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ِحیِ  ْْحـِٰن الرَّ  ِبْسِم هللِا الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و  ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیّه سازیپیاده

 

 ، اِفتِتانءدرس امتحان، ابتال

یامخلاصام دّعاامحنکامظاهرامالاطنامخادشوونا ووامدنیاامفانهعاشووا، ام حانا ام الا، امکلمات کلیدی: 

 .تفکیکامهد یتامکمالامطیفمحسلمانا 

سا مکهم مهامومناح،یماتیم  تهاامدشا ،یحعنیم خایحعنایمحصائبم  ت؛ماله زمیکمجهتمالهماال، د،من

حفهامم.محعنایمآزحا م  ووتحعنایم حانا م  ووت؛مالهالهم زمجهتمدیگرامال،ام حّشوواد؛مزندگیمحانمّلمحی

هممالامما الا، یمال،مومهایمحخالفیمتعبیرمشووودهم  وووت؛مهممالامو ژهامو ژهالمد،مقرآ مکریم حانا مومآزحا م

تمخادشمیّ،مکلّدهامیم ینتمیادمشدهم  ت.مهمهقی زم ینمحقمانهیم فااا مومفومهممالامو ژهیم حانا مو ژه

ایمحعنحنظرمالهیکمم زوم حانا مشوود م  ووت.مالناالر ینمال،محعنیمحنکمزدهمشوود مالهمیکمحعنا ووت؛ماله

م حانا م  ت.م

یزهاییمچتامالبینممخد یمحاعالمالامچهممکردمحی، محرو،ممجمالیمآیاتمقرآ مکریمخیلیم وووری موم مالنده

مهمینم،یشووهمکهمالامآیاتید،ممدهد؟ ینم حانا م، م نجاممحیمدلیلیچهممکند؟مومالههام، م حانا محی نسووا 

 ینممومحرو،د مالامخا نتا نیممحیمالر یمشوومامیاد شووتمکردم.مومآیاتم، مهممکردممد،مقرآ مکریممالادامتأحّل

هام، محا،دم یمآنالامچهمو وویلهکندمومهام، م حانا محیپا ووام ینمدوم وور لم، مکهمچر مخد م نسووا ماآیات

مکنم.حیمیم ادهمعبا،الامیکمترجمهوممخا نمالیاحازیم.مآیاتم، میکمالهمیکمحیمدهدا حانا مقر ،محی
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ُلوَُكمََْةَََواْلَحيَ َوَََََاْلَمْوتََخَلقََفرحاید:ملکمحییمحُد،م وووا،هخد یمحاعالم ، مهممحاتم، مومهممحیاتمماحام1:لَِيب ْ

الیازحاییم.مپسمدومتام زمچیزهاییمکهمخد یممخلقمکردیم؛مالر یمچه؟مالر یم ینکهمشووومام، م حانا مکنیممو

سا  سیرمزندگیحرگمومزندگیم  ت؛محاتمومحیات.مچهکندامالامآ م حانا محیهام، محاعالم ن سامد،مح ماال

صالمخادحا مپاید ،محیدهدمتامحنمخد محام، م رمدو، هیمحرگمومزندگیمقر ، حانیممیامکمالخا،یممکهمالهم 

وم]هممزندگیمومزندهمالاد م، م ووببم حانا محامقر ،مد دهمماخد یمحاعالمدهیم؟زندهمحاند م، مترجیحمحی

هایمزندهمحاند مفر ،منکرد؛موملمدشووا ،ی.مگاهیم وقاتمالایدمزندهمحاندموم زمتنمّ[هممحرگمومشووهادتم، 

شهادتمفر ،منکرد.مهرمدویِم ین زمحعرکهمگاهیم وقاتمهممالایدم زمحرگم  اقبالمکردمو هام الز ،م حانا میم

م  ت.

يِّئاتََِوَََبِاْلَحَسناتََِبَ َلْوناُهمَْفرحاید:محییم َعر فمد،م ا،هخد یمحاعالم هام، مهممالامحسناتمومحام نسا م2:السَّ

امحاالمچهمآ مهممهاها.مپسمخاالیئاتمومالدیهممالام ووویّموم حانا مکردیم؛مومکنیمهام حانا محینیکی

حانا م الز ،م د نیمامییمکهمد،مد،و مخابمحیهایمخاالیومچهمحاّمد نیمخابمحیچیزهاییمکهمد،مخا،جم

مالهمحامد دهمتامالبیندمچطا، ینمحالم، متمیکمحالمخاشمحعنایام الز ،م حانا محامالاشد؛محا ت.محمکنم  

سطبیعااًمدهدمکهمالهمحامحیتافیقمعبادتیمموندخد کنیم؟م،فاا،محی الهمخلقممخدحتیامتافیقممنهم  ت؛ح

هسایم؟مگانهم الز ،م حانا محا تمتامالبیندمحامچماامهمینمتافیق حّمنهم  ت؛حسمکهم ینمهممدهدالهمحامحی

انا مناتم الز ،م حکشووویم؟مهممحسوووکنیم؟مآیامالهم،خمدیگر  محیشوووایم؟مآیام،یامحیدچا،مغرو،محیمآیا

میم حانا م نسا م  ت.هممعرصهها؛م ینمومالدیمهازشایمها تامهمم یئاتا نسا 
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ُلوُكمَْفرحاد:ممیم نبیا د،م ا،ه َنةَ ََوَنَ ب ْ ََوَاْلَخْيِرَِفت ْ رِّ امهممالامخیر.مهممالامشرّم؛کنیما محیحامشمام، م حانم3:بِالشَّ

شرّیمپیشمآحدام لباّه  تام الز ،م حانامشرّمهمچهمآنماکمزد حند،محقامم شما ت.میعنیم گرم شرّمم م

سبیاله شرّمیمیکم حرمعدحیاومالهملناظمعنا  میکم حرمن شمامچهمحی گرم کنید؟م گرمخیریمیمپیشمآحدم

 گرمکنید؟مالهمشمام، یدمچهمحیم، حایمکنید؟م گرچهمحیمکنید؟م گرمحصیبایمو ،دمشدچهمحیمپیشمآحد

ُلوُكمَْ کنید؟چهمحیمکنید؟موم گرمنعمایمالهمشوومام، وویدیهمشوومامشوودامچهمحایمحااجّحنروحیّ ََوََنَ ب ْ رِّ بِالش     َّ

َنةَ  مشاید. حانا مکهمشمامکیم  تمالر یم ینن ینمهممح ؛اْلَخْيِرَِفت ْ

هم نسوووا مهنگاحیمکم:َوَنَ عََّمهَُْکَرَمهََُاَفََذاََماَابْ َتالُهَرَبُّهَُاَِْنس          اُ َاَاْلَِمََّاََفََفرحاید:محیجرمیمفیمحبا،که وووا،هد،م

مکهم حانانشمکندامچهدهد.میعنیمالر یم ینکندامالهم ومکر حتمومنعمتمحیپرو،دگا،شم وم، م حانا محی

الخشووود.مپسمهمم، ییمحیالهم ومنعمتمومد مالخشووود؛الهم ومکر حتمومآقاییمحیم:َوَنَ عََّمهَُْکَرَمهََُاَفََکند؟مکا،محی

شووور یهمچهم حانا محا وووتامکهمد،مآ ممومحا،دم حار ممقر ،مگرفانمومحنزلتمپید مکرد امحنککر حتم

ام حّم4:ذاََماَابْ َتالُهَفَ َقَدَرََعَلْيِهَِرْزَقهَُاَِّماَاَََوَفرحاد:ممالعدمید،مآیهم حانا محا وووت.مکنیمامومهممنعمتمحنکحی

،وزیمکند؟مومالر یم حانا مکرد مچهمحیم؛کند حانا محیطا،مدیگریمهمینم نسوا م، مخد مهنگاحیمکهم

شت وم، متنگمومحندودمحی شد امد،متنگنایمحعی قر ،مگرفانامآ ممکند.مپسمتنگیم،وزیامد تمخالیم

م یم  تمالر یم حانا مالشر.هممعرصه

ُلوَُكْمَفَِفرحاید:منعاممحییم َ ا،هد،م شمام، مد،مزحینهم5:ماَآتاُكمََْیلَِيب ْ شمامد دهمیمآنالر یم ینکهمخد م چهمالهم

َلُو ََّفَِ:معمر  مفرحادیمآلد،م ووا،هم حانا محا ووت.م حانا مکند.مپسمهرچهمحامد ،یمامحنک  ووتام َیلَُتب ْ
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متامومنفسمومجا مومحیاتمشمااتامشخصیّومهممحنیّمهایمشماهامومد شاههممد ، ییم6:نْ ُفِسُكمَْاََْمواِلُكْمََوَاََ

ستمآ م، مالازمکنمامالهمشادم ینمآیهم، مالیا مکردعانیمحخالفیمکهمحیالهمح حالمهرحالمآنچهمکهمفرصتمنی

ت.معلممد ،ی؟محالمهام الز ،م حانا مشما یم ینهامهسایدامهمهیمآ مد ، ییشمامکهمد ، مشما تمومخاد

د ،ی؟ممجاهتمد ،ی؟محالمتا وت.مقد،تمومتا نمندیتا وت.مپسوتمومحقاممد ،ی؟محالمتا وت.مآالرومومو

د،مزندگیمما ووت.مهرچهحالمتا ووت.مزیباییمومجمالمد ،ی؟محالمتا ووت.م روتمومحُکنَتمد ،ی؟محالمت

حعنااممحاالتمخاشمعبادیمد ،ی؟محالمتا ت.مکشفمومکر حاتمد ،ی؟محالمتا ت.مومحاالمالهمیکمد ،یا

سا م  ت.ممجا مد ،ی!مآ مهممحالمتا ت؛ سا مهممحالم ن  تمومآ منفسامچیزیمالاالترم زمجا م جا م ن

سا مالر یم ین ضرو،شمخکهمغرحنیّتم و تمکهمگاهیم وقاتم ن شادامحا   تمجانشم، مهممالدهد.ممردمن

نیّتمیّتموم َنا ِنّملم نسا ام الز ،م حانا م نسا م  تاکهم حا طا،الز ،م حانا م نسا م  ت.مهما هام یم ینهمه

م ت.و م نسا مهمم الز ،م حانا 

َنةَ اََُلُكْمََوَْموااََماَنََّاَََوَاْعَلُمواَفرحاد:منمیمتغاالُ ووا،هوممنفالیم َ ووا،همد، هامهممد نیدم یم نسووا الم7:ْولدُُكْمَِفت ْ

شمام)آنچهمد ،یدم شماامومهمم والدممشما ت(«محال» حا لم صد،مآیهمحننصر ًومفرزند  م آحده(مماَنَّماما)د،م

اتا امچهمهچهمد ، ییمهسووواند؛ز ،م ِفاِاا مومآزحایشمشووومامهام ال ند؛م ینفقهم ینم  وووتمکهم ینهامفانه

