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 مت$��مت$��مت$��مت$��

 .مردمان در ش�رش نع�تش در نقصانندحمد و سپاس پروردگاری را سزد که ستایشگران ، وصف ک�لش نتوانند و 
ناپیداِی شناخِت صفاتش را  ی  هکراننه افق .  نیست» قربتش«را نیروی پرگشودن به قاف » اندیشه«پروردگاری که مرغ دور پرواِز 

 .انجامی است ؛ و نه توصیف ذات پاکش را فرجامی 
 

گشود ؛ و طریق هدایت و » محبت«های آدمیان را به مفتاح  دل ی کران بر رسول رحمت ، حبیب امجد ، که قفل بسته و درود بی
 .سالمت را بر گم شدگان دریای ضاللت و گمراهی Hود 

 
هدایت » مصباح«و سالم بی پایان بر ولی و حجت خدا ، علّی مرتضی و اوالد اطهر او ، که گم شدگان ظلمت خودپرستی تنها به 

 .یابند  ایشان نجات می» سفینه« و طغیان تنها بر جویند و غرق شدگان دریای معاصی ایشان ره می
 

  

  '&�'&�'&�'&�            ا�� ا�� ا�� ا��                 وووو

، و کمرت  را که کمرت رس زبان هاست) ع(ان شاء هللا ، در این مجال قصد داریم یکی از خطبه های خیلی غریب و مظلوم امام علی 
 . در مجالس و محافل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد ، خدمت تان تقدیم کنیم

امام علی صوت "، در کتاب  مسیحی" جرج جرداق"، می دانید که پروفسور  البته خود نهج البالغه که یک کتاب بسیار مظلومی ست
، یا جناب عالمه ابن ابی  بار خواندم و سیر نشدم دویستبعضی از خطبه های امام علی را بیش از :  می گوید" العدالة االنسانیة

اما باور می کنید ما .  خطبه شقشقیه را من ده ها بار مطالعه کردم و سیراب نگشتم:  می گویدالحدید در رشح نهج البالغه 
 دویست؟ دانشمند مسیحی می گوید من یک خطبه را بیش از  ، بیگانه و ناآشنا هستیم ، خیلی غریبه متاسفانه با این کتاب بزرگ

بی طالب را مورد تحقیق و مطالعه قرار دادم و بیست جلد رشح ، عاo اهل سنت می گوید ده ها بار خطب علی بن ا بار خواندم
 !!  نهج البالغه می نویسد

 
 !!!!؟ البد می گوییم همه ی خطبه ها  ، کدام خطبه از همه مظلوم تر است ، از میان خطبه های نهج البالغه حال یک سوال

از همه مظلوم تر است و آن خطبه ایست که فقط نامش ، حال یک خطبه  در مظلومیت نهج البالغه در نزد ما که جای بحثی نیست
 ! ست"" َسلونی قَبَل اَن تَفِقدونی "" ، و آن خطبه ی  را شنیدیم
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، این  یکی از مظلومیت های خطبه سلونی این است که متاسفانه جناب سید رضی که جمع آوری کننده خطب نهج البالغه ست

یعنی سخwانی های ( یک بخش خطبه ها:  ، نهج البالغه سه بخش است نطور که می دانیدچون ه�!  خطبه را در نهج البالغه نیاورد
 ،) یعنی سخنان کوتاه امام علی( ، یک بخش هم کل�ت قصار) یعنی مکاتبات امیراملومنین( ، یک بخش نامه ها) )ع(موال علی 

، لذا سید رضی اصال این خطبه  و نه جزء کل�ت قصار است ، نه جزء نامه نه جزء سخwانی" َسلونی قَبَل اَن تَفِقدونی"چون خطبه 
، اینها  ، مثل استاد علی دوانی ، مثل آیت هللا جوادی آملی شارحان نهج البالغه مثل ابن ابی الحدید.  سلونی را در نهج البالغه نیاورد

 .  هایشان آوردند بخشهایی از این خطبه سلونی را در کتاب
  

پرسش و پاسخ  هفتاد و نه، حدود  واب ها که معلوم می شود چندین منرب َسلونی قَبَل اَن تَفِقدونی بوداین مجموعه ی سوال و ج
سوال و جوابها را در اختیار داریم  نوزدهاست که توسط یکی از محققین در یک جزوه ای گردآوری شده ، متاسفانه ما حدود تعداد 

