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  بسم هللا الرحمن الرحیم 

  ان ادرکنا مصلی هللا علیک یاصاحب الز

ر مبنای قوانین بموفقیت مسیر ) با موضوع  talk showیک برنامھ ی کنفرانسی (  الھیوانین ق
ھره مند شدن بوچگونھ  ندگیزقصد دارد با نگاھی جدید بھ بررسی مسیر  برنامھ ین ااست.  الھی

بخش طراحی شده و پیشنھاد می شود برای اجرای آن از  دواین برنامھ در بپردازد.  از قوانین الھی
  دو مجری استفاده شود. 

 

 اول  بخش 
o  :راز موفقیتموضوع  
o داریم بگوییم کھ دنیا مانند یک بازی است کھ مردم  توضیح : در قسمت اول قصد

بازیگران آن ھستند، بازیگرانی کھ ھر کدام با امکاناتی متفاوت وارد این بازی شده اند. اما 
نکتھ ی مھم این است کھ ھر کس با ھر امکاناتی می تواند برنده ی این بازی شود بھ 

روی کند. قوانینی مثل ( دعای مادر، شرطی کھ قوانین این بازی را بداند و از آن ھا پی
 جاذبھ، استغفار، دعا و ....)

o  است.  زندگیھدف: مخاطب باید وجدان کند کھ موفقیت او در شناخت قوانین 
  :متن اجرا  

ھستم و افتخار این رو دارم کھ امروز لحظاتی  ------بھ نام خدا، سالم عرض میکنم، من  : ١مجری 
رو در  خدمت شما باشم. قبل از ھر چیز الزم می دونم کھ عید رو بھ شما تبریک بگم. عیدتون مبارک 

  ھ ھمھ با یھ حس متفاوت و حال خوب از این سالن بیرون بریم . مباشھ. و امیدوارم کھ آخر برنا

ھستم. من کھ خودم خیلی خوشحالم از این کھ  --------منم خدمتتون سالم عرض میکنم. من  : ٢مجری 
اینجا و در کنار شما عزیزان ھستم . و امیدوارم کھ لحظات شاد و بھ یاد موندنی رو کنار ھم داشتھ 

 باشم. 

دید متفاوتھ و بھ میدم کھ برنامھ ی ما با برنامھ ھایی کھ تا حاال دی من این نوید رو بھ شما: ١مجری 
شما داریم: اولین درخواست ما ھمکاری شماست . توی این برنامھ  زھمین خاطر ما دو تا درخواست ا

صحبت کنیم، ما قراره کھ یھ گفتگو با ھم داشتھ و باشیم و برنامھ رو با ھم قرار نیست فقط من و دوستم 
 لذا بھ ھمکاری شما نیاز داریم جلو ببریم 

دوم اینھ کھ بیاییم در طول این برنامھ خودمون باشیم و نقش بازی نکنیم، یعنی این خواھش  : ٢مجری 
کھ من فکر نکنم کھ االن رفیقم یا اعضای خانوادم کنار نشتن، بیاییم از شعار ھا و کلیشھ ھا فاصلھ 

 تیھ چیزی شنیدم کھ بھ دلم نشس بگیریم و برای چند ساعت  خود واقعیمون باشیم. این جوری اگر من
 اونو قبول میکنم و دست پر از برنامھ بیرون میرم. 

برنامھ امروز را میخواھیم با یھ مسابقھ شروع کنیم، داوطلبان تشریف بیاورند ( دو نفر : ١مجری 
 برای دومینو و دو نفر برای جنگا)
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 اسالیداجازه میخواھم کھ قبل از شروع مسابقھ قوانین مسابقھ را برای عزیزان مطرح کنم ( : ٢مجری 
  )٢و  ١

و  ( اھدای جوایز برنده ھای مسابقھ و اظھار نظر در مورد اجرای افراد و رعایت قوانین ١مجری 
 )تاکید بر محدود بودن زمان افراد برای مسابقھ

