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 الرحمن الرحیم ...ابسم 

 عجل ا... تعالی فرهج الشریف علیک یا صاحب الزمان اردکنا و ارشدان ...صلی او 

 جشن خونه به خونه سناریومتن 

 با دوست خود Aشخص تماس اول الف(

ر خوایم بیایم دای میمن و چندتا از دوستام چند دقیقه ای!!؟ چونخونه ،سالم دوست من عیدت مبارک

 بیای پایین!که نم زخونتون، حاال رسیدم بهت زنگ می

 توسط اعضای گروه و آماده شدن برای اجرای برنامه رو نصب دکو به محل رسیدنب( 

کنن و وی را با اسم کوچک و پسوند رو بوسی میدست داده و  ، Aا دوست شخصِگروه ب ی اعضایدر ابتدا همه نکته:

 د.کننخطاب می "جان"

 ج( شروع صحبت اعضای گروه

A . هست و ما تصمیم گرفتیم که  علیه السالمدونی که امروز روز میالد امام زمان ب حتما می)دوست اصلی( خ

ترین دوستشو معرفی و قرار شد هرکسی بهترین و صمیمی رو به دوستامون تبریک بگیم  عزیز و مبارکاین روزِ

 رو به عنوان بهترین دوستم انتخاب کردم. کنه و من هم شما

B مون!اغ ادامه برنامهکنیم بعد بریم سراول یک پذیرایی از دوستمون ببهتره کنم . خب من فکر می 
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گوید میش با او کنه و از نحوه شروع دوستیرو به سایر اعضا معرفی می دوست خودش ،Aشخص  ،حین پذیرایی :نکته

گروه از آشنایی با فرد مذکور احساس خوشبختی کرده و  های خوب دوستش رو بیان میکنه و سپس اعضایو خصلت

 .کنندخودشون رو معرفی می

C آقایای با شما که دوستِ. خب ما قصد داریم چند دقیقه  A  صحبت کنیم،  علیه السالمهستید پیرامون امام زمان

است  علیه السالممهدی ن دوازدهمین و آخرین امام شیعیان هستند که اسمشو علیه السالمکه امام زمان  ددونیقطعا می

. حضرت ام دارندن سالم ا... علیها و مادرشون هم حضرت نرجس خاتون علیه السالمو پدرشون امام حسن عسکری 

 ، دشمنانِعلیه السالمدر شهر سامرا متولد شدند و هنگام شهادت حضرت امام حسن عسکری  علیه السالم مهدی

واقع ی خدا این امر رادهنن که به اذن و ارا به شهادت برسو علیه السالمدد بودن که حضرت مهدی درصَ ،ایشان

مین االن در دوران غیبت به سر ها پنهان شدند و تا هبه اذن و قدرت الهی از دیده علیه السالمو امام زمان  نشد

 برند.می

D  های الهی هستند که دارای یک سری ویژگی علیهم السالم. همه ی امامان ما از حضرت علی تا حضرت مهدی

 علیه السالمامام  علمِ ،هانداده است. یکی از این ویژگی ها را به هیچ کسی به غیر از ایشانوند کریم این ویژگیخدا

 بود -پدر علم شیمی-ابر بن حیّان ج که یکی از آناننفر شاگرد،  4000 ،علیه السالماست، مثال در زمان امام صادق 

ی هاو یا مثال یکی دیگر از ویژگی کرد.استفاده می علیهم السالمنشست و از علوم اهل بیت پای درس ایشان می

ها یک تنه با لشگر ی جنگکه در تمام علیه السالم، مثال حضرت علی باشدمیالهی ایشان  قدرت، علیه السالمامام 

یک تنه از  ،ی خیبر روکردن و در اون ماجرای جنگ خیبر، درب قلعهجنگیدن و از مسلمانان دفاع میدشمن می

 نفر آدم الزم بود تا اونو باز و بسته کنند. 40جا کندن و به عنوان پلی بر روی خندق قرار دادند. دری که 

آنان هست، امامان ما به قدری نسبت به ما مهربون هستند که امام  مهربانیاما یکی از هزاران ویژگی امامان ما 

)مانند(  و ( دوقلویا )همزاد استبرادری و دلسوز، است پدری و ،رفیق است نیسیاَ فرمودند: امام علیه السالمرضا 

 "خود کوچک فرزند به نسبت مهربان است مادری

A تونه هرکاری رو انجام بده و ه ویژگی از جمله قدرت الهی که می. حاال ما همچین امامی که دارای یک عالم

