از ﺳﯿﺰده رﺟﺐ و ﻋﻠﯽ)ع( ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﻔﺖ؟!
از ﺗﺮک ﺧﻮردن دﯾﻮار ﮐﻌﺒﻪ در ﺳﯿﺰده رﺟﺐ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﺎ
ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺳﻪ روزه ی ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﺳﺪ ﻣﺎدر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ؟!
در ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﯾﺎ از اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ؟!

ﻣﺤﻤﺪ)ص( از ﻋﻠﯽ در آﻏﻮش

ﯾﺎ از ﻣﺘﻦ دﻋﻮت اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ از ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪ ﻋﻠﯽ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؟!
ﺣﯿﺮت ،ﺣﯿﺮت …
ﯾﺎ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮال ﮐﺮد ﭼﺮا ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ آن ﻋﻈﻤﺖ در ﮐﻌﺒﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻤﯽ
آﯾﺪ و اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻋﻠﯽ)ع( ﻣﯽﺷﻮد؟!
و ﺗﻌﺠﺐ آور اﯾﻦ ﺳﻮال ﭼﺮا ﻋﻠﯽ)ع( ﻫﺮﮔﺰ در ﺑﯿﺎن اﻓﺘﺨﺎراﺗﺶ از اﯾﻦ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟!
ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮال زﯾﺎد اﺳﺖ و اﺳﺮار اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻮد ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن …
ﭼﺮا ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﺳﺪ در ﺳﯿﺰده رﺟﺐ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؟!
ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ﺧﺪا؟!
راﺳﺘﯽ ﻣﮕﺮ زن ﺑﺎردار ﻧﺒﺎﯾﺪ آرام ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟!
آﺧﺮ ﻃﻮاف ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ زﻧﯽ ﻣﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎری دارد؟!
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻮار ﮐﻌﺒﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﺳﺪ وارد ﮔﺮدد ﻣﮕﺮ
ﮐﻌﺒﻪ درب ﻧﺪاﺷﺖ؟!
آﺧﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎب وارد ﺑﯿﺖ ﺷﺪ …
ﭼﻪ ﺷﺪ؟
ﭼﻪ ﮐﺮد؟

ﭼﺮا ﮐﺮد؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ دو ﺳﺠﺪه ﺗﻮﻟﺪ و ﺷﻬﺎدت ﺗﺤﻠﯿﻞ و
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮد؟
آﺧﺮ »ﻓﺰت و رب اﻟﮑﻌﺒﻪ« را ﻣﻮﻻ ﻋﻠﯽ در ﮐﺪام ﺳﺠﺪه ﮔﻔﺖ؟!
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻦ وﻻدت ﻋﻠﯽ)ع( در داﺧﻞ ﮐﻌﺒﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺑﺎ
ﺑﻬﺖ و ﺗﻌﺠﺐ در ﻣﯿﺎن ﻗﺮﯾﺶ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﻮد؟!
آﯾﺎ از ﻓﻀﺎﯾﻞ ﻋﻠﯽ)ع( ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﯽ)ع( ﯾﺎ از اﺳﻼم ﻋﻠﻮی ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ،
ﯾﺎ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﻻ ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﯾﺎ ﺳﮑﻮت آن ﺣﻀﺮت ؟!
ﮐﺪام ﮐﺪام ﮐﺪام؟؟؟؟!!!!!
در اﯾﺎم اﻋﺘﮑﺎف از ﮐﺪام روش و ﺷﯿﻮه ی ﻋﺒﺎدت آن اﻣﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ؟!
ﻣﻨﺎﺟﺎت در ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻮﻓﻪ؟!
ﯾﺎ ﮔﺮﯾﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ی ﯾﺘﯿﻢ؟!
ﯾﺎ ﭼﻬﺮه ی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺗﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن و ﭼﻪ ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻦ … .؟!
ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪن اﻧﮕﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺋﻞ در ﺣﺎل رﮐﻮع؟!
ﯾﺎ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن دوﺳﺘﺎن در ﺣﺎل ﻧﻤﺎز

ﮔﻮﯾﺎ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮده و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎن

آﻓﺮﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده !!!
ﯾﺎ در اﯾﺎم ﻧﻮروز در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ی ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از ﻣﯿﻬﻤﺎن ﺣﻀﺮت ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن از ﻣﯿﻬﻤﺎن ﭘﺪر ،و ﭘﺴﺮش از ﻣﯿﻬﻤﺎن ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺣﻀﺮت
ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﺪر ﭘﺎس داﺷﺘﻪ ﺷﻮد!!
راﺳﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ی ﻣﻮﻻ در اﯾﻦ اﯾﺎم دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد،
ﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ وﻟﯽ ﺣﯿﻒ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻗﺪر ﻣﻮﻻ ﻫﻤﭽﻮن زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺶ اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ!!!

