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مالسلا هیلعنامز  ماما  هب  ناناوجون  ياههمان 

باتک تاصخشم 

یقتدمحم هدنروآدرگ  هجرف /  یلاعت  هللالجع  نامز  ماما  هب  ناناوجون  ياههمان  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یقتدـمحم  داژنربکا ،  هسانـشرس : 
 : لایر 5-060-973-964  5000 کباش :  100 ص . يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1385 . سدقم  دجسم  مق  رشن :  تاصخشم  داژنربکا .

: موس پاچ  تشاددای :  . 1386 مود : پاچ  تشاددای :  مراهچ 8-060-973-964-978  پاچ  لایر :  11000 موس ؛ ) پاچ   ) لایر  9000  ؛
 : عوضوم اههضیرع  255ق -- . مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدـمحم  عوضوم :  زییاپ 1390 . مراهچ : پاچ  تشادداـی :  ناتسبات 1387 .
 : ییوـید يدـنب  هدر  74ن24 1385  فلا  / BP51/35 هرگنک :  يدـنب  هدر  مـق )  ) نارکمج دجــسم  هدوزفا :  هسانــش  راـظتنا  تیودـهم --

1257556 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/462

همدقم

هدنار يا  تّما ؛ ِلهج  ِریـسا  يا  بیرغ ؛ يا  هدـید ؛ رون  يا  نآرق ؛ هدـنپت  بلق  يا  مالـسا ؛ تّما  ِناعنک  زا  هداتفا  رود  فسوی  يا  نم ! يالوم 
اب ار  وت  قشع ! ناطلـس  يا  تبحر » امب  ضرالا  مهیلع  تقاض  اذا  قادـصم «  يا  نایاپیب ؛ ياـهمغ  نیـشن  هیداـب  يا  راـید ؛ رهـش و  زا  هدـش 
وا زا  یمان  اهنت  هک  ییالوم  میوگب ، ینخـس  دوخ  يالوم  اـب  اـت  دـیهد  ملاـجم  اـهکشا  يا  دریگ ؟ مارآ  ملد  اـت  منزب  ادـص  تماـن  نیمادـک 

رگا ملق ! يا  دیریگن . نم  زا  ار  نتـشون  هزاجا  دیزرلن و  اهتسد  يا  ماهتـشگ . مگ  فسوی  مان  اب  مزاسب  ات  راذگب  زوسن و  لد ! يا  ماهدـینش !
دوع نتشون ، ياج  هب  یتخوسیم ، تقیقح  نیع  هب  يرود  نیا  رد  يدیسریم و  يرود  هب  یتسود  نیا  رد  یتخانـشیم و  ارم  تسود  زین  وت 
همه نیا  زا  هآ  یهاـنپیب ؛ يرود و  هـمه  نـیا  زا  هآ  یتخاـسیم ... رطعم  سوـسفا  رطع  هـب  ار  مـغ  لـحاس  یتـفرگیم و  شتآ  يدـشیم و 

. دوب دـهاوخن  ناوارف  راظتنا  میتی  زا  ماهدـش و  گرزب  یمیتی  اب  ممیتی و  اّما  متـسین . وت  هتـسیاش  هچ  رگا  نم ! زیزع  یگدـنامرد . یگراچیب و 
، وت نوچ  یناـبرهم  ردـپ  زا  رود  اـم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـناهدیمان !؟ وت  ماـتیا  ار  اـم  ناـمزلارخآ و  تّما  ردـپ  ار  وـت  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

یهایـس رد  ار  وت  شزاون  تسد  اجک  یک و  ام  ناـبوخ ! ردـپ  يا  مسرپیم ، وت  زا  میدـناسر ؟ بش  هب  ار  اـهزور  میدرک و  حبـص  ار  اـهبش 
نادنزرف اب  ردپ  مادک  نم ! يالوم  دش ؟ نشور  تاهناردـپ  يامیـس  تیؤر  هب  نامنامـشچ  اجک  یک و  میدرک . ساسحا  دوخ  رـس  رب  تملظ 

سپ دوب ؟ هدـماین  نوریب  وت  نیتسآ  زا  ادـخ  تمحر  تسد  رگم  يدوبن ؟ نیمز  رب  ادـخ  هیاس  وت  رگم  يدرک !؟ ام  اب  وت  هک  دـنک  نینچ  دوخ 
! مزیزع ياهتـشگ ؟ لوغـشم  ملاـع  ناـبوخ  هب  يدرپس و  یـشومارف  داـب  هب  ار  اـم  هک  دـنکن  ياهدرک ؟ اـهر  ینادرگرـس  ناـبایب  رد  ار  اـم  ارچ 
. تسین اور  زیمآ  تمکح  نخس  راظتنا ، رارطضا  رد  هک  هتخاس  نتفگ  هب  راداو  ارم  اهيراتفرگ ، همجه  قارف و  درد  هک  شخبب  ار  مایبدایب 

ینیریز گنـس  نآ  وـت  يرآ  يراد ! نتفگ  يارب  يداـیز  ياـهفرح  راد ، شین  فرح  همه  نیا  ربارب  رد  مه  وـت  هک  مـناد  یم  نـم ! يـالوم 
یشومارف تّما و  ییافویب  زا  ییاشگب و  نخس  هب  بل  وت  رگا  يرآ  ياهتخاس . یفخم  تلد  لحاسیب  يایرد  رد  ار  اههصغ  مامت  هک  یتسه 

هک منادیم  يرآ  درک . شومارف  ار  وت  هک  یتّما  يرآ ، دـنوشیم . بابک  اوه  ناغرم  دوشیم و  بآ  گنـس  لد  نآ ، زوس  زا  ییوگب ، اهنآ 
اهدای زا  ییاهنت ، تملظ  رد  وت  هک  منادیم  يرآ  دشکب . لوط  هَّللا ) میلک   ) یـسوم تّما  ینادرگرـس  زا  شیب  وت  تّما  ینادرگرـس  دوبن  رارق 

وت ماهتـشگ ! مگ  فسوی  دشاب . هتـشاد  وت  زا  روهظ  راظتنا  دناوتیم  هنوگچ  دنکن  وجتـسج  هدش ، مگ  شفک  هزادنا  هب  ار  وت  هک  یتما  یتفر .
چیپ و رد  ار  وت  ادـخ  لوسر  تّما  هک  وگب  مه  وت  درک . یهاوخ  ابا  نتفگ  نخـس  زا  تفرگ و  یهاوخ  نادـند  هب  بل  یک  ات  نزب . فرح  مه 

دوخ فیاظو  ماجنا  رد  وت  هک  دننکن  نامگ  ات  نک ، هیالگ  زین  وت  دـنداتفا . هار  هب  یـسنا  نیطایـش  لابند  هب  دـندرک و  مگ  یگدـنز  ياهمخ 
يراز هیرگ و  شیوخ  ربمایپ  لابند  هب  یبن  سنوی  تّما  دـننام  زین  نیا  رگا  هک  وگب  دـهاوخب . ار  وت  ات  دوبن  یـسک  هک  وگب  يدرک . یهاتوک 

هآ رازه  هآ و  اّما  دنادرگیم . زاب  ناشیا  هب  زین  ار  وت  سنوی  يادخ  دندومنیم ، نیقی  الب  لوزن  هب  دنتـشاذگیم و  نابایب  هب  رـس  دندرکیم و 
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ار دوخ  یمک  دـهاوخیم  ملد  يرآ  منک . تمالم  ار  مدوخ  مه  یمک  هدـب  هزاجا  میدرک . تداع  یمامایب  هب  ام  دـشن و  نینچ  هک  زوسناـج 
سفن هب  یکتم  همانرب  ام  ياههمانرب  همه  تسا . هدرب  دای  زا  یلک  هب  ار  وت  وت ، راظتنا  رد  شیاعدا  فالخرب  هک  میوگب  یتما  زا  منک . یسراو 

دوخ ياههمانرب  رد  ار  وت  روهظ  ًادبا  میزیریم ، عماج  ياهحرط  رگید  ياج  ره  هزوح و  هاگـشناد و  روشک ، رد  یتقو  ام  نم ! يالوم  تسا .
هب میهاوخیم  وت  نودـب  ام  دنتـسه . سفن  هب  یکتم  نامیاه  همانرب  مامت  مینکیمن . يزیر  همانرب  وت  روهظ  يارب  اـم  هاگچـیه  میناـجنگیمن .