مهام الز ،م حانا مشمامهساند.میم ینفرزند ناا امهمه

ُلَواَبَ ْعَضُكْمَبِبَ ْعضَ :مفرحادمیمحنمّدد،م ا،ه الرخیممیو یلهالر یم ینکهمخد مالرخیم زمشمام، مالهم8:لَِيب ْ

دومطرفم ینمتعاحلمد،ممشوواند؛عاح،تشووا مد ،ندم حانا محیهامد،متدیگرمحا،دم حانا مقر ،مدهد.م نسووا 

م.محضوورتمالهیمعجیبیمخطابمالهمحعاویهمد ،ندهلجم لب،غهمد،منهجم حانا مقر ،مد ،ند.م حیر لمرحنین
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 حیر لمرحنینم، مکندمومهممحنِمیمحنم حانا محیو ووویلهیند:محعاویهامهممخد متام، مالهفرحاحعاویهمحی

همبا،یمالهمحنمکردیمالهمتامکردهم  ت؛متام، مهممحکند.مخد محر محبا،انا محیتایِمحعاویهم حمیو یلهاله

هامهرمدومنفریمکهمالهمهمم نسوووا الناالر ینمم9یم.هسوووامک  وووت.مهرمیکم زمحامالر یمطرفمحقااللما محن

کمحنیم حانانیم  تمکهمهرمدومطرفمد ،ندمکنندامعرصهکهمالامهممالرقر ،محیم، ندامهمینم ،تباطیحی

مشاند.زدهمحی

ُكْمَبِبَ ْعضَ مفرحاد:میمقبلید،مآیهیمفانهمآو،دهم  ت.م مالامو ژهلبم،یم َنعاممهمینمحطد،م ا،ه ُلَواَبَ ْعض   َ م؛لَِيب ْ

ُ مََْافَ تَ نََِّلكَََكذَ د:مایفرححیجام ین ُكمَََْجَعْلناَوََرقا مفرحاد:میمفیامد،م ا،هم10.بِبَ ْعضَ َبَ ْعض    َ َنةَ َلِبَ ْعضَ َبَ ْعض    َ م11:ِفت ْ

  حانانید.الرخیم زمشمامالر یمالرخیمدیگرم الز ،م

ُلَوُهمَْْرِضَزَِنّاََجَعْلناَماََعَلىَاْلََاَِیمکهفمفرحاد:مد،م وووا،ه یمزحینمهسوووتامکرهمد،م، حامهرچهمم12:يَنة ََل اَلَِنب ْ

ست؛م ینهامزینتزینتمزحینمقر ،مد دیم.م ینمتع سا م ینهامزینتمتامنی حینمزمبیرمخیلیمجالبم  ت!م یم ن

شینامزم  ت.مط،امزینت ینتمزحینمزحینم  ت.مجا هرامزینتمزحینم  ت.مخانهامزینتمزحینم  ت.محا

ندمتام، مزیبامتا نحیمهازینتمزحینم  ت.متامفکرمنکنم ینَ:يَنة ََل ازَِچیست؟مم  ت.مهرچهم،ویمزحینم  تا

حامَ:يَنة ََل اْرِضَزَِنّاََجَعْلناَماََعَلىَاْلََاَِنتمتامچیزهایمدیگریم  ووت.مفرحاد:مهامنیسووت.مزیکنند.مزینتمتام ین

زیباییمزحینمقر ،مد دیم.م ینمکا،م، ممیحایهمامزینایمالر یمزحینمقر ،مد دیم؛هرچهمد،م،ویمزحینم  وووت

ُلَوُهمَْالر یمچهمکردیم؟م هامچهمالام ینمزینتمکمالزنیم.مالبینیمهام، م حانا مکنیم؛محنالر یم ینکهم نسوووا !ملَِنب ْ
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هامچگانهمالامهمم،فاا،مکنندمیامزینتمزحین؟مومالرم رم ینمزینتقّیمحیزینتمخادشا متلهام، مکنند؟م ینحی

مکنند؟حی

َكَفرحاد:ممیمطه وووا،همد، نَ ي  ْ ََعي ْ دَّ َّ ُ ْمََزْهَرَةَاْلَحيَ ْزواج  ََاََم  اََمت َّْعن  اَب ِ ِهََلىَ اََِوَلََتم  ُ نْي  اَلِنَ ْفِتنَ ُ ْمَفََِوا َِمن ْ م13:ي  هَِِةَال  دُّ

کهم  تمالر یم ینمیمدنیایدیگر  مشده؛م ینهامیکمجلاهبمدوزمالهمهمسر  مزیبا،وییمکهمنصیچشمتم، من

یم حانا مومطا،کهم والدمحایهیمآ مشوواهر  مالاشووند.مپسمهما آزحایشموم الا،میهمینمهمسوور  محایه

مفااا موم حانا م  ت.یم الادامهمسرمهممحایهم  الا،

ََبْلَهََِيُتُهََعلىَ وتَِاَُماَنََِّاََلََذاََخوَّْلناُهَنِْعَمة َِمّناَقااَِ:مفرحایدحیمیمزحر وووا،هخد یمحاعالمد،م َنةَ یََِعْلم   گرمم14:َِفت ْ

گذ ،یمام ینم   وووا محنمالرماگایدگاید؟محیچهمحی نسوووا منعمایم زمجانبمخادحا امد،م خایا،شمال

الهم ینم، ووویدم!مهنرِمخادممالاد؛مزحمندیتا ن یمتنقیقاتمومماتمخادممالاد؛منایجههایمعلمیمخادمم

تمد، ووتمخادممالاد.مآنچهمالهمد وواممآحدهمهنرمخادمم،یزیمومحدیریّالرناحهیمحطالعاتمخادممالاد؛منایجه

سبتمحیمهایمخادمم  ت؛هامومتا نمندیت،شیم  ت؛منایجه دهد.مهما مچیزیمکهمقرآ مالهمخادشمن

َلُيِحبََُّاهللَََ ََِّاََلتَ ْفَرحَْم،و مگفاندامآخرم ینمکا،هام، منکن؛فرحاید.موقایمالهمقاحیهممیمقصوو م ووا،همد،

گذ،  م، مهایمعیّاشمومخاشخد م نسا مده؛هایمخادتمقر ،منگذ، نیالز ،مخاش، م م روتقد،م ینم:ينََاْلَفرِحَِ

یمهامحالمخادمم  ت؛منایجهگفت:م ینم15ی:ِعْندَِعْلمَ ََعلىَ َيُتهَُوتَِاَُنَّماَِاََقالََچهمگفت؟مد ،د.مقا،و مدو تمنمی

تمکردم؛مالهم ینمتا نمندیم،یزمالادم؛محدیریّالادم؛مالرناحههایمعلمیمخادمم  ت.مخادممآدممالا ا دیمت،ش

وقایمَ:ذاََخوَّْلناُهَنِْعَمة َِمّنااَِهممحرالاطمنیسووت.مفرحاد:ممکس، وویدم.محالمخادمم  ووت؛مالهمهی م قاصووادی

َعلىَ وتَِاَُماَنََِّاََقالََدهیمامخادحا مد،م خایا،م ومقر ،محیمنعمایم زمجانب رمعلممومخاطگاید:محنمالهحیَ!ِعْلمَ َيُتهَُ
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 .49ی ی زمر، آیه. سوره14

  .78و  76ی قصص، آیات . سوره15



 

7 

 

َنةَ فرحاید:محیموندد نشووممالهم ینمد ووتمپید مکردم.مخد   ینم، محامد،م خایا،تمقر ،ممنهمعزیزمدل!!ََبْلَِهَيَِفت ْ

ست؛میم؛منایجهدهحی حانانتمکنیم.متامحنکمالزنیم؛م هممد،م خایا،تمقر ،مد دیمم، موم ینمیمت،شمتامنی

میم حانا متا ت. ینمعرصه

يَْلَيََم:فرحادمیمحائدهد،م ا،ه ُلَونَُّكُمَاهللَُِبش  َ ْيدَِب ْ َ بتمالنید،مم ینمآیهم16.ء َِمَنَالص  َّ صنابم   ر ئیلمحاجر یم 

هایمدینمیهادم،وزمالنامالهمآحازهموکردندامحیمالادندمکهمکنا،مد،یامزندگیمحیدر  وووت.میادتا مهسوووتامح

هامهمم ینتم قاصووادیمکند.مکند؛مفعالیّ.مکسوویم جازهمند شووتمکا،مالادموم،وزمعبادتمشوونبهم،وزمتعطیل

کمالزندم، محنهامحر ممالاد.مخد مالر یم ینکهم ینگیریمالاد؛مالناالر ینم،وزهایمشنبهمحاهیمشغلشا محاهیگیری

هایمد،شووتمومحاهیکهمچقد،مالهمد وواا، تمدینمیهادمپایبندندامچهمکرد؟مترتیبیمد دم،وزهایمشوونبهم

شدم خایمحیخیلیمالهمد دند.م،وزهایمدیگر محیآحدندمومخادشا م، منشا احلمحیمخاشگلمدقیقاًمدم

طا،یمخد موم ینمبهمکاح،ًمد،مد ووار مالادند؛کهم،وزهایمشوونمد،محالیمیکیم زم ینهام، مد،متا،مالیند زند؛

شمخا  اندحیماد نیدمدیگرهامهممحیوم ینم ینهام، محنکمزد شا مک،هم مرعیمد، تمکنند.مچهالر یمکا،

کردندام،وزهایمشنبهم ینمحاضچهم، مالازمحیمیهاییمکنا،مد،یامد، تمکردندامد،یچهحاضچهمکا،مکردند؟

ضچهمجم محیهامحیکهم ینمحاهی ضچهم، محیهام، همشدندام ینآحدندمومد،م ینمحا شنبهمحا ساند.م،وزم ال

، م زمآبممهاحاهیم،فاندولیم،وزمالعدامیکشووونبهامحیهامد،مآبمالادندمومصووویدشوووا منکردهمالادند؛محاهی

شاک،همحیمگرفاند.م رمخد محث،ًحی شرعیندگذ  ض!م زمهمینمک،هم گذ ،یم.مخد محامهممحیماًهاییمکهمالع

 نسا مفر هممکهمالر یممهایم قاصادیکردیم.میعنیمفرصتمفرحاد:محامالامهمینمصیدمحاهیمشمام، م حانا 

میم حانا م  ت.یکمعرصهمشادا نسا مفر هممحیهاییمکهمالر یم ادآو،یمک، مالر یمعرصهمشاداحی
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میادتا م17يُكْمَبِنَ َ ر . ََّاهللََُمْبَتلَِاَِئیلمفرحاد:م  ر الهمالنی، ج میمالقرهدیگریمد،م ا،هحاجر یمد،مموندالازمخد 

اد:محامکهمد ،یممفرحمامطالاتایم لهیمآ م ووو اهفرحاندهم ووو اهمکهمحرکتمکردموآ محاجر یمماهسوووت

همممخا،د.م گرآبمالما زمآ منهرمند ،دم، یدیدامکسیمحقّمجامکه،ویمام رم، هما منهرمآالیم  ت؛مالهمآنحی