 . که برگرفته از چند جلسه از سخwانی ایشان است
 

ان شاء هللا مطالعه این سوال و جواب ها برای ش� مفید باشد ، امید که اندکی بفهمیم چه موالیی داریم و چه اقیانوسی از علوم و 
 . معارف، در این خطبه سلونی نهفته هست و ما متاسفانه از آن بیگانه و بی خربیم

 
را در حد ) ع(بیشرت است تا بتوانیم جان و محتوای کالم موال علی ، گاهی نیاز به توضیح  در میان این پرسش و پاسخ ها: یک نکته 
 ) ان شاء هللا. (، فرا بگیریم وسع مان

 .  به این مهم می پردازیم: ... ، با عبارت توضیح بیشرت  لذا هر زمانی که این نیاز احساس شد
 ! جزو خطبه نیست: ... لطفا توجه بفرمایید که توضیح بیشرت 
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 اولاولاولاول

  :  پرسید مسجد کوفه برخاست و ی سوال کننده از گوشه اولین
   ؟ ، به من بگو از اینجا که من ایستاده ام تا عرش خدا چقدر فاصله است یا علی

  
! ؟ بگویم از اینجا تا عرش چقدر فاصله استی مکانی نیست که من به تو  ، یک فاصله اوال فاصله فرش تا عرش:  امیراملومنین فرمود

 ، او فاصله فرش تا عرش را پیموده است اگر یک مومنی خالصانه بگوید ال اله اال هللا و این کلمه توحید را بر زبان خود جاری سازد اما
   . فرش و عرش را به یکدیگر دوخته است ،

، بدان قلب یک انسان مومن عرش پروردگار رح�ن  رح�ن را جستجو کنیاگر می خواهی عرش پروردگار :  و بعد در ادامه فرمود
 .  است

 
 . اولین سوال کننده جواب سوال خود را گرفت و نشست

 

 دومدومدومدوم

 : پرسید ، ی دیگر مسجد برخاست سائل دوم از گوشه
  ؟ ؟ واجب تر کدام است ، به من بگو واجب کدام است یا علی

  ؟ است؟ نزدیک تر کدام  نزدیک کدام است
  ؟ ؟ عجیب تر کدام است عجیب کدام است
 ؟ ؟ مشکل تر کدام است مشکل کدام است

 
   :امیراملومنین در پاسخ فرمود

  .ی از گناه است تر از آن توبه  ، ترک گناه است و واجب واجب
  .، قیامت است و نزدیک تر از آن مرگ است نزدیک
  .وفاست بس~ به این دنیای بیر از آن دل وفایی دنیاست و عجیب ت ، بی عجیب
 . ، رسازیر قرب شدن است و مشکل تر از آن با دست خالی رسازیر قرب شدن است مشکل

  . این سائل دوم هم جواب سوال خود را گرفت و نشست
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 ��م��م��م��م

  :  پرسید  .ی دیگر مسجد کوفه برخاست سائل سوم از گوشه
  ؟ های مرا قبول کردبه من بگو من از کجا بفهمم خدا عبادت  ، یا علی

  ؟ از کجا بفهمم خدا گناهان مرا آمرزیده است
  ؟ از کجا بفهمم خدا عبادت های مرا قبول نکرد و مردود اعالم شد

  ؟ از کجا بفهمم خدا گناهان مرا نیامرزید و در نامه ی عمل من ثبت شد
 

   :امیراملومنین فرمود
، آن عبادت دوم دلیل بر آن  خدا به ش� توفیق داد عبادت دوم را انجام بدهید ، تگر یک عبادتی انجام داده اید و بعد از آن عبادا

 وفیق ورود به عبادت دوم را عنایتچون عبادت اول تان را قبول کرد لذا به ش� ت.  است که خدا عبادت اول را از ش� قبول کرد
  .کرد

  
، این  گناه خدا به ش� توفیق داد یک طاعت و عبادتی انجام داده ایدمنتهی بعد از آن ، اگر ش� یک گناه و معصیتی مرتکب شدید 

  ه ش� توفیق داد که عبادت بعد از معصیت دلیل بر این است که خدا معصیت ش� را آمرزیده است و مورد بخشش قرار داد لذا ب
  .بشوید   عبادتی مرتکب طاعت و

  
 گناه ِ بعد از عبادت دلیل بر این، آن  عبادت مرتکب گناه و معصیتی شدید ، بعد از آن اگر اول یک طاعت و عبادتی انجام دادید