مدرک و يور  هدایز  رگا  شخبب  ارم  تسام ، زا  ریـصقت  يرآ  میاهتفر ! نیطایـش  گنج  هب  هدنامرف  نودب  ام  میـسرب . زیچ  همه  ایند و  ادـخ و 
ار ام  شخبب ... ار  ام  میاهدرب . دای  زا  ار  يدـنزرف  تّوُنب و  مسر  ام  ایوگ  نم . يالوم  هن  ياهدرک . شومارف  ار  يردـپ  تّوبُا و  مسر  هک  متفگ 
هب ار  باتک  نیا  یمیتی  كرتشم  درد  رطاخ  هب  هک  وت  یناوخیم ! ارم  ياههتشون  هک  وت  وت ! هب  يرآ  تسود ! يا  وت  هب  مالس  مالـس ، شخبب .
وت هب  مالس  تیاه  ینادرگرس  جوا  رد  وت  هب  مالـس  تیاه  ییاهنت  تملظ  رد  وت ، هب  مالـس  ینکیم . هعلاطم  ار  نآ  همدقم  ياهتفرگ و  تسد 

ندینـش يارب  ییاونـش  شوگ  نتفگ و  يارب  يداـیز  ياـهفرح  زین  وـت  هک  مناد  یم  یناـمزلارخآ ! يا  وـت  هب  مالـس  راـظتنا  مرگ  ناـبایب  رد 
هک تسا  ياهتخوس  ياههمان  دراد ، رارق  تیور  شیپ  هک  یباتک  اریز  ياهدرک ! یتسرد  باـختنا  يرآ  يراد . تدردـمه  ناتـسود  ياـهزار 

ایریب نابز  اب  مادک  ره  هک  یناتسود  دنا . هدش  هتـشاگن  زاین  تفوطع و  دیما و  زا  ییایند  اب  هک  ییاههمان  تسا . دعاصتم  اهنآ  زا  دوع  رطع 
ات هک  ییاههمان  دـناهدروآ . نایم  هب  دوخ  يالوم  زا  هیالگ  هاـگ  لد و  درد  زا  نخـس  ياهشیلک ، یتافیرـشت و  ياهيدـنب  هلمج  زا  رود  هب  و 

نانآ همه  هب  مالس  مرورپ و  مغ  فسوی  يا  وت  يارب  یتمالـس  يوزرآ  اب  دش . دهاوخن  نشور  اهنآ  رد  قشع  رنه و  قوذ و  دنوشن ، هدناوخ 
ياهزار يواح  مادک  ره  دنراد ، رارق  ناتیور  شیپ  هک  ییاههمان  يرورـض : رکذت  دنراد . تسود  یتسه  دـنلب  ياهزرم  زا  رتارف  ات  ار  وت  هک 

زیهرپ اهنآ  يزادـنا  تسد  زا  تناما ، ظفح  تهج  هب  زین  هدـنراگن  تسا . هتخاـس  نتـشون  هب  راداو  ار  ناشناگدنـسیون  هک  تسا  ياهتفگاـن 
مرتحم هدنـسیون  شراگن  قبط  ار  اههمان  زا  کی  ره  ياوتحم  هدرک و  هجوت  اهنآ  ییالما  ياهطلغ  یبدا و  تاداریا  هب  ًافرـص  تسا و  هدومن 

هَّللا لجع  ) نامز ماما  اب  لد  درد  بلاق  رد  یتاداقتنا  اههمان ، زا  یخرب  رد  هک  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  تسا . هدرک  لقن  رضاح  باتک  رد  همان 
لد درد  شیوخ  يالوم  اب  دوخ  هعماج  يراج  لئاسم  هراـبرد  دراد  قح  یناـسنا  ره  هتبلا  هک  دـشاب . هتفرگ  تروص  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت 

لقن ار  اهنآ  همه  ام  لاح  نیا  اب  تسین . تاداقتنا و ...  بلاطم ،  دـییات  يانعم  هب  رـضاح  هعومجم  ناـیم  رد  هماـن  لـقن  لاـح ، نیا  اـب  دـنک .
تاساسحا زا  ناشیاهزاین  زار و  رد  یخرب  دنوش . انشآ  ینوگانوگ  هتفگان  ياهزار  فلتخم و  ياههقیلـس  اب  یمارگ  ناگدنناوخ  ات  میاهدرک 

لئاسم رتيّدـج  تاهج  هب  یخرب  دـنزادنایم . هیرگ  هب  رایتخایب  ار  هدـنناوخ  هک  ییاج  ات  دـنریگیم . کـمک  دوخ  هداـعلاقوف  فطاوع  و 
هتـشادرب و ملق  دناهدوب ، یعامتجا  ياهيراتفرگ  هتـسخ  هک  یخرب  دنا . هتخادرپ  يربک  تبیغ  ندش  رت  ینالوط  لماوع  للع و  هب  هتخادرپ و 

هکنیا فرـص  نیاربانب  تسا . اهنآ  دیدش  فالتخا  اههمان و  عونت  لیلد  هب  رـضاح  هعومجم  ییابیز  دناهتخادرپ . لد  درد و  هب  دوخ  ماما  اب 
دوخ ماما  اب  دراد  تسود  هک  هنوگ  ره  ات  تسا  دازآ  یناسنا  ره  هکلب  تسین . نآ  ندوب  دـب  رب  لیلد  دـشابن ، راگزاس  ام  تایحور  اب  ياهماـن 

: یتـنرتنیا سردآ  هب  دـنناوتیم  دنـسیونب ، ناـشنامز  ماـما  هب  ياهماـن  اـت  دنتـسه  دـنمقالع  هک  یناگدـنناوخ  همه  تیاـهن  رد  دـیوگب . نخس 
صوصخ هب  نارکمج ؛ سّدـقم  دجـسم  تاراشتنا  زا  هک  منادیم  دوخ  هفیظو  تیاـهن  رد  دـنیامن . هعجارم  wwww.jamkaran.info

مالـسلا و  میامنب . ار  ینادردق  رکـشت و  لامک  دـندومن ، يرای  رـضاح  هعومجم  رـشن  میظنت و  هیهت و  رد  ار  ام  میقتـسم  روط  هب  هک  ینازیزع 
1385 داژنربکا -  یقت  دمحم  يدهلا  عبتا  نم  یلع 

ناسحا ناراب 

« اتلد  » هب ار  ملد  تاثلثم ،» دـنکیم و« ضبقنم  ار  ملد  ربج ،» . » دنـشخب ياهتـسیاش  ماظن  ارم  هک  دـننآ  زا  رتناشیرپ  یـسرد ، »ي  اـههوزج  » نیا
هک منادیمن  نم ، دناسریم و  نم  هب  ار  زیچ  همه  وت ، زج  هاگشناد ،» . » مهاوخیم ار  وت » ، » نامز نیمز و  زا  دوریم و  جیگ  مرس  دناشکیم .

نامتاّیبدا داتـسا  ار  نیا  دـشاب ، ربخ  اب  قشاع  لاـح  زا  دـیابن » ، » قوشعم دروخیم . مه  هب  خـیرات  مظن  هک  ینادـب ، رگا  هن ؟... اـی  ینادیم  وت 
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اّما دناوخیم ، تقو  لوا  ار  شزامن  ام ، یمالسا » قالخا  داتسا  . » تسام تاّیبدا  داتسا  طقف  اّما  تسا ، یمرتحم  رایـسب  درم  ناشیا ، دیوگیم .
: مدیـسرپ مـنادیمن .» : » تـفگ تـسیک »؟ : » مدیـسرپ مـنادیمن .» : » تـفگ تساـجک »؟ : » مدیـسرپ دـنادیمن . ار  ماهتفگاـن  لاؤـس  رازه  رازه 

قـشع غاد  ار  ماهنیـس  شطع ، مریوک و  نم ...! ناراـب  تسا ، یناراـب  هیحاـن ، نیا  ياوه  مدوتـس . مدیـسرپن ، نم ، و  هتبلا ...» : » تفگ تسه »؟ »
يارب دراد . ار  بیرـض  نیرتمک  نم ، یمالـسا » شنیب  ... » دنـشخب ياهتـسیاش  ماظن  ارم  هک  دـننآ  زا  رتناشیرپ  اـههوزج ، نیا  تسا . هدـیبوک 

ام زیچ  هچ  دشاب ، دوشیمن ...؟ روج  هکنیا  دحاو ... جنپ » ، » مک تسد  تسا . مزال  تفرعم » یهاگـشناد  شیپ  «، » نتـشاد تسود   » هدکـشناد
رتهب یشاب ، رود  هک  نیمه  نک ...! رواب  دش . دهاوخ  روج  زین  نیا  منیبب ، ار  وت  هک  دش  روج  تقو  ره  دوشیمن ؟ یکی  نیا  هک  دوشیم  روج 
هیواز  » هب زج  دـناهدرک ، هـچ  هتـسکش  ياـهملقنیا  دریگیم . تـلد  يوـشن . ربخاـب  ملاـح  زا  زگره  مراد  تـسود  هـک  تترـضح  هـب  تـسا .
نامرد هدش ...؟ قشاع  : » دیوگیم میوگیم . نایذه  هک  دنکیم  رکف  مادـم  ناج ، مناخ  دوریم و  جـیگ  مرـس  وت ...؟ ندـناشک  یـشومارف »

