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و دوست  دار راستيدشمن نفاق

مردم مدائن براي استقبال از والي جديد خود كـه اميرالمـؤمنين حضـرت
-گزيده بود، گروه گروه بـه خـارج شـهر مـيبرعمر(رض) او را به اين سمت 

كه رفتند. و ديدن صحابي بزرگ و اشتياق زيادي براي استقبال مردم با شور
و تقوا و سختييشاز ورع ز،  ادي كه هنگـام فـتح عـراق ديـده، بسـياريهاي

ميشنيده  رفتند.اند، به خارج شهر
را پس از مدتي انتظار، مردم مردي نوراني سوار بر االغي با پاالن كهنـه

و مقداري نمك از كه  مي،در دست داشتكه قرص نان كـرد در برابـر تغذيه
 خود ديدند!

حذيفـه«وقتي آن مرد به جمعيت رسيد، مردم دريافتند كه اين شـخص
انـد. آنـان از ديـدنش كه به انتظارش نشسـته است والي شهرشان» بن يمان

و كم مانده بود كه از تعجب اختيار خود را از دست دهند!  خيلي تعجب كردند
چ بود؟ آنان از والي كه حضـرت عمـرهراستي اين تعجب مردم به خاطر
و نحوه و تعيين كرده ي آمدنش به شهر آنـان چـه تصـوري برايشان انتخاب

 زده شدند؟!چنين شگفت داشتند كه با ديدنش
حقيقت اين است آنان به خاطر اين تعجب معذور بودنـد، زيـرا سـرزمين
و نـه در زمـان حاكمـان قبـل از ايرانيـان  آنان نه در زمان حاكميت ايرانيـان

.والياني از اين نوع نديده بود
هـاي حاضـرين كـه بـه از نگاه كردن بـه صـورت(رض)حضرت حذيفه
افت كه منتظر شنيدن كلماتي از او هستند. لذا آنهـا را اند، درياستقبالش آمده

و گفت:  از محـل«مخاطب قرار داد
وو نشانه هاي تهمـت بـه پرهيزيـد

 ». دوري جوئيد
ــداهللا ــا عب ــد: اي اب ــردم گفتن م

و نشانه هـاي تهمـت منظور از محل
و«چيست؟ او در پاسخ گفـت:  خانـه

مراكز امـرا اسـت. بـه حضـور والـي 
و او برويد اما دروغ  او را تأييد نكنيد،

و  را به خاطر صفتي كه ندارد، مـدح
»!ستايش نكنيد

اين كلمات او بـه همـان انـدازه
آور بود، سرآغاز زيبايي نيز كه تعجب

و مردم با شـنيدن ايـن كلمـات  بود!

�
زندگي صحابه:

 حذیفه بن ميان
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آيـد و  ي نفـاق بـدش نمـي   فوراً دريافتند كه اين والي از هيچ چيزي به اندازه
  نگران نيست.

كه در آغاز كار خود بيان داشت، كاملترين عبارتي اسـت كـه   اين كلمات 
  شخصيت حاكم و روش حكومت او را دريافت. ،آن طريق شود ازمي

***  
 اشويژگـي  كـه  فـرد  بـه  منحصر سرشتي با بود مردي »يمان بن حذيفه«

  بود. دارا فطري صورت به هم را آن تشخيص توان و قدرت بود. نفاق از بيزاري
همراه پدر و برادرش صفوان به حضور پيـامبر رسـيد و هـر    زماني كه به 

سه ايمان آوردند، اسالم به اين موهبت او روشني و شفافيت خاصي افزود. او 
، نفـاق و دروغ بيـزار   نقوي، قدرتمند، پاك و اسـتوار، كـه از جـب   » ديني«به 

  است، گرويد و ايمان آورد.
 از نه كه ايگونه به اختس روشن روز مانند به شفاف انساني او از �پيامبر