، عبادِت مقبول بود می بایست  ، چون اگر عبادت است که خدا عبادت ش� را قبول نکرد و مردود اعالم شد لذا مرتکب گناه شدید
  .دلیل بر این است که آن عبادت مقبول نبود، این معصیت  همین که بعد از عبادت معصیت کردید . ش� را از گناه بازدارد

 
،  ، آن گناه دوم دلیل بر آن است که خدا گناه اول تان را نیامرزید اگر یک گناهی انجام دادید و بعد از آن مرتکب گناه دوم شدید

  .ا بر ش� نبخشید، گناه سوم دلیل بر این است که خدا گناه دوم ر  اگر مرتکب گناه سوم بشوید. لذا مرتکب گناه دوم شدید
 . این سومین سائل هم جواب سوال خود را گرفت و نشست
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  :  پرسید  .ی دیگر مسجد کوفه برخاست سائل چهارم از گوشه
  از پدر یک، او یک نفر محسوب می شود و  آیا با داش~ این دو رس.  ، این بچه یک تن دارد با دو رس ای به دنیا آمد بچه،  یا علی
 ؟ برد یا دو نفر به حساب می آید و از پدر دو سهم ارث می برد یارث مسهم 

  
اگر .  ، رس اول را از خواب بیدار کنید ، وقتی هر دو رس به خواب رفتند آنگاه آهسته این دو رس را بخوابانید:  امیراملومنین فرمود

آید و از پدر یک سهم ارث  د او یک نفر به حساب میشو  م می، معلو  ، رس دوم هم از خواب برخاست همزمان با بیدار شدن رس اول
  شود و از شود او دو نفر محسوب می ، معلوم می ، دیدید که رس دوم همچنان در خواب است اما اگر با بیدار Hودن رس اول.  برد می

 . برد پدر دو سهم ارث می
 

 . سائل چهارم هم جواب سوال خود را گرفت و نشست

  

 

789:789:789:789:
 

  :  پرسید  .ی دیگر مسجد کوفه برخاست گوشهاز سائل پنجم 
گوید پرس مال من  مادر اولی می.  این دو بچه یکی پرس است و دیگری دخرت.  دو مادر بر رس دو بچه با هم به دعوا افتادند ، یا علی
 ؟ دو مادر خا�ه بدهیمچگونه به دعوای این .  ، دخرت مال تو پرس مال من است ،  گوید نخیر مادر دوم می.  ، دخرت مال تو است

 
  ، آن شیری که وزنش سنگین تر ، شیر دوشیده شده را وزن کنید ، از شیر این دو مادر بدوشید دو ظرف بردارید:  امیراملومنین فرمود

 . ، دخرت مال اوست ، پرس مال اوست و آن شیری که وزنش سبک تر است است
 

 . نشستاین پنجمین سائل هم جواب سوال خود را گرفت و 
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  :  پرسید  .ی دیگر مسجد کوفه برخاست ششم از گوشهسائل 
به من بگو آن چهار چیز .  خدا در کتاب زبور داوود پیامرب وحی فرستاد که من چهار چیز را در چهار جا مخفی Hودم ، یا علی
 ؟ کدامند

 
  :امیراملومنین فرمود

بندگان پنهان Hود پس هیچ بنده ای از بندگان خدا را کوچک مش�رید و او را مورد تحقیر قرار خدا اولیای خود را در میان ش� .  ١
  .مدهید شاید او ولی ای از اولیای خدا باشد و ش� ندانید

 
ا رضا و خشنودی خود را در طاعت و عبادت ش� بندگان پنهان کرد پس هیچ عبادتی را کوچک مش�رید و از آن رصف نظر خد.  ٢

  .نید شاید رضای خدا در ه�ن عبادت کوچک ش� نهفته باشد و ش� ندانیدنک
  : توضیح بیشرت

، مثال دو  ند اما ثواب عظیمی در پشت آن خوابیده استا های کوچک داریم که به ظاهر کوچک ما در اسالم یک رسی عبادت 
، ثواب این دو رکعت به اندازه ثواب صد حج و صد  شود از عشاء ، بصورت نشسته خوانده میی Qاز عشاء که بعد از Q رکعت نافله