همین  » هک دـمهفیم  هچ  بادرـس » . » وت زا  نم  لاح  لوا  روصت  لثم  هابتـشا ، ار  شرخآ  دـیوگیم و  تسرد  ار  شلوا  تسیگدـنز »... قشاع ،
تـسا یلـصف  نیلوا  راهب ، تسین . زور  یـس  طقف  هام ، دنکیم . روهظ  بش ، کی  رد  لاس  ره  ردقلا ،» ۀـلیل  . » تسا هام  کی  شدوخ  نابعش »

کی اهنت  هک  تسا  هتفه  زور  اهنت  هعمج ، درادـن ! ار  وت  لباق  هک  هعمج  وت ... لام  زور ، کی  نیا  دوشیم . زور  کـی  یـس و  شیاـههام  هک 
دوشیم دـهدیم و  رییغت  ار  شتّیوه  یهاـگ  هک  تسا  هطقن  ناـمه  هب  نآ ، ییاـناوخ  دراد . هعمج  هک  ياهطقن ، ناـمه  رد  وت ، دراد . هطقن » »

قشاع هار  کی  هدکشناد ، تسین . داوس  لکشم ، دهدیمن ... تسد  هب  دیشروخ  زا  یتسرد  ریـسفت  تقو  چیه  شافخ ، وت ... یمـشاه » لاخ  »
ار وـت  هـک  زین ... نـم  و  دسانــشیم ... ار  وـت  دـّلوت  نابعــش ، تسوـت . ییاوـنین  رطاـخ  رد  شرگید ، هار  کـی  داـتفه و  دـیوگیم ؛ ار  ندـش 
! نم ناراـب » . » تسا کـشخ  ملد ، دـنایناراب و  میاـهمشچ  ییآیم ... وت  دوریم ، جـیگ  مرـس  اـههوزج ... نیا  اـههوزج ... نیا  مسانـشیمن .

(1) يوخا تاداس  م . نک ! ناسحا » »

یگدنز بیاغ  نتم 

وت شوغآ  هیضرف »  » نآ اب  هک  تسا  هدنامن  یـشور » ! » شنیرفآ یلـصا » لاؤس   » يا نم ! یگدنز  عوضوم »  » يا تسا ؛ هتفرگ  ار  وت  هناهب  ملد 
هب ظوفلم »  » مادـک اب  وت  هاـگن  موهفم » « !؟ تفاـی خـساپ  ار  وت  روهظ  ناوتیم  قیقحت » شور   » مادـک اـب  وگب  مشاـب . هدراذـگن  وجتـسج  هب  ار 
زا ماهتـسخ ! دومن ؟ دـهاوخ  رـشتنم  ارم  يرارق  یب  موهفم » ، » میـسن مادـک  شوـغآ  رد  تناوـسیگ ، ریغتم »  » و دـش ؟ دـهاوخ  لدـب  دوهـشم » »
هچ ندوب  هدـنز  زا  یگدـنز ؛ بیاغ  نتم »  » يا وت  روضح  یب  همدـقم !»  » زا همدـقم ،»  » زا همدـقم ،»  » زا یعرف ،» تالاؤس   » زا نوتم ،» یـسررب  »

، تناـبرهم هاـگن  وت و  زاـب  شوغآ  ضورفم »  » اـب هشیمه  تفرگ ؟ ياهجیتـن  ناوتیم  هنوگچ »  » ندوب هدـنز  زا  تفرگ ؟ ناوـتیم  يا  « هجیتـن »
هفسلف ياهیاپ » ياههرازگ   » هک نادب  يرادرب ، ملد  زا  ار  تنابرهم  هاگن  هک  زور  نآ  هیجوت . ار  دوخ  ندوب  هدنز  ماهدرک و  لمحت  ار  تندوبن 

نم هب  لصف ، همه  نیا  زا  لصف ،»  » همه نیا  زا  ماهتـسخ ؛ تسا . هدوب  وت  لصو »  » فقو مرمع ، لـصف  لـصف » ! » ياهدومن ناریو  ار  مايدوجو 
رمع هدز  نازخ  لصف  لصف  دنوشیم ! لصو  اهلصف  همه  تندمآ  اب  هک ! يا  تسا ؟ ینتفای  تسد  وت  لصو  یگدنز ، لصف  مادـک  رد  وگب !

یناتایب ح . نیمآ ! امرفب ! لصو  دوخ  زبس  روهظ  هب  زین  ارم 

تسود کی  هب  همان  کی 

. دیاهتشاذگ ربخیب  دوخ ، زا  ار ! همه  هک  تسا  یتدم  منکیم . نشور  عمش  امـش ، یتمالـس  يارب  هشیمه  اّما  تسین ؛ بوخ  نم  لاح  مالس ؛

. تساـخیمنرب رتـسب  زا  دوـب . راـمیب  تخـس  شیپ ، هعمج  تسا . هدـنامن  شیب  یـسفن  مه  ردـپ  يارب  درم . گرزبردـپ  هک  دـینادیم  ًاـمتح 
رـس رگ  ار  تسود  تفگیم : درکیم . همزمز  دـیپتیم . اجنامه  دوب و  هدـمآ  ـالاب  اـهبل  اـت  شبلق  دوب . هداـتفا  هرجنپ  تشپ  شیاـهمشچ ،

، غاب سگرن  هک  لاسره  دننکیم . یباتیب  یلیخ  گرزبردام ، ردام و  دیآیم  یـسفن  شزونه  هک  شوخ ، ناربوگ  تسا  مغ  رامیب  ندیـسرپ 
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، دهع ياعد  تسا . هدـش  ملعم  دـنکیمن . يرادهناخ  رگید  ردام ، ییآیم . لاسما  هک  دـنهدیم  هدـعو  دوخ  هب  مه  اهنآ  دـهدیم ، هفوکش 
دوخ هب  ار  لزغ  باختنا  دـناوخیم . ظفاح  دـنکیم و  ناج  هب  شتآ  ار  روامـس  حـیرفت ، ياهگنز  ضوح . ياـهیهام  هب  دـهدیم ؛ سرد 

سافنا هک ز  دیآیم  یسفن  احیـسم  هک  لد  ياهدژم  دناوخیم : دعب  دراد . ار  رعـش  کی  نیمه  رگم  ظفاح ، تفگ : نم  هب  دراپـسیم . ظفاح 
زا مه  ياهلمج  هسود  هناخ ، زا  نیا  دیآیم  یسردایرف  یلاف و  ماهدز  شود  هک  دایرف  هلان و  نکم  رجه  مغ  زا  دیآیم  یـسک  يوب  شـشوخ 

مشچ دیشروخ ، هام و  دنایوریمن . دنکیم ؛ یلدگنس  نیمز  درابیمن . تسا ؛ هدش  لیخب  نامسآ  ارچ  منادیمن  مسیونب . تیارب  نامراگزور 
خلت هدنخ  دنچ  هب  ار  ناشدوخ  ياههعمج  مدرم ، دنتسین . نما  اههچوک  دناهدش . ینهآ  ياهلوغ  زا  رپ  اهنابایخ  دنرادن . ار  رگیدمه  ندید 

. دنسرتیم هلجح  زا  اهداماد  تسا ! بیجع  میاهدش . بوچ  گنس و  همه  هکنیا  لثم  دهدیمن . رییغت  ار  اههقئاذ  ياهثداح  چیه  دنـشورفیم .
نامهم ناضمر ، تسا . هدـش  ریگنیمز  زاـمن ، دـیآیم . اـههناخ  هب  هدـیرپ  گـنر  ناذا ، دـنریگیم . تسبنب ، ياـههچوک  رد  ار  اهیـسورع 

زا مخز  رازه  جح ، درادیمن . شوخ  ار  راطفا  ارچ  هک  متفگـش  رد  هزور  زا  دنزیم . مه  رب  ار  ناریـس  مزب  هدزرـس ، هک  دنامیم  ار  هدناوخان 
سرپن دناهتخیوآ . ناشروگ  ياهراوید  هب  تاکز ، سمخ و  زا  رپ  ییاههسیک  اهمدآ ، تسا . هدش  ریگهناهب  داهج ، دراد . نت  رب  نالیغم  راخ 

ياـپ یـسک  رگید  ياهدینـش  دریگیمن . ملد  هـعمج ، ياهرـصع  هـکنیا ، رتخـلت  هـمه  زا  دـناهدروآ . دجـسم ، راـگزور  هـب  هـچ  اـههنایروم ،
؟ دیاهداتـسیا اجک  دیناوخیم ، ار  همان  نیا  یتقو  منادیمن  هیفاق ! نزو و  ناگدروخنیمز  ینعی  نارعاش ، و  دراذگیمن ؟ صلخت  شیاهرعش ،
، درذگب رگید  يدنچ  رگا  مراد  میب  دنیبیمن . ار  بوخ  نامنامشچ  میاهدیدن ، ار  امش  سب  زا  دیناسرب . ار  ناتدوخ  رتدوز  دیتسه ، هک  اجره 