ـ  پوشـيده  چيـزي  درون مسائل از نه و زندگي امور  كـه  امينـي  و صـادق  دارد،ن

 بيـزار  كـار  فريـب  و رياكـار  مرموز، افراد از و بدارد دوست را حق راه قدرتمندان

  .باشد
اي به مانند اين زمينه زمينه در هيچ موهبت حضرت حذيفه در هيچ جا و

ين پيامبر و بـا ايـن پيشـگامان بـزرگ اصـحاب      و در اين دين و در خدمت ا
  شد!!شكوفا نمي

هـا و درون  موهبت او بالفعل هم رشد زيادي كـرد، در تشـخيص چهـره   
خوانـد، و بـدون   هـا را مـي  افراد متخصص و خبره شد. او در يك نگاه چهـره 

  شناخت! زحمت افراد را مي
كـه  خواسـت رسـيد، تـا جـايي     او در اين موهبت خود به جايي كـه مـي  

شد، در انتخاب افـراد  اميرالمومنين عمر(رض) كه هوشيار بود و به او الهام مي
  كرد.و معرفت آنان به راي و نظر حضرت حذيفه استدالل مي

ايي برده بود كه قـدرت  از نعمت خردمندي چنان بهره» حذيفه«حضرت 
درك اين را پيدا كند كه در اين دنيا خير براي كسـي كـه خواهـانش هسـت     

باشد، لذا بـراي انسـاني   باشد، و شرّ است كه ناشناخته ميو روشن مي آشكار
هـاي آن را  شـرّ و ظـن و گمـان    يهـا فرزانه الزم است كه مراكز و جايگـاه 

نفـاق و   بررسي كند و بشناسد. لـذا او بـه بررسـي و شـناخت شـرّ و اشـرار و      
  گويد:منافقين پرداخت. او مي

 مبادا كه اين ترس از من و كردنديم سؤال خير مورد در �پيامبر از مردم«

 در مـا  اهللا، رسول يا گفتم: كردم.مي سؤال شر درمورد پيامبر از شوم. شر گرفتار

 بعـد  آيا داد، ارمغان ما به را خير اين خدا و برديم،مي سر به شر و ناداني و جهل

 يشــرّ آن مــاوراي در و خيــر ايــن از
 آيـا  گفتم: ».آري« فرمود: دارد؛ وجود

 خيـري  آن ماوراي در و شر اين زا بعد

 فسـاد  آن در اما آري،« فرمود: هست.

 تباهي و فساد گفتم: »هست تباهي و

 بـه  كـه  گروهي« فرمود: چيست؟ آن

 از و كننـد، مـي  عمـل  مـن  سنت غير

 و راهنمايي از غير هدايتي و راهنمايي
 از افرادي كنند،مي پيروي من هدايت

 ديگـري  گروهي و شناسيمي را آنان

 بعـد  آيا گفتم: »شناسينمي را آنان از

 شـــرّي آن مـــاوراي در ،خيـــر آن از

 در كـه  مبلّغاني آري!« فرمود: هست؟

 دو كـه  هستند، جهنم به ورود آستانه

 يا گفتم: »اندازندمي آن در را او كس

 اوضاع آن شاهد كه زماني اهللا، رسول

 دهيـد؟ مـي  من به دستوري چه شدم

ــود: ــه« فرم ــلمانان جماعــت ب  و مس
 اگــر گفــتم: »شــو ملحــق امامشــان

 از«فرمـود:  نداشتند؟ امامي و جماعت

 بگيـري،  فاصـله  هـا گروه اين يهمه

 كنـار  در تنهـا  مرگ زمان تا اگر حتي

  »!!باشي درختي
مردم در مـورد  «آيا به اين گفته: 