در طول بازی دوستان من بھ یک بازی فکر میکردم کھ ھمھ ما مشغول این بازی ھستیم،  : ٢مجری 
  ) ٣اسالید اسم این بازی....(

  زندگی ھست و قوانین خاص خودش را دارد

 اگھ بھ زندگی از یھ زاویھ ی جدید نگاه کنیم میفھمیم کھ:

  
o   زندگی ما شبیھ یھ بازی میمونھ 

  
o  نقشھ دارداین بازی مثل ھر بازی دیگھ ای 

  
o  ما بازی گران این بازی ھستیم 

  
o  وارد این بازی شده استبا امکانات خاص خود ھر کس 

  
o  ھر کسی با امکانات خودش میتونھ بھ موفقیت برسھ 

  
o  و توجھ بھ فرصت محدود ھستقوانین و پذیرفتن  موفقیت در گرو شناخت 

 
o  گر موافق باشید در ادامھ بھ اما بعضی از این قوانین رو در طول زندگی یاد میگیریم

 الھی بپردازیمررسی بعضی از قوانین ب
  

  

 دوم بخش  
o  :قوانین الھی موضوع  
o ھ السالم) تذکر یتوضیح : در این بخش می خواھیم نسبت بھ وجود مقدس امام عصر (عل

قانون از  ۶. بدھیم و مخاطبین را نسبت بھ ارتباط با ایشان و نصرت ایشان ترغیب کنیم
قانون، بر اساس آن قانون  قوانین طبیعی و الھی را مطرح کرده و پس از مطرح شدن ھر

. جھت ملموس شدن موضوع و جلب توجھ بھ وجود مبارک امام عصر تذکر میدھیم
مخاطبین برای قوانین مورد نظر در این بخش، اسامی انتخاب شده کھ کامال سلیقھ ای می 

 باشد و سند خاصی برای این اسامی وجود ندارد.
o  :امام عصر و پذیرفتن ایشان بھ عنوان پدر تشویق مخاطبین بھ برقراری ارتباط با ھدف

 . مھربان
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  :متن اجرا  
  
 ) ۵اسالید قانون اول: جاذبھ(  

 را خودکار زمین افتاد ؟ چرا بھ زمین می اندازد و می پرسد این جا یک خودکار  ١ مجری

o  دلیلش جاذبھ است .جاذبھ یک قانون الھی است 
  اگر کسی بگھ من جاذبھ رو قبول ندارم می تونھ بره از باالی برج میالد پایین بپره

 ( قبول داشتن یا نداشتن ما تاثیری بر قانون نمی گذارد) 
  

اسالید و براساس قانون جاذبھ و حدیث نتیجھ گیری ( )۶اسالید حدیث را مطرح میکند ( ٢مجری 
را توضیح میدھد: توجھ بیشتر بھ وجود مقدس امام عصر علیھ االسالم، درک محبت بیشتر از   )٧

  جانب ایشان
  
 ) ٨اسالید قانون دوم : معجزه( 

خیلی مشکالتمون بھ برکت این قانون حل قانون دیگھ کھ خیلی مواقع بھ آن نیاز داریم و   ١ مجری
  ) ٩اسالید (علیھ السالم) می فرمایند: (میشھ دعای مادر ھست، چنانچھ امام حسن عسکری 

 
ایا می توانید یک نمونھ از این قانون را در تعالیم دینی ما ذکر کنید (اشاره بھ اعمال ام  ٢مجری 

  داوود در نیمھ ماه رجب)
)شک نکنید کھ امام زمانمان بھ فکر ما ھستند و ھمواره دعاگوی ما می باشند و قطعا ١٠اسالید (

حق ما مستجاب می شود، پس ما ھم بھ شکرانھ لطف پدر مھربانمان باید برای دعای ایشان در 
  سالمتی و ظھور ایشان دعا کنیم

