاتیتوض  که  خاطر  نیا  به  را دادم  شنهادیپ   نیا.  است  ملک  سوره  ۳۰  تا   ۲۸  اتی آ  قرائت  ،یبعد  برنامه

 در  االن   تا  زمان  امام   با   مرتبط  م یکر  قرآن  از  هیآ  ۳۰۰  حدود   که  د یدان  ی م  چون  .د یکن  استفاده   دیتوان  ی م  را  ی ا  هیآ  هر  شما  نهگرو

 ۳۰  هیآ  ،یشنهادیپ   هیآ.  معرفی شده است  میکر  قرآن  از  هیآ  ۳۰۰  قرآن  در  یمهد  حضرت  یمایس   کتاب  در.  کردند   یمعرف  اتیروا

.  است   شده  گذاشته  متن   ن یا  در  د، یخوان  ی م  را  آن  ترجمه.  شود  تر   یملکوت   فضا   یمقدار  که   د یکن  تالوت  شما   هم   تر   قبل   هیآ  دو   اما  است

  رود،  فرو  نیزم  در  شما  یبردار  بهره  مورد  آب  اگر  د یده  خبر  من   به  بگو :  است  نیا  هیآ  ترجمه  ؛ کنم  یم  عرض  شما   خدمت  مختصر  یلیخ

 (ملک سوره ام یس هیآ) اورد؟یب گوارا و روان آب تانیبرا که ستیک  پس

  شده  نازل  ی امام  درباره  هیآ  ن یا  :اند  فرموده   باقر امام.  اند  فرموده  چه  هیآ  نیا  ریتفس  در  تیب  اهل  و  ائمه  که  مینیبب  که  است  نیا  نکته

 ان  . میکرد  شروع شانیا شهادت با  را خود سال  امسال که جعفر ابن یموس امام  از. زمان امام  یعن ی. کند  یم  یاله عدل به  امیق که

 حضرت   د؟ یکن  یم   چه  ، دیافتین  را  او   و   ید دی ند  را  انتامام  وقت   هر   که  ند یفرما  ی م  .رند یبگ  را  ما   همه  دست  الحوائج  باب  خود  که  للءشا

  شما   خدمت   را  مورد  دو   من   ، آمده  نجا یا  در  وجه   شش .  است  کرده   هیتشب  آب  به   را  امام   خداوند   : ندیفرما  ی م   بعد   .پرسند  ی م  را  سؤال  نیا

 ی زندگ  تواند  ی نم  ،نباشد   آب  اگر.  دارد  ی بستگ  آب  به  انسان  یزندگ  که  م یدان  یم  همه را  نیا.  دیکن  مطالعه  خودتان  را  هیبق  . کنم یم  عرض

 به   او  یماد  و  بشر  یروحان   یزندگ  و  بلعد  یم  را  خودش  اهل  نیزم  ،نباشد  نیزم  یرو  امام  اگر  که  طور  همان .  دهد  ادامه  را  خود  یجسمان

 بر  و  دارد  آن  ریمس  ثبات  در  یا  عمده  نقش  ت،اس  موجود  نیزم  دل  در  که  یآب  ست؟یچ  مورد  نیدوم.  رسد  یم   یحاصل  یب  و  یخشک
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  خاطرتان.  کنند   ی م  مند   بهره  خودشان  وجود  از  را  موجودات  تمام  هم  و   انسان  هم  امام .  است  ثرؤم  یلیخ  ن یزم  نظم  در  نشیآفر  نظام   یمبنا

 همه   قرآن  تالوت   هنگام   که  است  مهم  ی لیخ:  نکته.  م یکن  دای پ   را  ارتباطات  م یبگرد  کردند؟   هیتشب  ابر  پشت  دیخورش  به  را  امام   که  هست

  ، دیگفت  که  ی نکات  نیا  یحت  و  فهیشر  هیآ  نیا  ترجمه  از  را  مسابقه  تسؤاال  از  سؤال  چند  است  ممکن  چون  چرا؟.  دهند  گوش  و  باشند   ساکت

  الحمدلل روزها  نیا. است خانواده یاعضا  با   یجمع دسته ی دعا خواندن ،یبعد برنامه. دی بده  هم یا زهی جا و  دیبپرس افراد از و د یده قرار

