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تابیده . . .  اونجا یکجایی توی زمین هست که فقط و فقط یک بار در طول تاریخ تا به االن بهش نور بچه ها اول میخوام یه سوال ازتون بپرسم. . . کی میدونه 

 جواب : سطح زیر دریایی که حضرت موسی عصا رو به آب زدن و نور آفتاب به کف خورد (( –)) بزارید بچه ها خوب جواب بدهند و در پایان بگویید  کجاست . .

ن قبر هستش میتونسته راه بره و کسی که توی او تر بگماون چه قبریه که صاحبش یا بهه ها . . . نترسین . . . یکم ترسناک خب بزارین برم سراغ سوال بعد . . . 

 آن زنده بود ((صال توی قبرش زنده بوده ؟؟؟ )) باز هم بزارین بچه ها جواب بدن . . . .  حضرت یونس در شکم ماهی . . . درحالی که قبر او بود ولی در ا

داستان فضایی میخوام براتون تعریف کنم از یه سرهنگ فضایی به اسم خیلی هم خوب نیست . . .  این هفته یه اطالعات عمومیتون  خب معلومه

 . . .  عجب اسمی !!! چوخوپولوفسکی

طبق یک  بتال نوری بود یه روز از شهر هیتاچیها عات و ساماندهی شهرهای سیارهایتاچی و مسئول اطال کی فضانورد معروف شهرسرهنگ چوخوپولوس

 شهر ماچوپیچو به راه افتادسمت به   ۷4۷مدل شوتینگ  رپیمانتماموریت ویژه به وسیله ش

توی  -اره زمین قرار داشت یسال نوری از س 30، سیاره هاپتاالن نوری با فاطصه تاالن نوری پدر مورد سیاره ها اول یک توضیحاتی براتون بدم اریدخوب بز 

 اونا با خورشیدو خیلی خوش رنگ شده بود راستی یادم رفت بگم  گرفته بود  مضاعفشون ی نور خورشید ه نورسال بود ک 18یا  1۷تاالن نوری مدت پسیاره ها

 ها . . .  یه خورشید دیگه داشتن . . .  حاال اون خورشیدشون چی بود رو بعدا اعالم میکنمکرد خورشید سیاره زمین فرق می

تر پیما دچار ش صغیرکوهان  شد متوجه دفعهپرواز می کرد که یک سمت مقصدشکی در حال پرواز بود و همینطور به وپولوسخوآقای چ. . . . سراغ ماجرا  ریمب

و  شغربی هست 6عرضدر  3۵8ره و میگه که توی موقعیت نقص فنی خیلی خیلی جدی شده به همین جهت با مرکز هوایی شهر ماچوپیچو تماس میگی

غربی یک باند فرودگاه  4در عرض  361چی بود اعالم میکنه که در موقعیت اوپیچو که از قرار معلوم آقای زوچیمشهر ماچبرج مراقبت  -نیازمند فرود اضطراری 

 . . . . . باز شدن سم شتر پیما را میزنه و با گوشهای شتر در حال تنظیم زاویه فرود هست که یکهو . . . چوخوپولوسکی دکمه  هست

 خاموش میشه سیارهتمام نور  

نش وزبزنون که نور بزنه دهن شور پیمان دکمه باز شدن ما رو محکم داره به سمت پایین فشار میده ناچار میشه پینطور درحال فرود که گوش های شتر یهم 

 . . . . . . شونسیارسطح روی فرود میاد  آقای چوخوپولوفسکیاین  . . . دبختی بودبا هر ب آقابتابه . . . .   به سمت بیرون

خاموش نشده . . . .  البته بگم ها خورشیدشون قص فنی شتر پیما بعدشم خاموش شدن نور سیاره ناول  اینطوری شد چرا این یکدفعه و ضعشهبابا این چه وای  

. همه مردم کره زمین یخ موضوع کمی که نبود خیییییلی مهم بود . . . . فرض کنین خورشید ما یکم کمتر بتابه . . .  ،ولی این موضوع  م شده بود .....کبود 

گلهای توی حیاط خونه های توی حوض ها دارن نفس کم میارن همه کم شدن نور سیاره داره باعث میشه ماهی یه نگاه به اطرافش کرد دید ای واااااای ؛  میزنن

