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 ؟ میمحل چه کار کن یخوام در رابطه با بچه ها یعذر م .1

بهترین برنامه از شناسایی درست نیازهای آنها و ارتباط ایجاد کردن با آنها در حد تخصص و توانایی خود ماست. 

شکل دارند سی م ست یا عربی به آنها درس بدهم ارتباط می  مثال اگر از نظر در ضی، زی و من می توانم مثال ریا

گیرم و اعالم آمادگی می کنم و مثال یک آقا می تواند با آنها فوتبال بازی کند و یا هر شخخخصخخی که عالقبند به 

اد می ایج اصالح امور هستند می توانند از یک بروز شروع کنند و گفت و شنود کنند و این بسترهای جدیدی که

 شود.

جهت  و نه از خداوند و سپس آسان گرفتن و قدم برداشتنقطعا چنین فعالیت هایی نیاز دارد به درخواست خالصا

 مشکالتشان. دادن دیگران به سبت اصالح و رفع 

یکی از مهبترین اقدامات، خالقیت و ابتکاری اسخخت که به لطخ خدا نصخخی  ما می شخخود و می توانیم راهکارهای 

 ی را شناسایی کنیم. و البته محوریت مسجد هبیشه در اولویت های کارهای فرهنگی است.جدید

 

 تیرا در خود به فعل یاسخخبا اله دیبا ایدن نیما اسخخت که در ا ی یدر واقع شخخناسخخنامه ح  ریجوشخخن کب .2

 رد؟یگیقرار م یمورد چگونه است و در چه دسته بند نیدر ا یزی.برنامه رمیبرسان

ست اگر منظور از  سلم ا شد، م ست که کاری انجام بدهیم که م دمه ارتباطات بر محور حق با برنامه ریزی، این ا

شود. در این  صالح می  صالح کنیم، رابطه ما با مردم نیز ا شویم و رابطه با خدا را ا که هر قدر به خداوند نزدیک ب

نواع صفات و اسباء الهی را آشکار صورت دعای جوشن کبیر می تواند به صورت تفصیلی و جزئی، نیازهای ما به ا

شود. برای هبین، مطالعه و خواندن و انس با این دعا و تدبر در فرازهای  شد و ت رب ما به خداوند ب کند و باعث ر

 آن مهم است ولی با این نگاه باشد که هر اسم خدا، نیازی از من و جامعه را رفع می کند و محتاج به آن هستیم.

 

 در نظر گرفته بشه؟ دیبا ییبا افراد چه فکتورها یبدلدر رابطه با بروز ه .3

 مبحث هبدلی، در آینده ان شاء اهلل ارائه می شود.

 

 م؟یکن کینزد دهدیزود رخ م یطیمح طیشرا نیکه با ا یرا به بلوغ جسب گرید یبلوغ ها یچطور .4



با ایبان و توکل بر خدا و اگر منظور برای بچه های ماسخخت، هر چ در بیشخختر آگاهانه و با برنامه ریزی و سخخپس 

توسل بر اهل بیت علیهم السالم اقدام کنیم، زودتر این بلوغ اتفاق می افتد. برای هبین شبا را ارجاع می دهم به 

کتابهای طی  گزینی و خیرگزینی و حسخخن گزینیا البته در شخخبکه اجتباعی بله، کانال آرشخخیو نسخخل توحیدی، 

ته که خوب است بشنویم و توضیح بیشتر این ها، نیاز به جلسات مفصل برخی از صوت هایی را به اشتراک گذاش

 دارد.

 

 د؟یکن خیعزت نفس را تعر دیلطخ کن شودیعدم عزت نفس است؟ م یعنیعدم کرامت  .5

در  و نباشد. و خواری و پستی است که در ذاتش، متفوّق و برتر باشد و در او هیچ هوان و ضعخ کسیکریم بله. 

سی که عزت  ست. پس ک صفت در او قوی تر ا شد این  اولین مرتبه خداوند قرار دارد و هر که به او نزدیک تر با

نفس دارد، خود را به بهای اندک و دنیای پسخخت نبی فروشخخد. با امثال یزید بیعت نبی کند. زیر بار گناه و  لم 

ست. نبی رود. و یک برتری در ذات او وجود دارد و در این برتر سی نی سته به ک ستا واب سی نی ه هبی، وام دار ک

 دنیا روبروی او باشند او می ایستد )البته در راه حق(.

 

 د؟یدهیم یشتریب یکاربرد حیتوض یاگر مبکنه درمورد ضرورت بحث بلوغ عاطف .6

شخخویم. بلوغ عاطفی اگر رخ ندهد، روابط گوناگون ما را در خودش هضخخم می کند. در برابر آسخخی  ها منفعل می 

شاور برویم.  شه باید پیش یک م سأله نداریم. هبی شاهده جزئی روابط و حل م شکست می خوریم. توان م سریع 

دیگران باعث رشخخد ما نبی شخخوندخ برخی ها را می بینیم دچار حسخخد می شخخویم...برخی دیگر را و دچار بخل می 

ا باالتر می بینیم... گاهی مرتبط از دیگران شخخویم... در برخی موارد بر دیگران منت می گذاریم... گاهی خودمان ر

 توقع داریم... و نهایتا نارضایتی از خود و دیگران خواهیم داشت و دیگران را م صر می دانیم و نعبت نبی بینیم...

 

 خود هبان برنامه روزانه است؟ یمنظور از برنامه برا .7

 نوشتن برنامه، شامل برنامه های بلندمدت، میان و کوتاه مدت و روزانه می شود. 

 

فرد م ابل هم از اهداف و م اصخخد ما مطلع باشخخد؟ مثال در موقع  دیبا ایآ یکه در هر رابطه ا نهیسخخوالم ا .8

 رد؟کنبود اون مورد را رد  یکیم اصد صحبت کرد و اگر م اصد  نیراجع به تک تک ا دیانتخاب هبسر با



نه در هر رابطه ای معبوال لزومی ندارد دیگران از م اصخخد ما باخبر باشخخند، مگر اینکه بخواهیم آنها را هبراه خود 

ست  ساس حق و زندگی مؤمنانه و خدامدار ا صلی که حرکت بر ا صد ا سر، م  کنیم... در نتیجه برای انتخاب هب

صالح ام سپس قیام و جهاد در راه خدا و ا ست.  سیار مهم ا سی ب شود. البته اگر ک سنانه مهم می  ور و زندگی مح

با کسی باشد، چه خوب است که  7مؤمن بود، هم کفو او هم یک مؤمن است. و اگر رتبه و درجه یک مؤمن مثال 

 واج کند، با موانعی روبرو می شود.که از او باالتر یا حداقل مثل او باشد ازدواج کند و اگر با پایین تر خود ازد

 

 م اصد وجود دارد؟ نیدر ا یتیاولو ایآ  .9

 م اصد ما عبارت شدند از کرامت، احسان، قیام و اصالح

 و کرامت رتبه اول را داردا یعنی تا شخصی کریم نباشد خیرش به کسی نبی رسد.

 سپس احسانا یعنی مشاهده زیبایی های ع لی موجود در عالم وجود

 و سپس قیام و اصالح

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

 