هامیم حانا مآنالخا،د.م ینمنهرمعرصهتا ندمیکمکفمآبمحیمی قلمالهم ند زهالهمکسیمخیلیمفشا،مآحدامحدّ

دمشووایامالیشمخا هیم،جامکهمحی ندم زم ینفاهالاد.محاالمالاطنمآ منهرامآیامهمینمدنیامنیسووت؟مکهمالهمحامگ

دمشامیام گرم عانام،د، تمنکن.میام ص،ًمالیزمن ندوزیمنکن؛م زمدنیامالر یمخادتمکالرند ،!م روتفم زمیکمک

شا!مومالعدمدیدیدمآنهاییمکهم، یدندمخا هیم  افادهمکنیمالهم ند زههممحی یمهمینمیکمکفمالرد ،موم،دم

همهمهم زم ینم حانا م لهیمالقیّماعانایمالهمآ مد اا،امجزم ندکی اشا مد،مآ منهرم فاادندمومالی کثریّمچطا،

میم حانا م  ت.مکمعرصهحالم ینمهممیهرالهدمشدند.م،

َقْيناُهْمَمَلََیمجنّمفرحاد:م ووا،هد،م لِنَ ْفِتنَ ُ ْمَفيهَِس     ْ کا،م، ممناشووانیم.مچر م ینآبمگا ، ییمالهمآنهامحیم:اء ََغَدقاَ 

الم ینمآبمگا ، امهممکمالزنیم؛م حانا مکنیم.محاکا،امآنهام، محنمکهمد،م ینالر یم ینم:لِنَ ْفِتنَ ُ ْمَفيهَِکنیم؟محی

َتقاُمواََعَلىََوَاََدمآبمگا ، یمالاطنمالاشووود.مفرحاد:متا نگا ، یمظاهرممالاشووودامهممحیمدمآبتا نحی ْ ََلِوَاس          ْ

َلََالطَّريَقةَِ َقْيناُهْمَماء ََغَدقاَ ََ شندمالهمآن گرمد،مطریقتم االتم18:س   ْ شانیم.مخبم ینمآبامحیمهامآبمگا ، قدممالا نا

الر یم ینکهمم!لِنَ ْفِتنَ ُ مَْماناشووانیمکهمالهمآنهامحیامهمینمهمم حّموالیتم  ووت؛مآبمزاللموالیتم  ووت؛مشووهد

مکنند.البینیممالام ینمشر بموالیتمچگانهم،فاا،محی

دم ینمحعجز تمحاعدّمم19:ينَ ُمبََِيِهََبالءَ ْمَِمَنَاْلياِتَماَفََِوَآتَ ْيناهَُفرحاد:مالهمالنیم  ر ئیلم، ج یمدُخا مد،م ا،ه

گانهم، مد،م خایا،شووا مقر ،میم ینمحعجز تمنُهیمامهمه  وور ئیلمگذ شوواالینیدمکهمحامد،م خایا،مالنی، محی
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شنهمالادندامحا یالعدم زم،ودمنیلم،دمکردیم؛م الممهام، مآنآنهام، محنکمالزنیم.ممتایممد د الامعصایشممت

نمشر یطیم، میم یالر یمهرمگروهمیکمچشمهمآبمجد گانه؛مهمهم؛الهم نگیمزدمدو زدهمچشمهمآبمجاشید

ممهامالاد.الر یمحنکمزد مآنظها،مکردامپدیدمآو،دیماممحضرتمحا ید تممکهمالامحعجز تیمکهماله

َنةَ نّاَِاَمفرحاد:محضوورتمصووالحماجر ید،محمیمقمرد،م ووا،ه ُلواَالّناَقِةَِفت ْ فر وواادیم.مآ مناقهم، محامم:ُمْرس      ِ

ضرتمد نیدمکهمحی ام حّم؛کا،م، مکردیمم ینم:الهم عجازم زمدلمکاهمالیرو مآو،د.مفرحاد، مناقهمآ ممصالحح

َنةَ نّاَاَِالر یمچه؟م مهامقر ،مد دیم.آ م، م الز ،م حانا موم فااا مآنم20:مَْ ََُلََُمْرِسُلواَالّناَقِةَِفت ْ

ُلَونَُّكْمَِبش  ََم، مهمهمالهمخاطرمد ،ید:مرهیمالق ا،هم ینمآیهم ز َِمَنَاْلَْمواِلََوَوِعَوََء َِمَنَاْلَخْوِفََوَاْلجَُیََْوَلََنب ْ َنَ ْقص 

حامشوومام، مالاممفرحاد: الاد میم حانا م، مالیا مکردهم  ووت.مجامپنجمعرصووهخد وندم ینم21:الثََّمراتَِنْ ُفِسََوَاْلََ

البینیممگیریدامد،محعرضمخطرمقر ،محیموم،ودتم زمالینمحیشووور یطیمکهم حنیّد،ممکنیم؛خافم حانا محی

مقد،م،ویم صالاا مپاید ،ید؟چ

ِشعبِمممچقد،مپاید دهیممتامالبینیقر ،تا محیگر نگی.مد،متنگنایم قاصادیمم:وعََِوَاْلجَُدوم:م ،ید.مد  اا م

مالیطالبم، میادتا مهست.م 

َِمَنَاْلَْموالَِ ام:م م،ودا لاا م زمد ااا محیشاید؛م حشاد؛مو،شکستمحیهایاا مکا اهمحید ، ییم:َوَنَ ْقص 

مم،ود.ومالهمتا، جمحی

الهمهرمیکم زمدوم؛مگیردقر ،محی مد،محعرضمخطرمیامجاناامالیندشخصیّااا مآ یبمحیَ:اْلَنْ ُفسََِوََچها،م:م

محعنا.
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یمکهمالرم نشوویندامچهمحیاهیمکهمالرمد،ختمحی هایمشووما؛محاالمچهمحیاهیمت،شه مرم:َوَالثََّمراتَِپنجم:م

مامالهمشوووگذ ،یممت،شمینمم؛الریمآ م، م زمالینمحیمخا هدمالنشووویندمومالا،مدهد؛هرمت،شمدیگرمشووومامحی

میم حانا م  ت.هامهممعرصهیم ین حاناناا مکنیم.مپسمهمهتاممنایجهمالر د

َشدَِوَ ََوَزُْلزِلََُاْلُمْؤِمنَُیََِلَكَابْ ُتلَِ ُهنامفرحاد:محز ب می ا،هد،م تمحرحنا مد،م ینمشر یهمومحاقعیّم22:يداَ واَزِْلزالَ 

شا،یمکهمدشمنمالهشدّتمحازلز حانا مقر ،مگرفاندمومالهمحا،د شر یهمچهمالاد؟مف شدند.مآ م آنهامو ،دمملم

مم23يم .ََبالء َِمْنَرَبُِّكْمََعظَِِلُكمَْذَ َیفَِمیم عر فمهممفرحاد:رهموم ا،هقیمال ا،هد،ممآو،دهمالاد.

یل، ج میمالقره وووا،همد، ید:محیمالهم الر هیممخل َف  ََْبراهَِِاََِذَابْ َتلىَ اََِوَفرحا َق  الََاََيَمَرَب  ُُّهَِبَكِلم  ات  يَنَِِّاَََتمَُّ نَّ

 حانا مالهمحرحنا محندودممکردیم.مپسم، مهمم حانا مگاحیمکهمحام الر هیمهنم24:ماماَ اَِجاِعُلَكَِللّناِسَ

دیمد ،یممکهمپیاحبر  مهممد،م حانانند.مخد وندمخادِم نبیا مهممد،محعرضم حانانند.مآیاتمحاعدّمشاد؛نمی

ممد،محعرضمتام حانا مکنیم.م نبیا مهمحام ینمآیاتم، مالرمتامنازلمکردیمفرحاید:محیمالهمپیاحبرم  ،م

هاییم حانا م، مالامآزحا م الر هیمالایدم حانا مشووواند.مفرحاد:ممممگفتمکهمچر مهمهیخا ه حانانندموم

 وم، مموم نگینیم، مپشتم رمگذ شت.مهایمالسیا،مدشا ، حانا م الر هیمکهمحضرتمد نیدمحیمکردیم.

شاندمومو همکاهیم زمآتشمپرتابمکردند.مد،محالیمکهمد،محنج سرند،مکهنیقمگذ  یمسالیمخد مالهم ومپ

شانیشیرینمومدو ت شدمد  ومو همفلمناز دمالرد ،دمهمر هم ینمط، ممهمسرمجا نشمعطامکردهمالادام حرم

شدامحالم!د،هامکند.م حانا م خایمالامرَعییَزلَممالیاالا  سرمومنهایااًمالهم وم حرم ناجا  م،عناییمماکهم ینمپ

یمومجایایمظاهریمکماالتموم ووتام زمهمههامپیغمبرم لهیمهممهسووزیبامومخا  ووانیمشوودمیجا نماشووده

شانیم  تمومتامالهم ومع،قهتمدو تشدّالاطنیمالرخا،د ،م  تامولذ ماله  وم، محأحا،یمکهمالرویمحندیامد 
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 حانا م  ووت.مومیادتا مهسووتامهمهمهامقرالانیمکنی!م ینم!رید،م، همحاامالهمفرحا محاامذالحمکنیموم وورمالب

ضرتمهاییم، مکهمیم حانا همهمالیت مامدو تم هلگفاهمالا،مدیگرمهمیک م نجاممد دا  الر هیمح

م، د.الّمالهمحقصدمنمی طیمکند؛موملیم هللالایدمد،محسیرم لاکم 

صافّات ا،هد،م اْلُمبَِهَ  ََّاَِفرحاد:مم ماعیلنمحاجر یمذالحم الهمهمی، ج میم حاجر یمم25:ينَُذاََلُ َوَاْلَبالءَُ

شا ،مومالز،گیمالاد.ام حانا مخیلیمذالحمومقرالانیمکرد م  ماعیل ملیلتنهامحضرتم الر هیممخنهمد

یم ا،همد، حانا مشد.مهممد،م، الطهمالامپسرشممبیپسرشم حانا مشدامحضرتم لیما منمد،محا،د

َلْيماَ ََوَوََ:مفرحادمص داَ ََْيناََعلىَ ْلقََاََََلَقْدَفَ تَ ّناَس   ُ يِِّهََجس   َ ، م حانا مکردیم؛مومالر یم ینمم لیما محام26:ُكْرس   ِ

جا مپسووورشم، م،ویمتختم وم ند خایم.مپسوووریمکهمقر ،مالادمولیعهدمیمالیکردیم؟مجنازهم حانا مچه

جانشم، ممیم ومالاداقد،محا،دمع،قهکهم ینمپسریمشادامامقر ،مالادمجانشینم لیما شادم لیما 

م.بی یم لیما منجا م فااد.م ینم حانانیمالادمالرگرفایممومالی

َنة َِللّناِسََوَاَِرَيْناَكََاََیاَالرُّْؤيَاَالَّتََِوَماََجَعْلنََمفرحاید:حیم ،میم ِ ر  مالهمپیغمبرم  ا،همخد وندمد، لَِّفت ْ