 
  :١٢اسالید تا ببر ( ١٠یکی بیار قانون سوم( 

تومانی دارد کھ دو رقم ۵٠٠٠یک تراول از جیبش بیرون می اورد و می گھ ھر کس  ١مجری 
نشان داده می  ١٣روی اسالید سریال این تراول (سمت راست سریال آن با دو رقم سمت راست 

  ) یکی باشد من حاضر ھستم با تراول تعویض کنمشود

  کی میدونھ این قانون الھی چی ھست؟ایھ اش را میدانید؟ ٢مجری 

  ت آیھ و قرائ ١۴اسالید 

 بھ اینکھ این یکی از الطاف بیشمار الھی ھست)اشاره (

   پس برای اینکھ ارزش کارھای نیک ما بیشتر بشود آن را بھ نیابت از امام زمانمان انجام دھیم
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ھمان طور کھ وقتی نامھ ای بھ دست شما میرسد، با توجھ بھ فرستنده نامھ ارزش و اعتبار نامھ 
ما ھم اگر بھ نیابت از موالیمان انجام شود ارزش و اعتبار برای شما متفاوت ھست، اعمال 

  بیشتری پیدا میکند
 
 :١٧اسالید ساعت ( ٧ قانون چھارم( 

مورد اینکھ خداوند ضمانت کرده کھ  ) و توضیح در١٨اسالید کردن حدیث (مطرح  ١مجری 
  ساعت پس از انجام گناه در نامھ اعمال ثبت نشھ ٧تا 

خدای نکرده جمع شدن ساعت گناھان ثبت شده و با گذشت زمان و  ٧پس از این اما  ٢مجری 
  تشکیل می شودنعمتھای الھی دریافت موانعی برای ، نامھ اعمالگناھان در 

 
 ١٩اسالید ( قانون پنجم : دیوار( 

ھمھ جا جاری و ساری می باشد. اینکھ نعمات الھی شامل حال ھمھ میشھ و  شاره بھا ١مجری 
 مکانیزم نعمت دادن خدا مثل مکانیزم آنتن دھی گوشی ھای موبایل است 

o  امواج نعمات خدا در آسمان ھست و من باید خودم را در معرض آن قرار بدھم 
o گوشی خودم رو  ناگر من توی یک اتاق با دیوار ھا و سقف ھای بلند بروم این منم کھ آنت

 قطغ کردم 
o  اگر من با گناھان و کار ھای بد دور خودم یھ سری دیوار درست کنم این منم کھ خودم رو

 ت خدا محروم کردم از دیدن اسمون نعما
o  دونھ دونھ نعمات رو از دست میدم __بدون دانستن دیوار درست میکنم 
  

ساعتی طالیی اظھار پشیمانی نکردیم و در نامھ اعمال  ٧مان گناھانی کھ در مھلت ھ ٢مجری 
  نع کردهما ثبت شده و ایجاد ما

(نظرخواھی از وجود دارد؟یوار داز بین بردن این برای ی ھاردارد؟ بن بست زندگی قشھ نآیا 
  جمع)

  این موانع را از بین ببریم )٢٠اسالید ( درستھ، باید با تیشھ استغفاربلھ  ١مجری 

 می شود اگرپتک قوی تر 

o ر وقت ھای ویژه( مثل شب جمعھ، زیر بارون، شب و روز نیمھ ی شعبان و ...) از خدا د
 بخواھیم 

o  از خدا بخواھیم دستھ جمعی 
o  ( و تبیین بیشتر استغفار و شرایط آن ) 
  
  نتیجھ گیری اینکھ با استغفار از گناھانمان موانع ظھور را از بین ببریم )٢١اسالید (

یا این کھ وقت بعضی اوقات دیوار من انقدر بزرگ و ضخیم شده کھ خودم زورم بھش نمیرسھ 
این تیشھ استغفار ھم راھگشا نیست و اجازه اش را نمی دھد،  زیادی میبره کھ شیطون بھ من

 موانع از بین نمیروند، اون موقع چھ کار کنیم؟
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  ! معرفی کتاب تجربھ ی شیرین ندامت