هدرک شومارف  ار  ام  زین  وا  : » دنیوگیم دـنریگیم . هناهب  جـنردوز . و  دـناهدش ، روابرید  همه  اهمدآ  دـنوش . رتمک  دجـسم ، ياهناوخهبدـن 
هب دـیاب  هک  دـمآ  مدای  اّما  مسیونب . تیارب  زاب  مراد  تسود  دـیراد . دای  هب  تین ، مسر و  مسا و  هب  ار  همه  امـش ، هک  منادیم  نم  اـّما  تسا »!
هک یتقو  زا  دیوگیم . تسار  دننکیم . اعد  وت  ندمآ  يارب  اهنآ  مهدب ، بآ  اهینادمعش  هب  رگا  تسا ، هتفگ  مردام  مهدب . بآ  اهنادلگ 

: دمآ مدز . لاف  همان ، نیا  نتشون  زا  شیپ  منزیم . لأفت  مه  زونه  دناهتفرگ . نامسآ  يوس  هب  ار  ناشزبس  ياهتسد  مهدیم ، ناشبآ  بترم 
یمالـس دیناودن و  یکیپ  ناراوس  هاش  نآ  مداتـسرف و  همان  دص  داتـسرفن  یمالک  یمالـس و  تشونن  داتـسرفن  یمایپ  رادـلد  هک  تسا  يرید 

ییاباب مالسلاو ر . داتسرفن 

همان مه  زاب 

نآ لثم  ور . رد  ور  فقـس . نیمه  ریز  اج ؛ نیمه  يدوب . اجنیا  شاک  هرابود ... ندیـشکزان . ار  گرم  هرابود  کشا . هرابود  مالـس . هراـبود 
چیه دـیاش  فرب ... دـیاش  ناراب ... دـیاش  تسا . یناراب  اوه  اجنیا  دـشیم . مگ  ام  شوج  بنج و  رد  تسـشنیم و  گرزبردـپ  هک  اـهتقو 

ار نیمز  يوب  گنر و  فرب  اّما  نیمه . دنکیم ؛ سیخ  طقف  ار  اج  همه  دسریم ، نیمز  هب  یتقو  ناراب ، تسا . رتهب  دـشاب ، فرب  رگا  مادـک .
اب ینکیم  راک  هچ  میرذـگب . ناراب  فرب و  زا  دـنکیمن . شومارف  ار  اهنآ  دوز  درادیم ؛ هگن  ار  اهمدآ  ياپ  ياج  فرب ، دـنکیم . ضوع 

تتـسد هب  ادابم  هک  متـسین  میاههمان  نارگن  يوریم ؟ رهـش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  مئاد  ارچ  یتسار  ام ؟ ياـهییافویب  اـب  یبیرغ ، اـب  ییاـهنت ،
ترایز ار  وت  ياهمشچ  دوز -  یلیخ  و  ًامتح -  دـشاب ، هدـش  هتـشون  مالـس  زا  دـعب  تکاپ ، يوت  ناـشیناشن  هک  ییاـههمان  منادیم  دـسرن ؛

هدید هنیدم  رد  هک  دنروآیم  ربخ  زور  کی  ياهکم ، دنیوگیم  زور  کی  ینامیمن ؟ اج  کی  ارچ  منادب  دهاوخیم  ملد  اّما  درک . دنهاوخ 
ییاسانش دوب ، هدنام  اج  هلحم  یمیدق  کچوک و  دجـسم  رد  هک  ار  وت  يوب  زور  کی  ینکیم . هدزقوذ  ار  اهییالبرک  زور  کی  ياهدش ،

ار راک  نیا  غامد  لد و  ًالـصا  نوچ  منک ، هیـالگ  مهاوخیمن  يرتمارآاـن . اـم  زا  وت  اـیوگ  میرادـن . مارآ  اـم  طـقف  مدرکیم  رکف  دـننکیم .
ار ییابیزان  ره  زان  تسین  تخـس  ندوب ؟ وت  نانمـشد  نایم  رد  وتیب  تسین  تخـس  درذـگیم . تخـس  یلیخ  اـم  هب  نک  رواـب  یلو  مرادـن ،

یناشن ام ، ياهناوج  هک  نیا  مرج  هب  طقف  ازع ، هب  اهیسورع  لیدبت  تسین  تخـس  نتـسب ؟! رمع  يوج  ياهزره ، فلع  ره  ياپ  ندیـشک و 
يولگ زا  هک  هیرگ  هار  اهنت  تسین  تخس  دناهتفگن ؛ مالس  رهش  يادگ  هب  هسردم  هار  رد  هک  ماّهتا  نیا  هب  طقف  دناهتفرگ و  مغ  زا  ار  يداش 
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نانآ يور  هب  ندیدنخ  ردقچ  ریگلد ؟ ياههعمج  ردقچ  یگنتلد ؟ ردقچ  ییاهنت ؟ ردقچ  رخآ  دشاب ؟ هتـسب  ضغب  نامرف  هب  تشذگیم ، ام 
اههچ متفر . رازاب  هب  شفک  دیرخ  يارب  زورید  دننیبیمن ؟ وت  نیگنر  کشا  رد  ار  دوخ  دیفس  هایس و  سکع  دنـسانشیمن و  ار  وت  هیرگ  هک 

دیروخب و دیرخب ، دربیم ، يراعیب  جارعم  هب  ار  امـش  ياهّبح  اب  هک  نم  ياهروگنا  نیا  زا  دییایب ! دـییایب ! : » دزیم دایرف  يدرم  مدـیدن ! هک 
دیناوخب دـیرخب و  دـیورن ! یلاخ  تسد  : » تفگیم دیـشکیم و  ام  خر  هب  ار  شیاـهباتک  دزیم و  مه  هب  ار  شیاـهتسد  یکی  دیـشونب ».

! هراچیب تفگیم  تسار  مدناوخ . راب ، هس  هن  رابود  مدیرخ و  ار  یکی  تسا .» يذـغاک  قشع  دـص  هنحـص  نآ  گرب  ره  هک  ارم  ياهباتک 
هچ میوگیمن  مدـیرخ . وت  يارب  هیدـه  کی  مدرک . شومارف  ار  شفک  درکیم . هدنمرـش  ار  دومج  بطق  ياهخـی  هک  ییاهقشع  زا  دوب  رپ 
رد یناتسود  هب  دیاب  يدنسپن  ار  نیا  رگا  : » وگب وا  هب  نم  لوق  زا  تفگ : مروآیم . سپ  دیدنسپن ، رگا  متفگ : نآ  هدنـشورف  هب  یلو  مدیرخ .

نامه ياهذغاک  رد  ار  دجم  جرایب و  هیده  نآ  دوب ». دناوتیمن  نیا  زا  شیب  ناینیمز ، ياههیدـه  میتسه و  ینیمز  ام  يدـنبب . دـیما  خـیرم ،
هـس ود  یهاوخیم  درک . یهاوخ  نم  هیده  هب  یهاگن  هدش ، هک  مه  یهاک  ياهذـغاک  نآ  ندرک  هراپ  يارب  منادیم  نوچ  مدـیچیپ . باتک 

. وبیب معطیب و  دـننوگبآ . همه  يدـنیاشوخ ، ماج  ياـههداب  درادـن . یقوذ  یتسم ، تسا . هدـش  مگ  لاـبقا  ینادـب ؟ اـم  لاـح  زا  مه  يرطس 
دناتخب و هزجعم  هار  هب  مشچ  زونه  یـضعب  تسا . هدرک  رهق  مدرم  رواب  زا  يرواد  زور  ییوگ  هک  تسا  هدش  ناوارف  لغد  بلق و  ردـقنآ 

هقیلـس شوخ  یلیخ  گرم  ًادیدج  هک  میوگب  مه  ار  نیا  درذگیم . نادنملاس  هناخ  رد  ام ، یگدـنز  مهم  تاقافتا  همه  دنتـسرپیم . سناش 
ار اههچب  مینکیم  یگدنز  ام  هک  يرهـش  رد  اهوزرآ . زا  رتدوز  دسریم و  لجا  زا  رترید  هشیمه  دنکیم . يزان  هچ  ینادیمن  تسا . هدـش 
هک دناهدش  راک  هب  تسد  همه  اج  نیا  دـنوریم . نییاپ  الاب و  نآ  رد  هک  ینابایخ  زا  ار  اهناوج  دنـسانشیم و  ناشیاهسابل  گنر  يور  زا 

مدـیدن نم  یـشکدوخ . زومآدوخ  دـناباتک : کی  ياهگرب  یگمه  رهـش ، ياهراوید  دننابـسچب . یتاـغیلبت  ياـهیهگآ  وت ، سکع  يور 
زاب دننک ؛ شومارف  ار  وت  هک  دناشوج ، بنج و  رد  همه  اج  نیا  دنـشاب . هدروآرد  ادص  هب  نم -  یتح  ای  وت -  يارب  ار  نآ  گنز  هک  یملیف 