َجَرَةَ َنة َِللّناسَِِاَماند دیممقر ،مامحامآ م، مآ م،ؤیاییمکهمالهمتامنشووا مد دیم27:اْلُقْرآ ََِیاْلَمْلُعونَةََفَِالش     َّ حگرمم،لَِّفت ْ

د،معالمم،ؤیامدیدندمکهمم کرم ینمآیهمهسوووتامپیغمبرمیاتیمکهمذیلالر یم حانا محردم.مالنامالهم،و 

مایمتیممومعدید نیدمقبیله،وند.مخبمحییمعَدیامالرمحنبرمحضوورتمالاالمحییمتیممومقبیلهبیله فر دیم زمق

یمکهمالهمتامنشا مد دیمامومآ مشجرهمفرحاد:مآ م،ؤیاییمیمعمرموم الاالکر!کسانیم  ت؟مقبیلهیمچهمقبیله

شجرهیمد،مقرآ املعانهح ست؟مالنییمحلعاکهم شا مم:فرحادم حیّه!نهمهممالنامالهم،و یاتمچی حام ینم، مالهمتامن

َنة َِللّناسَِِاَماند دیم لفایمحگرمالر یم حانا محردم!میعنیمهممکادتایم ووقیفهمومالهمخ،فتم، ووید مخم:لَِّفت ْ

                                           

  . 106ی ی صافّات، آیه. سوره25

 .34ی ی ص، آیه. سوره26

  . 60ی ی اسراء، آیه. سوره27
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یمذنابمآنهاامهمهحرو  موم َ حیّهمومالنیتم، ووید محعاویهموم،ویمکا،مآحد مالنیومهممالهمحاکمیّمگانها ووه

َنة َِللّناسَِمهامچیست؟ ین میم حانا م  تمالر یمحردم.یکمعرصهم!ِفت ْ

هاییمکچهمحنالاممکند؛خد مالامچهمچیزهاییم حانا محیالناالر ینمآیاتیمکهمحرو،مکردیممالهمحامنشا مد دمکهم

یاتمقرآ مد،مکند؟مآالر یمچهم حانا محیم ص،ًمکند؟، م حانا محیمچر مخد محاماوم حّمد.آزحایحیحرحنینم، م

مافمالنثم، مالازمکردهم  ت.فّ ینمزحینهمهممخیلیمش

ُهََعلىَ يَثَِمَنَالطَّيِِّبََوََيْجَعَلَاْلَخبَِيَزَاهللَُاْلَخبَِلَِيمَِمفرحاید:یم َنفالمحی وووا،همد، َفَ يَ رُْكَمُهََجمََِيَثَبَ ْعض         َ َيعاَ بَ ْعض 

الر یم ینکهمخبیثمومطیّبامپلیدمومپاکممکنیم؟ حانا محیمد نیدمالر یمچهحیمفرحاد:م28:َجَ نَّمَََيفَ َيْجَعَلُهَفَِ

ستمومم ندا، مکهمد،م ینمعالممد،مهممآحیخاه امالر یمسیمپلیدکچهمپاکم  تممیمحقیقااًسکچهمحعلاممنی

اْلَخبَِلَِيمَِایزمکنیمام ینکهم ینهام، م زمهممحام زمپاکمومپلیدم، م زمهممحامایکهمالر یم ینم:يَثَِمَنَالطَّيِّبَِيَزَاهللَُ

هام، مد،مجهنّممالریزیمام ینم حانا م، مالا،هم یندمپلیدهام، م،ویمهممالچینیمموم نبا،مکنیممومیکومالعمکنیم

مکنیم.حی

بََِِمنَََي  ثََاْلَخبََِيزََيَمََِىَ تَّحََد:مفرحامر  مهممهمینمتعبیرم، معیمآل وووا،همد، نا محیم29:الطَّي  ِّ تام حا کنیمم

،  ایمجد یمهزنیممتامالبینیممال مکنیم.محنکمحیحشخّمکنیم؛بامپلیدم، م زمپاکمحامایزمخبیثم، م زمطیّ

سا جد یم زم  ممومعنا  مومقیافهماجد یم زمتظاهرمادّعا زم  شا محیهاییمکهم ن  ازندامد،مهامالر یمخاد

کسیمخبیث؟م ینممچهمومکسیمطیّبم  تمیمپلید؟مچهسکچهمکسیمپاکم  تموممو ق مومد،مالاطنامچه

مید.د تمآمکنیممتام ینمنایجهمالههام، مالامآ مو ائلمحیآ م حانا م، محامایزمکنیم؛

                                           

 .37ی ی انفال، آیه. سوره28

  . 179ی عمران، آیهی آل. سوره29
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َدقَُيَنَِمْنَقَ ْبِلِ ْمَفَ َليَ ْعَلَمنََّاهللَُالَّذََِوََلَقْدَفَ تَ ّناَالَّذَِمیمعنکباتمفرحاد:د،م وووا،ه م30يَن؛يَ ْعَلَمنََّاْلكاِذبَِواََوَلََيَنَص           َ

َبَالّناُسَاََالم؛َ:مایمقبلشم، مهممیادتا م  ووتهآیه رَكَُاَََحس       ِ آیامحردممم31وَ ؟يُ ْفتَ نَُواَآَمّناََوَُهْمَلْ َيَ ُقولَُاََواَْ َيُ ت ْ

صرفم ینکهم طا،مگما محیام ینکنندطا،محسابمحی ین هامعامکردندمحام یما مآو،دیمام زمآندّکنندمکهمالهم

 حانا میمعام، مد،معرصووهصوود ِم ینم دّمزنیم؟محیز  هام، محنکمنمیکنیم؟مآنوم،هاشووا محیپذیریم؟محی

ّناَالَِّذيَنَِمْنَقَ ْبِلِ مَْمکنیماتنهامآنهام، م حانا محینهمکنیم؟مخیر! ،زیاالیمنمی َقْدَفَ تَ  انیم، مهممکهمکسوووم:َوََل

هامالادندامگذشووواگا م، مهمپیشم زمآ َدُقواََوَلَيَ ْعَلَمنََّ حانا مکردیم.مالر یمچه؟ممن لَِّذيَنَص            َ ا َاهللَُ فَ َليَ ْعَلَمنَّ

کسانیمهممکهمد،مم؛دنشاادمکیانند؛مشناخاهمشاندمومآشکا،مشکسانیمکهمصادقندمحعلامممتامآ م:اْلكاِذبِينََ

شاند.آنهامهممحعلاممماکاذالندمومد،وغگا دّعایم یما م شناخاهم شاد؟م وّسکمچهمالر یمشاندموم الًمیمحعلامم

صاّمالر یمخادشا ؛ همحام، مکالر یم ینومخد ممالهمخادحا مد ،یمخ،فِمو ق م، ج ، تمچا مگاهیم وقاتمحامت

صه شاباهمالیرو مالیاو،دامد،معر شنا یم.م ینمیم ینم حاناناتمقر ،محی زم  دهدمتامآ محقیقتمخادحا م، مال

 یم.مد،مخا بمومخیالمالهم وورمکا،همه،  ووایمچالفهمیممالهم ینکهمیم حانا م  ووت؛کیم زمفا ئدمالرجسوواهی

چهمیا،محام، مالهمحامنشا مدهد.مالفهمیممعماند.رمنبریم.مخد محام، مالهمخادحا مالشنا نبریم.مد،متاهّماتمالهم 

؛مخادحا مکنیممالرویممعیبمخادم، مالرطرفمکنیمعیاالیمام نگیزهمپید محی یم.مچا موقایمفهمیدیممحکا،ه

ییم.متامآنمید،مپیم ص،حمخادحا مالریمنبردیممالهمعیبیمد،مخادحا مپصنیحمکنیم.متاموقایم، م ص،حمومت

آید.مپسم گرم الز ،یمنمییمخادمالرد،صوووددمحعالجهنبردموقایمشوووخ مالهموجادمالیما،یمد،مخادشمپیم

فردمالفهمدمالیما،م  تمیامالیما،منیستامچیزمالدیمنیست.م گرم ینم الز ،منبادام ینمالیما،یمد،ممکهم یجادمشد

 دیامومترکیباتمشووت.مالام ینم الز ،امتامآحدیمآزحایشمخا مدککردمومتام، محیادامپیشوورفتمحیوجادمتامال

شا،مخانتم، م ند زهمخا مخادتم، م نجیدی؛ گیریمکردی؛منا ،محغزمومنا ،مقلبمگرفای؛م  کنمکردی؛مف

                                           

  .3ی عنکبوت، آیهی . سوره30

 .2 -1ی عنکبوت، آیات سوره .31
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؛متاحا،محعلاممشوودمیکمحریضوویمد،موجادمتا ووتهایمحخالفمالهم،وشموم حثالم ینها؛م ممآ،مآیمگرفای

شووودام ینمحشوووکلیمد ،ی.م گرم ینم حانا منمیمالدخیمیمد ،ی؛م خا،التیمد،مترکیباتمخا متا وووت؛

طبیعااًمما،مهسووایشووت.محاالمکهمفهمیدیمالیمککردمومتام، محیا،یمپیشوورفتمحیمشوودامالیآزحایشمنمی

 ینکهممومچیزمالدیمنیسوووتمکنی.مپسم ینم حانا حیوم زمخطرمحرگمنجاتمپید مم،ویدنبالمحعالجهمحی

ستا محیخد ستمومکاذبمکی صاد مکی شاد. وّمگاید:محعلاممکنیمم شخ محعلامم صهمالًمالر یمخادِم یمعر

صه شنا ییمخا حانا معر صهمد شر یهمیمحعرفتم لنّ  ت؛معر سا مخادشم، مد،م ینم فسم  ت.م ن

خادشمیدام نسا مآآیدمومحاقعیّتمومقد،تمحیا،هم  ت.مهمموقایم روتمومنعمتمحیشنا دمکهمچهمکحی

،فاا،مکردم؟مغرو،محر مگرفت؟متکبّرمو،زیدم؟مدیکااتا،یمکردم؟ممطا،شنا دمکهمچهمکا،هم  تامچ، محی

شنا ممکهمهمکردم؟مومهمموقایمد،متنگنامقر ،مگرفامامخادمم، محیعفام، مزیرمپایمخادمملممکردم؟مضکّنت

خد یمناکردهممدمگفام؟بریمنشا مد دم؟مالهمزحینمومزحا مالصلیمومالیتنمّآیامالیااالیمکردم؟مالیم م؛کا،همچه

مشنا م.مخادمم، محیگانهم یند امم، مالهمحر ممد، زمکردم؟م

شناتام؛م  تیمخادِمشخ مالر مَوَلَيَ ْعَلَمنَّ،پسم حکا مالر یشم دمومالعدم زم ینکهمشناختام ینم خادشم، مال

کهمالهمدّعیا مد،وغینمع،وهمالر یمدیگر  مشناخاهمشاد.محالهتکمیلمکند.مموفر هممشادمکهمخادم، م ص،حم

مگایندام زحیم زمخد م ووخنمگاینداهایمحاعالیم ووخنمحی زم ،زشالهمد،وغممکننداد،وغم دّعایم یما محی

