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 حیمحمن الّر بسم هللا الّر 

 ٨٨ آذر ١٣         عید غدیر ی دل نوشته

که خودمو شناختم دیدم که پدر و مادر و  یا علی موال یا امیراملؤمنین از اون وقتی

رو انجام بدن یا مشکلی رو حل کنن خوانت کار مهم یا بزرگی  اطرافیانم هر وقت می

طوری بود که من هم این  گنت. این بعد از نام خداوند متعال ذکر مبارک یا علی رو می

ذکر رو یاد گرفتم و گنتم و از گنتنش احساس لذت و از شیعه بودن افتخار خاصی 

نؤاالتی البالغه و روایاتی از زندگی ش�  کردم ولی بعد از خواندن چند خطبه از نهج می

کند تا نور ای�ن  برام پیش اومد که چطور میشه ذکر یا علی که در خیرب رو می

خداوندی و توکل و یقین به درون قلعه خیرب راه پیدا کنه، ذکر یا علِی من در قلبم رو 

کنه تا نور خداوندی و ای�ِن رانتین داخلش بشه؟ چرا توکل و یقین از زبونم  باز �ی

گنت و  کنه؟ و چرا ذکر یا علی که شیعیان واقعی زمان ش� می �یبه قلبم راه پیدا 

شد ذکر یا علِی من پاهام  تر می هایشان محکم تر و دامنه ها مرتنع چون کوهی قله آن

کنه؟  خواهی و دفاع از دین و قرآن انتوار �ی طلبی و عدالت رو در راه حق و حقیقت

شینم؟  زانوهام لرزیده و نست شده میهای زندگی  چرا با اولین نامالی�ت و نختی

که فرمایشات ش� رو شنیدم و  جوری داره؟ چرا؟ تا این چرا ذکر یا علی من اثری این

جواب نؤاالم رو گرفتم، ش� فرموده بودید: بیعت با صدا مانند نوایی در باد انت و 

من دچار شود و ظال با نام  هیچ اثر دیگری ندارد، ظلم در نام من محو و نابود می

 عطش قیامت خواهد شد.

ی فشار زندگی،  پس منی که با نستی و کوتاهی در اجرای دنتورات الهی به بهانه

بعضی از این دنتورات رو نادیده گرفته یا به ننع خودم تغیر میدم که در این صورت 

ی اول به خودم ظلم کرده و به همون دلیل برای رفاه و کسب مال بیشرت  در وهله

ام از هیچ ظلمی به مردم کوتاهی نکرده و پس از انجام گناه نه  و خانواده برای خود

کنم خطبه و  تنها از ترس خدا لب و دهانم خشک نشده بلکه احساس رضایت هم می

کنم ولی نعی در رسمشق قرار دادن  های زندگی ش� رو شنیده و تحسین می روایت

 کنم. ا دنتورات الهی انت �یی قرآن و در نهایت مطابقت ب ها که عین فرموده آن
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کنه بلکه بادهای  خیرب قلب خودم و دیگران رو باز �ی پس ذکر یا علی من نه تنها درِ 

 قدر از خودم غافلم. ننسانی ِوجودم این ذکرها رو میربه. متأننم از اینکه من این

کنم تا عید  ولی موالی من حال که با فرمایشات ش� به این مهم پی بردم نعی می

غدیر امسال خودم رو اصالح کنم و آماده باشم تا در این روز نه تنها با دنت همت 

بلکه با تام وجود با ش� بیعت کنم بیعتی که در آن عمل باشد نه شعار، حق باشد نه 

باطل، گذشت باشد نه ظلم، ای�ن باشد نه کنر، تقوا باشد نه فساد، آخرت باشد نه 

طان و ننس و در نهایت رضایت خدا و پیامرب و ولی باشد دنیا، راه ش� باشد نه راه شی

 نه غیر. از ش� تقاضا دارم منو در این راه کمک و یاری فرمایید.

 ال فتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار

 اللهم عجل لولیک الفرج
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