، یا وضو گرفW  یا مثال دو رکعت نافله ی Qاز صبح!!  ، عبادت به ظاهر کوچک ولی ثوابی عظیم عمره مقبوله در رکاب پیامرب است
 .ند ، همه ی اینها ثوابی بس عظیم دار  قبل از خواب

 
، پس هیچ معصیتی را کوچک مش�رید و آن را مرتکب  ش� بندگان پنهان Hود خدا خشم و غضب خود را در گناه و معصیت.  ٣

  . نشوید شاید خشم خدا در ه�ن معصیت کوچک ش� نهفته باشد و ش� ندانید
  : توضیح بیشرت

چند واجب وجود حال می دانید در اسالم چند گناه و ) ، گناهان کبیره گناهان صغیره. ( دانید گناهان دو دسته اند ه\نطور که می
  )اثبات الهداة عالمه شیخ حر عاملیتوضیح بیشرت در کتاب . ( تا گناه داریم ١٤٤٨تا واجب و  ١٥٥٣؟ در اسالم  دارد

  . ، شاید فردایی نباشد ست زین پس گناهان را ساده نپنداریم شایسته
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کوچک مش�رید و از آن رصف نظر نکنید شاید اجابت  خدا اجابت خود را در دعاهای ش� بندگان پنهان کرد پس هیچ دعایی را.  ٤

  . خدا در ه�ن دعای کوچک ش� نهفته باشد و ش� ندانید
  :توضیح بیشرت

 کند ولی گاهی ه\نی را که از خدا خواستیم قطعا خدا دعاهای ما را مستجاب می؟  شود گاهی وقتها دعاهای ما مستجاب Qیچرا 
ون به مصلحت ما دهد چ ، خدا به ما Qی گاهی آن چیزی را که از خدا خواستیم.  مصلحت ما باشددهد اگر به  ، خدا به ما می

عاهای گاهی هم این د.  دهد ، خدا آن را به ما می چیزی که ما از خدا نخواستیم و مصلحت ما در آن است نیست ولی در عوضش
چ دعای ما کنیم ای کاش هی اداش به ما خواهد داد که آرزو میپشود و در عاl برزخ و قیامت آنقدر  ما ذخیره قرب و آخرت ما می

  . ی دعاها ذخیره قرب و عاl قیامت می شد شد و همه در دنیا مستجاب Qی
، آیا این به این  دهد چون به مصلحت فرزند نیست پدر Qی!!  مثل فرزندی که بی\ر است و از پدر شیرینی و شکالت می خواهد

دهد و پدر به فرزند دارویی  ته اش را به او Qیست که خواس ، بلکه از شدت دوستی ؟ خیر رزند دشمنی داردست که پدر با ف معنی
   . دهد که به مصلحت اوست گرچه فرزند این را از پدر نخواسته بود می
 

 . این ششمین سائل هم جواب سوال خود را گرفت و نشست
  

 

 ه,مته,مته,مته,مت

  :  پرسید  .سائل هفتم از جا برخاست
  ؟ به من بگو االن جربئیل امین در کجاست ، علییا 
 

   .امیراملومنین یک نگاه به آس�ن کرد و یک نگاه به سمت راست و نگاه به سمت چپ و نگاه به پشت رس
ناگهان جمعیت دیدند این سوال کننده از وسط .  جربئیل باید خودت باشی.  ، جربئیل را ندیدم �ام آفرینش را نگریستم:  فرمود
 . فهمیدند او خود جربئیل امین بود.  یت خارج شدجمع
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    ه/مته/مته/مته/مت
  :  پرسید  .ی دیگر مسجد کوفه برخاست سائل هشتم از گوشه

  ؟ ، این بچه حکم سگ را دارد یا حکم گوسفند را ، بچه ای متولد شد اگر سگی با گوسفندی مقاربت کردند ، یا علی
  : توضیح بیشرت

 ابی طالبگوید ای کاش آن شب در پای خطبه سلونی علی بن  می.  خورد ، تاسف می اینجا رسیدابن ابی الحدید وقتی به 
داشتند که سواالت عمیق علمی و حکمی از محرض موال می پرسیدند تا پاسخ موال برای  های فهیم و فرهیخته ای حضور می انسان

، آدمهای عوام ِ کم سوادی بودند  سلونی موال علی نشسته بودندی  بعضی آدمهایی که پای خطبه  ... ما آیندگان tاند ولی افسوس
 ... این سوال را هم بی پاسخ نگذاشتند) علیه السالم(موال علی  !! بود که چنین سوالی کردند نوع که سواالت شان از این