مه درخت ها هم کج شدن  . . .  از شدت کم شدن نور دوتا شتر پیمای دیگه داشتن تو هوا پرواز میکردن که یکهو خوردن پژمرده میشن  هدارن خیابان یا ها 

 . . .  داد و بیداد . . .  سرو صدا . . .  دو نفر یقه همدیگرو گرفته بودن . . .   اصال یه اوضاع آشوب بود  کف سیاره))) بووومب . . .  شتلق ((( خوردن بهم 

الن یک اکه  هاعالم کن رکزدر میاره که به مش رو سیمسریع به خودش میاد بی. . . . .   . این طوری که نمیشه بابا این چه وضعشه ایچوخوپولوفسکی میگه 

که کنم یادش اومد از بیسیم اضطراری نتمام فرکانسهای شبکه قاطی شده خدایا چیکار کنم چیکار  ای خداااااابیسیم شو نگاه میکنه  . . . .  موقعیت اضطراریه

 یدیبلترانزیستور بایر. . . رفت با هرزحمتی بود در کوهان رو باز کرد و سوپر  راری توی کوهان کبیر شتر پیما تعبیه شده میتونه استفاده کنه .برای مواقع اضط

 تا مستقیما با فرماندهی صحبت کنه  شروع کرد از روی فرکانس های مخفی و اضظراری با مرکز تماس بگیره رو در آورد گیگابایتی هزار  10۷

تا  هنوری شده اگر به این وضع پیش بر بحران ه  دچارسیاراین چه وضعشه آقا   چناپ )) اسم فرمانده چناپ میباشد (( ناب !!! . . . . ججناب فرماندهالو . . .  -

 ))) بوووومب ((( یه شتر پیما دیگه خورد کف سیاره چی نابود میشههمه چند روز دیگه نمیدونم نمیدونم نمیدونم یا چند لحظه دیگه 

  یشهد منابو اگر به این صورت پیش بره تمام سیاره که وضعیت سیاره اصال در موقیعیت خوبی نیست گفت  سرهنگبه  فرمانده ع سری 

نجا فردی را به شما در آ –د ریب earthبه سیاره ی از خانواده خود شما بعد از خدا حافظ سریعا  ا سریعاسریع)) با صدای بیسیم مانند (( گفت :  جناب چناپ

سیاره برای ا در میان آن فردیست که بسیار بسیار بسیار اطالعات کامل و کافی دارد و نماینده خد -تواند به شما کمک بسیار کند کنیم که میمعرفی می

 خواهیم فرستادتان حضور ایشان در روی زمین را برای ی از مکاناطالعات سری و غیرسر - ایلیا میباشد  سواالت باشد نام آن فرد می باشد پاسخگویی به تمام

 رید به سیاره ارث بشما فقط سری 

آماده میشه و به راه می و بچه هاش خداحافظی میکنه و برای رفتن به سیاره  و از خانوم رسوند بعد از تعمیر شتر پیما  خودشو به خونه  با هر بدبختیسرهنگ 

یکم بهتر شده بودو  اشبازار اللحمدلل.... سیاره مشتری که تازهاز  نی جذاب و هیجان انگیزی مثل گذشتتالون نوری ماجراهاپز سیاره هاابعد از حرکت  افته 

 رسید  earthمشتریاش بیشتر شده بودن به سیاره 



 یکی از اسم های اینگلیسی زمینه  earth احسنت . . . .  یعنی چی ؟؟؟  . . . earthبچه ها کی میدونه 

سوپر ترانزیستور ا فرکانس ی بحتهای فرکانس ها خیلی خیلی خیلی زیاد بوده متاسفانه دریافت فاصله سیاره هاپتاالن نوری با زمین چونوقتی به زمین میرسه 

 . . . . .  داشت نمیتونست نشون بده که االن دقیقا کدوم کشوره گیگابایتی هم دچار اشکال شده بود به همین جهت نرم افزارهایی که این آقا هزار 10۷ یریدیبلبا

 ور رفتخودش زارهای نرم اف با  هرچی بود . . رفت تو یکی از این شهر ها  . . کشور عربستان  بود . . . .  اسم کشوره . . . . رفته  یالحمداهلل به خوب کشور

