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ایامی که اکنون در آن هستیم را همه خوب میشناسند چرا که حتما از هر خاندانی یک یا دو نفر به سفر مبارك حج و دیدار 
، به این خانه پروردگار یکتا مشرف شده اند و این موضوع سوژه بسیار مناسبی جهت تذکر خدمتگزاري در کالس میباشد 

صورت که مدرس عزیز به اقدام به ساختن بلیط هایی با شکل و شمایل بلیط هاي واقعی پرواز مشهد به مدینه مینماید و به 
البته این متون (( تعداد افراد کالس و به اسم هاي شخص آن ها این بلیط هارا میسازد و تذکر را به این صورت آغاز میکند 

  )) رس عزیز از خود خلق نماید در رشد سخنوریش مأثر تر خواهد بود پیشنهادي میباشد و هر چه مد
. . . حج واجب . .  کجا ؟؟؟ . . . میدونید چرا ؟ آخه بعضی از اقوام ما رفتن راستیتش این ایام دل من خیییییلی گرفته ، 

  ...  ))قبرستان بقیع یا خونه خدا یا بچه ها اسم ببرند مثل مدینه یابگزارید (( . . کجاي حج واجب رو دوست دارم میدونید من 
حج واجب رو براي این دوست دارم چرا که تنها  من. . .  من همه این هارو دوست دارم ولی مقصود حرف من هیچکدوم نبود 

طعا تو صحراي عرفه تو صفا و مروه ق. . اونجا قدم میزارن . . .جایی که مطمئنم امام زمان قطعا توي اون ایام ، اون جا هستن 
  پا میزارن و فرصت مناسبیه که خدمت حضرت برسم 

واسه همین دیدم الحمد هللا وضعیت مالی بد نیست یه بانی هم پیدا کردن که اگه بخوام برم مکه تنها نباشم و تونستم براي 
  همه شما بلیط جور کنم که همه باهم بریم خدمت امام زمان 

قطعا بچه ها شکه زده . . . ا پنهان بوده است را در خدمت آن ها قرار دهید بلیط هارا که تا به این لحظه از دید بچه ه(( 
و کمی بازار داغی کنید که مثال هزینه خیلی زیادي را شما متحمل شده اید و اصال نگران اجازه پدر و مادر  خواهند شد

  )) نباشید ، قسمت باشند اجازه میدهند و امثال این جمالت 
  :از بچه ها سوال کنید * 

به همراه دوستانتون  –بچه فرض کنید شما بزرگ شدید ، یک فرد کامل شدید ، فرض کنید به همراه یه عده اي رفتید سفر 
وقتی برمیگردید میبینید چند تا از دوستانتون که قسمت نشده بود با شما مسافرت بیان براي برگشتن شما برنامه ها  –

وقتی شما از سفر برگردید و با . . .  سفره اي پهن کردن ، مهمونی دعوت کردن ، جشنی گرفتن . .  چمیدونم . . . .  چیندن 
  چه حسی بهتون دست میده ؟؟؟؟ این صحنه روبرو بشین نسبت به اون افراد

من اگر باشم خیییلی به اون دوستی که براي من اینچین کار هایی کرده باشه عالقه مند میشم و بعدا هرچی از دستم بر بیاد 
کارشو راه میندازم ،  سعی میکنم مشکالتش حل کنم  ، سعی میکنم تو غم شادي هاش کنارش باشم . . . .  براش انجام میدم 

  ه از اون افرادي که توي سفر همراه من بودن خیییلی بیشتر دوستشون خواهم داشت و خالص
اگر فرض کنیم االن امام زمانمون رفتن مکه اوال که دلیل نمیشه یاد ما نباشن و کمک تمام لحظه هاي زندگیمون دوما ما باید 

  ان شاءهللا . ام زمانمون فراهم کنیمتمام تالشمون رو داشته باشیم و تمام همتمون رو جزم کنیم مقدمات ظهور ام
  . . . . . و چه کاري بهتر از 

 ))میتوانید توضیحاتی در باب خدمت گزاري که براي کالس خود در نظر گرفته اید را شرح دهید (( 