ییاباب ر . ییایب ؟ یهاوخیمن  مه 

شمنیبب متساوخ 

، مدش هک  رتگرزب  دش ، هچ  مدیمهفن  ار  یکی  اّما  دنتـشاد ، لتاق  یکی  یکی  ات . متفگ 12  دنتـسه ؛ ات  دنچ  ناماما  دنتفگ  نم  هب  هک  یتقو  زا 
ماما وا  دنتفگ : تسیک ؟ وا  منادب  دش  مزال  یتقو  دناهدیمان . يدهم  ار  شمـسا  تسا و  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  وا  دـنتفگ :
دنتفگ اجک ، اهینتـساوخ  اجک و  اههدینـش  یلو  مدینـش ، نم  دـنتفگ و  ار  همه  درک ، دـهاوخ  روهظ  نامزلارخآ  رد  وا  دـنتفگ : تسا ، نامز 

همان هک  دنتفگ  مشاب ، شنازابرس  زا  متساوخ  دراد ، تیرشب  حالصا  يارب  ینازابرـس  وا  دنتفگ : شمنیبب ، متـساوخ  دننیبیم ، ار  وا  اهیـضعب 
یه دشاب ، ورشوخ  دیفس و  ور  دنیبب  ار  ملامعا  همان  یتقو  ات  متساوخ  دننکیم ، هچ  شنایعیش  هک  دنادب  ات  دنهدیم  شتـسد  هب  ار  ناملامعا 

ار اهینتفگ  موش . دیماان  دوب  هدنام  مک  هک  دـش  دایز  میاههتـساوخ  ردـقنآ  متـساوخ ، نم  دـنتفگن و  ار  اهیـضعب  متـساوخ ، یه  دـنتفگ و 
شهب نوبایخ ، وت  مداتفا  هار  هک  یتقو  ات  مهاوخیم ، ار  ناـمز  ماـما  مسیونیم . ماهدینـش  هک  ار  ییاـههتفگان  نم  اـّما  مدینـش ، نم  دـنتفگ و 
يارب مراد ، ناشتـسود  هک  ییاهنآ  يارب  مدوخ ، يارب  هن  منک ، هیکت  شهب  هک  مشاب  هتـشاد  ور  یـسک  ات  مهاوخیم ، ار  ناـمز  ماـما  ملاـبب ،
هزاجا ناشکچوک  ناتـسد  یلو  دنرادرب ، يرتگرزب  گنـس  دـنهاوخیم  هک  ییاهنآ  دـنزیرگب ، هچوک  مادـک  هب  دـنناد  یمن  هک  ییاهنآ 
يداع ریغ  تیعـضو  هک  دـننکیم  رکف  دـننیبن  اریماظن  ياهسابل  یگنج و  ياههحلـسا  زور  کی  یتح  رگا  هک  ییاهنآ  يارب  دـهد ، یمن 

رگا هن ؟ ای  دـنراد  ینامز  ماما  اهنآ  مناد  یمن  دـنزاسیم ، دـنزوسیم و  درابیم ؛ ناـشیارب  دوخاـن ، دوخ و  زا  هک  ییاـهنامه  تسا ، هدـش 
لد شمارآ  يارب  مهاوخیم  نارگید  يارب  هک  ار  هچنآ  همه  یلو  مهاوخ  یمن  مدوخ  يارب  ياهتـساوخ  نم  ناج ! اقآ  دننکیم ؟ هچ  دنرادن 

كارا درف ، يوقت  ح . درک . مهاوخ  سح  ار  شمارآ  نیا  یک  هک  سب  دنادیم و  ادخ  تسه ، زین  مدوخ 
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تراظتنا رد  هبعک 

رتفد امش  دای  اب  حبص  زور  ره  نم  ناج ! اقآ  منکیم . عورش  ار  مزور  وت  دیما  دای و  اب  دنکیم ، عولط  دیشروخ  هک  حبص  ره  مالس ! ناج  اقآ 
اب هک  منادیم  يرآ ! درادن . ار  امش  رادید  تقایل  نم ، لباقان  نامشچ  هک  فیح  اّما  مدنبیم ، ار  نآ  امش  دای  اب  منکیم و  زاب  ار  مایناگدنز 
اب نم  فرح  ناج ! اقآ  اـّما  ماهدرپس ، سفن  وید  تسد  هب  ار  هیدـه  نیا  هک  منادیم  ماهدرک !؟ هچ  تسا ؛ مدوبعم  هیدـه ي  هک  منامـشچ  نیا 

منکیم ساسحا  منکیم ، شوگ  ار  تاهبدـن  ياعد  هک  هعمج  ياهحبـص  ناج ! اقآ  ینکن . اهر  ارم  اسفناو  يایند  نیا  رد  هک  تسا  نیا  امش 
رد وت ، روـضح  نودـب  یتـقو  تسا ! ریگلد  هچ  هعمج  يرتسکاـخ  ياهرـصع  ناـج ! اـقآ  ینکیم . همزمز  نم  اـب  ياهتـسشن و  مراـنک  رد  هک 

تسد هب  ملد  غارچ  ناج ! اقآ  مزیریم . ار  بورغ  یگنر  یب  تبرغ و  کشا  تدای  هب  منکیم و  تکرش  تامس  ياعد  نیسای و  لآ  ترایز 
نیذآ ار  نیمز  ياـهشرف  تمودـق  تنمیم  هب  اـهیقاقا  ییاـیب ، وت  یتـقو  ناـج ! اـقآ  يریگب . تسد  هب  ار  نآ  مهاوـخیم  هدـش و  نشور  وـت 

نامشچ تروضح  تنمیم  هب  زین  اهرفولین  هدرک و  يراج  قوش  کشا  نامسآ ، دنکیم . نهپ  تهار  رس  ار  شناوسیگ  دیشروخ ، دندنبیم .
زا نیطـسلف  ییایب ؛ وت  یتقو  دوشیم . نیرق  مه  تداد  لدـع و  اب  ناـهج  ییاـیب ؛ وت  یتقو  دـنناشوپیم . قوش  هلاـههب ي  ار  دوخ  راـب  کـشا 

یلیـس ماقتنا  ایب و  ناج ! اقآ  دنک . یمن  ملظ  یمولظم  هب  یملاظ  چیه  رگید  و  دـنامیمن ، یقاب  يریقف  چـیه  رگید  دوشیم . اهر  ملظ  لاگنچ 
دایرف هک  ایب  دـهاوخیم ! ار  وت  البرک  تبرغ  هک  ایب  دـشکیم ! ار  تراظتنا  هبعک  هک  ایب  شاب ! ناـهاوخدایرف  سرداـیرف  اـیب و  ریگب ! ار  ارهز 
ياون ینم و  رانک  رد  وت  مدرکیم  ساسحا  متـشاذگیم ، مدـق  هک  هقطنم  نیا  ياج  ره  تسا ! دـنلب  هچملـش  ياـج  ياـج  رب  ءارهزلا » نباـی  »

ناتستشد رهشوب ، يدحاو ، م . راذگم ! رظتنم  نیا  زا  شیب  ار  ام  ایب و  سپ  يونشیم . ار  ناگدنمزر 

نآرق لیجنا و  تاروت و  دوعوم 

مغ لام  الام  نامیاهلد  و  تسا ، هدش  هتخود  نابز  تشذگب ، تیاهاط  لامج  تیور و  راظتنا  رد  ام  نامـشچ  تسا  يرمع  ناج ! يدهم  يا 
دابدنت دننام  اههظحل  هدیدرگ و  گنت  وت  قاّشع  رب  ایند  هک  ایب  تسوت ، ییایربک  دوجو  رد  ملاع  ياهییابیز  هک  يا  تسا ، هدیدرگ  هصغ  و 

لاحـشوخ ار  تنامالغ  دوجو  يدرگ و  زاب  دوشیم  اـقآ ! دوخ ! یلـصا  بحاـص  زج  مینیبیم  ار  سک  همه  زیچ و  همه  دـندرگیم و  يرپس 
ملاع رد  ار ، هدیدمتـس  رفن  کی  ناوتن  یتح  هک ، ردـق  نآ  ات  درک  یهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ملاع  ییآیم  یتقو  دـنیوگیم  اقآ ! ییامن ؟

ام و دئاق  هک  ایب  هتفرگارف ؛ ار  ملاع  رابکتـسا ، متـس و  ملظ و  هک  ایب  درک ! دهاوخ  ادتقا  وت  هب  یـسیع  ترـضح  هک  يا  یجنم ! يا  درک . ادـیپ 
هزرابم نایعدم  دنکیم و  دادیب  یشک ، هعیش  هدش و  يداع  يرما  اهروشک  رثکا  رد  متـس  ملظ و  هک  تساهلاس  تسوت ، راظتنا  رد  وت  بیان 

نارمکح ملاع  رد  ار  نیفعضتسم  ماجنارس  : » دیامرفیم هک  ار  یهلا  هدعو  دوخ  روهظ  اب  ایب و  دنیاهتسیرورت . هدرپسرس  دوخ  مسیرورت ، اب 
یعقاو هعیش  اّما  ماوت ، هعیـش  هک  نیا  رطاخ  هب  مهاوخیم  امـش  زا  نآرق ! لیجنا و  تاروت ، دوعوم  يا  رخآ : رد  شخب . ققحت  دومن » میهاوخ 

« جرفلا کیلول  لجع  مهللا  . » هَّللاءاشنا زور  نآ  دـیما  هب  منیبب ؟ ار  تلاثم  فسوی  لاـمج  دوشیم  اـیآ  يرذـگب ، نم  ناـهانگ  زا  متـسین ، وت 
مق قثوم ، ع.