.  است  البالء  عظم  یاله  یدعا  ،زمان  امام  فرج  یدعا  تالوت  آن  و  شود  یم  انجام  هماهنگ  صورت  به   یقشنگ  یلیخ  کار  ونیزیتلو  در

 شروع  یبرا  را  دعا   ن یا  هم  با   همه یجمع  دسته  ی خانوادگ  و   م یکن  انتخاب  مان   جشن  شروع  یبرا را  دعا  نیهم هم  ما   که  است  خوب  چقدر

 را   دعا   نیا  دیتوان  یم  فهرست  دوم  صفحه  در  معموال .  هست  ما  همه  خانه  در  که  است  الجنان  حیمفات  کتاب  هم  آن  آدرس.  میبخوانبرنامه  

 ک یلول  کن   اللهم   ی دعا،    زمان  امام  ی سالمت  یدعا.  می بگو  تان  خدمت  هم  نکته  ک ی.  دیکن  دایپ   حجت  حضرت  فرج  ی دعا  نام   به

  ی عنی.  م یشو  شاد  یفضا  وارد  میخواه  یم  حاال  ،میخواند  را  دعا  یبعد  گام.  است  البالء  عظم  یاله  یدعا  ،ندیگو  ی م  که  فرج  یدعا  و  است

 خواهرم،  ان،یآقا   که  دهد  یم  حیتوض  و  شود  یم  یمجر  افراد  از  یکی.  بدهد  مسابقه  درباره  یحیتوض  برنامه  یمجر  هست  ازین.  مسابقه  یمعرف

 سه ،میکن یم اجرا نیا از بعد که یا برنامه یها بخش نیب چگونه؟. میکن اجرا  مرحله سه در را مسابقه میخواه یم  ،مادرم پدرم، برادرم،

. دیکن  اجرا  دیتوان  یم  ،گذارم  یم  تان یبرا  االن.  میکرد  یمعرف  شما  به  را  ها  یباز  یسر  کی  ؟چیست  مسابقه  یاسام.  میدار  مسابقه  مرحله

 مورد   کی.  است  دشوار  یها  عبارت  تکرار  گرید  مدل  کی.  است  میپانتوم  گرید  مدل  کی.  دارد  خانواده  یاعضا   و  نیوالد  بچه،  سن  به  یبستگ

 سؤال   ، بود  قرآن  در   که  ی نکات  آن  و  داستان  از  است  ممکن.  است  گرید   ی زهایچ  ا ی  دارت  مثال   خانه،   در  موجود  ی ها  یباز  از  استفاده   گرید

  اوردیدرب  ی شکلک  ا ی  دیبگو  یا  فهیلط   کی  نفر   کی  یعنی  خنده،  کنترل  یحت  بادکنک،   کردن  باد  معما،   هب،  ل، یفام  ، اسم  پوچ،  ا ی  گل .  دیبپرس

   .بخندد نتواند ،است مسابقه در که ینفر آن و

 مسابقات   یاسام  گرید  سهیک  در  و  خانواده  یاعضا  یاسام  سهیک  کی  داخل  ،دیا  کرده  آماده  قبل  از  سهیک  عدد   ۲  ،دیرس  شما  مسابقه  به  یوقت

  و  آورد  ی م  در  سهیک  از  را  کند  یباز  است  قرار  که  ی کس  یاسام  قرعه  یگری د  و  یباز  قرعه  نفر  کی  ،دیرس  که  مسابقه  از  بخش  هر  زمان  و

 .  دیکن ی م یباز به شروع

  به   کند   یم  شروع  خانواده  بزرگتر  و  ی را خواهید داشتشاد  لحظات  الل شاء  ان  و  کند  یم  اجرا  او  .کند  اجرا  آقا  یعل   دی بارا    میپانتوم  مثال

  و  نو  خودکار  و  اسکناس  کی  تواند  یم   زهیجا  ،میبمان  خانه  در  است  قرار  که  ییآنجا  از  و  است  ساده  یلیخ   زهیجا  .اعضا  همه  به  زهیجا  دادن

 . باشد وصل خانواده  دو ای نفر کی  هم  یمجاز قیطر از ا ی و  رندیبگ جشن هم  با  خانواده ۲ است ممکن: . نکتهباشد.. .و  تابلو ا ی  و نو کتاب

  زها یچ  یبعض  نکهیا  به  میباش  داشته  کار  دینبا   و  است  مهم  یلیخ  ها  یباز  نیا  در  نامَحرم  و  مَحرم  تیرعا  که  میدار  توجه  همه  عتا یطب