گایندامومالام ینمشعا،هایمالهمظاهرمد، تام زمحهرالانیموم ص،حم خنمحیماایندگ خنمحیمدینمومعد لت

کممحم32:هَِلَّ لَِِاّلََاْلُحْكمََُِا َِگفاند:محیمخا ،جمکهمحثلهمگا مشوووناخاهمشووواند.مالر یممفریبنداحیحردمم، م

يُراُدَََكِلَمُةََحقَ ناهامگاید؛محهمینم، محیقرآ مهممم؛بم ینمحرفمد، ایم  تانبمخد .مخنیستمحگرم زمج

                                           

شرحناب .32 صال، ج  ؛48، ص 2االخبار، ج حیون،  ، 1ات، ج غارالو ثقفی،  513صفّین، ص مزاحم، وقعۀابن ؛381، ص 2صدوق، خ

 .20ص 
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امحعنایمالاطلیم زمآ م ، دهم حّمم  ت؛یمحقّیمشمامکلمه:م ینمکلمهندفرحادم حیر لمرحنینم33:ِب اَباِطلَ 

رو ییممفرحانالشریمد،مجاحعهمحقّمام ینمالهم ینمحعنامنیستمکهمهی  حّمکردید.ماللهامفرحا م زمجانبمخد  ت؛

َمَِاََبُدََِّللّناِسَِمْنَل،د.م زمجانبمخد مالر یمحردممفرحانرو ییمالزمم  ت؛مند  مم  ت؛شعا،محقّم34.ْوَفاِجرَ اََير َبَ ر 

خا هدمامحی حّمکند؛ وورمنیزهمحیمکند.مقرآ مالرتعقیبمحیامهدفمدیگریم، م حّم؛دهدشووعا،مقرآنیمد ،دمحی

کهممکسانیکهمحعلاممشادمالر یم ینم  تم زمعرصهمخا،جمکند.مپسمیکم حانا مهممم، م حیر لمرحنین

مگایند.مد،وغمحیدهندامشعا،معد لتمحیمادهندشعا،مقرآ مومدینمحی

نمآیهم،و یتمد ،یمامآنا مکهمالهم یمذیل گرمخاطرممالاشووودامم35؛و ََي اَُهْمََوَاْلغاوَُواَفََِفُكْبِكبَُفرحاید:مقرآ محی

ساندمکهش ینمآیهمد،مدوزخم فکندهمحیمحاجب سانیمه صیفمحیماندامک مامد،معمل حّمکنند؛عد لتم، متا

امدهند؛م حّگساریمحیخا هیمومعد لتشعا،معد لتم36:واََعْدلَ َوَصفََُقَ ْومَ مکنند.خ،فمشعا،هایشا م،فاا،محی

ولیممادهندکهمکسانیمشعا،م ص،حاتمحیطا،امحصد  م ینمآیهمهساند.مهما هکنند؛م یند،معملمظلممحی

دَُلَتُ فَََْلُ مََْيلََقَِذاَاَِکنند.مخ،فمآ معملمحی قد،مد،مشووادم ینوقایمالهمحنافقینمگفاهمحیم:ْرضَِْالَََیواَفَِس        ِ

قرآ ممطلبیم؛محامحصلنیم!گایندامحام ص،ححیم:و ََنَّماََنْحُنَُمْصِلحَُاَِواَقالَُگایند؟منکنیدامچهمحیزحینمفسادم

با،زهمخا هیمحینا مهساند.مالامکد ممفسادمحی هممدند.محفسد   ینهامحفسم37:و ََن َُّ ْمَُهُمَاْلُمْفِسدَُاَِلََاَمفرحاد:

شه سادی!مالهکنی؟مخادتم،ی صاحبا م ینم دّعاهامحنکمالخا،ندیمهرمف ومد،مجاحعهممهرحالمالر یم ینکهم

                                           

صییفّین، ص مزاحم، وقعۀابن ؛393، ص 1االسییالم، ج حیون، دعائمابن ؛504و ص  82ص ، 40 یطبهخالبالغه، . سیییّدرضییی، نهج33

 .188، ص 3شهرآشوب، مناقب، ج ابنو  489

 .78بالمنن، ص طاووس، التّشریفبنو سیّد 82، ص 40 یطبهالبالغه، خرضی، نهج. سیّد34

 .94ی ی شعراء، آیه. سوره35

کافی، ج . کلینی36 حاسییین، ج 300، ص 2و ج  47، ص 1،  هد، ص کوفی ؛120، ص 1؛ برقی، م حدّثو  68اهوازی، ز ی، قمّ م

  .123، ص 2ی، ج تفسیرقمّ

 .12-11ات ی بقره، آی. سوره37
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شاندامحردممگالمآن صهشناخاهم الر یممهممد.مپسوجادمآیههایم حانا مالهام، منخا،ندامالزمم  تم ینمعر

شا م شا مالفهمخاد شادمتامخاد شاالر یمدیگر  م ندمومهممکا،همندمچهحعلامم دمتامدیگر  مفریبمحعلامم

مهام، منخا،ند.آن

ُلَونَُّكْمََحتَّفرحاد:ممیمحضرتمحنمّد ا،همخد وندمد، ُلَواَرَِابَِيَنَِمْنُكْمََوَالص  َّنَ ْعَلَمَاْلُمجاِهدََِىَ َوَلََنب ْ يَنََوَنَ ب ْ

الهم ینمحعنامنیستمکهممنَ ْعَلمََد نیدمالر یمچه؟متامحشخّ مکنیم؛محیم؛کنیمحامشمام، م حانا محیم38:ْخبارَُكمَْاََ

مام، م مکنیم.محامشوویعنیمحعلاممومحشووخّمنَ ْعَلمَََ.کا،هم  ووتمچهمد ندمهرکسحامالد نیم؛مچا مخد مکهمحی

یمجهادمپیشمشوومامچهمکسووانیمهسوواند؟متامعرصووهمد،مالینماحجاهد  کنیممکنیمامتامحعلامم حانا محی

شعهامنیاحدهامخیلی صه حّما،هایمتندم نق،الیمومحما یمالدهند؛حمکنم  تم یمجنگمومجهادماموقایمعر

 لب،غهمد،منهجم،  ایمحجاهدم  ت.م حیر لمرحنینشادمچهمکسیمالهجا تمکهمحعلاممحیآنپیشمآحدام

ََكْيتََََكْيتََََاْلَمجاِلسََِیفََِو ََتَ ُقولَُحا مخادشوووا م ینمتعبیرم، مد ،ند:مزمالهمحردم، ج  افلمومحجالسمحنمد،م:َو

َیيدَِحََِذاَجاَءَاْلِقتاُلَقُ ْلُتمَْاَِفََچنا !ممدهیدمکهمچنینموشعا،هایمد غم نق،الیمحیمنشینیدام وه!خادتا مکهمحی

ممقایمالرویممخادحا م، مد،میکم وووا، خمحاشم لفر ،م لفر ،!مگایید:آیدامحیوقایمجنگمپیشمحیم39:َحيادَِ

شادمحکنیممپسم حاناناا محیمکنیم! شمامکیتامحعلامم ساند؟جاهدمو قعیم شمامکی صاالر  م آ ممست؟موم

کنندام ظها،محانندمومجزعمومفزعمنمیقدمموم  وواا ،محیکهمد،مشوور یهم ووخایمومدشووا ،یام االتکسووانیم

شادمکیانند.مکننداکنندمومحید  م، مخالیمنمیضعفمنمی ُلَواَمحعلامم کهمالیازحاییمامالر یم ینموَ:ْخبارَُكمَْاَََوَنَ ب ْ

کمهایمشمام، محنامکد مم،  تم  تمومکد ممد،وغ؟م خبا،مشمامومگز ،شالهمشما ت، ج خبرهاییمکهم

مالزنیم.مپسم ینمهممیکمهدفم حانا م  ت.م

                                           

 .31ی آیه ،ی محمّدسوره .38
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ُكمَََْجَعْلناَوََ  ووت.مفرحاد:مآحدهمرقا میمف ووا،هالنثمصووبرامد،متعاالیرمد،مشووبیهم ینم َنةَ َلِبَ ْعضَ َبَ ْعض         َ َِفت ْ

مو هلمصبرمهساید؟مصاالرمم حانا مالعضیمدیگرمقر ،مد دیممتامالبینیممآیاالعضیم زمشمام، م الز ،مم40؟و َََتْصِبرَُاََ

ممقدممومپاید ،مهسایدمیامنه؟هساید؟م االتمشکیبا

ُلَونَِفرحاد:میمنَملمهممد،م ا،ه و،زممامالبیندمآیامشکرمحیکهمخد محر مالیازحایدمتالر یم ینم:ْكُفرَُاََْمَاََْشُكُرََاَََاََیلَِيب ْ

شاکرم الهمد،الا،م رزحینم بامم زمساللقیمالهمحاجر یم ناقالمتختکافرم؟مآیهم، ج مو،زممویامکفر  محیموم

میککد م ؟ِبَعْرِش اَيينَِِتَْأَيََيُُّكْمَاََ:مفرحادمحضرتم لیما کهمخاطرتا مهستمم  ت.م لیما محضرت

َِمَنَقاَلَِعْفرَِ؟َو،یدآ زمشوومامتختم وولطنایم وم، محی د،محنضوورمحضوورتممجنّمکهنسووالمیک :اْلِجنَِّيت 

ندمشدموماللمکردام ینمجنّحکاحتمحی ِنسامهرمدوممنّموالرمجمد نیدم لیما چا محیالادامم لیما 

الهممهام، همدو،امتختکنم؛م زمفر نگیایمتختم، محناقلمحعرضمکرد:محنمقبلم زم ینکهم زمجایتماللندمش

کسیمکهمالخشیم زمم،َدُهَِعْلم َِمَنَاْلِكتابَِِعنَْيَقاَلَالَّذَِ ید:فرحاکنم.مالعدمقرآ محی، محناقلمحیم ینم نگینی

عرضمکرد:ممالهمحضوورتم وولیما  41؛لَْيَكََطْرُفكََاَِْ َيَ ْرَتدََّاََْبَلَيَكَِبِهَق ََنَاَآتَِاََ ومالادامگفت:ممعلممکاابمنزد

قبلمکنم؛میعنیم، م ینجامحناقلمحیماللقیسهممالزنیامحنمتختم لطنایممشمتم، مالهقبلم زم ینکهمپلکمچ

شممالگرد نی؛مد،مکم زم ینکهم شالاا نیمیکمچ شخ مکهمکاموم ینمهممزد !ممالرارم زمیکمچ ،م، مکرد.م ینم

ُلَونَِگفت:مکا،م نجاممشداممالاد.موقایم ینمبیّیم لیما منالَرخیاموصیّمومخلیفهالنالاد؟مآِصف ْشُكُرََاَََاََیلَِيب ْ

ضیمحاالمدومنظرم  ت؛مْكُفُر؛اََْمَاََ ضرتمگاهامحیالع کهمخد مالهمحنممگفتام لیما یندم ینمجملهم، مح

