
 
  به نامش و به یاد حجتش

  زلزله
ترسناك ترین اتفاقاتی هست ممکنه  زلزله یکی از...نمیدونم تا حاال تجربه زلزله داشتید یا نه

دا ویبره موبایل میاد و هرچی اطرافت هست به شدت وقتی یه صدایی شبیه به صبیوفته ، 
هرلحظه ممکنه همه چز رو سرت خراب بشه حتی فکر کردنش هم سخته حاال اگه میلرزن ، 

  .دیگه سنگ روي سنگ بند نمیشهکه مثال یک ساعت باشه ! این زلزله طوالنی بشه؟
خیلی سال پیش زمانی که غاصب اول حق امیرالمومنین رو خورده بود یک زلزله خیلی عجیب 

ترس و وحشت رو به دل همه  ن قدر عجیب کهقوي ولی عجیب ، او نسبتاً میاد زلزله اي
...  !!!دیگه االنه که قطع بشه ....  !!!االن قطع میشه....  !!!!همه گفتن االن قطع میشه ،  انداخت

زلزله عجیب تو مدینه انگار قصد قطع شدن نداشت مردم مدینه که  !!!!! اي بابا چرا قطع نمیشه
تبدیل میشه و چیزي نمونده تا همه ي شهر با خاك  دیدن انگار این زلزله داره به عذاب الهی

یکسان بشه همه سراسیمه با ترس و وحشت ریختن دم در خونه غاصب اول و گفتن بابا تو 
زبونش بند اومده  پیرمرددیدن نه بابا . خلیفه رسول خدایی یه دعایی یه مناجاتی یه  حرکتی
: با لکنت (((( از زلزله میگه و لرز  ترساصال نمیتونه حرف بزنه فقط داره تیکه تیکه تو همون 

.... یییکییییی بببب ببب رییی ییی ممم خخخووو وونههه اوووون ))) برید دم خونه اون یکی 
اونم مثل اولی دشمن  که همه مردم به اتفاق همون غاصب اول ریختن در خونه یکی دیگه

لرز بهش گفتن بابا تو که اینقدر با ترس و  مردم .  امیرالمومنین بود و فقط مردم رو گول میزد
دیدن اوه اوه اوه این دعاهاش ادعا میکردي خیلی دعاهات مستجاب میشه یه کاري بکن 

  .مستجاب نمیشه که هیچی از ترس شلوارشم خیس کرده

باهم برن دم خونه  شون رسید کهمردم بی عقل به جاي اینکه اول به فکرشون برسه اخر به فکر
  اقا امیرالمومنین جانشین به حق پیامبر خدا



 

و از امیرالمومنین خواهش میکنن که اقا  دم خونه امیرالمونین  نسراسیمه و ترسان میرهمه 
روم با شجاعت و عزت از خونه میان ه کاري بکنید امیرالمومنین خیلی آشهر داره نابود میشه ی

  ...سرشون راه بیفتن  بیرون و از مردم میخوان که پشت

امیرالمومنین ... ایستن همگی از شهر خارج میشن و به باالي تپه اي میرن و رو به شهر می
... ه میلرزه و درهمین حال یدانگاهی به شهر می اندازن درحالی که تمام شهر از شدت زلزله دار

  :  قا امیرالمومنین دست مبارکشون رو روي زمین میزارن و میفرمایندآ

   )تو را چه شده است ،  آرام باش( 

زلزله اي که  ت زده مونده بودند که اصال چی شد کههمه مردم به.. روم شدآزمین در لحظه 
مدت طوالنی قطع نمیشد یکدفعه به فرمان امیرالمومنین قطع شد مردم تو همین شک بودن 

مین توسط کالم من رام شدن زآیا از آ: ((  نین رو به مردم کردند و فرمودند که امیرالموم
تو .. همه درحالی که هموز چشماشون داشت از حدقه درمیومد گفتن اره )) .؟تعجب کردید

  .عمرمون همچین چیزي ندیده بودیم 

إِذَا زلْزِلَت (( فرموده  تعال در قرآن راجب منمن کسی هستم که خداوند م (( حضرت فرمودند

در آن روز انسانی               .. ید درآرزه هنگامی که زمین به سخت ترین زلزله خود به ل.... . ﴾1﴿الْأَرض زِلْزَالَها 
  .))تو را چه شده است گوید اي زمین)) امیرالمومنین (( 

که تنها  زیدن خودش خواست به همه اثبات کنهاون انسان امیرالمومنین بود زمین با لر 
  .روي زمین فقط و فقط امیرالمونین هست  امبر برجانشین پی

غدیر یکی از اتفاقاتی هست که هیچ کس نمیتونه بگه پیامبر جانشین خودشون رو مشخص  
نکردن و ما با جشن گرفتن و هرگونه خدمت گذاري باید به همه نشون بدیم که تنها جانشین 

پس دست به کار بشیم  .بر روي زمین فقط و فقط امیرالمونین علی علیه السالم هستنپیامبر 
  .مون تمام تالشمون رو بکنیم که به نوبه ي خود
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