 . است روشن همگان بر  اصل نیا و شده فراموش

 . شوند ناراحت که مینکن یکار پس  .میریگ  یم  جشن عصر امام  یبراما 

  خانواده   یاعضا  از  یکی  و  میآور  یم  را  سهیک،  م یکرد  عرض  خدمتتان  یمعرف   و  شنهادیپ   قسمت  در  که  همانطور؛  مسابقه  یاجرا   به  میبرس

  خودتان   که  ینیریش  ا ی  کیازک  استفاده  با .  رسد  یم   ییرایپذ  نوبت به  آن  از  بعد   و   شود  یم  اجرا  و  کند   یم   انتخاب  را  مسابقه  نوع و  فرد  اسم

 .  دیکن ی م  لیم ،اند  داده  قرار همه یبرا عصر امام  که ی برکت از. د یبر یم  لذت و دیکن جان نوش  و ییرایپذ   ،دیکرد درست

  حتما   و  میگذاشت  خدمتتان  و   میداد  شنهاد یپ   شما  به  ها  نعمت  عنوان  تحت  را  ی متن  ،ها   نعمت  مورد  در  .است  خانواده   با  گفتگو  ، بعد  قسمت

 .د یباش داشته اِشراف تا دیکن مطالعه و مرور را متن نیا جشن از قبل

 در   را  یمختلف  یها  نعمت  ما  که  د یگو  یم  شما  به  متن  نیا.  دیباش  داشته  ییگفتگو  است  قرار  و  بخواند  را  آن  دیبخواه  اعضا  از  یکی  از

 گری همد  ی گرم  به  میمجبور  ،مییبشو  را  مان یها  دست  دائما    میمجبور  مانیها   یگوش  به   زدن  دست  یبرا  مقدار  کی  که   االن  و   میدار  اطرافمان

 یبانک  کارت  شما  ی حت  .م یا  دهیرس  ی سخت  به  و  رفته  دستمان  از  که  ییها   نعمت   چه  .م یاوریب  در   ادا  ی کل  دادن   دست  یبرا  ا ی  و  م ینکن  بغل  را

 . میده انجام  د یبا فنگ و  دنگ ی کل  با االن یول  بکشد کارت شما یبرا او  تا د یداد ی م فروشنده به یراحته ب را

 چه  تا   واقعا    میدان  ی نم  ما   و  شده   سخت  مانیبرا  االن   میرفت  ی م  دیخر  یبرا  که  ساده  نان  کی  د یخر  و  شده   مکافات  ! دیینگو  که  نان  دیخر

 گفتگو   خانه  در  که  است  الزم  و  بوده  ما  یها  نعمت  ها  نیا  و  بهتر؟  ای  شود  بدتر  است  قرار  که  میدان  ینم  و  کند  دایپ   ادامه  است  قرار  وقت

  نیا  در  ، دارند  ی خاطرات  بزرگترها  اگر   است  خوب  یلیخ  و   دیکن  گفتگو  آن  مورد  در  . دی د  دیخواه  را  یجالب   نکات  متن  ن یا  در  شما   .میکن
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  را نکات  یکسری دیتوان  یم  که هست ی خوب یلیخ ی فضا نجا یا. ببرند لذت و  کنند  استفاده هم   آنها خاطرات از ها  بچه تا  کنند  ان یب انیم

   .دیکن یآور اد ی  هم به

  همان   به .میکن یم اجرا را مسابقه  یبعد قسمت ،آن از بعد   .دیباش داشته یخوب ی دورهم شالل ان است ی مهم یلیخ قسمت قسمت، نیا

  یسر  کی  . هست  ی مهدو  مشاعره  انجام   ،م یداد  شنهادیپ   که   ی بعد  قسمت  .شود  ی م  اجرا  و   د ی آ  یم   در  قرعه  د یق  به   گهی د  مسابقه  ، باال  سبک

 را   کاغذ   تا   چند  نجایا  دیتوان  ی م  شما  م یکن  یم  ارسال  نمونه  عنوان  به  ما   .است  فراوان  هم   یمهدو  اشعار  .میکن  ی م  ارسال  خدمتتان  اشعار

د می توانی  ، دهید  انجام  مشاعره   دیخواه   یم  نکهیا  خاطر  به  را  یگوش  استثنائا   نجا یا)  داشته باشید.  افراد  یگوش  یرو  ا ی دیباش  گرفته  نتیپر

 سرش   یجور  نیهم  اتاقش  رد  رفت  خانه  برادر  مثال   دی دید  دفعه  کی  االو  .دنبزن  چرخ  گرید  یمجاز  یفضا  و  پاواتس  دنبرو  ستین  قرار  بهید.