که به من  مچیکار کن هجحل میشه مشکل نداره ولی برای لح خودش گفت حاال زبونشون که ابازار و بشهری که رفته رو پیدا کنه رفت تو نتونست لهجه مناسب 

 کرد به چک کردن نرم افزار روعش . . . .   نشک نکن

 رفت جلو یک مغازه دار و شروع کرد با لحجه مشهدی به حرف زدن ، کنممیاین رو انتخاب . . . . .  کدوم یکی انتخاب کنم  -

 سالم داداش چطوری(((( لهجه مشهدی )))

 هستید سالم برادر شما چطور  -

 داداش این نور شما چرا فیتیله تموم رفته   -

 شدم ن فرمایش شمار متوجه جان براد -

 مانتخاب کنیخوره بذاری لحظه دیگر ه به درد نمجای بابا انگار این لح

 ها این خوبه  ((((لهجه ی آذربایجانی )) 

 یاشاسین آذربایجان  -

 ؟؟؟ ای برادر تو را چه شده که اینگونه سخن میگویی حالت خوب است  -

 مار این لحظه انتخاب کنزآها ب نه به نظرم این لحجه هم خوب نباشه

 (((لهجه جنوبی))) 

 لیک این نورتان خاموش رفته وُ . .  . .نلیکُها را وِحرف ایعمو   -

 آقا من واقعاً عذرخواهی می کنم ولی منی هیچی نمیفهمم  -

 )) عادی ((

 ه آقا این نور شما چرا خاموش شده بفهمین دیگای  -

 ناجوانمردانه سوزان همخورشید  ه . . .  االن که روز. . .  . . . .ها از اول همین و بگو چرا هیچ دری وری میگی بعد ببینم یعنی چی  -

 . . .  کم شده . . . .  نور شما کم شده  . . . . متوجه میشید مکار دارچی ه این خورشید کوچولو من ب -

 یا کم بشهآتیش که نیست تموم بشه  -ی ن زیادیخورشید نورش به ا. . . .    خورشید کوچولو دیگه چیه   -

 هغ موشیدر برابر نور سیاره شما که مثل چرا اون سیاره نور -

 ؟؟؟ چراغ موشی دیگه یعنی چی؟؟؟ چرا شما اینقدر عجیب حرف میزنیچراغ موشی  -

 منظورم از چراغ موشی اینه خیییلی نور این خورشید کمه . . .فوتش کنی خاموش میشه  -

 دیگه داره کلم داغ میشه . . .کی میتونه خورشید به این داغی رو خاموش کنه جز خدا -

 ایلیا کجا هستنجناب آقای . . . .  جواب سوال منو بده  آقا ولش کن ولش کن شما یک -

 حرف های عجیب غریب میزنی  اینقدرچرا شما ه کیه ایلیا دیگ ؟؟؟ایلیا  -

 آقا من اصال غلط کردم نخواستم -

جاسوسی کنی  یو میخوا اومدیها به سرزمین عثمانیاز همون اول فهمیدم از  ؟؟؟ها  ؟؟؟دیاومچی چی غلط کردم نکنه تو از سرزمین یونان به انجام   -

  شسرباز بیا اینو بگیرآی سرباز 

می  اونوداشت همین طور توی هوا  دستشبزرگ سنگی بازا یک گرز یکی از سر. . . . ش شروع کردن به حمله کردن سر بازار با عجله به سمت اااا . . . . آقا

 دفعه . . . . .تا اومد یک حرکت بزنه یک  و از از وسط نصفش کنه . . . .   چی بزنهالدوکت موحر یه تا برسه به سمتش چرخوند که

 شکستن داستان این قسمت میباشد () توجه : درصورتی که تمایل دارید داستان را دو هفته ای تعریف نمایید بهترین قسمت برای 



هاپتاالن این بود شد . . . . چی شد . . . .  چرا غیب شد . . . .  ای وای دیدین بچه ها فراموش کردم بهتون بگم . . . .  یکی از خصوصیات مردمان سیاره  غیب 

تر م 10غیب کرد و یه  د اگه االن غیب نشه له میشه پس به ناچار خودشو. . . این هم چون دی تو سینه حبس میکردن یکهو غیب میشدنکه تا نفسشون رو 

