
  به نام خدا و به یاد حجت خدا 

  ذغال خاموش
نسبتا بزرگ را به داخل کالس ببرید و بعد از نشان دادن ذغال به افراد کالس از آن ها سوال کنید با خود یک قطعه ذغال ** 

سرخ تر دیدید ذغال رو باد میزنن و فوت میکنن تا . . . که کدومتون نفس قوي تري داره ؟؟؟ من این ذغال رو بهش میدم 
من زغال رو به تک تک شما میدم که فوت کندي هر کدوم تونستید روشنش کنید یه جایزه خیلی بزرگ پیش من . .  بشه 

چطور شد ؟؟ همه وقتی میرن بیرون میخوان کباب یا . . ا )) قطعا با مخالفت شدید افراد کالس مواجه خواهید شد (( دارید 
  ؟؟جوجه درست کنن ذغال هارو باد میزنن 

چرا ؟؟؟ چون اگر من این . . .  سوالی که کردم شاید از دید همه خیلی سوال پیش پا افتاده یا حتی بهتر بگم مسخره ایه 
زغال رو به قوي ترین افراد دنیا بدم و اون ها صبح تا شب فوت کنن باز اون ذغال رو بدن به یکی دیگه و اون هم شب تا صبح 

حتی . . آخه مگه آدم دیوانه همچین کاري کنه ؟؟؟ ولی اگر یک ذغال یک مقدار خیلی کم  . .فوت کنه هیچ اتفاقی نمیوفته 
ساله هم میتونه با فوت  15یا  10، یه پسر به اندازه یک بند انگشت روشن باشه اصال الزم به نفس قوي ترین افراد دنیا نیست 

رو براتون بیشتر روشن کنم اگر فرض کنیم اون ذغال و  کردن مداوم اون ذغال ، ذغال رو کامال سرخ کنه ، بزارید یکم مثال
تمام ذغال هاي روي زمین ما مردم هستیم و اون یک بند انگشت روشن بودن ذغال ، شناخت امیرالمونین علی علیه السالم 

از ایشون  باشه مثال خیلی روشن میشه فرض کنید اگر یک بنده خدایی به هیچ عنوان امیرالمونین رو نشناسه به هیچ عنوان
شناخت و معرفت نداشته باشه هیچ وقت روشن نمیشه که هیچ همیشه مایه سیاه شدن دسته و به هیچ دردي نمیخوره ولی 
فقط کافیه بایه سر سوزن یا حتی باید بند انگشت شناخت شروع بشه اون فرد همانند اون ذغال دائم سرخ و سرخ تر میشه 

حاال اگر فرض کنید یه ذغال سرخ شده رو بندازي بین یه عالمه ذغال . . مونین اونقدر که تمام وجودش میشه عشق امیرال
خاموش و شروع کنی به فوت کردن ؟؟؟ چی میشه ؟؟ اون ذغال از آتیش عشق خودش اول ذغال هاي کنار دستی خودش رو 

اگر یک فردي مثل . . .  رخبعد اون ها با روشن شدن کنار هاي خودشون رو روشن میکنن تا تمام اون ذغال ها میشن سرخ س
منو شما که شناخت و عشق امیرالمونین رو توي دلمون داریم همینطور ثابت باشیمو هیچکاري نکنیم خاکستر خواهیم شد و 
از بین خواهیم رفت ولی اگر این شناخت و عشق به امیرالمونین رو به دوستامون اطرافیانمون و خالصه هرکسی میشناسیم به 

اسونیم اون موقع میشه که تمام ما میشیم مثل یک آتشفشان پر از عشق علی نه یک ذغال کوچیک که زود تبلیغ کردن بشن
  . . . تمام بشیم ، مشیم دریایی از محبت حضرت نه سر سوزن ذوق 

ز غدیر بهترین موقع براي روشن شدن و روشن کردنه ، خدا روشکر تک تک منو شما توي این جلسات به اندازه کافی مشتعل ا
  عشق علی شدیم حاال وقتشه که بریم بین یه عالمه ذغال خاموش اون همین دوستان و اطرافیان خودمون هستن

  . . .اما خدمت گزاري غدیر امسال ما 

MONJI DATAN 