  :قانون ششمVIP ) ٢٢اسالید(  
  

  ین قانون چی ھست؟ا ٢مجری 
  درنرا از بین بب یوارھاداین ی را قرار داده کھ میتوانند ویژه ا در ھر دوره از آفرینش افرادخداوند 
o  :ویژگی این افراد 
o  توانایی شکستن دیوار ھا 
o  قدرت حل ھر مشکل و نیاز از طرف خدا 

  
  :وجود داره ھای فراوانی در تاریخنمونھ 

  داستان برادران حضرت یوسف (علیھ السالم) و رجوع بھ ، سوره یوسف ٩٧(اشاره بھ آیھ
  )و درخواست استغفار کردن ایشان برای برادرانحضرت یعقوب (علیھ السالم) 

 )بھ صورت نمایش ھم اجرا شود) وداشاره بھ داستان زیر کھ میش  

روزی یکی از شیعیان امام سجاد (علیھ السالم)  برای درد دل و  کمک خواستن خدمت ایشون 
اون رو ادا کنم ، این اتفاق یھ مدتیھ کھ  اومدند و گفتند : مدتیھ کھ یھ بدھکاری دارم و نمی تونم

 زندگی من رو سخت کرده و حسابی تحت فشار قرار گرفتم. 

امام سجاد (علیھ السالم ) ھمین کھ مشکل اون شیعھ رو شنیدند شروع کردند بھ گریھ کردن و 
و خیلی ناراحت شدند. اون شخص گفت : آقا جان چرا گریھ می کنید ، من قصد ناراحت کردن  

ما رو نداشتم . ایشون فرمودند: پھ غمی بزرگتر ازاین کھ  من تو را فقیر ببینم و نتونم ش
  مشکلت رو حل کنم. 

ھمون روز یکی از مخالفین امام سجاد (علیھ السالم) کھ داستان رو می دونست اون شیعھ رو 
ن و آسمان دید و بھ طعنھ گفت ( از این خانواده تعجب می کنم کھ بعضی اوقات می گویند زمین

  مطیع ما ھستند و بعضی اوقات می گویند از حل کردن مشکل شیعھ ی خود عاجزیم. 

شنیدن این کالم و این کھ نمی تونست جوابش و بده برای این شیعھ خیلی سخت در حالی کھ 
دلش حسابی گرفتھ بود و دوباره پیش امام سجاد (علیھ السالم) رفت و داستان رو تعریف کرد 

  این حرف برای من از تحمل مشکل خودم سخت تر بود. و گفت تحمل 

ا گفنتند تامام (علیھ السالم) فرمودند: حاال خداوند بھ من اجازه داد تا مشکل تو را حل کنم. بعد 
دو قرص نان خشک کھ غذای افظار و سحر ایشونبود رو بیارن. ایشون دو قرص نان خشک 

بردار کھ من چیز بیشتری ندارم ، خدا مشکل تو رو بھ اون شیعھ دادند و فرمودند: این ھا را 
  رو با ھمین دو قرص نان حل می کنھ و سود زیادی بھ تو می رسھ . 

مرد نان ھا را برداشت و بھ سمت بازار رفت و در راه مدام این فکر بھ سرش می زد کھ آخھ 
طلبم چھ طور این دو قرص نون خشک می تونھ مشکل من و حل کنھ و من چھ جوری با این 

  رو بدم . 
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توی ھمین فکر ھا بود کھ بھ یک ماھی فروش برخورد کھ یک ماھی خشک دستش بود بھ 
ماھی فروش گفت: حاضری این ماھی خشک رو با یک قرص نان خشک عوض کنی؟ ماھی 

کمی   فروش از روی دلسوزی قبول کرد و معاوضھ اتفاق افتاد.مرد بھ راه خودش ادامھ داد و 
  جلوتر یم قرص نون باقی مونده رو با مقداری نمک عوض کرد. 