كردنـد و  سـؤال مـي   �خير از پيامبر
من از ترس اين كه مبادا گرفتار شـر  

-سـؤال مـي  شوم از او در مورد شـر  
  ايد؟؟دقت كرده» كردم

» حذيفــه بــن يمــان«حضــرت 
نسبت به مراكز و محـل برانگيختـه   

و  بـا ديـد   هـاي شـرّ  شدن فتنه و راه
كرد تا خود را از بصيرتي باز نگاه مي

آنها دور كند و مـردم را نيـز از آنهـا    
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دنيا و مردم  و شناختي خوب در موردبرحذر دارد، كه اين شيوه به او بصيرتي 
و به روشي فيلسوفانه و درايتي حكيمانه مسائل را در ذهن و امان بخشيد، و ز

  گويد:  كرد. او ميداد و تجزيه و تحليل ميعقل خود مورد بررسي قرار مي
مردم نيز به پيامبري مبعوث كرد، و او را  �خداي متعال حضرت محمد«

دعوت كـرد،   خواند وفرا اللت به هدايت و از كفر به ايمان را از گمراهي و ض
حق بـه   يبه وسيلهدر نتيجه پيامبر اسالم كساني به دعوت او پاسخ دادند و 

ي باطـل  به وسيله روشن است كه و .زنده كردآنان را افراد مرده حيات داد و 
  د.نميرمي اند،كه زنده انآن

خلفاي راشدين هم رسيد و راشده خالفت  دورانسپس نبوت تمام شد و 
جـاي   و طـاغوتي . سـپس پادشـاهي   نـد روش عمـل كرد بنابر همان شيوه و 
با قلب و دسـت و زبـان بيـزاري و نفـرت     كه كساني آنگاه خالفت را گرفت! 
فقط بـا  كه . كساني به نداي دين لبيك گفتند به درستي خود را اظهار كردند

حقيقت از بخشي از حق قلب و زبان نفرت و بيزاري خود را اظهار داشتند، در 
فرت و بيـزاري خـود را اظهـار    كساني هم كه فقط با قلب ن. ندنظر كردصرف
كساني دو بخش از حـق   د، چنينفتنند و دست و زبان خود را به كار نگركرد

ند. و كساني كه نه با قلب و نه با دسـت و زبـان نفـرت و بيـزاري     را رها كرد
  »!!هاي زنده هستندنكنند اينان مردهنكرده و خود را اظهار 

  گويد:با هدايت يا با گمراهي مياو از قلب، حيات 
-قلب بر چهار نوع است: قلبي كه غالفي آن را پوشيده و چيـزي نمـي  «

كند، كه اين قلب كافر است. قلبي كه روي گردان اسـت و  فهمد و درك نمي
پيرايه كه چراغي روشن در آن است و اين قلب منافق است. قلبي صاف و بي

نفاق و ايمان است كه ايمـان آن بـه   اين قلب مؤمن است، و قلبي كه داراي 
شود و نفاق آن به ماننـد  مانند درختي است كه از آب پاك و زالل آبياري مي

شود، كه هر كـدام از ايـن   از چرك و خون تأمين مي ،آن چاهي است كه آبِ
  »!!شودميتبديل آن  به دو غالب آيد قلب

ايستادگي در  ر مقاومت وبرار او صو ا ،آگاهي حضرت حذيفه در مورد شرّ
و خود او با شجاعت  ،به زبانش و كلماتش تندي خاصي بخشيده بود آن برابر

  گويد:سازد. او ميتمام ما را از آن باخبر مي
ام آمدم و گفتم: يا رسول اهللا، در برخورد بـا خـانواده   �به خدمت پيامبر«

 �پيامبر كه اين زبان مرا روانه دوزخ كند. ترسمزبان تند و تيزي دارم، و مي
با استغفار چگونه هسـتي؟؟ بـه يقـين بـدان كـه مـن در روز       «به من فرمود: 

  ».كنمصدبار از خدا طلب مغفرت و آمرزش مي
***  

حذيفه دشمن نفـاق و دوسـتدار   
  راستي و درستي است.

