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 روزه میلیاردر شو!تابلوی اول: یک

 به نتایج بزرگ و طوالنی مدت برسند. ،گذاری کم و کوتاه مدتآدمهای زیادی هستند که دوست دارند با سرمایه 

 

 سالم! 

دم، یعنی دالر ........ تومنی رو به شما گیرم و در ازای اون یک دالر به شما پول میتومن پول میتصور کنید من از شما هزار 

 دم. آیا کسی حاضره در این معامله شرکت داشته باشه؟ کسانی که تمایل دارن، دستشون رو باال بیارن.هزار تومن می

تر است کند برای گفتگو مناسبا یک نفر را که احساس می)بعد از اینکه افرادی دسشتان را باال بردند، راوی از میان آنه

انتخاب کند. در صورتیکه کسی دستش را باال نبرد، راوی افراد را تشویق به این کار کند و بگوید: تصور کنید، حداقل تصورش 

ید بحث را به صورت )اگر تمام افراد حاضر در جمع نامحرم بودند یا شرایط گفتگو وجود نداشت، راوی با .(هکه ضرری ندار

 فرض گرفتن مباحث پیش ببرد. مثالً بگوید: حاال فکر کنید... حاال تصور کنید و...(پیش

گذاری کنید؟ هزار تومن؟ ده هزارتومن؟ صد هزار تومن؟ یک خوب حاال شما حاضرید به چه میزان در این معامله سرمایه

ام یا تمام اون رو بدم و ه من حاضرم بخش قابل توجهی از سرمایهمیلیون؟ ده میلیون؟ یا بیشتر؟ شاید هم کسی باشه که بگ

 در ازاش دالر بگیرم.

 )در صورت گفتگو با فرد یا افراد منتظر شنیدن پاسخ آنها باشد.(

 ؟کنیدگذاری سرمایهمعامله چرا شما حاضرید این مبلغ رو در این 

 باشد.()در صورت گفتگو با فرد یا افراد منتظر شنیدن پاسخ آنها 

شبه بارتون رو یک ،کنید سود زیادی برای شما به همراه داره و به قول معروفبله؛ پاسخ کامالً روشنه، چون احساس می

 کنید.طی می روزهبندین و راه صد ساله رو یکمی

 

 



 !د باشکاله گشامراقب : دومتابلوی 

 احساس ضرر و زیان  زیرایم؛ وشکه ناراحت می است ، طبیعیرودب بیندر یک معامله از ا مة اگر بخشی از سرمای

 کنیم.می

 ؛گیرددید و در ازاش دالرهای سبز و قشنگ رو میای از پولتون رو به من میخوب دوباره متصور بشید که شما بخش عمده

 افتیدبه راه می صرافیبه سمت حتی ممکنه طالها یا خونتون رو بفروشید و تبدیل به دالرش بکنید و بعد خوشحال و شادمان 

کنین، خرید ماشین و خونه، سفرهای توی راه به آرزوهاتون فکر میتوی حسابتون.  ذارینتا اونها رو تبدیل به ریال کنید و ب

دید؛ اون می صراف بهپولها رو  ن؛مشغول گشت و گذار در آرزوهاتون هستیتفرحی و کلی نقشة دیگه؛ خالصه همینطور که 

 ده؟در این لحظه چه اتفاقی برای شما رخ می گه: آقا / خانم محترم، تمام اینها تقلبی هستند.زنه و میهم به شما لبخندی می

در صورت تمایل مخاطبان به اظهار نظر به صورت مختصر زمان به آنها داده شود. اما اجازة تحلیل و بررسی و بحث سیاسی )

در اون لحظه بیان کنید. خونه، ماشین و طالهاتون رو فروختید و  به هیچ وجه داده نشود و گفته شود: فقط و فقط حستون رو

 (این کاغذها رو در ازاش گرفتید؛ چه حسی دارید؟

 ccuای باشن که سکته کنن و کارشون به بدیهیه که همة ما در چنین موقعیتی خیلی حالمون بد میشه و ممکنه حتی عده

 برسه. اما چرا؟ 

د ناراحت بشیم؟ چرا باید کسی که سر ما کاله گذاشته رو لعن و نفرین کنیم و به خودمون هم چرا ما باید سکته کنیم؟ چرا بای

 به خاطر این اشتباه بزرگ بد و بیراه بگیم؟

رنج یک عمر کنیم دستاحساس می .کنیم سرمون کاله رفتهکنیم ضرر کردیم. احساس میپاسخ روشنه؛ چون احساس می

غفلت از دست دادیم و تمام آروزهامون برباد رفته و به قول معروف کاله گشادی سرمون کار و تالشمون رو در یک لحظه 

 رفته که گذشته و آیندمون رو خراب کرده.

