
 بسم ا... الرحمن الرحیم

 صلی ا.. علیک یا صاحب الزمان

 !!! غیبت گره

طناب  –لوازم مورد نیاز : مقداری ریسمان ) طناب ساختمانی که از ابزار فروشی ها میتوان تهیه کرد  ( 

 نخ نازک  –نخ کاموا  –معمولی 

آن بزند و آن را به شما بدهد و  در ابتدا به بچه ها ریسمان را بدهید و بگویید که هر نفر یک گره بر روی

شما آن گره را باز کنید و به نفر بعدی بدهید که او هم گره ای بر آن بزند و دوباره شما باز کنید ، سپس 

طناب معمولی را بدهید و بگوید یک گره بر روی آن بزنند و دوباره مانند قبل باز کنید سپس نخ کاموا 

ن را باز کنید و اگر نتوانستید به یکی از بچه بگویید تا آن را برای شما بدهید کره ای بزنند و اگر تواستید آ

 باز کند اگر توانست باز هم گره بزنید و اگر نتوانست وارد موضوع خود شوید و بگویید :

بچه ها دیدید هرچه قدر گره بزرگتر باشه راحت تر باز میشه و این گره ای که با این طناب خیلی بزرگ 

ت باز شد و اون گره ای که با طناب نازک تر زدین یکم سخت تر بود ولی راحت تر باز شد . زدین خیلی راه

 . . 

داره میتونه راحت  –مثل ما بزرگتر ها  –بچه ها گره این طناب بزرگ رو یه آدم که دست های بزرگی هم 

راحت بازش بازش کنه و اون گره ای که با طناب دومی زدین برای شمایی که دست هاتون کوچیکتره 

میکنین تا به من و اگه این نخ کاموایی رو گره بزنین شاید به یه دست ضریف تر و کوچیک تر احتیاج 

 داشته باشه . . . 

 )) نخ نازک را نشان دهید (( 

بچه ها این نخ خیلی نازک رو ببنین اگه این نخ یه گره خیلی ریز داشته باشه دیگه باز کردنش کار هرکسی 

 نیست . . . 

چه ها همه یما تو زندگیمون مشکالت خیلی زیادی داریم ، اگه مشکالت زندگیمون مثل این گره ها باشه ب

، بعضی هاش خیلی خیلی خیلی راحت باز میشه . . .  خیلی هاش یکم سخت باز میشه ولی بازم باز میشه . 

بازش کنه که خدا خیلی  که باید یه کسی. .  ولی بعضی از مشکالت هست که اینقدر گره ش ریزه که باید 

 دوستش داشته باشه . . . 



بچه ها من یه گره خیلی خیلی ریز سراغ دارم که تا االن هیچ کسی بازش نکرده ، چون یه دست خیلی 

 کوچولو میخواد . . .  قبل از این که اون گره رو بگم میخوام یه سوال از همتون بپرسم . . . 

.  بگین ببینم عمتون رو دوست دارین یانه؟؟؟ . . .  عمتون شما رو  بچه ها کدومتون عمه دارین ؟!؟!؟ . .

 دوست داره یا نه ؟؟؟ . . . 

بچه ها امام زمان ما یه عمه خیلی کوچولو دارن ، که اسمشون حضرت رقیه هستش . . .  بچه ها امام زمان 

امام زمان مارو علیه السالم  خیلی عمه کوچیکشون رو دوست دارن و همچنین حضرت رقیه هم خیلی 

 دوست دارن . . .  

. . . بله بچه ها . . .  ریز ترین گره این عالم غیبت امام زمان ماست که تاحاال باز نشده . . .  و به دست یه 

ساله ی کربال خیلی راحت باز میشه ، چون با اون دست های خیلی کوچیکشون ، راحت  3شهیده ی 

.  حتما همتون مجلس میرین ، میتونن گره غیبت رو باز کنن . . .  بچه ها شهادت حضرت رقیه نزدیکه . . 

 اگه رفتین ، برای فرج امام زمانمون هم دعا کنین که ان شاءا... خیلی زود ظهور کنن . . . 

قرار گذاشتیم که هرشب قبل از خوابیدن دعای فرج رو برای سالمتی و تعجیل فرج اماممون بخونیم  ما همه

یا علی  3با شمارش من نیم . . .  همه دست هارو به هم بدیم و االن میخوایم دوباره این عهد رو تجدید ک

 بلند بگیم . . . 
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 یاعلی 

 و من ا... توفیق 

 یا حضرت رقیه مددی کن .  . . 