داراي مردي از اين نوع و مـدل،  
دوستي  بوده و قوي و محكم يايمان

باشد، و حضرت و محبتش عميق مي
در ايمان و دوستي و محبتش  حذيفه

  چنين بود.
او در جنگ احد اتفاقي سرش را 
چرخاند و ديد شمشيرهاي مسلمانان 
بــه اشــتباه و بــه گمــان ايــن كــه از 
مشركان است در حال پـايين آمـدن   
بر بدن پدرش هستند. با صداي بلند 
گفت: او پدر من اسـت، او پـدر مـن    
است...! اما دير بود و قضا كار خود را 

  ، و پدرش كشته شد.كرد
 كـه  شدند متوجه مسلمانان وقتي

 ناراحـت  انـد، كشته را او پدر اشتباه به

 شـد  حاكم آنان بر اندوه و غم و شدند

ــا امــا  و شــفقت از سرشــار نگــاهي ب
 كـرد  نگاه آنان به بخشش و دلسوزي

-مـي  را شما سبحان خداي« گفت: و
ــرزد. ــتي آمـ ــه براسـ ــم او كـ  ارحـ

ــان ــرينِالراحمين(مهرب ــان)مهر ت  بان

  ».است
سپس با شمشـيرش بـه ميـدان    
كارزار تاخت تا آزمون خوبي از خـود  

خــود را ادا  ينشــان دهــد و وظيفــه
  نمايد.

جنــگ بــه پايــان رســيد و خبــر 
كشته شدن پدر حضرت حذيفـه بـه   

-رسد، و او دسـتور مـي  مي �پيامبر
حسـيل بـن   «ي پدرش دهد كه ديه

ــابر ــا   »(ج ــود، ام ــت ش رض) پرداخ

www.islamkurd.com

www.islamkurd.com/fa


50 
 

   

  
  
  

 

 1391 زمستان 20شماره 
 

 ماراه

 كـه ول آن عذر خواست و آن را به مسـلمانان بازگردانـد   حضرت حذيفه از قب
در نزد پيامبر بيشتر و دو  افزايش يافته و جايگاهشمحبت پيامبر نسبت به او 

  چندان گرديد!!
***  

ايمان و دوستي و محبت حضرت حذيفه عجـز و ضـعف و غيـرممكن را    
  شناسد.نمي

و يهوديـان  در غزوه خندق، بعد از آن كه ناكامي به صفوف كفار قـريش  
خواسـت از آخـرين    -و السالم ةعليه الصال-پيمانشان سرايت كرد، پيامبر هم

  تحوالت اردوگاه دشمن اطالعاتي كسب كند.
وزيـد بـه   باد به شدت مـي  ،ظلمانيهوا بسيار تاريك و  و شب هنگام بود

از ريشه درآورد. محاصره، عنـاد   را هاي صحرانحوي گويي نزديك است كوه
تـرس و وحشـت    مملـو از  وضـعيتي  ،مشـركين و لجاجت، اصرار و پافشـاري  

كـرد و بـه اوج   بيداد مي �گرسنگي در ميان اصحاب پيامبر ،بوجود آورده بود
چه كسي قدرت اين را در خود پر مخاطره رسيده بود. در اين احوال و اوضاع 

دوگـاه دشـمنان نفـوذ كنـد و اطالعـاتي از      بيند كه پا پيش گذارد و بـه ار مي
  اوضاع افراد و اردوگاه به دست آورد؟

اين پيامبر است كه از ياران خود كسي را كه اين مأموريت بسيار مهـم و  
بس خطرناك را به انجام رساند، انتخاب خواهد كرد. به نظر شما قهرمان اين 

  عمليات چه كسي خواهد بود؟
  باشد!ذيفه بن يمان ميترديد اين قهرمان حضرت حبي

 دليـل  به گويد.مي لبيك پيامبر خواست به هم او و خواند،مي را او �پيامبر

 نديد. را گفتن لبيك جز ايچاره كه كند،مي روايت را خبر خود .زيادش صداقت

 شـده،  سـپرده  او بـه  كـه  مأموريتي از كه دارد اشاره اين به نكته، اين بيان با او