  شروع  نفر  کی .هست یگوش یرو  اشعار ( دیهبد  انجام را کار  نیا د یبا  یمهدو  مشاعره انجام یبرا فقط باشد  حواستان پس  بود.  لیموبا در

 که کند ی م  انیب را مطلب نیا و  کند یم

 . مکن جدا  خود از و  کن جدا مرا من از / مکن وا ،شیخو سر ز مرا ام بسته دل

 نون  حرف  نیاول  با  را  یشعر  یکس  هر   سرعت  به انجام دهید:  را  کار  نی ا  دیتوان  یم اصال  ای   گردد، یم  فرد  آن  .شد   درست!  بده  ن  خانم  زهرا

  شتر یب  اتیاب  و  اشعار  تعداد  هچ  هر  .شود  یم  درست  یجالب  یفضا  .دیهست  بلد  را  مشاعره  خودتان  به ترتیب هم می توانید.  .بخواند  ،کرد  دایپ 

 مکث   و  تمرکز  فکر،  اتیاب  از  یبعض  یرو  دیتوان  یم  م یگو  یم   هم  باز  ،قسمت  نیااتمام    از  بعد  . کند  یم  کمک  که  است  نفعتان  به  ، باشد

 آن  در  هم را  مانیروز است ممکن .است یروز و رزق یشبها ،شبها نی ا میگفت چون . شود یم  گرفته یخوب  یلیخ نکات  لل ءاشا ان .دیکن

 نکته  کی .سبک همان به .هست مسابقه  یاجرا قسمت ،برنامه آخر قسمت  .برسد ما به یجالب یلیخ نکته ،اتیاب از یکی در  و بدهند شب

 از  بعد  و  دییبفرما  پخش  را  میداد  ارائه  خدمتتان  که  ییسرودها   هم  برنامه  نیح  در  دیتوان  یم  شما  که  کنم  عرض  خدمتتان  از آن  قبل  هم

 داشته   خانه  در   هم   دور   را  ی شاد  لحظات   زمان  امام   و   خدا  لطفبه    میتوانست  که   حاال   . هست  برنامه  ی انیپا  ی دعا  خواندن  هم  مسابقه

 خودمان  دست نکهیا یبرا  .میکن دعا ا یدن مردم همه نجات یبرا دییای ب (ندارند را نعمت  نیا ها یبعض متاسفانه) ،است نعمت نیا و میباش

 را  ما  لیس  .هستیم  نیزم  کف  ما  همه  .میبشو  نوح  حضرت  یکشت  سوار  د یبا.  میبسپار  زمان  امام  یها  دست  به  را  های مان  بچه  و

 قسمت   نیا  در   د ییایب  پس   . ببرد  نی ب  از  د ی با  خودش  و   م یده  شکست  را   کرونا   د ی با  خدا  یاری   به  ما   که   میباش   مطمئن  ، میباش  متوجه  . برد  ی م

  ظهور   یبرا  مان  خالصانه  یدعا  با  هم   با  همه  ،میگذران  ی م  خانواده  با  را  بخش  لذت  روز  کی  که  حال  نیع   در  میخواه  یم   .میکن  دعا  خالصانه

 هر   که  واجور  جور  یها  یماریب،  جنگ  ، ظلم  ،رقف  مشکالت  همه  از  ای دن  مردم  تمام  و  خودمان  نجات  یبرا  ،شان  ی سالمت  و  زمان  امام

  . کردند  فراهم را طیشرا ن یا که یدوستان  آن یبرا میکن  دعا خالصانه  . فتدیب ی اتفاق چه بعد  ستین معلوم ، کرونا  االن .د یآ یم جور کی روز

 آن  از  که  میبده  قرار  همه  اریاخت  در  میتوان  ی م  که  نجا یا  به  دهیرس  شان  تجربه  تا   کردند   اجرا  را  ها   جشن  و   کردند  فکر   که  یکسان   ، من  نه