 الرم ینمالرکهمآیامد،متامحر م حانا مکندمعطامکرده، مموم ینمجانشووینیمد دهمکهمچنینمقد،تیمد ،دخلیفهموم

 ینممالَرخیاموقایالنخادمآِصف حامالمهممد ،دمم.و،زمیامکافرممومکفر  محیمکنمنعمتامشاکرممومشکرمحی

تام زمد دمرخیامالالنفآصوومالاشوودمکهمخد م ینمقد،تم، مالهمحنِمهومتختم، محناقلمکردامگفامکا،م، م نجاممد د

                                           

 .20ی ی فرقان، آیه. سوره40
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کیم زم هد فمآ محالمیهرشووواکرممیام هلمکفر نم؟مالهکمالزندمکهمالبیندمآیامن،هگذ،م ینمقد،تامحر مح

مکندام ین، م حانا محیم نسا  شا،همکردیممکهمخد مالامچهمچیزهاییممهایم حانانیمکهمد،مآیاتمقبلعرصه

م.  تمکهمالبیندم نسا مشاکرم  تمیام هلمکفر  

یه لَُ فرحاد:یمدیگریمد،مآ ُنََعَمالَ اََيُُّكْمَاََْمَوَکَُلَِيب ْ نا محی 42:ْحس           َ کهمالبین حا چه؟مالر یم ین یممکنیممالر یم

گیرندمتامپسم حانا مالر یم ینم  وووت.محثلم ینکهمکنکا،محیمترینمشووومامچهمکسووویم  وووت.عملنیکا

گیردمتامخد مهمم حانا محیمکنند.دمالهمد نشوووگاهمشووونا ووواییم، مالر یمو،وآحاز  مالا وووا دترینمد نش

کام،فاا،مکرد ام،قاالتمکهم فر دمد،منی یم  وتمالر یم ین مکند.م ینمعرصوهنیکاکرد ،ترینم فر دم، محشوخّ

َْکثَ رََُاَمنفرحاد:خد وندمم؛تمکنیدیمشوووریفهمحدیثمد ،یممکهم حاممفرحادند:مدقّهمینمآیهمکنند.مد،مذیل

کنید؛مبینیممکد حاا مالیشارمعملمحیکنیممتامالنفرحادمحامشمام، م حانا محیم43؛ْحَسُنََعَمالَ اََد:مفرحام،َعَمالَ 

تمخال مومعملمکرد م ینم  تمکهمعملمحطاالقمحا زینم لهیمومالامنیّومالهارممکنید!فرحاد:مالهارمعملمحی

ُلوََ کهمفرحاد:یمکهفمهممهستم ینمتعبیرمد،م ا،همصاد مالاشد.مشبیه لَُم:د،مآ مآیهمالادم؛ُهمَْلَِنب ْ يُُّكْمَاََْمَوَکَُلَِيب ْ

ُنََعَمال ؛اََ ُلوََ:مد،م ینمآیهمهسووت ْحس     َ ُنََعَمالَ اََي ُُّ ْمَاََُهْمَلَِنب ْ ، مالیازحاییممکهمکد حشووا ممکهمآنهاالر یم ین 44؛ْحس     َ

مترم  ت.کرد ،نیکا

یم حانا م، مپیشمخد معرصه 45:بِاْلَغْيبََِلِيَ ْعَلَمَاهللََُمْنََيخاُفهَُ :فرحادمدهدفمدیگرم حاناناتم، مد،م ا،همحائه

شخّآحی سیمد،مغیبمخد  مکندمچو،دمتامح وقتمکند.مچا میکتر م  تمومخد تر انهم،فاا،محیهمک

                                           

 .2ی آیه ی ملک،و سوره 7ی ی هود، آیه. سوره42
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سا م  شمیمهمم وم، منمیوقتمد،مخلاتیمقر ،محیدّعایمخد تر یمد ،دامیک ن ومد،ممالیندگیردمکهمهی مچ

صهمجاییمپنها مومحخفی خا،دمومکمحیآید.مآنجا تمکهمحنیمگناهمپیشمحی  تامد،مآنجامالر یشمعر

گاهمهممخد تر ووانهم،فاا،مخافِم زمخد  ووت؟مد،مپنها مومحخفیم،  ووایم هلالهشووادمکهمآیام حانا محی

الهمم، مالهمخادمگرفاهمالاد؟متظاهرفینمخد میمخائفقهم دّعایمخافِم زمخد م، مد شووتمومقیافهمکندمیامنهاحی

میکیم زم هد فم حانا م لهیم  ت.مکرد؟مپسم ینمهمخافِم زمخد محی

دََُیيَاهللَُماَفَِیََلَِلَِيْبتََ:مفرحادممر  عیمآلد،م وووا،ه تامالبیندمد،و مکمالزندمدمحنخا هخد محی 46:ورُِكمَْص            ُ

خا هدمالبیندمد،و مخد مالام دّعاهایمشمامکا،یمند ،د.محیمهایمشما!نهمالیرو مزالا مهایمشمامچیست؛ ینه

چهمالهممخا هدم ینم، مآشکا،مومظاهرمکند؛مچهمالهمخادمشمامنشا مدهدایحگذ،د.م ینهمومقلبمشمامچهمحی

محعلاممشادمکهمچیست؟م تاهاتامآنچهمد،مالاطنم نسا م  تهممیکیم زم هد فم حانا ممدیگر  .مپسم ین

هستممهایمشمامهمد،مقلبمنچهآومالر یم ینکهم :قُ ُلوِبُكمََْیَوَلُِيَمحَِّصَماَفَِفرحاید:محیمیمهمینمآیهد،م د حه

الرد.میینمحهام، م زمالناخالصوویمکند؛یم حانا م ینم  ووتمکهمخال محیهاخال مشوواد.میکیم زمکا،کرد

صه صهعر سیمحی یم  تمالر یم، همپید مکرد مالهمخیم حانا امعر شد .م گرمک دمخا هلاصمومخال م

م امهمگیااایم فیم الا، امعرصهیم حانا امعرصهیم حانا مالگریزد.معرصهدم زمعرصهخال مشادامنبای

هایمشما تامچهمد،مقلبکندمتامآنخد م حانا محیَ:قُ ُلوِبُكمََْیَوَلُِيَمحَِّصَماَفَِیمخال مشد م  ت.معرصه

ممکنید.د تمپید مومکاحلممومالهمخلاصمتامّمهایشم زمالینمالرود،مشاد؛مناخالصیعیانابمومتمام

ناِتََوَبَ لََ:معر فمفرحادیم د،م ا،ه يِّئاْوناُهْمَبِاْلَحس  َ شایدم 47:و َََلَعلَُّ ْمَيَ ْرِجعَُ اهام، م حانا مکردیمحام ین :تَِالس  َّ

هایمالرگردند.میعنیمیکیم زمکا،الردم وووایمخد الهمنانیمکهم زم یشوووا مالهمعملمآو،دیماد،م  رم ینم حا
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صه سا سامال  تمکهمچهمهایم حانا موم الا، م ینعر سا ، م زمغفلتمالیرو مالیاو،د.مم ن خد ییم، مکهمالهمم ن

شیم  ردهم سا  ینم ایمخد مالرگردد.مخد ییم، مکهمومالهمو،دالادامدوالا،همالهمیادمآفر حا  ومقهرمکردهممالام ن

شتامالرود شتمکردهمالاداموم رمجنگمالام وم، مد  شایمکند؛مالادامالهم ومپ صلحمالامآ مخد مآ کند؛مالهممالرودم

م!و َََلَعلَُّ ْمَيَ ْرِجعَُمکند:مجانبم وم،و

ضرتمحا ییمیکمآیه ستمکهممدیگرمالخا نمموم ینمالنثم، مجم مکنم.مد،مد  اا مح ضرتمالهمه ح

َنُتكَََلَِّاََیََهََِ َْاَِ:مخد یمحاعالمعرضمکرد مزند؛تعا،فمحرفمحیالامخد مخیلیمالیمحضووورتمحا وووی !ِفت ْ

د یامالهمقا،و امپالموم روتمکنند:مخالهمخد وندمعرضمحیمزند!حرفمحیکمومخ،صوووهم،ُفمکلّتالیمخیلی

یملشوووکرشام ینمهمهمتا نمندیمومقد،تمامقد،تمومتا نمندیمد دی؛مالهمهاحا امفرحاندهالهمفرعا مد دی؛

َنُتكَََیََهََِِا َْم رمخادتم  ت!مهامزیریم یند دی؛مهمه  رمخادتم  ت؛مکا،مخادتممهامزیریم ینهمهم:ِالَِّفت ْ

لَُّمم  ت!  حانانیم زمجانبمم یم زمجانبمخادت؛حگرمفانهم ینمنیستم48:َمْنََتش  اءََُیِب اََمْنََتش  اُءََوَتَ ْ دََُِتض  ِ

الرمتمامممخادتم  ت.م ینمفرعا مکهمالهم ومقد،تمد دیامحکاحتمد دیام ینمهمهم روتمالهم ومد دیام وم، 

م ببمهد یتموم زم،هگذ،م ینم حانا امنمفانهموم حانانیم  تم زمجانبمتا؛  ر ئیلمحسلّهمکردیام یالنی

م.کهمتامطالبمهد یتمشد م ومهسایمامیامهرکسطالبمهد یتم  تشایمکهمحیهرکسیم

کنممکهم شووواباهمفهمیدهمنشووواد.محیمی  یم.مفقهم شوووا،ههومقب،ًمعرضمکردمکردحعنام، مالایدمهم ینم لباّ

مکنی.محناهام ینکهکنی؛مومهرکهم، مالخا هیمگمر هشمحیشمحیهرکسوویم، متامالخا هیامهد یافرحاید:محی

یمحردمم، مالر یمهمهملذ مپیغمبرمخد مهد یتمهمهم، مخا  اه؛کنیامخبمهرکسم، مالخا هیمهد یاشمحی

ْلناكََاَََوَماَفرحاید:محیمد.فر احی ْلناكََاَََوَماَم49؛ينََلَّرَْحَمة َِلْلعاَلمَِِاََْرس    َ ََسَِّناِللفَّة َکاََِاّلََْرس    َ َوََنذََِبش    ِ پسمم50؛يراَ يراَ 
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حنمالر یممفرحادند:الهمن ّمقرآ ممالنامپیغمبر 51ا ؛يعَجمََِلَْيُكمَِْاََاهللََِلَُُسَورَََینَِّاَِ ند.مهد یتمهمهم، مخا  اه

د، ت؟ممخا هد. م.مپسمخد مهد یتمهمهم، محی زمجانبمخد مپیاممآو،دهمومیمشمام، الم لهیمهسامهمه

سیم ینمهد یتم وّمناهام گرح شدامیکمهد یتم انایّ، ممهلیّک شاحلمحالشمحیپذیر م شادمکهمآ مهد یتمهم

صالِمالهمحطلابم  ت؛منهم ، ئهگیریام امآ مد اهد یتمخاصّآ مم  ت.مخاصّ ریقامیمطیمطریق.م ، ئهی