 زيـاد  خستگي و شديد سرماي و گرسنگي وجود با- آن بعواق از و ترسيدهمي

  داشت. هراس ،-بوده عاملش مشركان ماهه يك يمحاصره كه
  آور بود.كار حذيفه در آن شب خيلي عجيب و شگفت

ي ميان دو اردوگاه را طي كرد، از ديوار محاصـره گذشـت و بـه    او فاصله
 ،را خـاموش كـرده  درون اردوگاه قريش نفوذ كرد. باد شـديد آتـش اردوگـاه    

تاريكي شديد همه جا را فرا گرفته بود. حضرت حذيفه از اين تاريكي استفاده 
  كرد و در ميان يكي از صفهاي دشمن جايي پيدا كرد.

ابوسفيان فرمانده سپاه قريش از اين كـه مبـادا افـرادي از مسـلمانان بـا      
استفاده از تاريكي به ميان آنان نفوذ كند، بسيار ترسيد، از ايـن رو سـپاه را از   

ــار برحــذر داشــت. حضــرت   ايــن ك
حذيفه سـخنان او را كـه بـا صـداي     

او چنـين   ،زد، شـنيد بلند حـرف مـي  
هـر يـك از    !اي افراد قريش«گفت: 
ا به شـخص كنـار خـود نگـاهي     شم

كنــد، دســتش را در دســت بگيــرد و 
  »...نامش را بپرسد

زود «  گويـد: حضرت حذيفه مـي 
دست شخص كنار خـود را گـرفتم و   
به او گفتم: تو كي هستي؟ او گفـت:  

  »!!من فالني فرزند فالن هستم
او به اين ترتيب امنيت و وجـود  
خود را در ميان سپاه دشمن، فـراهم  

  كرد!
ابوســفيان در خطــاب بــه ســپاه 

اي «سخنان خود را چنين ادامه داد: 
خدا سوگند كه اينجا  به !سپاه قريش

هـا و  ديگر جاي ماندن نيست. اسـب 
ي هالك و نابودي اشتران در آستانه

ــكني    ــه عهدش ــي قريظ ــتند. بن هس
كردند، و از آنها چيزي كه خوشـايند  

نيـز  ما نيست، شنيديم، از باد شـديد  
ديديم.  رفت،انتظار نمي آن چه را كه

 يتوانيم ديگي را برپا داريم. آتشنمي
چادري در جـاي   ،روشن نمانده است

. برخيزيد برگـرديم،  باقي نيستخود 
سـپس از  ». گردمكه من دارم بر مي

جاي خود بلند شـد و بـر شـتر خـود     
سوار گرديد، و رفتن را آغاز نمـود، و  
  جنگجويان هم محل را ترك كردند.

اگـر  «گويـد:  ه ميحضرت حذيف
پيامبر به من نبود كه هـيچ   يتوصيه
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  ».رساندماقدامي نكني، حتماً با تير او را به قتل مي
برگشـت، و او را از اوضـاع مطلـع كـرد و      �حضرت حذيفه به نزد پيامبر

  ي مباركش هويدا گشت.هاي شادي بر چهرهنشانه
***  

و مـداومتش در   حكمـت را ببيند، و در تفكر، » حذيفه«كسي كه حضرت 
شناخت و معرفت درنگ و تأمل كند، در ميدان نبرد تقريباً توقع اظهـار هـيچ   
گونه قهرماني از او نخواهد داشت، اما با اين وجود، حضـرت حذيفـه در ايـن    

  مجال و زمينه خالف تصور را از خود نشان داد.
به محض ايـن كـه شمشـير خـود را بـه      » مسجد« اهلمرد عابد و اين 