 
،  است و اگر استخوان می چرد، گوسفند  ؟ اگر علف می خورد بروید ببینید این بچه علف می خورد یا استخوان می چرد:  فرمود

   .سگ است
  . ، گاهی استخوان می چرد خورد میبینیم علف   ، گاهی می یا علی:  سائل بلند شد و گفت

  
   ؟ نشیند یا مانند سگ روید ببینید آیا مانند گوسفند میب:  فرمود

   . نشیند و گاهی مانند سگ ، گاهی مانند گوسفند می یا علی:  سائل بلند شد و گفت
  : وضیح بیشرتت

  . نشیند و سگ روی نشیمنگاهش ر که می دانید گوسفند روی شکم میه\نطو 
 

   ؟ نوشد یا مانند سگ آب می خورد د ببینید آیا مانند گوسفند آب میبروی:  فرمود
  . نوشد و گاهی هم مانند سگ آب می خورد گاهی مانند گوسفند آب می:  سائل باز هم گفت

 
  ؟ کند یا مانند سگ ببینید آیا مانند گوسفند بول می بروید:  فرمود

  . کند و گاهی مانند سگ ند بول می، گاهی مانند گوسف یا علی:  سائل باز هم بلند شد و گفت
 

، اگر آخر گله  ؟ اگر اول و وسط گله راه می رود گوسفند است بروید ببینید آیا در اول و وسط گله راه می رود یا آخر گله:  فرمود
   .اه می رود سگ استر 

  . ، گاهی هم آخر گله راه می رود ، گاهی وسط ، گاهی اول یا علی:  سائل باز هم بلند شد و گفت
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  . ، سگ است ، گوسفند است و اگر شکمبه ندارد ، اگر شکمبه دارد پس او را بکشید:  فرمود

 
  .این سائل هم جواب سوال خود را گرفت و نشست

  : توضیح بیشرت
.  ، افتخار کنید به چنین پیشوایی ای شیعیان:  می گوید"  امام علی صوت العدالة االنسانیة "جرج جرداق مسیحی در کتاب جناب 

، تو را چه  ای روزگار... ؟  ، بی درنگ پاسخ داده باشد ، در هر زمینه ای از او پرسیده باشند کدام رهرب را در تاریخ برش رساغ دارید
، یک علی تحویل جامعه ی برشیت  م ثروت ها و رسمایه های خود را بسیج می کردی تا در هر قرنی؟ ای کاش {ا شده است

  .  ، وجود یک پیشوایی به نام علی بن ابی طالب است کمبود جامعه ی برشی ما.  دادی می
و او تنها پیشوای !!!!  کشتند؟ علی را از شدت عدالتش  می دانید چرا علی را در محراب عبادت رس شکافتند:  و در پایان می گوید

 . عادل تاریخ برش است که از شدت عدلش کشته شد نه از شدت ظلمش
  

 

==== 

  ؟ چه کنیم تا مشکالت زندگی در نظر ما کوچک آید:  از موال پرسیدند
 

   :امیراملومنین پنج نکته را در ارتباط با این سوال بیان فرمودند
، ش� مشکل بزرگرت از آن را در ذهن خودتان مجسم کنید و به خود  ش� پدید آمدهرگاه یک مصیبت و مشکلی در زندگی .  ١

شد؟ اگر مشکل بزرگرت را در ذهن مجسم  ، چه می ، آن مشکل بزرگرت بر رس من فرود می آمد بگویید اگر به جای این مشکل وارده
  . ، بر ش� آسان خواهد شد ، تحمل این مشکلی که بر رس ش� وارد شد کنید

  :توضیح بیشرت
، در ذهن مان  ، این شکسته شدن دست را اگر بخواهیم تحمل کنیم مثال اگر خدایی نکرده در یک حادثه ای دست کسی شکست

شد؟ وقتی آن مصیبت بزرگ تر  ، چه می ، پا و رس و گردن و کمرم می شکست تجسم کنیم که اگر در این حادثه عالوه بر دست من
  . ین مصیبت وارده تحملش آسان خواهد شد، ا را در ذهن مجسم کردید
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  . ، تقسیم و توزیع کنید رنج یک مصیبت را بر گذر زمان پخش کنید . ٢