 همه   حال  به  خوش  .دییبفرما  دعا   .شده  گرفته  کمک  هم شده  درست  که  ییفکرها   اتاق  و  شده  درست  هم   ها گروه   نیهم  در  که یی فضاها

  خوش   یروزها  در  شاءالل  ان  . دعا  التماس  .ما   و  شما  حال  به  خوش  . گذراندند  شان  خانه  در  زمان  امام   با  را  جالب  روز  کی  که  یکسان

 خانوادتان  و  خودتان  و  زمان  امام  یسالمت  یبرا  .نگهدارتان  خدا  . میکن  یم  زنده  را  روزها  نیا  خاطرات  و  مینیب  یم  را  گرید  هم  ظهور

 . فرجهم عجل  و محد  آل و محمد  یعل  صل اللهم  !مرتب کف  کی هم بعدش  .دیبفرست  بلند صلوات هم

 

 جشن:   یجهت تالوت ابتدا  ی شنهادیپ  هیآ

ل   م  ِبَماء  َمِعین   ق  ِتیک  َمن  َیأ  ا فَ ر  م  َغو  ک  َبَح َماؤ  ص 
َ
م  ِإن  أ ت  ی 

َ
َرأ

َ
 ﴾ الملک  ۳۰﴿ أ

  تانیکه برا ستی]تا آنجا که از دسترس شما خارج گردد[ پس ک .فرو رود نیشما در زم یاگر آب مورد بهره بردار ،د ی: به من خبر دهبگو

 ! اورد؟یآب روان و گوارا ب

 ؛ ندیفرما یچه م فهیشر هیآ نیا ریدر تفس أئمه مینیبب حال

 نقل شده است:  نیچن از امام باقر ه،یآ نیا ریتفس در

 ( )حضرت مهدى .کند به عدل الهى مى  امیدر باره امامى نازل شده است که ق هیآ نیا»
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امامتان را نیابید و او را نبینید، چه خواهید   هرگاه  : نقل شده است که فرمودند  فهیشر  هیآ  نیا  ل یذ  بن جعفر  یاز امام موس  نیهمچن

 ( 360 ص  ،2 ج النعمة، تمام و الدين كمال) ؟کرد

ب بر اساس چند امام به آ  هیتشب.  اند   کرده  لیرا به امام حق تأو  ارائه فرموده و آب  هیاز آ  یباطن  یریتفس  امام  ،شود  یم  مالحظه  چنانچه

 وجه است: 

 ی زندگان  ، اگر امام نباشد  نطوریخود را ادامه دهد. هم  ی جسمان  یزندگان   تواند ینم  ، که اگر آب نباشد  دارد  ی انسان به آب بستگ  یزندگ   -۱

 . انجامد ی م یحاصل  ی و ب یبشر به خشک یروحان

است که خداوند آن را بر    ییاز نعمتها  زی، امام نآن ندارد  جاد یدر ا  ینقش  چگونهیبشر ه است و  ی تعال  یهمانگونه که آب از مواهب خدا  -۲

 .ستین یدخالت و أثر چگونهینصب او ه و نییرا در تع  ی انسان تفضل کرده و آدم

همان است که از    زیامام ن  . وکند  ی را بدان شسته و پاک م   شیخو  یو نجاسات ظاهر  یجسم  یها  ید یکه انسان پل  ستیب ماده اآ  -۳

 .  گردد  یرها م  یگمراه جهل و لیو رذا ها یدیاز پل لهیوس ن یرا آموخته و بد عتیشر احکام و او پروردگارش را شناخته و قیطر

ثر است. همانگونه ؤم  نیدرنظم زم  نشینظام آفر  یآن دارد و بر مبنا  ری در ثبات و مس  ینقش عمده ا  ،موجود است  نیکه در دل زم  ی آب  -۴

 باشد.   یمخف بتیغ   یهرچند پشت ابرها  .شوند ی موجودات از وجود او بهره مند م  یه انسان و بلکه تمام کاست امام 

  یم  رای)ز کند  یها حفر م  و چاه گردد یرا م نیو به طلب آن زم زدیخ یآن برم یبه جستجو   یهمانطور که در موقع فقدان آب، آدم -۵

نجات از مشکالت   یامام برخواسته و برا  یالزم است به جستجو  نگونهیهم  ، آب است(  افتن ی مشروط به    شا  ی جسمان  ی که زندگان  داند