پرستي و گمراهي روبـرو شـود، از خـود نبـوغي كـه      و با سپاه بت دست گيرد
  دهد.زده كند، نشان ميها را شگفتچشم

براي همين كافي است كه بدانيم او نفر سوم و يـا نفـر پـنجم پيشـتازان     
ور پيـروزي توسـط او محقـق    زرگ عراق بود! در همدان، ري و دينفتوحات ب

  شد.
با سپاهي بالغ بر صدو پنجاه هـزار  كه ايرانيان » نهاوند«در جنگ بزرگ 

نعمـان بـن   «، اميرالمؤمنين حضرت عمـر،  ندنفر پا به ميدان كارزار نهاده بود
» حذيفـه «را براي فرماندهي سپاه اسالم برگزيد. سپس بـه حضـرت   » مقرّن

باشد به نعمان ملحـق  ميي آن نامه نوشت كه با سپاه كوفه كه خود فرمانده
  شود.

  اي جنگجويان مسلمان نوشت كه:اي برحضرت عمر نامه
وقتي مسلمانان جمع شدند، هر يك از فرماندهان، فرمانـده سـپاه خـود    «
باشد، و نعمان بن مقرن فرمانده كل سپاه باشد. اگـر نعمـان بـه شـهادت     مي

رسيد، حذيفه فرمانده و پرچمدار شود، و اگـر او هـم شـهيد شـد، جريـر بـن       
  ».عبداهللا فرمانده سپاه گردد

نـام  را منين همچنان به انتخاب فرماندهان ادامه داد و هفت نفر اميرالمؤ
  برد.

هـا يكصـد و   آرايي كردند. تعـداد سـپاه ايرانـي   دو سپاه در برابر هم صف
پنجاه هزار نفر و تعداد مسلمانان فقط سي هزار نفر بود. جنگ بـا شـدت هـر    

خ از تـاري  هـاي تـرين جنـگ  تر آغاز شد، و يكي از بزرگترين و سختچه تمام
» نعمـان بـن مقـرن   «نظر جانفشاني و خشونت روي داد. فرمانده مسـلمانان  

شهيد شد، و قبل از آن كه پرچم بر زمين افتد، فرمانده جديد با دست راسـت  
نظيري كه از خـود نشـان داد، و در جنـگ    خود آن را گرفت و با قهرماني بي

سختي كه برپا بود، آن را تكان داد و 
ام جنگجويـان  بوي پيروزي را به مش

رســاند، و ايــن فرمانــده كســي جــز 
  نبود.» حذيفه بن يمان«

را فـوراً برداشـت، و بـه     پرچماو 
اطرافيان توصيه كرد كه خبـر مـرگ   
نعمان را تا پايان جنگ اعالم نكنند، 

داشـتش،  و به عنوان تكريم و بزرگ
را » نعــيم بــن مقــرن  «بــرادرش 

  جانشين كرد.
اين كارهـا و تصـميم را    يهمه

ــك   ــا و درخشــانش، در ي ذهــن پوي
لحظه و در حالي كه جنگ با شـدت  
تمام داير بود، به انجام رساند، سپس 
به مانند طوفـان بـه سـپاه ايـران رو     
كرد و با صداي بلنـد بانـگ بـرآورد:    

اهللا اكبر: صـدق وعـده (اهللا اكبـر:    «
ي خــود را محقــق كــرد.) اهللا وعــده

(اهللا اكبـر: سـپاهش    اكبر: نَصرَ جنده
  »!!را ياري داد و پيروز گرداند)

ســپس زمــام اســب خــود را بــه 
طرف جنگجويان سپاه خود چرخانـد  
و با صداي بلنـد گفـت: اي پيـروان    

ــد ــبحان   �محم بهشــت خــداي س
ــاده ي اســتقبال از شــما هســتند،  آم

  انتظارش را طوالني نكنيد.
مردان بـدر بشـتابيد. قهرمانـان    

  پيش. خندق، احد و تبوك به
اگر به حماسه » حذيفه«حضرت 

و اشـــتياق جنگجويـــان در جنـــگ 
چيزي نيفـزوده، آن را حفـظ كـرد و    
نگه داشت. جنگ با شكست سـخت  
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  ها كه تقريباً نظير نداشت، به پايان رسيد!!ايراني
***  