 

 هات رو بشمار!تابلوی سوم: سرمایه

  بروهم سالمتی، خانواده، امنیت و آ ایعدهو دانند و مواردی از این قبیل را سرمایه می سکه ،معموالً پول، طالافراد 

 تواند یک سرمایه باشد؟فکر کردید که دل هم میاما تاکنون  .کنندها اضافه میبه این گزینه ار

گن: مونه و همیشه میره، داغش تا مدتها یا شاید تا آخر عمر روی دلشون میمیبار کاله بزرگی سرشون آدمهایی که یک

دود و  آتیش زدمشبه با دست خودم یک ،ون دل جمع کردمای که با خدیدی چه کاله گشادی سرم رفت؟ دیدی تمام سرمایه

 رفت هوا؟شد 



ای نداره، چون اونها سرمایشون و ماحصل یک عمر زحمتشون رو از دست توی این لحظات نصیحت کردن این افراد هم فایده

 دادن.

 گیم سرمایه؟راستی اسم سرمایه به وسط اومد. ما معموالً به چیا می

 مخاطبان به اظهار نظر به صورت مختصر زمان به آنها داده شود.()در صورت تمایل 

بله؛ پول، طال، سکه، دالر، ماشین، خونه و زمین و مواردی از این قبیل. البته کسانی هم هستن که عالوه بر این موارد، 

 دونن.می سرمایهسالمتی، خانواده، امنیت و آرامش رو هم 

 تونه خودش یک سرمایه باشه؟می ،به خاطر از دست دادن سرمایه، زخم خوردهاما تا حاال فکر کردین همین دلی که 

 تونه سرمایه باشه؟به این فکر کنید که دل چطور میچند لحظه لطفاً اگر تا حاال فکر نکردین، 

 

 گذاری کن!تابلوی چهارم: روی دلت سرمایه

 که برای رسیدن به آرامش باید را به دست آورند؛ در حالی خواهند به پول برسند تا از مسیر آن آرامشمی فرادبعضی ا

 گذاری کرد.دلی آرام داشت و برای داشتن دل آرام باید روی آن سرمایه

گذاری کردیم و براش وقت گذاشتیم. البته منظور من از دل، کم روش سرمایه یهای پنهانیه که ما خیلدل ما از اون سرمایه

های ما دخیل میشه و به واسطة گیریکه خیلی وقتها در تصمیم هکانون احساسات و عواطفی قلب نیست. بلکه منظورم همون

 شیم.اون ما شاد و خوشحال، غمگین و ناراحت یا دلبسته و وابسته می

 تونه سرمایه باشه؟شاید بپرسید آخه دل چطور می

ی شما تنظیم میشه. مثالً آدمهایی بودن در طول در جواب باید بگم: اگر حال دل شما تنظیم باشه خیلی از اتفاقها در زندگ

هم شون از بین رفته، اما سکته نکردن، به زمین و زمان تمام سرمایه ،سوزیمثل آتیش اتفاق،تاریخ معاصر ما که در طی یک 

خدا گله و شکایت  ای از دست دادن، اما بهحادثهبد و بیراه نگفتن. یا بودن کسانی که فرزند دلبندشون رو به خاطر بیماری یا 

  نکردن و گفتن: خدایا راضیم به رضای تو.

 این آدمها چطور به این مرحله رسیدن؟ با داشتن دل آروم و با صفا.