مِ السالعلیه یا علم الهی که نسبت به همه چی اطالع داره و نسبت به ما خیلی مهربونه رو داریم... اما این امام زمان 
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شه در دوران غیبت از قدرت بینیم و حاال به نظر شما آیا میبت هستند و ما ایشان را نمیغی ما اکنون در دوران

بچشیم!!؟ قبل از اینکه پاسخ این سوال رو  ایشون رو بهره ببریم و طعم شیرین مهربونیِ و علم امام زمانمون

نداشتن پیش  هم غیبتیحتی امامان دیگه که  بدی الزمه بهت بگم که این سوال حتی برای افرادی که در زمانِ

دورتر از شهر امام بود زندگی  ، افرادی بودند که در شهرهای دیگری کهعلیه السالمامام کاظم  اومده بود، مثال زمانِ

، شدند که امام زمانشون رو ببیننها موفق نمیها خیلی سخت بود و خیلیها رفت و آمدکردند و اون زمانمی

توانم در سوند و از ایشان پرسید آیا من میر علیه السالمم کاظم یک روزی یک نفری به سختی خودش رو به اما

 های شما بهره ببرم!؟و از ویژگی مراه دور با شما ارتباط داشته باششهر خودم و از 

 هات رو تکان بدی و با ما صحبت کنی !فرمودند بله که می تونی! فقط کافیه لب علیه السالمامام کاظم 

 سش کنیم!تونیم خیلی خوب حِبینیم اما میه وجود داره اما ما اونو نمیست کهخیلی چیزها در اطراف ما 

کنیم، یا نیروی بودن و نبودنش رو حس می ،شه اما به راحتیژن عنصری هست که با چشم دیده نمیمثال اکسی

ابری قابل دیدن نیست اما به راحتی قابل حس هست! بزار بهتر بهت توضیح بدم زمانی که هوا   اصالً که جاذبه

 یهمه شه اماهیچ وجه دیده نمیینکه خورشید به هست و خورشید پشت ابر پنهان شده رو در نظر بگیر با ا

 .استفاده کنند ،پشت ابر یدِتونن به راحتی از نور خورشعم از حیوانات و درختان میموجودات اَ

B  فرض کن داخل اتاقت یک گلی داری، خب طبیعیه که این گل برای رشد نیاز به نور داره و شما باید .

کنار بزنی تا نور از پنجره وارد اتاق بشه و یا اینکه گل رو شرایطی رو فراهم کنی که نور به گل برسه مثال پرده 

 !ید رشد کنهنور خورشاز ل با استفاده گبری و در معرض نور قرار بدی! تا رو بیرون ب

نورِ علم و قدرت باید کاری کنیم که به ایشون نزدیک بشیم تا از  علیه السالمحاال ماهم در دوران غیبت امام زمان 

 نزدیک شد!!؟ علیه السالمایشون استفاده کنیم اما چطور میشه به امام زمان  و مهربونیِ

اینه کنیم انجام بدیم دوستام هم سعی می و من هایی کهکارهای خیلی زیادی میشه انجام داد اما ساده ترین راه

 که: 
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هست، خیلی راحت میشه با امام  علیه السالمهمین صحبت کردن با زبان فارسی و خودمونی با امام زمان  .1

 ...صحبت کرد و درد و دل کرد علیه السالمزمان 

 تونی یکبار امتحان کنی تا اثرشو ببینی!می ولبه خیلی جا که علیه السالمو یا نامه نوشتن برای امام زمان  .2

خودمون رو به امام  ،مثل دعای فرج استفاده از دعاهایی که خودشون فرمودندتونیم با و یا اینکه ما می .3

 .نزدیک کنیم علیه السالمزمان 

یک کیک تولد آماده کردیم و قصد داریم این کیک رو به  علیه السالمخب ما امشب به مناسبت تولد امام زمان 

سهیم  علیه السالمتولد امام زمان  محترمتون در برگزاری جشن یشما هدیه بدیم تا شما هم در کنار خانواده

 .باشید

تولد هم تبریک  اما قبلش یک درخواستی از شما دارم و اون اینکه معموال توی هر جشن تولدی به صاحبِ

قطعا و حتما صدای  علیه السالمدن، االن شما مقابل دوربین ما با این اعتقاد که امام زمان گن و هم هدیه میمی

بگید که به عنوان هدیه چه کاری رو  معلیه السالبگید و به امام زمان  به ایشون بریکشنوند یک پیام تمی ما رو

 شان انجام بدید!!؟ای حاضرید برای

 عکس سلفی و خداحافظید( 