افج زا  مسرتیم 

هدـعو لد  نیا  هب  مادـم  یک  هب  ات  اقآ  منامب ؟ راظتنا  مشچ  اهرد  نیا  تشپ  یک  هب  ات  ملد . زیزع  اـیب  ماییاـهنت ، باـهتلا  رپ  ياـهبش  ياـباب 
هب مسرتیم ، اـهتداع ، نیا  زا  اـهیمدرمان  نیا  زا  اـهافج  زا  مسرتیم  مسرتیم ، ییآیم ! هعمج  کـی  دـنتفگن  رگم  وت ، رطاـخ  هب  مهدـب ؟

! نم يدـهم  ایب  هعمج ! رارق  رـس  ایب  هعمج ! راید  رفاسم  يا  مایکدوک ، ياهوزرآ  لامآ و  هطقن  يا  مناشوپب ، تداع  هماج ي  يزور  تندوبن 
گنتلد زیچ  همه  وت ، یب  تسا ، هدوهیب  یگدـنز  وت  یب  مدـیون ! رون و  يا  مدـیواج ! دـیما  يا  مدـیما ، ایب  نم ! ییاهنت  ياـهبش  نابـساپ  يا 
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ایب تشذگ . تردن  هب  مراگزور  اههظحل و  تشذگ ، تبرغ  رد  لد  اهبش  هچ  وت  یب  ناج ! يدـهم  ییوت ، نم  يوزرآ  طقف  تسا ، هدـننک 
مق ناتسریبد ، یثار ، ینادرگ . نیریش  نامماک  هب  شا  یخلت  مامت  اب  ار  راظتنا  يابیز  هژاو  ات 

نیرتزبس يا  منک  تریسفت  هنوگچ 

يا تایگنارکیب ! ياـیوگ  ملق  هن  تسوت و  تفرعم  يادـنلب  رد  ندراذـگ  مدـق  ناوت  ار  ناـیب  هن  هک  نیرتزبـس ! يا  منک  تریـسفت  هنوـگچ 
نیرتشکلد يا  ینعم ! زاورپ  جوا  هب  جوا  يا  خـیرات ! مالک  نیرتایوگ  يا  ناـمیاّنمت  منیبن . رتزیربل  وت  روهظ  زا  قشع ! ياـیرد  نیرترواـنهپ 

شـشوج ماگنه  هب  هک  تسا  نیا  اهنت  همـشچ ! يا  نامیاّنمت  یتیگ ! همزمز  نیرتاـهنت  يا  ناـشکهک ! رگهمغن  نیرتدـنلب  يا  یتسه ! ریوصت 
دبلطیم و ار  وت  تیادـه  ام  غورف  یب  ياهمشچ  سوناف ! يا  وهایه . رد  وپاکت ، رد  میـشاب  ياهرطق  شورخ ، رد  میـشاب  ياهرطق  تاهبئاشیب 
، میناوخب ار  یسک  هچ  یشوماخ  تارکفت  ياههچوک  سپ  هچوک  رد  ار . وت  توارط  نامِریاب ، ياهنهذ  دودنا  دود  یلاخ و  دنلب  ياهتشد 

یماکان تیاکح  دنیـشنیم ، زار  هب  ایرد  اب  حبـص  ات  دـیآیم و  ایرد  رادـید  هب  ياهراتـس  بش  ره  اج  نیا  دـشاب . ناـميراز  يوگخـساپ  اـت 
هب وک  مشچ  دوشیم و  هداشگ  وت  يوس  هب  ور  اهتسد  رون ! رون  يا  كاپ ! ِكاـپ  يا  بآ ! ِبآ  يا  دـلانیم . كاـپ  بآ  اـب  ار ، شناگدـید 

، دـندنمونت ياههنت  ناـسخ ، ناراـخ و  ياهدـیزگ ، تلزع  هشوگ  هک  يزور  نآ  زا  ددرگ . وت  نآ  زا  یتسه  هک  يزور  اـت  درگنیم  وت  يوک 
تیاـبرلد هرهچ  رب  وت  هک  سب  نیمه  ار ، ءارواـم  ینآ ، رب  وت  هک  سب  نیمه  نیمز  يارب  راـختفا  ـالوم ! دـنکیم  راـختفا  وت  هب  ناـمز  نیمز و 

اب داب ؛ همزمز  دزویم ، تیتوکلم  يامیـس  هب  هک  داب ؛ ِرخف  تسا . رگهراظن  ار  تماـیق  ياـههظحل  ندومیپ  هک  سب  نیمه  ار  ناـمز  ینزیم و 
ریخ يارب  نیمز  دـناسر . مهاوخ  ناـیناهج  هب  ار  شیوجلد  توص  نم  هک  دـیوگیم : داـب  تسوـت . هنوـگ  هایـس  لاـخ  ییاـبیز  نآ  زا  دوـخ ،
وت رگا  تسوت . تمظع  ییاقآ و  زا  ییامن  لوبق  ییامرف و  هجنر  مدـق  رگا  تیادـف ! مناج  دـنکیم ، تیاـپ  كاـخ  ار  شیاهجـنگ  تمدـقم ،
طخ یلاسکشخ  ییایب  وت  رگا  ناتسراهب ، ناتسهوک  دوشیم و  هدنرپ  گنس ، ییایب  وت  رگا  دزارفایم . رب  دق  نامـسآ  مالـس  هب  نیمز  ییایب ،

تسا و زاوآ  اهبل  رب  ییایب ؛ وت  رگا  یگدنز . قشع  تسا و  قشع  یگدنز  ییایب ؛ وت  رگا  دوشیم . یلامـش  قشع  ياوه  بآ و  دروخیم و 
رازه دور  نیا  تسد  تروهظ  و  تسا . یتسه  هناخدور  رد  تمحر  يراج  وت ، روضح  ییایب ... وت  رگا  هآ ! ییایب  وت  رگا  زاـب . اـههرجنپ  همه 

وت نادرگ  حیبست  تشگنا  هک  اداب ! دندرگیم ؛ وت  حیبست  ياههناد  درگ  یهلا  تمحر  ناگتـشرف  تشاذـگ . دـهاوخ  ایرد  تسد  رد  ار  جوم 
تـسا یناـیاپ  ار  راـظتنا  و  زیگناروش ، تسا  یکمن  ار  تبیغ  زیخ ، رحـس  تسا  يدیـشروخ  ار  هعمج  دـنریگ . دوخ  ياـهلاب  شوغآ  رد  ار ،

، یتفگـش نیدـب  یبیرغ ؟ رد  رای و  خر  زا  رود  یبیـصن  یب  رهم ، هرهب  زا  قشاع ؟ ناج  يازـس  تسا  نیا  قداص ! مایپ  نیرتحبـص  يا  زیوالد .
نایم نم ، یلوغـشملد  اهنت  شـسرپ ، هس  ود  نیا  اهنت ؟ ای  نارای  ناسک و  اب  ادرف ؟ ای  زورما  هدایپ ؟ اـی  هراوس  تسرن . یتسه  ناتـسوب  رد  یلگ 

رـس راوید  رد و  زا  هک  یناـگیاسمه  هراتـس ، هاـم و  و  دز ، دـهاوخ  وـسوس  تندـمآ ، نیح  رد  تسا  یغارچ  دیـشروخ ، تسا . اـهاّمعم  همه 
قیاقـش يوب  اـههرچنپ ، نیا  بشید  ناوخب . راـبکی  مناوخیم ، رایـسب  ار  وت  هک  ارم  نیرتیندـید ! يا  دـید ؟ میهاوـخ  ار  وـت  یک  دنـشکیم .