ماھی و نمک رو دستش گرفت و رفت خونھ ، بچھ ھا و زنش وقتی فھمیدن بعد از مدت ھا 
میتونن یھ غذای خوب بخورن خیلی خوشحال شدند. ھمین کھزن شکم ماھی رو باز کرد تا 

خیلی باارزش تو شکم ماھیھ. مرد ھمین کھ باھاش یھ غذایی درست کنھ دید کھ دو تا مروارید 
مروارید ھا رو دید، یاد حرف امام سجاد (علیھ السالم) افتاد و خدا رو شکر کرد ، ھمین موقع 
صدای در خونھ ی مرد اومد ، مرد دم در رفت و دید کھ ماھی فروش و فروشنده ی نمک در 

تن کھ این نون ھا انقدر صفت حالی کھ قرص ھای نان تو دستشونھ اومدن دم در ، بھ مرد گف
بود کھ ما نتونستیم بخوریمش ، بیا این نون ھات برای خودت مالی ھم کھ بھ تو فروختیم 

  حاللت می کنیم. 

مرد قص نان رو گرفت برگشت داخل خونھ کھ دوباره در خونھ رو زدن ، این بار سفیر امام 
ام سجاد (علیھ السالم) بھ تو سالم سجاد (علیھ السالم) بود کھ دم در اومده بود ، گفت کھ ام

رسوندن و گفتن مشکل تو حل شد پس غذای ما رو بھ ما پس بده کھ کسی غیر از ما نمی تونھ 
  این غذا رو بخوره . 

مرد شیعھ مروارید ھا رو بھ قیمتی زیادی فروخت و و با پولش ھم بدھیش رو پرداخت کرد ھم 
  زندگی خوبی برای خودش فراھم کرد 

د (علیھ السالم) فرمودند ما اولیای خدا بر غم ھا و سختی ھا صبری داریم کھ کسی امام سجا
نمی تواند در این صبر با ما برابری کند  و خدا موفقیت در تمامی خواستھ ھا را برای ما 

  واجب کرده است ولی ما چیزی کھ خدا اراده نمی کند را اراده نمی کنیم. 

و  ای را برای ما ھم قرار داده استه خدا فرد ویژ این ھست کھ در زمان حاضراعتقاد و باور ما  ١مجری 
  ، پس بیاییم:ز امام زمانمان کھ حی و حاضر ھست و از حال ما باخبر ھستان شخص ویژه کسی نیست ج

o حدیث امام رضا (علیھ السالم) برای را بشناسیم (اشاره بھ ( علیھ السالم)  مان مام زمانا
  )است مھربان : امام پدرامروز ما 

o دیوار بزرگتر  و میدونیم کھ دورمون دیوارھایی داریم ( یکیاال کھ چنین مھربانی داریم ح
یم کھ دیوار ھبخوا یشاناز ا، ن دیوار ضخیم معنی نداره یشابرای ا، ...)یکی کوچیکتر و

 نھا رو بشکن
o را در پناه خودشون حفظ کنن و دستمان را رھا نکننا م 
o رابطھ باامام زمان برای  یھ شروع جدید 

 کرد و خود رو باال کشید؟ چگونھ میشھ با این پدر مھربون زندگی   ٢مجری 

o امی او انیس است انیس از اسامی خداست یعنی کسی کھ زود انس میگیردسکی از ای 
o راه حل ارتباط 

  گره زدن زندگی با او و شریک کردنش در زندگی 

  :مثال 



 

 

٧ 

  سالم 

  (حرف زدن ) حرک شفتیک 

 (علیھ السالم) در این قسمت از مخاطبین حرف زدن مردم با امام زمان :
خواھیم با امام زمانشان صحبت کنند ، سالم کنند و تولدش را بھ او می 

 تبریک بگویند
o  ھ راھکارھای تبلیغی ساده در ایام مختلف سال)ئ(ارابیاییم برای او کاری بکنیم 
o  یاری امام 
o  دعای بر امام 
o خواندن دعای فرج  

  ! معرفی کتاب بیایید او را یاری کنیم

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  