  : توضیح بیشرت
   ؟ پخش Qودن رنج یک مصیبت بر گذر زمان معنایش چیست

و غصه های فردا هم برای فرداست  غم! ، {ام شد و رفت به این معنی ست که غم و غصه های دیروز زندگی تان ، برای دیروز بود
  ،  فردایی داشته باشید یا نه، و اصال معلوم نیست ش\ که هنوز نیامده

  . ، غم و غصه های همین امروز کافی ست پس برای امروز ش\
 
     هر .  ماند رای همیشه در زندگی ش� باقی Hیهیچ غم و غصه ای ب.  باور کنید که رنج و غم و مشکل زندگی پایان پذیر است . ٣

   ، به اهداف خودش  ، ماموریت خود را به انجام می رساند تا یک مدتی در زندگی ش� می ماند.  مشکلی یک مدت زمانی دارد
  . مشکالت پایان پذیر است.  کند و بعد زندگی ش� را ترک خواهد گفت دست پیدا می

 
  . ، مثل آن که نبود آنچه بود و رفت.  ٤
  : وضیح بیشرتت

     موال  . خوریم نشینیم و غصه می ، بعد از دست ما رفت و می خیلی وقتها غصه های ما بابت چیزهایی ست که به دست آوردیم
    !!ص ، خال  ، مثل اینکه از اول آن را نداشتید ، چون آنچه بود و رفت فرمایند این هم غصه خوردن ندارد می
 
  . رفت، مثل آن که بود و  آنچه به دست نیامد.  ٥

  : توضیح بیشرت
می نشینیم و .  ، ولی به دست نیامد خیلی وقت ها غم و غصه های ما بابت چیزهایی ست که سعی کردیم آن را به دست بیاوریم

  . ، مثل آن که بود و رفت این هم غصه خوردن ندارد چون آنچه به دست نیامد.  غصه اش را می خوریم
 

 . را گرفت و نشست، جواب سوال خود  سوال کننده نهم هم
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 د<د<د<د<

  :  پرسید دیگر مسجد کوفه بلند شد و ی سائل دهم از گوشه
  ؟ ، غذای روح انسان کدام است یا علی

 
  ؛ چیز استسه :  امیراملومنین فرمود

   .ذکری که از زبان تان عبور Hاید و به قلب ش� راه پیدا کند . ١
   .دیگر به آن گناه بازگشت نن�یدتوبه ای که نصوح باشد یعنی انسان  . ٢
  . موعظه ای که بر جان بنشیند و قلب آدم را زیر و رو کند . ٣

 
  . سائل دهم هم جواب سوال خود را گرفت و نشست

  

 

 ی�زد<ی�زد<ی�زد<ی�زد<

  :  پرسید  .دیگر مسجد کوفه بلند شد ی سائل یازدهم از گوشه
  ؟ ؟ قوای وجودی انسان کدامند به من بگو خداوند چند قوه در وجود انسان قرار داد ، یا علی

 
   ؛ قوه چهار:  امیراملومنین فرمود

   .، که بزرگرتین رسمایه ای ست که خدا در اختیار برش قرار داد ی عاقله قوه.  ١
    داد ی حافظه را به ش� Hی اگر خدا این قوه.  ، در ذهن و دلتان حفظ شود گیرید شود آنچه را فرا می سبب می، که  ی حافظه قوه.  ٢

  . کردید از یادتان می رفت و راه را گم می، آدرس خانه تان  کردید ش� اسم تان را فراموش می    
    ، برای دیگران هم بخواهیم و  ، خدا این رسمایه را به ما داده که به کمک این رسمایه آنچه را برای خود می خواهیم ی عاطفه قوه.  ٣

   .برای دیگران هم نپسندیم و به دیگران مهر بورزیم،  نچه را برای خود Hی پسندیمآ     
   . ، امکان ندارد انسان فرمان وجدان را زیر پا بگذارد مگر اینکه گرفتار تلخی عذاب وجدان خواهد شد ی وجدان قوه . ٤

 
   . این سوال کننده یازدهم هم جواب سوال خود را گرفت و نشست
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 دوازد<دوازد<دوازد<دوازد<

   :سائل دوازدهم پرسید
  ؟ جاندار بود که از شکم جاندار دیگر بیرون آمد در حالی که بین آنها نسبت و نسبی نبودکدام 

 
 . در حالی که هیچ نسبتی بین او و ماهی وجود نداشت، حرضت یونس پیامرب که از شکم ماهی بیرون آمد :  امیراملومنین فرمود