 سرهنگم که شوخیش گرفته بود گفت بزار یکم سربازه رو سر کارش بزارم . . . )))  ((  جل الخالق. . . . سربازه کفش بریده بود ))  اون طرف تر ظاهر شد 

ه سمتش حمله می کرد که با باز دوباره ب . . . . .   و بگیربیا من. . .  بیا منو بگیر  ((   که البته به سن و سطح کالس بستگی دارد  – دس ادای آن را در آورمدر

. . . .  سربازه هم که اون طرف تر ظاهر شد رفتباز  . . . .  ای خدا چرا این اینطوریه به حق چیزای نشنیده. . . . .  شد که باز دوباره غیب  شتوی سر هزنگرز ب

 د میش غیبباز دوباره  ش حمله میکرد مت تا به سمتفت االن میگیربا فریاد می گ کارد میزدی خونش درنمیومد

یواشکی شتر  غیبی ن حالتوبه هم به خاطر همینیک دفعه به خودش گفت . . . ای بابا برای بازی که  نیومدم . . . .  باید برم بگردم ایلیا رو پیدا کنم سرهنگ  

یه جای ماشین . . . آخ ببخشید شتر پیمای خودشو پارک کرد وقتی و محله بعدی رسید . . . . ای دیگه پیمای خودش رو برداشت و راه افتاد به سمت یک محله

  . . .   . . .  آخ ببخشید بست  تا فرار نکنه . . .  ولی شتر پیماش هم خیلی جالب بود ها . . .  یه چیزی شبیه شتر بود ولی رینگ اسپرت داشت .

 . . .  با خودش گفت چی بپرسم که به من شک نکنه . . .  وقتی به طرف رسید گفت :  تصمیم گرفت بره سمت یه مغازه دیگه . . .  داشت میرفت سمتش 

یه جورایی  کنن ده و مردم به ایشان مراجعه میر به همه سواالت مردم پاسخ مینفر هست که توی این شه یهشنیدم  مدار من مال این شهر نیستمغازه جناب

رو بدن  به جای اینکه آدرس یک نفر  ه اون هاولی هم دسوال را از چند نفر دیگه هم پرسبا اینکه این  . . . . . شهرتون کجاست همه چی دون شهرتون ، عالم 

. . .  میگفتن توی اون مسجده هستش . . . از یکیشون پرسید پس همه چی دون و عالم همون نماینده خدا رو هستش  دادنآدرس یک مسجد  رو بهش می

 دیگه .. . . گفت عالم و همه چی دونمون همینه ولی نماینده خدا که نیست. . .  

 نیست ؟؟ -

 نه . . . ایشون رو ما خودمون انتخاب کردیم  -

 خاب کردن مگه میشه همه چیز این عالم رو میدونه ؟؟بعد االن ایشون که خود مردم انت -

 البته همه ی همه چیز رو که نمیدونه ولی کارتو راه میندازه -

از انخاب مردم آب نمیخوره .. .  آخه مگه میشه نماینده مردم مثل . . .  گفت حاال بزار ببینم چی میشه هرچند که چشمم  مسجد به سمت به هر حال رفت

. . .  وقتی رسید به اون جا . . . دید  اوووه چه خبره . . .  یه عالمه آدم اومدن اونجا . . .  تازه سخنرانشون هم انگار همون آدم  . . .  به هر حال نماینده خدا باشه

سوال کنه که یک دفعه همه چی دونه . . . . همینطور تو این فکر بود که توی این شلوغی ها چطور میتونه بره ازش درمورد خاموش شدن نور خورشیدشون 

خطاب . لند داره میگه . . .   آآآای ابن دید یه سر صدای عجیب برپا شده . . .  به خودش که اومد دید یه چند نفری از جاشون بلند شدن و یکیشون با صدای ب

ردیم . . .  اگر تو پاسخ سواالت ما را بلد باشی ما مسلمان میشویم مان این شهر نیستیم . . .  و از شهر دیگر به اینجا آمده ایم . . .  ما به دنبال حق میگد. . ما مر

فقط االت ما را و اگر ما مسلمان بشویم چون به نمایندگی از مردمان شهرمان به اینجا آمده ایم ، همه مردمان شهر ما مسلمان میشوند چرا که فقط پاسخ سو