صالمالهمحطلابامهد یتم انایّملم  تهد یتم وّ شد ِمهد یتم وّهوم ی کهممل.مپا اموم جرمومپاد شِمپذیر م

آد، ملامالهمتام وّم  ت.مد،مهد یتملاب لمطمی لیمطریقمالادامچیست؟مهد یتمدومم  تمکهم یصالم ، ئه

شینشا محیدهندمومحیحی  تمآنجامپیادهالرندمهمکنندمومحیگایندمکجامالرو.مد،مهد یتمدوممتام، م ا ،محا

کسوویم، ممکنند.مچههم، منصوویبشمحیپسمهرکهم، مخد مالخا هدام ینمهد یتم انایّمکردید!متکنند.مدقّحی

سیمکهمآ مهد یتم وّمخا هد؟حی شد.ملیّک شدهمالا لَُّهم، مپذیر م ماهرکهم، مهممتامالخا هیَ:اََمْنََتش    اءَُِب َُتض    ِ

پذیر یمم  ت؛میعنیمهرکسز ییمومکیفریمی.م ینمگمر هیمد،محقیقتمگمر هیمجکنخد یامگمر هشمحی

شادامتامالهمحالمخادشم،هایشمحیهد یت شدمد،مآ مالیر ههمالرود.موقایمالر یشمحکنیمتامهایمتامن سلّمم

یمکهم رفتمومطیمنکردامتامد،مآ مالیر ههآ م، من ذیمتم، ها،غممیقینمالهمحقّانیّومعلیمم  وووتکهم، همحقّ

مکهمخد یمنکردهامخد وندم الاد ئاًکنی.محعنیم ضووو،لمخد م ینم  وووت؛منهم ینحیم،هایشمخا هدمالروداحی

؛مهممالامفطرتشووا امهممالام نبیائیمکهمکندخد وندمهمهم، مدعاتمالهمهد یتمحیمکسوویم، مگمر همکند.م الاد ئاً

ا زمالیرو محی ند گرمما حّمد؛فر ووو الهمپیغمبرمجا بم،دمد د ندموم یکمنگفا ند یمفطرتملبّ الهم ومد،ممحردمم

ضوو،لمگایندم کند.مالهم ینمحیالادند؛مخد مهممد،مطریقمگمر هیمخادشووا م،هایشووا محیحُصوورّمگمر هیم

م لهی.م

مالاشد:مدالیلحالامفانهموم حانا مخد محمکنم  تمالهم ینم یّعلی

                                           

 .158ی ی اعراف، آیه. سوره51
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هایمصوواحبمحقیقتم نسووا  زممکهمحدّعیا مد،وغینزمومتفکیکم  ووتمی حانا م لهیمالر یمتمی .1

مم52.يَثَِمَنَالطَّيِّبَِيَزَاهللَُاْلَخبَِلَِيمَِمشاند؛حامایزم

مهایموجادم نسا م زمالینمالرود.کهمناخالصیم ازیم  تمنی مومخال الر یمت .2

ومالهمکمالممیم، همپید مکرد ومالهمحد ،جماللندترمهد یتم لهمالر یم اخاهمشد مومتعالیمپید مکرد  .3

م  ت.ممد ، ی

م نداحقاتلمنقلمکردهچهمآنمکنم.مالناالر یمالهمحاجر یمعاشوووا، م شوووا،هخا هممرو،امحیحاالمالعدم زم ینمح

َكاَ َاهللَُ د،مشبمعاشا، م ینمآیهم، مت،وتمفرحادند:م لنسین الاعبد هلل نْ ُتْمََعَلْيِهَاََماََيَنََعلىَ َرَاْلُمْؤِمنََِيذََِلََما

طا،محعنامد شوووت.مفرحادند:مخد م ینمکهمحضووورتم ینمآیهم، مخا ندندا ین53َ؛الطَّيِّبََِِمنََيَثَيَزَاْلَخبَِيَمََِىَ َحتَّ

شمام ستمکهم شمام، م،هامنمیخیر، مالهمهمینمحالمخادتا ام،هایاا مکند.منی شمام، م!م کندمتام ینکهمپاکم

یمت؛معرصهیمعاشا، مهمینمعرصهم  صهکند.مد،مو ق معرحامایزممبمشمام، م زمخبیثاا ا زمپلیدتا امطیّ

سا عرصهم؛  تمییزمت ؛مهمهم دّعایمحسلمانیمزنندمم زمدینمحیمهمدهاییم  تمکهمهیمحامایزمشد م ن

شووبمعاشووا، مت،وتممیمکهم حاممحسووین آیهمالا، امالناالریم د ،ند.م ینم ،ضِمکربمومال،ام ینمعرصووه

صهمکردندا شخّییم  تمالر یمتمی عر شد م ینکهمهرکسزمومتفکیکمومح ، یمکا،هم  ت.مد،مومچهم م

االمفا م فااد!محیمعاشا، م ینم تّهامچیست؟مومچقد،مدقیقمالامو قعهتهاامو قعیّ، یمظاهر ازیامد،مو دّعاها

گایممکهم ینمتفکیکمچگانهمصووا،تمگرفت.مالر یاا محیجامکهمالهمذهنممآحدم ینمطیفم، مالبینید.محنمتامآن

سارد شد.میکتعریمهیکمطیفمگ سین هلل ایم ینمطیفم الاعبدفم صامم لن سا مکاحلمام ن حاممحع

ست؟میزیداله .معنةلّلاعلیهعاویهمحالنحعنایمحطلقمکلمهامومحجّتمخد  ت.میکم ایمدیگرم ینمطیفمکی

                                           

 .37ی ی انفال، آیه. سوره52
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کنندامدوم دّعایمحسوولمانیمحیمحعاویهمهرالنومهممیزیدمیم ینمطیفمکهمهمم حاممحسووینامد،مد حنه حّ

م ،مد ،ند؟چهمکسانیمقرگایندامحیدوم زم  ،مم خنممهر

ومفرحانرو یمحسوولمینمومم هللیم، ووالحعاویهمهممخادشم، م حیر لمرحنینمخا ندهمومخلیفهیزیدالن

سجد شامممآ مح شامم،فاهعجیبم، مد،م سانیمکهمالهم سجدمجاح م حایم اخاهم  ت.مک  ندامحاماًمالهمح

صرمیزیدمالاده؛میزیدالندحشقم،فاه بینیدمکهم ینمطیفم.محالمال  تمدّعیمحسلمانیمالادهحعاویهمح ندمکهمق

مچگانهمتعریفمشدهم  ت؟م

م لنسینقدمم الاعبد هللیمدوممیا،  م االتده،َمتمخد .محجّمد،مصد،م ینمطیفمکیست؟م حاممحسین

ساند؛ شمه سینهامیا،  م االتهد موم  ر یمکرال،.م ینهما م ضاعم، م.مالبینیدمچاندمقدمم حاممح قد،محا

مکردند.م دّعایمحسلمانیمحیافمکرد!مهمهمظاهر ًمیکیمالادندمومشفّ

سینهمهمر هم الاعبد هللهاییمکهم زمحدینهمیامحکّ، هند؛مآنیم اممیا،  منیمه،َده امد،م حّم، هم فاادند؛  لن

شخّ شدمکهم ینم، همالهمپیروزیمومتنعّممحالینم، هاموقایمح شهادتموم  ا،تمخامماهیمنمین م شادامالهم

عقیلمومنالحسووولمزالالهامخبرمشوووهادتممد،محنزلا مهسوووتموقایمفمجد مکردند.میادتخا هدمشووودامصووو

مرتمخبرم، م ع،ممکردندمومفرحادندا، وویدامحضوومسووین لنیَقطرمالهم الاعبد هللالنعُروهمومعبد هللالنهانی

شخّ ستم م  تمکهمدیگرمپیروزیحاالمدیگرمالر یاا مح شهادتم  ت؛مهرکسمم ینم، هام، هم؛د،مکا،منی

یم رزحینمکرال،مهممد،مفاصلهشاندمومصفمجد مکردند.مد،مخادمیمالرگزیادمخا هدمالرگردد.مخبمگروهحی

صووولهمهممد،مزحینمکرال،مالادندمتامقبلم زمشوووهادتامد،م ینمفامالیتهم،وزیمکهم هلنُماحدودمهشوووت

همدومنظرمهست.مالرخیم زم لباّومشایدمد،مشبمعاشا، مهم.مم؛تد،یجمجد مشدندالهم یمصفمجد مکردندموعدّه

 مجزمکشاهمشد مد،م ناظا،محامنیستامومکهمفردمعاشا، موقایمحضرتمفرحادمکهمد،مشبندم هحقاتلمناشا

شووندامالهمکسمدیگریمک ینهامهممالامشوومامکا،یمند ،ندامالامحنمکا،مد ،ندامد وواشووا مالهمحنمالر وودمومحر مال

میمحر مهممالگیریدمومالبریدیمد تمخانا دهحاّمویداالیاییدم زمتا،یکیمشبم  افادهمکنیدمومالرمکا،یمند ،ندا
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شیدامالرخیم زمحکهمتاج شاهمالا شا م، م،ویمم ندقاتلمنقلمکردهیهیمالر یم،فانمد  ضرتام ر کهموقایمح

شدامگروهشاندمومچر غ شا مگذز نا ن زم ینمطرفمگروهم هام، مهممخاحاشمکردندمتامدیگرمچیزیمحعلاممنبا

م.مخد م، مترکمکردندم، هندمکهمد،مالینم، همحجّتا،  منیمهامی،دهحینمومآ مطرفم،فاند.مپسم ا

شاچیا مالی ضرندام حّمند؛عملگروهمچها،ممتما صننهمحا کنند.مم، میا،یمنمیحقّم؛ندعملامالیآنهاییمکهمد،م

مد شوواند هما محاقعیمکهم حاممحسووینم،گیریاعاشووا، مد،م وجمدم،وزم نداالعضوویم زمحقاتلمنقلمکرده

صافمحیتن سینهما محاقعیمکردندامهاییمح هما محاقعیمکهم زمحرکبمالهمزحینم فاادندام کهم حاممح

شهادتمحیشمقر ،مگرفد،مقالگاهمحا،دمتهاجمم ینمدیاهایمددحن شاندمالهم ، یدندامیکمعدّهم زماندمومد 

کردندموماندمصوننهم، متماشوامحیهاموم ،تفاعاتم طر فم،فاهمالادندامد شوهدم،ویمت ّ  ویمالنیحردممقبیله

عمل!م ینمتماشاچیا مالیما مدفاعمکنند!آحدندمپایینم زم حاممخادشکردندامولیمنمیهایمگریهمهممحیهای

همکنند؛مغصّم؛م الر زم حسا اتمحیکنندگریهمحیم.کنندولیمعملمنمیم؛هممگروهمچها،م؛مد،مصننهمحاضرند

مگذ ،یمکنند؛مهزینهمکنند.میند؛م رحایهامحاضرمنیساندمخطرمکنند؛مالهمحید  مالیا حّمخا،ند؛حی