ماما ناتـسریبد  يردنکـسا ، الوم ! يا  مینکیم ، اـعد  تروهظ  يارب  ناـهج  مدرم  همه  نم و  دادیم  قیاـقح  يوب  ادـخ ! دـنخبل  يوب  دادیم 
مالسلا هیلع  قداص 

ییایب وت  هک  زور  نآ 

، ار روهظ  نشج  ییاـیب ، وت  هک  زور  نآ  درک . میهاوخ  رازگرب  ار ، ملاـع  نشج  نیرتگرزب  ییاـیب ، وـت  هک  زور  نآ  ییاـیب ، وـت  هک  زور  نآ 
نیرتهناصلاخ لاسرا  زا  سپ  هّللا ! ۀـمحر  مکیلع و  مالـس  نامز ! ماما  اقآ  مظعالا  هّللا  ۀـیقب  ترـضح  كرابم  رـضحم  درک . میهاوخ  رازگرب 

رگا اماما ! دشاب . ظوفحم  یضرا  يوامـس و  تایلب  دنزگ  زا  لاعتم  دنوادخ  هانپ  رد  بانج ، نآ  لیدبیب  فیرـش و  دوجو  میراودیما  مالس ،
يرود و زج  هب  دشابیم و  رارقرب  لصاح و  یتمالس  هّللدمحلا  دیشاب ، هتساوخ  ار  دوخ  ریـصقت  اپارـس  نایعیـش  زا  یکی  بناجنیا ، زا  یلاوحا 
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راچد ارم  ییوگ  امش  رادید  يوزرآ  مشکیم ، ار  امش  موصعم  ینارون و  هرهچ  رادید  راظتنا  هک  تساهلاس  تسین . یلالم  امـش  زا  ییادج 
هب ناناملسم ، ام  دایرف  هب  دنک و  کیدزن  ار  ناتروهظ  ات  دیهاوخب  ادخ  زا  ناتدوخ  هک  تسا  نیا  ماهتـساوخ  درک . دهاوخ  بوقعی  تشونرس 

همطاف دـنزرف  امـش  راظتنا  رد  مینکیم و  لـمحت  ار  ییاـهنت  یبیرغ و  نیا  میبیرغ و  امـش  تبیغ  رد  ناـج ! ـالوم  دیـسرب . اههعیـش  صوصخ 
تاجن اهيراب  دـنبیب و  رقف و  ناهانگ و  نیا  زا  دـیریگب و  ار  راکهانگ  نایعیـش  ام  تسد  دـیروایب و  فیرـشت  ات  میتسه  مالـسلا  اهیلعارهز 

دنشورفیم ایند  ياهب  هب  ار  ترخآ  هک  ییاهناسنا  هتخورف و  دوخ  ياهناسنا  زا  ناهج ، رتسگلدع  امش  هاگـشیپ  رد  ریقح  نم  اماما ! دیهد .
مرحماـن مرحم و  هب  هک  یناـسک  دـنهد و  یمن  صیخـشت  مارح  زا  ار  لـالح  هک  ییاـهمدآ  دـننکیم و  ملظ  ناـمولظم  هب  هک  ییاـهناسنا  و 

نامبلق هب  دوخ  ییامرف  فیرـشت  روهظ و  اب  مراودیما  مراد و  تیاکـش  دنوشیم ، بکترم  ار  رگید  تافّلخت  زا  یلیخ  دـنهد و  یمن  تیمها 
رد ار  نامه  دینادیم  حالص  ام  يارب  دوخ  ار  هچره  سپ  درادن . ار  میاههتساوخ  همه  نتـشون  ناوت  بناجنیا  ملق  ناج ! الوم  دیهد . شمارآ 

دننام امـش  دوبن  رد  هک  نیملـسم  رما  یلوو  بیاـن  يارب  هک  تسا  نیا  امـش  كراـبم  رـضحم  هب  مضرع  نیرخآ  دـیهدب . ماـجنا  اـم  همه  قح 
هگن ام  يارب  ناتکرابم  روهظ  ات  ار  ناتبیان  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دینک و  اعد  دشخردیم  كانرطخ  مخ و  چـیپ و  رپ  ناهج  نیا  رد  دیـشروخ 

، نارارق یب  شخب  مارآ  اـهنت  اهیـسک  یب  رد  دوشیم ، باداـش  توارط و  رپ  یگدـنز  تروهظ ، راـظتنا  رد  مالـسلا ! هیلعيدـهم  يا  دراد .
ملاع هدازآ  كاپ و  ياهناسنا  مامت  دـیع  زور  وت  روهظ  زور  متـسه . وت  قشع  نارکیب  ياـیرد  قورغم  نم  ییوت و  ناراوگوس  يازف  يداـش 

اب هک  ایب  ناج ! يدـهم  دـنکیم . نشور  ینارون و  ار  نیمز  ماـمت  دوخ ، ندـیبات  اـب  هک  دنتـسه  يدیـشروخ  تیؤر  راـظتنا  رد  همه  هک  تسا 
اب هتاکرب . هّللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلا  امـش و  كرابم  ینارون و  هرهچ  رادید  دـیما  هب  تفای . دـهاوخ  قّقحت  قح  ههبج  يزوریپ  تروهظ 

یهاگشناد شیپ  عطقم  يرکسع ، هناصلاخ . تدارا 

میوگیم وا  هب  منیبب  ار  منامز  ماما  رگا 

ناج يا  دوجو ! لثم  زیزع  يا  زیزعلا » اهّیأ  اـی   » هک میوگیم  وا  هب  اـنیلع ) هّللا  َكرثآ  دـقل  هّللا  اـت   ) میوگیم وا  هب  منیبب  ار  مناـمز  ماـما  رگا 
یب تمظع  یفرط  زا  موشیم و  اـهيداش  رد  قرغ  منکیم  میـسرت  منهذ  رد  هاـگره  ار  وت  رادـید  هظحل  رّوـصت  دوـبعم ! ره  ياـیوپ  هدـنز و 

رد قرغ  نامشچ  رگا  نم ! يالوم  دنکیم . بلـس  مدوجو  زا  ار  يراد  نتـشیوخ  يارای  یهاگرید  هک  دیابریم  نم  زا  شوه  نانچ  وت  نارک 
شنامرد هک  منادیم  هک  اهدرد  هچ  مراد و  وت  اب  هک  اهینتفگ  هچ  دنیـشنب ، هراـظن  هب  ار  تفیرـش  دوجو  ینارون  دیـشروخ  تیؤر  مهاـنگ ،

رون زا  اهمشچ  تقارف ، زا  هنوگچ  هک  تفگ  مهاوخ  وت  اب  نم ...! دیـس  اقآ و  يا  درک ، مهاوخ  وگزاـب  وت  اـب  تسوت . ياـناوت  تسد  هب  طـقف 
!... يدهم ای  تسا . هتسب  تخر  یناف  ناهج  زا  هدیشچ و  ار  قارف  رهز  وت  رادید  ترسح  هب  هک  اهناج  هچ  تشگ و  يراج  اهکشا  تفر و 

اهلاس هچ  هک  تفگ  مهاوخ  وت  اب  دندرب ؛ تراغ  هب  ار  ام  یتسه  دندرک و  هطاحا  ار  ام  نانمشد ، هنوگچ  وت  دوبن  رد  هک  تفگ  مهاوخ  وت  اب 
راگزور يانبا  هدیمخ  دق  هک  تفگ  مهاوخ  وت  اب  میاهدیشک ؛ ار  تمودق  راظتناو  هتخود  راظتنا  هنزور  رب  ار  دوخ  نامـشچ  اهزور  اههام و  و 

وت هک  تفگ  مهاوخ  وت  اب  تسا ؛ هتخیر  ورف  اسآ  لیـس  هودنا ، تّدش  زا  هنوگچ  وت  تّما  نامیتی  مشچ  کشا  هتـسکش و  وت  قارف  زا  هنوگچ 
وت یتقو  یـشخب . نایاپ  اهمتـس  یمامت  هب  هدیـشوپ و  ار  تروهظ  ياـبیز  هماـج  اـت  تساوخ  مهاوخ  وت  زا  تسا . سب  قارف  رگید  ادـخ  هب  ار 

نیدنچ نیمز  دنـشوجیم و  ناراس  همـشچ  دنوشیم و  نامداش  اهایرد  رد  نایهام  دنریگیم و  نشج  دوخ  ياههنایـشآ  رد  ناگدنرپ  ییایب 
ار تلادع  ینکیم و  تعاطا  تدابع و  زا  هدنکآ  ار  ناگدنب  ياهلد  ییایب  وت  یتقو  نم ! يالوم  دنکیم . هضرع  ار  شیوخ  لوصحم  ربارب ،

شوغآ هب  تّما  همه  و  دتسرفیم ، ورف  ار  شناراب  نامسآ  دنزرویم ، قشع  وت  هب  نامـسآ  نیمز و  نانکاس  ینکیم ، رتسگ  نماد  اج  همه  رب 
هافر و يرتسگیم . ناهج  هنهپ  رد  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچنآ  ار ، تلادـع  وت  شیوخ و  هکلم  هب  لسع  ناروبنز  دـننامه  دـنروآیم ، هانپ  وت 
هب شرّوصت  قوف  دیایب  وت  دزن  هک  ره  هک  دباییم  روفو  نانچ  نآ  تورث  لام و  تسا . هدماین  نیا  زا  شیپ  نآ ، ریظن  هک  يروآیم  یشیاسآ 

و دـنامیمن ، ریقف  سک  چـیه  ینکیمن ، هرامـش  زگره  ار  شیوخ  نالک  ياهشـشخب  ینکیم و  يراـج  لیـس  نوچ  ار  لاوما  یهدیم . وا 
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بوبحم يا  مزاینیب . دیوگیم  دننکیم . هضرع  هک  ره  هب  ار  لام  دننکیمن . ادیپ  و  دـندرگیم ، دـنمزاین  لابند  هب  نداد  هقدـص  يارب  مدرم 
تـسود ار  وت  میـسانشب ، ار  وت  روضح  هلـضاف  هنیدم  مینادب و  ار  دوعوم  تشهب  نآ  تاصتخم  هک  نآ  یب  ام  ینامـسآ ! قوشعم  يا  و  یلزا !