  : توضیح بیشرت
دیدند یونس پیامرب مشغول ذکر و تسبیح .  کنار دریا و سوار کشتی شد، آمد  حرضت یونس پیامرب وقتی از قوم خودش گریخت

یونس را از .  ، قرعه به نام یونس پیامرب افتاد ، بین آدمهای داخل کشتی قرعه انداختند این کشتی با نهنگی مواجه شد.  خداست
، باز هم مشغول ذکر  دهان نهنگ قرار گرفتوقتی در .  ، باز هم دیدند او مشغول ذکر و تسبیح خداست کشتی به دریا انداختند

وقتی خدا اراده کرد و او را از .  ، باز هم مشغول ذکر و تسبیح خدا بود از دهان نهنگ در شکم نهنگ فرو رفت.  و تسبیح خدا بود
   . ، باز هم دیدند او در حال ذکر و تسبیح خداست تاریکستان شکم نهنگ به ساحل نجات بیافکند

   .، به یک حال بود الیعنی در همه ح
، چه در  ، چه در شکم نهنگ ، چه در دهان نهنگ ، چه در دل دریا چه در داخل کشتی.  حاالت گوناگون زندگی تغییرش نداده بود

   ... ساحل نجات
 

 . سوال کننده دوازدهم هم جواب سوال خود را گرفت و نشست

  

 

    ��?د<��?د<��?د<��?د<
  :  پرسید سائل سیزدهم برخاست و

  ؛ سه سوال از محرض ش� دارم، من  یا علی
  ؟ کدام کوه بود که یک بار از جای خود کوچ Hود . ١
   ؟ ی آن طول دارد دام درخت بود که صد سال راه سایهک . ٢
  ؟ کدام درخت است که بدون آبیاری روییده شد . ٣
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   :امیراملومنین فرمود

   :طور است که قرآن کریم می فرماید، کوه  اما آن کوهی که یک بار از جای خود کوچ Hود.  ١
  )١٧١، آیه رشیفه  سوره مبارکه اعراف... (َوإِذ نَتَْقنَا الَْجبََل 

 
درخت طوبی در بهشت است که در �ام قرصهای بهشت شاخه ای از آن ،  اما آن درختی که صد سال راه سایه او طول دارد.  ٢

   .، شعاع او می تابد ، ه�نطوری که قرص آفتاب در �امی خانه ها آویزان است
 
  :، درختی بود که برای یونس پیامرب رویانده شد که قرآن کریم می فرماید اما آن درختی که بدون آبیاری روییده شد.  ٣

ن يَْقِطٍ�    )١٤٦سوره مبارکه صافات، آیه رشیفه (َوأَنبَتْنَا َعلَيِْه َشَجرًَة مِّ
 

 . سوال کننده سیزدهم هم جواب سوال خود را گرفت و نشست
  

 

 6$�رد<6$�رد<6$�رد<6$�رد<

   :و از امیراملومنین پرسید سائل چهاردهم برخاست
  ؟ ، ما در زندگی چگونه به جنگ با سختی ها برویم یا علی

 
   :امیراملومنین فرمود

   .، مشکل برطرف شود به مشکالت زندگی تان زمان بدهید تا با گذشت زمان
   .رشایط بدتر را در نظر بگیرید تا تحمل آن رشایط موجود بر ش� آسان شود

   .، غم را از دل دیگران بربایید تا خداوند نیز غم را از دل ش� برباید و مشکل ش� را حل کند دیگران را شاد کنید
   .محرم رازی داشته باشید و مشکالت تان را با او در میان بگذارید تا تسکین پیدا کنید

  . به نقطه های مثبت و زیبای زندگی خود بیاندیشید
 

 . گرفت و نشستاین سوال کننده هم جواب سوال خود را 
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 :�@?د<:�@?د<:�@?د<:�@?د<

   :سائل پانزدهم برخاست و پرسید
  ؟ ، می آشامید و مرده اش هم می خورد ، آن پدیده چه بود که زنده اش یا علی

 
  ؛ عصای موسی:  امیراملومنین فرمود

  . ، سحر ساحران را بلعید و خورد ، می آشامید و موقعی که عصا شد موقعی که شاخه ای بر روی درخت بود
 

 . این سوال کننده هم جواب سوال خود را گرفت و نشست
  

 