 . ابدیرا ب واراو آب گ نیآن ماء مع شیو معنو یماد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هم   دندیرس  زمان  امام   خدمت  که  یافراد  تشرف  داستان  ۳  از  دیتوان  یم  ،د یکن  یم   انیب  را  ها   نعمت  مطلب  که  یقسمت  در  یراست

  و   یح که  میکن ی م ی زندگ یامام زمان در میدار که  میبدان ما که شود  یم  باعث نهایا .دیدانست صالح خودتان که  کدام هر  .دیکن استفاده

 دست   از  هم  را  نیا  پس  .کردند  یم  ی زندگ   زمانشان  امام  با  زمان  آن  در  زمان  آن  مردم  که  یمجتب  حسن  امام  مانند  .هستند  زنده  و  حاضر

 . شاءالل ان د ینده

 ( سایت گروه آموزشی سفیران مراجعه نمایید متون داستان و مسابقات این کارگاه، به صفحه کارگاه درهت دریافت فیلم ها و ج)

 ، کلیک نمایید رود به صفحه کارگاه جهت و

 

 : یمشاعره مهدو متن

 اب یرا در ها   می! بدیاصل ام یا

 اب یرا در ها   میتیهمه!  ی بابا

 است، آقا!  میچند خدا خودش کرهر

 ابیرا در ها   میاکریکن و  یلطف

https://safirangroup.com/19861/workshop-200/
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************** 

 وا مکن  شیسر خو ام مرا ز دلبسته

 من مرا جدا کن و از خود جدا مکن  از

  ریدست من بگ  ا یکه ب متینگو هرگز

 رها مکن  تیعنا  ز یگرفته ا میگو

*************** 

 شود   ی م ریزمان آمدنت د دارد

 شود  یم ریزنت پ  نهی جوان س دارد

  یشو یم  رهیعملم خبه نامه   یوقت

 شود   یم ریتو سراز ده یاز دو د اشک

  ************* 

  رواریمن هم زه ده یدل رم نیا یک

 ؟شود  یم ریتو تسخ ی دام چشم ها در

  تیطوفان معصشکسته  یکشت نیا 

 شود  ی م ریذوق دست توست که تعم با

  ****************** 

 گناه  دلم لحظه  یکنم پا  یم حس

 شود  یم ریزلف تو درگ یحلقه ها با

 اشک قنوت شب شما   یقطره ها در

 شود  ی م ریگمشده تکث حیضر عکس

 شماست  بانهیغر  یها هیگر ریتقص 

 شود! یم ریغروب جمعه چه دلگ  ایدن

***************** 

 که بر قبرم به خوانند  یترسم از روز یم

   دهیآقا رس نیو از جا و بب زیبرخ

 خدمت اما  یکردم من برا ریخأ ت 

 دهیاسم حاجت برده ام در جا رس تا

 یی کجا  ای فصل پنجم دن دیخورش 

 دهیفقط سرما رس  نجایتو قسم ا یب

*************** 

 کدام آبرو، روزشمارش باشیم   با

 ها منتظر صبح وصالش باشیم عصر

 منتظر سیصد و اندی مرد است  سالها

 مرد نبودیم که یارش باشیم  آنقدر

 امروز به ما اذن مالقاتی داد  گیرم

 نیست که راهی دیارش باشیم   مرکبی

 آمد خبر رفتن ما را بدهید   اگر
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 ت کنارش باشیم  گمانم که بنا نیس به

*************** 

 تو یک عمر شنیدیم و ندیدیم تو را ز

 وصالت نـرسیدیم و ندیدیم تو را به

 مـا فـقـرا شـربـت وصل تو نبـود روزی

 هجر تو چشیدیم و ندیدیم تو را زهر

 ایام کهن سالی ما جلوه کنی!  مگر

 جوانی که دویدیم و ندیدیم تو را  در

 یک پرده فقط فاصله بود  اندازه گاهی

 را نیز کشیدیم و ندیدیم تو را پرده

 کردیم تو را خواب ببینیم شبی سعی

 از خواب پریدیم و ندیدیم تو را سحر

 در پی تو رند و نظر باز شدیم مدتی 

 را غیر تو دیدیم و ندیدیم تو را  همه

 تو جان بدهیم اقل کاش دم خیمه ال

 : رسیدیم و ندیدیم تو را ... بگوییم تا