کنیم تا به پول برسیم و از مسیر پول به آرامش. در حالی که غافلیم دویم و خودمون رو خسته میبعضی از ما آدمها کلی می

-آرامش. برای رسیدن به آرامش باید دل آرومی داشته باشم و برای داشتن دل آروم باید روش سرمایهکه پول رفاه میاره، نه 

 و همیشه مراقبش باشیم که بیمار نشه یا به سرقت نره. گذاری کنیم

 



 !امنیت دلت رو تضمین کنتابلوی پنجم: 

 بلد، کاردان و دست کسی بسپاریم که راهای است، لذا باید دلمان را به گذاری بر روی دل کار بسیار پیچیدهسرمایه

 دلسوز باشد و تا انتها کار با ما بماند.

 

گذاری کنیم. دونیم چطوری باید روی دلمون سرمایهگذاری روی سکه و پول و دالر مشخصه؛ اما خیلی از ما نمیراه سرمایه

تره. گذاری روی دل از اون پیچیدهها هزاربار سرمایهکار پیچیده و سختیه، ده ،گذاری در بازارواقعیت اینه که هر قدر که سرمایه

ها ترین روشتونن به سادهبازی وجود دارن که میبرداری که در بازار هستن، آدمهای دغلبه دلیل اینکه بیشتر از آدمهای کاله

 و به اون زخم بزنن. دل ما رو به سرقت ببرن

گذاری روی دل رو بلد باشه و وقت این رو داشته رو بسپاریم به دست کسی که راه و چاه سرمایهبرای همین ما باید دلمون 

دست ما رو بگیره و آهسته، آهسته دلمون رو رشد بده و بزرگ کنه. از طرفی، اینقدر کار  ،باشه که توی این همه سرشلوغی

اشه که ما رو صحیح و سالم به مقصد برسونه و اینقدر دلسوز اینقدر کار درست ب .ها مسلط باشهبلد باشه که به تمام راه و چاه

و تا آخر  و مهربون باشه که اگر ما در طول مسیر اشتباه کردیم، یا تنبلی، یا شاید هم بهونه آوردیم؛ دست دلمون رو ول نکنه

 و اینقدر مورد اطمینان باشه که هیچ وقت دل ما رو تباه نکنه. مسیر با ما بیاد.

 

 !به نامش نزبت رو سند م: دلتابلوی شش

 شود؛ تردید دلمان مصفا میالشریف، بی اگر دلمان را سند بزنیم به اسم پدر مهربانمان امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه

 که یاد موالی مهربانی چون امام زمان باشد، شیطان، گناه، غصه و افسردگی جایی ندارد. زیرا در دلی

 

گذاری در بورس و بازار رو پیدا کنیم. اما اگر تمام عالم رو داشته باشیم تا کلی شرکت سرمایهکافیه یک سرچ توی اینترنت 

میشه پیدا کرد که با خیال راحت بتونیم دلمون رو بدیم دستش و خیالمون راحت باشه در حال حاضر بگردیم، فقط یک نفر رو 

 کنه.گذاری میکه درست روی دلمون سرمایه

نیافتاده هم حتی یک لکة سیاه روی دلش، این عالم وجود داره که در تمام مدت زندگیش در زمان ما چون فقط یک نفر توی 

 و دلش سفید، سفیده.

گذاری روی دلمون و مراقبت ازش هکنی که قبل از اینکه ما به فکر سرمایفقط یک نفر رو پیدا می ،توی تمام دنیاامروز چون 

ی این شب و روزهای میالدش دست ما رو گرفته آورده اینجا تا این حرفها رو بشنویم باشیم، اون هوای دلمون رو داشته و تو

 و یادمون بمونه که باید دلمون رو بسپاریم به دستش.



بینه، ما با خبره، حال و اوضاع ما رو میخطا و اشتباه چون فقط یک پدر مهربون در تمام هستی وجود داره که از تمام کارهای 

رو از دستش کشیدیم، هم هایی دستمون نکرده. ما ازش نخواستیم که دستمون رو بگیره، حتی یک وقت اما دستمون رو ول

 اما اون رهامون نکرده.

کنی و همیشة خدا دلت روز زنده اش بشی؛ واقعاً ازت دلبری میچون فقط یک موال توی این جهان وجود داره، که اگر دلداده

 میشه هیچ وقت از زندگی دلسرد نشی. ثکنه و یادش همیشه باعتت رو خالی نمیداره. حتی توی اوج مشکالت پشنگه می

چه خوبه حاال که همچین کسی رو توی زندگیمون داریم، دل از غیر اون ببریم و شش دنگ دلمون رو سند بزنیم به نامش و 

 بگیم و آقا جون! امام زمان، دلم از این به بعد مال شماست، خودت باصفاش کن.