سانیم صننهمیعنیمک ساند.م ینمغایبا م زم صننهمه شدندامغایبا م زم کهمد،مکرال،مگروهمپنجممکهمحامایزم

کعبهمالاشندامیامد،مت،شمکسبمدنیا؛مهی مکندمد،مطا فمجامحضا،مند ،ند.م ینهامفرقیمنمینیساندمومد،مآن

دمیامحشغالمحعصیتامحشغالمعبادتمالاشنحاالمشاند.م تنهامگذموم حاحشا م، مترکمکردندمکند!فرقیمنمی

م زمهی مفرقیمنمی ند. بد هللک مشوووواگردم حیر لمرحنیبّعالنع بد هللوممنا ا جعفرامپسووورمالر د،مالنع

ومالر د،م حامممهمپسرم حیر لمرحنینومحنمّدمحنفیّمسین لنومپسرعمایم الاعبد هللم حیر لمرحنین

یمحعصیتمشیامچهمد،معرصهچهمالرمزحینمعبادتم رم جدهمفرودمآو،دهمالاتامدیگر  ؛ممگرفاهمحسین

 کند.مد،مکرال،محضا،مند ،ی!محشغالمعیّاشیمالاشیامهی مفرقیمنمی

کهمشمشیرمنزدند؛مکسیم، منکشاند؛مخانیم، ممند.مکسانیهسامرهایمدشمنششمینمگروهام یاهیملشک

 .مندهسامهامگروهمششمتمدشمنم، مزیادمکردهمالادند.م ینجمعیّم؛دشمنمالادندمرام یاهیملشک حّمنریخاند؛
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صننهملم ینم  ت:میکمفرد،و یتم وّنقلمکنم؛مدوم،و یتمالر یاا م ضرمد،م ص،ًما،م  تیمکرال،امنجّحا ؛م 

کهممنُمَیرم  تالنرمعمر عدامحَُصیننیست.میکیم زمفرحاندها ملشک  اهیمم،زحندهمنیست؛م رالازمنیست؛

یم وم، مخیمههامیعنیمچابمو وووهمخیممعمادمو وووهموزدموحیتندیممالادفردمشوووقیّمومپلیدیم  وووت.م

کندمکهمد،ما،منقلمحیکند.مخادمنجّندموم ومچابمو ووهمخیمهم، متعمیرمحیآو،، محیا،م منجّشووکند.مآحی

ضا،مکردند.محنمعرضمکردممیام، الم کرمعالمم،ؤیامدیدممپیغمبر خادمممحنمنهمتیغیمالام! هللحر م ح

کّهمچاالیم، محر مالردندمتامتم؛ا،مالادمحنمنجّمالردهمالادممومنهمالامپسرمشمامجنگیدممومنهمالامکسیمد،گیرمشدم؛

وادََََكث َّْرتََمتعمیرمکنم.محضوورتمفرحادند: تمآنهام، مزیادمکردی!مجمعیّمدی!رمآنهامشوولشووک وویاهی54َ!الس      َّ

 وم، مماجامحاضووورمالادندمد ووواا،مد دند یمکهمآنالهمح،ئکهمیامپیغمبرهمر همآنهامالادی!مد،معالمم،ؤ

 ممپرتابمکنید.الگیریدمومد،مآتشمجهنّ

الر یممقید،مقالگاهمالرمزحینم فاادهمالادندامنیمهم،ح  لنسوووینالاعبد هللد نیدمکهموقایم حا،دمدیگرامحی

، ممریانشم، م ناخابمکردمومگفتمالرویدمکا،محسووین ووعدمدهمتنم زملشووک یشووا مالاقیمحاندهمالادامعمر

دهمو یتمیکیم زم ینم،مد ندمچهمکردند!م حّامالهمحاجبم ینحی،مشوودندمومخد موتماممکنید.م ینمدهمتنمحمله

کندمولیمخادشمنقلمحیم؛نکرد؛مشوومشوویریمفرودمنیاو،دمیمفرو ؛منیزهنفرمو قعاًمکا،یمنکرد؛مخنجریمنزد

تام، مم:م، المخد گفتماگایدمد،مخا بمکسیمآحدم ر غمحی، مدیدم.ممکهمد،مخا بمپیغمبر

ر مخدحتمحالمالایدمالیایی.محهرکا،مد ،ند؟!مگفاند:مالهمپیغمبرمالامحنمچهم: حضوووا،مکردهم  وووت.محنمگفام

پرم زمخا مپیشم،ویمم ندمومیکمتشتغضبناکمنشساهم کرمدیدممپیغمبرمالردند.م، المخد 

َاهللَِم یشووا م  ووتمومفرحادند: َرتََِِتینْ تَ َ ْكَتَُحْرمََِاََ!يَاََعُدوَّ  یم !َوَفَ َعْلتََََوَفَ َعْلتَََیَحقََِّتَ ْرعََََوََلمََْیَوَقَ تَ ْلَتَِعت ْ

ممکردیمومچهمومچهمحنم، مشووکسووای!معارتمحر مکشووای!محقّمحر محر عاتمنکردی!حتمردشوومنمخد !مح

نکردم؛ممیمپرتاب همخد مقسووممحنمشوومشوویریمنزدم؛منیزهالم! هلل:معرضمکردممیام، ووالگایدحیم..!کردی.

                                           

 .320، ص 45ار، ج و مجلسی، بحاراالنو 634، ص 17العلوم، ج عوالماصفهانی، بحرانی ؛99، ص 4معاجزالنّبی، ج ، مدینۀ. بحرانی54
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َدْقَتَوََفرحاد:مم کرمند خام.مپیغمبرتیریمنی واَد!َص  َ ََكث َّْرَتَالس  َّ کهمد نمم؛محیگایی،  تمحیم55ل ِكنََّك

شیریمنزم یمپرتابمنکردی؛تیغیمفرودمنیاو،دی؛منیزه شکدی؛مولکنم یاهیشم شدی!ل یمهعدّمرمآنهامکهم

شا مم کرم،فاممجلامومپیغمبرمفرحادند:مالیامجلا!م کرمآنهام، مکهمزیادمکردی!مالعدمپیغمبر د ا

مهایمحند وتمحضورتمالهمآ مخا مآغشواهمشودمومد واشوا م، مالهمچشومم، مد،م ینمتشوتمفرومالردند؛

عمرشمکا،مالاد.مالناالر ینمدیگرمتامآخرم ینمفردمومم زمخا بمالید ،مشووودمامناالینامالادم!مکهمکشووویدند.مالعد

م  ت.قافلهمالادهامشریکمجرمممامهمر هم ینهممنکردهام حّکا،یممرامکسیمکهمظاهر ًمهی لشک یاهی

حرو  امومآلمزیادآلم[ حیّهموالنی]هما مهسوواند.ممرمدشوومنهام وو اهیا موم وورالاز  ملشووکهفامینمگرو

مجای مشدند.یمکرال،متاخاندمومحرتکبمآ مجنایاتمومفهاییمکهمشمشیرمآخاندمومد،معرصههما 

جاشنم لذِیجانهامعمر عدمومشمرالنرحنالیمدشمنمهساند.محثلم گا مجبههکردرگروهمهشامام ُحَر  موم 

ماللّعنة.علیهحعاویهمومنهم:میزیدالنم.اللّعنةعلیهم

خا نندامهمگیمگفاندمحسلمانندمومنمازمحیلمهمهمحیقشنگم ینمطیفیم، مکهم وّمالبینیدمجریا مکرال،مچه

عایممگیرندا،وندامهمگیمحاهم،حضوووا م،وزهمحیقرآ م، مقبالمد ،ندامهمگیمالهمطا فمکعبهمحی همهم دّ

شاندامجد مکرد!م شا، م الاعبد هللکا،م، م نجام ینمیم الا، عرصهحسلمانیمد   م لنسینممد د.ملذ مشبمعا

َكاَ َاهللَُرحادند:مف طا،منیسووتمکهمخد م ینم56:الطَّيِّبََِيَثَِمنََيَزَاْلَخبَِيَمََِىَ َحتَّنْ ُتْمََعَلْيِهَاََماََيَنََعلىَ َرَاْلُمْؤِمنََِيذََِلََما

سایدم،هامکند؛شمام شمام، م زمهممحامایزمکند!مومو قعهوم، مد،م ینمحالیمکهمه ستامتام شمامنی یملمکنِم

وراءَُ يَ ْومَ  ُکلَُّم.مومحاالم گرمالاو،مد ،یمالر یمحامایزمشووود  یم  وووتمکرال،مچنینمعرصوووه  اَْرضَ  ُکلَُّ و عاش          ُ
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صرمخادحا مومد،مکرال،یمحنیهمخادحا مالبینم57،َکْرَبالءَُ شا، یمع یممحامکجایم ینمطیفمقر ،مالایدمد،معا

محشوووخّمد ،یم؟مو موقایمیواد ینمکجووا ووووت!مکنوودمکوهمهرکس محی الا،ئواتم لهیمکواح،ً مکوهمحوا

سین هلل الاعبد ضرتمومیا، نشم،فتامحی  لن َمَْکَُعََُكْنُتَمََََيياَلَْيَتنَِ گاییم:شادامحیومظلمیمکهمالرمآ مح

َعظَِفَُاََفََ شمامالهمآ مفازآ مم یمکاش 58،يماَ وَزَفَ ْوزاَ  شهادتمنم،وزمحنمهممالادممومالام آیاممشدماائلمحیعظیمم

م!ایمد ،د؟میامفقهملفظم  ت؟مفقهم دّعا ت؟ ینمحرفمو قعیّ

یم حانا امالاد.میعنیمآحازهشادمآحاختامهمینمهایمدیگریمکهم زمکرال،محییکیم زمآحازهمالهمهرمصا،تا

 یمانیم فر دموجادممعامومظاهر دّم مکرد محقیقایمکهمپشتومحشخّما الا، ام فااا م زمجانبمخد یمحاعال

َبَالّناُسَاََد ،د.مخد یمحاعالمالدو م حانا امپذیر یمکسووویمنیسوووت:م رَكَُاَََحس           ِ واَآَمّناََوَُهْمَْ َيَ ُقولَُاََواَْ َيُ ت ْ

کندمومهام، م،هامحیدّعامکردندم یما مآو،دندامخد مآنرفم ینکهم کنندمالهمصووآیامحردممگما محیم59وَ ؟يُ ْفتَ نَُل

شا منمی سایم.م حیدو ،یممخد وندمطاوجهم ینمکند؟مالهمهی  حانان ست!مومحامهممحخاطبم ینمآیهمه ،منی

 .داءالفمقدمهلرتابارواحناقدمم حاممعصووور االتمدوممالاشووویم؛میعنیمیا،  یمحامتافیقمدهدمکهمجزومگروهمالهمهمه

ممشا  هلل.  

 60ياَاَباَعْبِداهللَََِعَلْيكَََاهللََُياَاَباَعْبِداهلِلََوََصلَّىََعَلْيكَََاهللََُياَاَباَعْبِداهلِلََوََصلَّىََعَلْيكَََاهللَََُصلَّى

م
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