که دید موقعیت مناسبی هستش . . .  با غرور و یه اباهت خاصی گفت . . .  هر سوالی دارین  طابابن خ. . . .  پیامبران خدا یا جاشنینان بر حق میدانند 

 بپرسین . . . من به تمام سواالت شما پاسخ میدم . . . همچی جواب میدم کیف کنی 

 ا به االن بهش نور تابیده . . .  اونجا کجاست . . خب پس اولین سوال خودمو میپرسم . . . . یکجایی توی زمین هست که فقط و فقط یک بار در طول تاریخ ت -

بار  چی که یه جای زمین هست که فقط یه پسر خطاب مونده بود چی بگه . . .  ای خدا چی بگم . . . . هرچی فکر کرد جوابشو پیدا نکرد با خودش گفت یعنی

رسید  هاااااا دستشویی خونه ما یه بار سقفش ریخت یه بار بهش نور تابید بعد دادیم درستش کردن دیگه نور  ر تابیده . . .  یه لحظه یه فکری به ذهنشبهش نو

اینو میدونم ولی میل دارم نتابیده . . .  اومد تا بگه  ، با خودش گفت خب دیونه اگه االن اینو بگی که همه بهت میخندن .. . .  به ناچار گفت . . . .  من جواب 

.  یا آخر سواالتت  نو در پایان سواالت تو بگویم . . . طرف گفت . . .نه . . . حتما باید االن داده بشه . . .  ابن خطاب هم گفت . . . من حاکم هستم . .جواب ای

. . .  چهره تاریک و سیاه . . نگو جوابشو میدم . .  یا همین االن میدم گردنتو بزنن . . .  ))) ای بابا چرا خشونت ، یک آدم عصبانی بود این ابن خطاب که 

 (((همیشه اخم ها تو هم 

 به ناچار قبول کرد  دید آقا چاره ای نداره . . .  . . طرف

 خب سوال بعدتو بپرس -

 اصال توی قبرش زنده بوده ؟؟؟ون قبر هستش میتونسته راه بره و اون چه قبری  هست که صاحب و کسی که توی ا -

 . .  این دیگه چه سوالیه . . . همین فکر ها بود که چی بگه چی نگه یکدفعه یک کلکی به ذهنش رسید . . .  یا حضرت استوخودوس . . -

 )) مدرس با نیشخند تعریف کند (( من جواب این سوال رو میدونم ولی میخوام ببینم خودت هم بلدی یا نه . . . .  -



ما نباید جانشین ، از شواهد داره مشخص میشه که شیدونه جز خلیفه خدا بر روی زمین جواب این سواالت رو هیچ کس نمطرف هم خیلی جدی گفت :  -

 شید یا اصال اسالم شما دین درست و خدایی نیست . . .  پیامبر اسالم با

شد تا طرف یوقتی از یکی عصبانی مابن خطاب هم که االن جلوی همه کلی ضایع شده بود یه عادتی داشت که همیشه اون رو انجام میداد . . . اونم این بود که 

. . .  دور از جون گرگ ها مثل  رو گاز نمیگرفت آروم نمیشد. . . آقا از منبر پرید پایین ، االن هم که از دست دست این یهودیا خیلی ناراحت بود . . .  از جا پرید

ود داد و بیداد . . .  همه داشتن از دست ابن خطاب فرار میکردن اون هم مثل یکی از افتاد دنبال اینا ها . . .  حاال اینا ندو کی بدو . . .  کله مسجد شده بگرگ 

 افتاده بود دنبال همه  که یکدفعه . . . .   شدناین حیوون های شریف که هار 

دی که بلند شده بود سلمان فارسی بود . . فر -چی شده ؟؟؟  –یکدفعه یک نفر از جاش بلند شد داد زد . . . .  صبر کنیییییییین . . . .  همه یکدفعه ای گفتن 

بود . . .  سلمان فارسی گفت : من یک نفر رو میشناسم که به این سواالت شما میتونه  علی علیه السالم  .  سلمان فارسی یکی از بهترین یاران امیرالمونین