 این به بعد مال شماست، خودت از گناه دورش کن.دلم از 

تون و با خلوت کردن و درد دل کردن دم هر روز به یاد شما باشم، با یک دعای فرج، با صدقه دادن برای سالمتیمنم قول می

 باهتون، نذارم هیچ وقت یادتون از صفحة دلم پاک بشه.

 

با من دعای فرج  ، حضرت مهدی؛ترین پدر هستیموالی دنیا و مهربانخوان دلشون رو سند بزنن به دلبرترین کسانی که می

 رو زمزمه کنن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ارجاع  نکاتپ.ن: در صورتیکه افراد به این نکته اشاره کردند که ما باید دلمان را متوجه یاد خدا کنیم نه غیر او را به این 

 دهید:

وقتی فرزندان حضرت یعقوب دچار خطا شدند مستقیم به درگاه خدا  ( مسیر توجه به خدا از طریق اولیای خداست. چنانچه1

السالم هم این خواسته آنها را پذیرفتند، نرفتند و از پدرشان خواستند تا برای ایشان دعا کنند و پیامبر خدا حضرت یعقوب علیه

 زند.می یعنی تأیید کردند. قرآن نیز با نقل این اتفاق با دید مثبت، مهر تأیید بر این مسئله

)فرزندان( گفتند: اى پدر! براى گناهانمان )از خداوند(  قَالُواْ یَآ أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا کُنَّا خَاطِئِینَ  : 98و  97سوره یوسف آیه 

)یعقوب( گفت: بزودى از  الرَّحِیمُ الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّهُ  طلبِ آمرزش کن که براستى ما خطاکار بودیم. قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِِّى

 .است مهربان وبسیار آمرزنده خود او، که براستى  کنم،پروردگارم براى شما طلب آمرزش مى

وَلَوْ أَنَِّهُمْ إِذْ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَِّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَِّهِ فرماید: سورة نساء به صراحت می 64( همچین خداوند متعال در آیة 2

ما رسولی نفرستادیم مگر بر این مقصود که  ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَِّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَِّسُولُ لَوَجَدُوا اللَِّهَ تَوَِّابًا رَحِیمًا.
کردند و از کردار خود د ستم کردند به تو رجوع میخلق به امر خدا اطاعت او کنند. و اگر هنگامی که آنان )گروه منافق( بر خو

پذیر و مهربان خواستی، در این حال البته خدا را توبهکردی و از خدا آمرزش میبه خدا توبه نموده و تو هم برای آنها استغفار می

 .یافتندمی

 ؛ نه به تنهایی.یابیم که از مسیر حجتش به نزد او برویمپذیر و مهربان مییعنی خدا را زمانی توبه

سورة اسراء  71( توجه به حجت خدا فقط نه یک موضوع مهم در این دنیا بلکه مفهومی اخروی نیز است. قرآن کریم در آیه 3

به یاد آر( روزی که . ) فَتِیلًا یُظْلَمُونَ وَلَا کِتَابَهُمْ یَقْرَءُونَ  ئِکَبِیَمِینِهِ فَأُولَ کِتَابَهُ  أُوتِیَ  فَمَنْ  یَوْمَ نَدْعُو کُلَِّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْفرماید: می
خوانیم، پس هر کس نامه عملش را به دست راست دهند آنها ما هر گروهی از مردم را با پیشوایشان )به پیشگاه حقیقت( می

 .نامه خود را قرائت کنند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد

خواهد شویم و اگر کسی در دنیا با امام زمانش همراهی نداشته باشد چگونه میمیآری؛ ما در آخرت نیز به نام اماممان خوانده 
در آخرت همراه ایشان باشد. بدیهی است که اولین مرحلة همراهی، قلبی است؛ زیرا باید اول ایمان و باور ایجاد شود؛ و ایمان 

 در دنیا و آخرت بتوانیم با ایشان همراه باشیم.عملی قلبی است. پس باید دل ما در ابتدا گره بخورد با امام زمانمان تا 

 

 

 


