
 بسمه تعالی و صلی ا... علیک یا صاحب الزمان علیه السالم

 شیربرنج
حضرت را در کشید تا بوسیله ی آن  حسادت بسیار زیادی نسبت به امیرالمومنین علی علیه السالم داشت. برای همین نقشه ای

زیادی شنیده بود و جلوی چشم دیگران البته به فکر ناقص خودش، خار و کوچک کند. بارها از حضرت مطالب علمی بسیار 

 معجزات گوناگونی را نیز به چشم خود دیده بود اما گویا کینه و دشمنی این فرد نسبت به حضرت بسیار زیاد است.

آن مرد به نزد امیرالمومنین علی علیه السالم رفت و گفت یا علی! چرا زمانی که از تو سوالی می پرسند تو بدون صبر و تامل 

خلیفه مسلمین باشی... اصال صالح نیست که یک خلیفه به این مقدار شتاب ، و قرار است بعد از پیامبر جواب آنان را می دهی؟ ت

خود بکشی و زده باشد و سریع پاسخ سوال را بیان کند... باید زمانی که از تو سوال می پرسند ، کمی مکث کنی، دستی به ریش 

 با آرامش کامل پاسخ را بدهی.... .

را نشان می داد( به او نشان دادند  5ت سکوت کرده بودند رو به او کردند و  دست خود را )در حالی که عدد حضرت که در این مد

...! حضرت به او گفتند چرا برای پاسخ به 5و گفتند : بگو ببینم این چند است..؟ آن مرد گستاخ بدون مکث و شتاب زده گفت : 

 من فکر نکردی!؟ 

 ال که نیاز به فکر کردن ندارد... کامل واضح و مشخص است....  آن مرد پاسخ داد : خب، این سو

حضرت فرمودند : تمام سواالتی که مردم از من می پرسند مشابه ، پاسخ دادن به همین سوال است. من برای پاسخ دادن به 

در باالی منبر می فرمود :  . آری امیرالمومنین علی علیه السالم همان شخصیتی است کهسواالت دیگران نیازمند زمان نیستم... 

)الزم به ذکر است که در اینجا بیان شود: پرسش ها و ، بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید.  ونیسلونی قبل ان تفقد

اشاره به جمله ی حضرت که  -سواالتی که حضرت فرمودند راجع به تمامیه مسائل است و صرفا مطالب دینی و اعتقادی نمی باشد

 . .( فرمودند : من به راه های آسمان از زمین آگاه تر هستم..

 اینجا بود که آن مرد سوالی را از حضرت مطرح کرد : یاعلی! اگر راست می گویی ، بگو نهار امروز من چیست؟!

 .تو شیر برنج است امروز نهارحضرت فرمودند : 

آن مرد که یکی از دشمنان سر سخت حضرت بود به منزل خود برگشت و در مسیر برگشت با خود عهد بست که نگذارد حرف 

 حضرت به واقعیت بپیوندد. برای همین وارد منزل شد و از اهل خانه سوال کرد که نهار امروز چیست؟ 
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بود به منزل یکی از اقوام نزدیک خود رفت تا نهار را با آنان اهل خانه پاسخ دادند : شیر برنج. او در حالی که بسیار تعجب کرده 

 بخورد.

 وارد منزل شد و بعد از احوال پرسی ، در حالی که شتاب زده و مضطرب بود سوال کرد که نهار امروز شما چیست؟ 

 آنان پاسخ دادند : شیر برنج.

م و همسایگان خود رفت تا شاید بتواند نهار دیگری برای خود او در حالی که بسیار عصبانی و ناراحت شده بود به منزل دیگر اقوا 

 تهیه کند... . اما هر کجا که قدم می گذاشت بوی شیربرنج به مشامش می خورد...! انگار تمام شهر نهار آن روزشان شیر برنج بود...!

ار می آورد تا به راه و چاره ای برسد... .)با مانده بود...! مانده بود که چه کاری باید انجام بدهد...به کله ی کچل و بی مغزش فش 

.. چه صدای بلند( اهااااااااااااااااا، فهمیدم ، چرا تا االن به ذهنم نرسیده بود...! به بیرون شهر می روم و با کاروانیان هم غذا می شوم.

 فکر خوبی... .

 ا راه را طی کند تا به کاروانی برسد.به سمت بیرون شهر به راه افتاد، دشمنی او با حضرت باعث شد تا کیلومتره

 به کاروان رسید. جلو رفت و از آنان خواست تا اگر اجازه می دهند نهار را با آنان باشد. کاروانیان موافقت کردند و اجازه دادند تا او

... )کمی مکث( البته با نیز بر سر سفره بنشیند. در همین حین از یکی پرسید که نهار امروز شما چیست؟ پاسخ دادند شیییییییییر

 برنج ، یعنی شیر برنج.

 او که فهمید اینجا نیز نمی تواند نهاری متفاوت با گفته ی امیرالمومنین بخورد، از جا بلند شد تا از کاروانیان فاصله بگیرید.

 .از کاروانیان خداحافظی کرد و خواست برود که کاروانیان به او شک کردند و دور تا دور او را گرفتند

 آنان شک کرده بودند که آن مرد در غذای کاروان سم ریخته است.

 برای همین او را وادار کردند تا از شیر برنج بخورد، ولی او مقاومت می کرد.

 یکی از مردان کاروان که هیکلی گنده داشت جلو آمد و او را به باد کتک گرفت و آنقدر او را زد تا از آن شیربرنج خورد.

 حضرت فرموده بودند و پیش بینی کرده بودند.و شد آنچه که 

اما چه حیف که دشمنی او با حضرت منجربه کتک خوردنش نیز شد... هم شیر برنج خورد و هم کتک...! و این است سزای دشمن 

 با اهل بیت علیهم السالم. )شخصی که در این داستان با حضرت دشمنی کرد خلیفه ی دوم بود.(

 

 

 به امید جلب رضایتش                                                                                                       

 موفق و پیروز باشید                                                                                                      