    �2@?د<�2@?د<�2@?د<�2@?د<
   :ی دیگر مسجد کوفه برخاست و پرسید سائل بعدی از گوشه

  ؟  ، کدام درخت بود ، اول درختی که روی زمین روییده یا علی
  ؟  ، کدام چشمه بود اول چشمه ای که روی زمین جاری شد
  ؟ کدام سنگ بود،  اول سنگی که بر روی زمین قرار گرفت

 
   :امیراملومنین فرمود

، خرما بود که حرضت آدم آن را با خود از بهشت به زمین آورد و آن را کاشت و �ام خرماهای عاo از آن اول درخت عاo  اول درخت
   .پدید آمد

، چنانکه خرض پیامرب آن را  ماند، زنده خواهد  ، آب حیات بود که هرکس آن را بیاشامد اما اول چشمه ای که بر روی زمین جاری شد
   .نوشید و زنده باقی ماند

ی  ی خانه بهشت به دنیا آورد و بر آن زاویه، سنگ حجراالسود بود که حرضت آدم آن را از  و اول سنگی که بر روی زمین قرار گرفت
لذا به آن می گویند . ( ، سیاه شد آن، بعد در اثر حرست دست زدن کفار و مرشکین به  ، ابتدا از برف سفیدتر بود کعبه نصب کرد

  )، سنگ سیاه حجراالسود
 

 . سوال کننده شانزدهم هم جواب سوال خود را گرفت و نشست
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 ه,�<ه,�<ه,�<ه,�<

  : ی دیگر مسجد کوفه برخاست و پرسید سائل هفدهم از گوشه
  . ، زهد را در یک جمله برای من تعریف کن یا علی

 
  : ی قرآن زهد را به زیبایی تعریف فرمود خدا در یک جمله:  امیراملومنین فرمود

  )٢٣، آیه رشیفه  سوره مبارکه حدید(َال تَْفَرُحوا ِ¥َا آتَاكُْم لَِكيَْال تَأَْسْوا َعَىل َما فَاتَُكْم وَ 
، به ناله  ، خود را نبازد و آنچه از ناخوشی ها نصیب او می شود سی ست که آنچه از خوشی های زندگی نصیب او می شودزاهد ک

  . و زاری نیفتد
 

 . این سوال کننده هم جواب سوال خود را گرفت و نشست
 

  

>�8A>�8A>�8A>�8A
 

   :سائل بعدی برخاست و پرسید
  ؟ دارد و هم ترک آن ، کدام عبادت است که هم انجام دادن آن عقوبت یا علی

 
، ترک آن هم عقوبت  ، انجام این Hاز عقوبت دارد چون در حالت مستی Hاز گزاشت Hاز خواندن انسان مست:  امیراملومنین فرمود

  . دارد چون Hاز را ترک Hوده است
 

 . سوال کننده هجدهم هم جواب سوال خود را گرفت و نشست

  

  

  

  

  

 

        



 َ���ىن َ�َ� َان َ��ِ��وىن
)���" ا! �م(من� از ا����س ���م ��� �   

 

        

 �زد<�زد<�زد<�زد<

  : ی دیگر مسجد کوفه برخاست و پرسید گوشهسائل نوزدهم از 
  ؟ یا علی ، تفاوت انسان با سایر موجودات در چیست

 
  ) ماهیتی آس�نی دارد . (ست  کند ولی موجودی آس�نی ست که در زمین زندگی می انسان تنها موجودی:  امیراملومنین فرمود

  : توضیح بیشرت
َ\ء ِرزُْقكُْم َوَما تُوَعُدونَ ... دارد ایست که ریشه در آس\ن  انسان درخت واژگونه   َوِيف السَّ

  
  
  
  

عزیزم ، اکنون که سخن به اینجا رسید ، یقین دارم که تو اهل دلی و اگر نبودی ، در میان صفحات اّول ، 
ی عمر تو  امید که اگر جرقه ای در نهادت زده شد ، با آن آتشی برافروزی ، که همه. کردی  نوشتارم را رها می

  .جزء گرم رواِن کوی دوست قرار دهد  را
  

  سخن شمع به پروانه دلی باید گفت
  کاین حدیثی ست که با سوختگان در گیرد

  
  
  
  

  پایان
  ٩١اردیبهشت ماه  ٢٨

  گروه فرهنگی پژوهشی بیداری اندیشه
                                           