هن شما مونده باشه آگاهی کامل داره . . .  یکی از یهودی ها با یه نیشخند پاسخ بده . . .  نتنها این سواالت . . .  بلکه به هر سوال دیگه ای هم که توی ذ

کفش برید . . کی  ه جمله ای گفت که چوخوپولوفسکیتمسخر آمیز گفت : اگه اونم مثل ایشون باشه که به درد ما نمیخوره . . . . . .  سلمان بعد از سوال اون ی

المونین علی  به راه های آسمانی آگاه تر از راه های زمینی هستن . . . .  تا اینو گفت دو تا جرقه توی ذهن میدونه ؟؟؟ . . .  سلمان گفت : آقای من امیر

اب امیرالمونین چوخوپولوفسکی زد اولیش اینه که کلمه ایلیا یکی از معانی اسم علی هستش . ..  دوما چوخوپولوفسکی با خودش گفت اگه اینطوریه که این جن

 لی به راه های آسمانی آگاه تر از راه زمینه پس قطعا همونی که دنبالش میگشته همینه . . .  قطعا همونی طبق گفته فرمانده خلیفه خدا وایلیا یا همون ع

نن پس راه افتادن به سمت خونه یرو بب علیه السالم  یهمودی های هم مشتاق شدن امیرالمونین. سلمان که این جمله رو گفت  جانشین پیامبر همینه . . .

یهودی ها علیه السالم امیرالمونین و چوخوپولوفسکی هم که داشت بال در میاورد از دور افتاده بود دنبال اینا . . . .  وقتی رسیدن به خونه امیرالمونین علی 

ت تنها خدمت امیرالمونین برسه بخاطر همین تو حیاط خونشون دلش میخواس از خوشحالی زیادرفتن توی خونه که سواالتشون رو بپرسن . . .  چوخوپولوسکی 

یه فرد جدید توی صبر کرد تا اون ها بیاین بیرون . . .  تو همین فاصله قمبر غالم امیرالمونین چون خدمتکار بود و توی حیاط خونه کار داشت متوجه حضور 

چوخوپولوفسکی شروع کرد به تعریف  . ...  تابحال هم شما رو تو این شهر ندیدم . . . .  ید حیاط شد . . .  اومد پیشش و ازش پرسید که شما اینجا چیکار میکن

خورشید سیاره ما سیاره زمین بوده و از سیاره شما نور میگرفتیم . . . .  االن هم سیاره شما که کردن ماجرا . ..  که آقا ما سیارمون دچار مشکل شدید شده . . . 

ماهی ها دارن خفه میشن . . .   کم شده . . .  تمام سیاره دارن میمیرن . . .گل ها پژمرده شدن . . .نسبت به قبال نورش  لیر داره ونو همون خورشید ما هست

)) دقیقا داره دل هاشون هم سیاه میشه . . . .  خالصه شروع کرد به نالیدن  . . . .   مردم داره رنگ پوست هاشون سیاه میشه . . . نتنها رنگ چهره هاشون

 . . . .  مشخصاتی که اگر خورشید نباشه یا کمنور تر باشه برای زمین اتفاق می افته (( 

ز امام زمان و نکته اضافی در صورت صالح دید مدرس : )) بچه ها تابحال میدونستین که جناب قمبر چقدر مقامات باالیی داشتن . . .  آخه ما ها که کلی ا***

 یلی باالست . . .  ((پای قمبر هم برسه که باز هم اون مقام هم خییی کفامیرالمونین و حضرت زهرا دم میزنیم آرزو داریم کاش مقام ما به اندازه خاک 

شک کرده بود ازش پرسید از یکم قمبر ازش یه سوالی پرسید . . .  که حدودا کی این اتفاق افتاد . . .  چوخوپولوسکی هم تاریخش رو بهش گفت . . . .  قمبر 

 ۵0ه وضع سیارمون خیلی بد بود حدود سال پیش ک اول تاریخ نور این خورشید زیاد بوده یا یه مدت چندین ساله . . ..  چوخوپولوسکی گفت . . .  خیییلی

سال بود که خیییییییلی نور مضاعف و خوشرنگی به خورشید ما اضافه شده بود . . . . .  تا اینو گفت  18سال پیش نور بسیار زیادی اومد . .  و این اواخر مدت 

ا... علیه و آله فرمودن )) عین حدیث بعدا اضافه خواهد شد (( نور دخترم زهرا برای ی قمبر یاد یک حدیث خییییلی لذت بخش از پیامبر افتاد . . .  پیامبر صل

هر ستاره هم که اینقدر نور داره که سیاره های اطرافش به عنوان خورشید از اون ها . . . .   اهل آسمان مانند نور ستاره ای در شب تاریکه . . . .  همینه 

 سال بوده که یه نور خیییلی بیشتری به سیارشون اضافه شده  18توجه ماجرا شد . . .که اصال چرا قمبر تازه ماستفاده میکنن . . . .  