ي گيـرد، نابغـه  جـاي مـي   مسجد و محـل عبـادتش  اين انسان وقتي در 
ي فداكردن و جانفشاني باشد نابغه حكمت است، و زماني كه در ميدان جنگ

اش گذاشته شود، و در هر مشورتي كـه  است. او در هر مأموريتي كه به عهده
  گردد.با او شود، نبوغش آشكار مي

و مسلمانان همراه او در مدائن بودند، آب و هـواي  » وقاصسعد بن ابي«
(رض) را اي كه حضرت عمرآن جا مسلمانان عرب را آزار زيادي داد، به گونه

اي به سعد بنويسد و از او بخواهد تا فوراً آن جا را ترك كند و واداشت تا نامه
  به جايي كه با حال آنان سازگار باشد نقل مكان كند.

آن روز كسي كه برگزيده شد تا جايي براي اسكان مسلمانان پيـدا كنـد،   
جـايي  رفت تا » سلمان بن زياد«بود. او به همراه » حذيفه بن يمان«حضرت 

  مناسب جستجو كند.
زار بـود، رسـيد. حضـرت حذيفـه در آن     وقتي به سرزمين كوفه كه شـن 

شاءاهللا اينجـا منـزل   سرزمين بوي عافيت را حس كرد و به دوستش گفت: ان
  ما خواهد بود.

ي موردنظر انتخاب شد و دستان مردان پاك آن را به بدين ترتيب منطقه
  .ندشهري آباد تبديل كرد

لمانان به آنجـا انتقـال يافتنـد، بيمـاران شـفا پيـدا كردنـد،        همين كه مس
  هاي آنان عافيت جريان يافت!!ضعفشان برطرف شد و در رگ

داشـت! و هميشـه بـه    و فهمي عميق از دين حضرت حذيفه زكاوت زياد 
  گفت: مسلمانان مي

بهترين شما آنهايي كه دنيا را به خاطر آخرت و يا آخـرت را بـه خـاطر    «
دنيا و  اند كه از هر دو يعني هم ازيكنند نيستند، بلكه آنانترك مي دنيا رها و

  ».برندهم از آخرت بهره مي
***  

در يكي از روزهاي سال سي و شش هجري، بـه لقـاي خـداي سـبحان     
كـرد، تعـدادي از   ي آخرين سـفر مـي  كه خود را آماده در حاليخوانده شد، و 

  ايد؟يد: آيا با خود كفن آوردهدوستانش به ديدارش آمدند. او از آنها پرس

  گفتند: آري.
گفت: آن را به من نشان دهيـد.  
وقتي آن را ديـد، آن را تـازه و زيبـا    

ي تمسـخرآميز بـر   ديد. آخرين خنده
  لبانش نشست، و به آنان گفت:

اين كفن من نيسـت، دو تكـه   «
ي سفيد بدون جامه كه مرا در پارچه

براي مـن كـافي اسـت.     ،پيچيدبآن 
مـانم،  كمـي در قبـر مـي   من مـدت  

سپس آنها را به بهتر يا بدتر عـوض  
   »!!كنندمي

كلماتي زمزمـه كـرد، حاضـران    
ساكت شدند و خوب گوش دادنـد و  

  آنها را شنيدند:
  مرحبا به مرگ.  «

دوست و محبوبي است كـه بـه   
  نزد مشتاقي آمده است. 

هركس پشيمان شـود، رسـتگار   
  ».گرددنمي

  
 ،ترينيكي از بزرگ ،پس از آن

ترين و ترين، درخشانپاك
  ترين روح انساني متواضع

  به خدا پيوست.
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