
 به نامش و به یاد حجتش 

 سوزن 
ون با شنیدنش به شیعه بودنت امروز میخوام یه داستانی رو براتون تعریف کنم که تا امروز اگه این داستان رو نشنیده بودید

 ..من که خودم بارها و بارها این داستان رو شنیدم و برای بقیه تعریف کردم بازهم احساس غرور میکنم.افتخار میکنید.

ماجرا برمیگرده به جنگ احد همون جنگی که امیرالمومنین رشادت های عجیبی داشتند و توی این جنگ سخت 

زخم کاری برداشتند که اگر هرکدوم ازاین زخم هارو یک مرد جنگی عرب با اون همه قدرت میخورد قطعا 90امیرالمومنین 

 ازپا درمیومد.

 کاری به جنگ ندارم...

به دنبال دشمن رفتن تا مطمئن بشن  سوار بر اسب شدن شونبا اون حالفرار کردن و امیرالمومنی  کردن به سپاه قریش شروع

 نمیکنه.که دیگه خطری مسلمون ها رو تهدید 

از امیرالمومنین سه روز هیچ خبری نبود پیامبر نگران حال امیرالمومنین بودندکه خدایی نکرده  . . . چشمتون روز بد نبینهاما 

برای امیرالمونین نیفتاده باشه...به خاطر همین به اصحابشون فرموده بودند هرکس خبر سالمتی علی رو بیاره من اتفاقی 

 هرچیزی که بخواد بهش میدم.

سلمان فارسی از شهر بیرون میرفت و از بلندی به دوردست ها نگاه میکرد تا شاید امیرالمومنین رو پیدا کنه...بعد از اینکه 

سریع  به سمت مدینه در حال تاختن هستن ،  ید که امیرالمومنین همچنان با بدنی پر از زخم سوار بر اسب کلی نگاه کرد د

خودش رو به پیامبر رسوند و خبر سالمتی امیرالمومنین رو به پیامبر داد پیامبر طبق قولی که داده بودند به سلمان فارسی 

 فرمودند که هرچه میخوای بگو تا بهت بدم.

وقتی پیامبر گفتند هرچی باشه پس باید یه  ؟  با خودش گفت خب از پیامبر چی باید بخوام،  سلمان فارسی به فکر فرو رفت

سلمان ماجرا رو برای ، چیز خیلی باارزش بخوام. همینطور در افکار خودش غرق بود که امیرالمومنین از راه رسیدند 

نین یه سوال خیلی عجیب رو به سلمان گفتند که اگر میخوای با ارزش ترین چیز ممکن منین تعریف کرد و امیرالموامیرالمو

 رسیدند سلمان گفت من میخوامسلمان و امیرالمومنین نزد پیامبر رو از پیامبر بدست بیاره این سوال از پیامبر بپرسه ، 

خواسته خودم رو به شما بگم...پیامبر هم منتظر شنیدن خواسته سلمان شدن...اما خواسته سلمان خیلی عجیب بود...سلمان 

((    ه هیچ کس جز شما نگفته بدونم. من میخوام یکی از رازهایی که درعرش خدا وجود داره و خدا اون راز رو ب)) گفت 



مرهم و . نخ و سوزن برای بخیه به همراه (( باشه اما اول زخم های علی رو بپوشانیم: )) پیامبر مقداری صبر کردن و فرمودن 

حاضر شد و پیامبر تک تک زخم های امیرالمومنین رو با دست های مبارکشون بستن و به سلمان فرمودند که  ب و پارچهآ

 ا یک سوزن بیار.ب تازه بآیک ظرف 

ن مهیا شد پیامبر سوزن رو در ظرف اب زدن و به سلمان فرمودند سلمان! چقدر به این سوزن بعد از اینکه ظرف اب و سوز 

 ب چسبیده ؟آ

سلمان عرضه داشت هیچی. پیامبر فرمودند راز مگوی عرش اینه هرکس به اندازه ی همین هیچی محبت علی رو در قلبش 

 نم به اون حرام میشه. تیش جهآداشته باشه 

. همه ما عاشق امیرالمومنین هستیم...خدا برای کسی که حتی یک تیش جهنم براش حرام میشهآرفقا یکم دقت کنین 

عاشق امیرالمونینه چقدر پاداش میده ، ذره محبت امیرالمومنین رو داشته باشه اینقدر پاداش داده  به نظرتون برای کسی که 

دارم خدا برای کسی که قلبش سرشار از  یا برای کسی که قلبش سرشار از عشق امیرالمونین هست چطور ؟ حاال من یه سوال

 داش میده؟بقیه تالش میکنه چقدر پاامیرالمونین در دل  برای ایجاد محبتعشق امیرالمونین باشه و 

برای کسی که تمام تالشش رو میکنه تا به هر بهانه ای مثال غدیر یاد امیرالمومنین رو هرچند ناچیز در دل دوستان زنده کنه 

چقدر پاداش میده ...غدیر نزدیکه ما هزارتا کار داریم پس از همین االن بیاین فکر کنیم برای خدمت به این عشق چه کاری 

 انجام بدیم...

 

 به امید جلب رضایتش                                                                                                         