. . . . . . راستشو بخوای شک ندارم که اهل بیت برای جهانیان مثل خورشیدن . . . که اگر نباشن انگار  و شروع کرد به گفتن  قمبر سر درد دلش باز شد

سالی هم که گفتی  18ل پیش پیامبر حضرت محمد صلی ا... علیه و آله به دنیا اومدن و نور سیاره شما تأمین شده . . .  این سا 0۷حدودا  خورشید نیست . . .

. . .   دقیقا اتفاقی که برای سیاره شما افتاد به یک ماجرا بر میگردهکه نور سیارتون هم خییییلی زیاد تر شده بود و االن خاموش شده رو هم خوبی میدونم . . ..  

هنوز همه مردم اهل بیت رو دوست داشتن و ادعا میکردن که همیشه اهل بیت پیامبر رو یاری  بر که در بستر بیماری افتاده بودنچندین سال پیش پیام

. . .همون مردمی که تک  بودنرو داده  میکنن ولی وقتی پیامبر از دنیا رفتن به یکباره همه چیز بهم ریخت . . .همون مردمی که قول یاری امیرالمونین 

یا همین ابن  که خلیفه اول شد  تکشون توی ماجرای غدیر خم با امیرالمونین دست بیعت داده بودن . . .  همشون بیعت شکستن . . .  افرادی مثل عتیق

بزرگ رو فرساتدن به سمت خونه حضرت زهرا ه یه لشگر خیلی کو نتنها دزدیدن بل خطابی که تو مسجد بود و جانشین رسول خدا رو از امیرالمونین دزدیدن 

با این که حضرت زهرا بار ها تذکر داد که من دختر پیامبر هستم و این خونه ای که بهش حمله کردین منزل پیامبر بوده   -ساله سیاره ما  18همون نور  –

گوش نمیکردن . . و دیگه به صدای حضرت زهرا ولی اون ها مثل حیوون هایی شده بودن که گوش هاشون کر شده بود و دل هاشون سیاه سیاه سیاه شده بود 

 نن . . . . . . خونه حضرت زهرا رو آتیش زدن با این که حضرت زهرا پشت در بودن ولی همون ابن خطاب با لگد محکم به در باعث شد حضرت زهرا آسیب ببی

ون داشتن . . .  ولی چقدر این ها آدم بچه ها میدونستین توی این واقعه پشت در حضرت زهرا سالم ا... علیها باردار بودن و یه بچه ی کوچیک رو تو شکمش

 رحم نکردن که هیچی باعث شدن که کودک در شکم ایشون هم شهید بشههای نامرد بودن که به دختر پیامبر 



یلی در فشاره و ایشون خ این روز ها . . . این ایامی که االن توش هستیم . . .  ایام شهادت مادرمون حضرت فاطمه زهراست . . .  توی این ایام قلب امام زمانمون

 یه ؟،!؟!؟ خیلی ناراحتن . . . . به نظر شما بهترین کار هایی که میشه توی این ایام انجام داد تا کمی مرهمی بشیم بر دل داغ دار امام زمانمون چ

 ته های عزا . . . .  دعای فرج خوندن (()) پاسخ های درست را مشخص کنید . . . مثل به تن کردن لباس مشکی . . .  شرکت در مجالس . . .  شرکت در دس

 خیلی دوست دارم هر وقت وارد مجلسی میشد یا هر وقت خواستید با امام زمامون صحبت کنید شهادت مادرشون رو بهشون تسلیت بگید 

 )) برای حسن ختام داستان دعای فرج فراموش نشود ((

 

 

 و من ا... توفیق 