دهاوخ ریخ  هب  متخ  ار  ناهج  تبقاع  دوب ، دـهاوخ  ملاـع  نشج  نیرتگرزب  دـیدرتیب  وت  روهظ  هک  میدـیزرویم  قشع  وت  هب  میتشادیم و 
یناسنا موس  ینزاخ ، نیمآ . زور  نآ  دیما  هب  درک ،

تداهش يوزرآ 

دنادیم ادخ  يربخ ، اب  نم  بلق  زا  وت  هک  میوگب ؟ هچ  مسیونب و  هچ  میالوم ! كادف » یحور  هّللا  ۀیقب  ای  نامزلا  بحاص  ای  کیلع  مالـسلا  »
نـشور تیور  لامج  هب  منامـشچ  راب  کی  رگا  اـقآ ! يزوماـیب . ار  نید  نم  هب  یـشاب و  وت  هک  مهاوخیم  ردـقچ  و  مراد ، تتـسود  ردـقچ 

رب رس  تداهش  ماگنه  ات  مدشیم  تبل  لاخ  يادف  مدشیم و  وت  زابرس  يزور  شاک  ناج ! اقآ  دشیم . كاپ  منامشچ  هشیمه  يارب  دشیم ،
زا مدنزرف  دیدومرفیم  یتقو  امش . نماد  رد  زین  نم  تسویپ  هَّللاءاقل  هب  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  يوناز  يور  هک  ّرُح  لثم  متـشاد و  وت  نماد 

تداهـش قیـال  مدرکیم و  دـشر  وـت  همیخ  رد  دـشیم  هچ  متفاتـشیم . ادـخ  رادـید  هب  متـسبیم و  ورف  ناـهج  زا  مشچ  مدـش ، یـضار  وـت 
اهیلعارهز زیزع  يا  دـنام ، مهاوـخ  رظتنم  زور  نآ  دـیما  هب  یناـسرب . میوزرآ  هب  ارم  مهاوـخیم  وـت  زا  تسا و  نیا  میوزرآ  نـم  مدـشیم ؟

نارهت لاس ، نس 17  ینادزی ، ز . مالسلا .

بایرد ارم 

لگ نآ  رب  مالـس  دـشخبیم . ینعم  اهیگدـنز  هب  دـنایوریم و  دـیما  لگ  اهلد  رد  شندـمآ ، راـظتنا  و  شرادـید ، قوش  هک  نآ  رب  مـالس 
كاپ حور  هب  و  یهلا ! تّجح  نآ  رب  مالـس  دـنا . هداد  ار  شروهظ  هدـعو  ناماما  ناربمایپ و  همه  هک  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز دـنزرف  و  سگرن !

رواب اب  دنتـشاد . هگن  زبسرـس  ار  راظتنا  تخرد  ناشکاپ ، نوخ  اـب  دـندوب و  ناـهنپ  دیـشروخ  نآ  روهظ  نازاـسهنیمز  هک  بـالقنا ، نادـیهش 
ات تسـشن ، مهاوخ  راظتنا  رد  هرجنپ  نیا  تشپ  رد  هاـگماش  هاگحبـص و  ره  منکیم و  زاـب  زبس  ياـهایؤر  هب  ور  ياهرجنپ  ـالوم ! تندـمآ ...
رد هداهن و  شود  رب  ار  کیرات  لد  راب  هلوک  ام  و  شخب . شمارآ  ار  باتیب  ناگتفیـش  ار و  روجهم  ناقاتـشم  بایرد  ایب و  اقآ ، اـیب  ییاـیب .

مراذگیم و ماهنیس  يور  ار  متسد  مسریم  نارکمج  دجسم  هب  یتقو  مییوجب . ار  امش  ناشن  امش و  هک  میراپسیم ، هار  نارکیب  نوماهنیا 
ار ممالس  باوج  دنکیم و  شزاون  ار  متروص  و  درذگیم ، مرانک  زا  میالم  یمیسن  نامزلا ) بحاص  ای  کیلع  مالسلا   ) میوگیم مارتحا  اب 

دننکیم ربخ  ار  اهسای  دننزیم و  الاب  ار  ناشیاهنیتسآو  دنوریم  هناخوضو  فرط  هب  يدهم  ناقشاع  یتقو  دراد  یتذل  هچ  ياو  دهدیم .
يوب موشیم  دجـسم  لخاد  یتقو  منکیم و  هدامآ  هرابود  یتاقالم  يارب  ار  نآ  موشیم و  ملد  اب  تبحـص  قرغ  دنک . وبـشوخ  ار  ناشلد  ات 

ار يدـهم  ناقـشاع  نتفگ  جرف  ياـعد  ياـههمزمز  یتـقو  هک  تسا  یبـیرغ  سح  هچ  مناد  یمن  دـنکیم ، راشرـس  ار  مدوـجو  همه  تـشهب 
يا دنیوگیم . نخس  امـش  اب  هناقـشاع  دناهدز و  ایرد  هب  لد  هک  منیبیم  ار  يزبس  ياهناسنا  لاح  نآ  رد  دنکیم . ییاوه  ار  ملد  مونـشیم 

ام زا  ار ، یگنتلد  نیا  یـسکیب ، ياـههچوک  سپ  هچوـک و  تبرغ  راـظتنا و  ياـههداج  ياـهیگنتلد  هب  هک  مهدیم  تمَـسَق  سگرن ! لـگ 
زور نآ  دیما  هب  سپ  دناهرب . یتلادعیب  جنر و  نیا  زا  ار  ناهج  دروایب و  ام  يارب  ار  تلادع  مایپ  هک  دـنام  میهاوخ  یـسک  رظتنم  ام  ناهرب .
دیما هب  دنام . میهاوخ  رظتنم  ددرگیم  اهر  قارف  مغ  زا  تندمآ  يداش  اب  يدهم  ناقشاع  ياهلد  دسریم و  نایاپ  هب  نیگنر  راظتنا  نیا  هک 

. یناسنا موس  یمیظع ، اعد » سامتلا  . » ناهنپ دیشروخ  ندمآ  رب  زور 

بورغ یلاوح 

مسیونب و يرآ  مسیونب ، مهاوخیم  بشما  یـشاب . هدـش  مگ  بورغ  یلاوـح  وـت  دـنکن  ادـخ  مریگیم ، عوـلط  زا  ار ، وـت  غارـس  هشیمه  نم 
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قشع زا  هک  ییاغوغ  دنادرگ ، شوماخ  ار  منورد  ياغوغ  دناوت  یمن  يزیچ  چیه  بشما  مسیونب . میاهدرد  مامت  زا  میاههدقع  زا  مهاوخیم 
تیارب ملد  مدـنبیم . نیذآ  وت  دای  اب  ار  ماییاهنت ، بشما  لاصو . مهرم  اب  رگم  دوش ، یمن  شوماخ  هاـگ  چـیه  دوش ، هتخیگنارب  ساـسحا  و 
بوشآ زا  مبلق و  هودـنا  يور  زا  نم  میاهدرد ، اههصغ و  زا  نم  مسیونیم ، وت  يارب  شیوخ  ییاهنت  راـصح  زا  نم  منادیمن ، تسا ، گـنت 

رد ار  لـحاس  هک  مناـبداب ، هتـسکش  قیاـق  ناـمه  مه  زونه  نم  میوـگب ؟ تیارب  هنوـگچ  ار  مناـمرد  یب  درد  رخآ  مسیوـنیم ، تیارب  نورد 
؟ يونـشیم ار  شیاههیرگ  يادـص  نک ! شوگ  دـیرگیم . لـحاس  هب  ندیـسر  يارب  یهاـگ  یتح  و  دـنیبیم ؛ وت  لـصو  سوناـف  ییانـشور 

تساهلاس میاهایؤر . نیرفآ  هسامح  يارب  میوگب  نخس  وت  اب  مهاوخیم  هک  تساهلاس  میوگیم . ار  ماهراپ  هراپ  بلق  ياههّجـض  يادص 
ياـهلاس درد  زا  ياهماـنمغ  تماقتـسا و  قشع و  تماـق  هب  میارـسب  يرعـش  وت  زا  مهاوخیم ، میارـسب . وت  زا  میوـگب  وـت  زا  مهاوـخیم  هک 

مریگیم و راهب  هناشن  همه  زا  هک  تساهلاس  دـشاب . هدیئارـسن  يرعاش  ار  شدـننامه  هک  میوگب  قشع  زا  يرعـش  وت  زا  مهاوخیم  راـظتنا ،» »
ناهانگ دنب  رد  هک  تساهلاس  مهدـب . هیدـه  وت  هب  ار  اهنآ  ات  ماهدرک  کشخ  ار  مبلق  يوبـشوخ  هک  تساهلاس  دـنهدیم . ناشن  ار  وت  همه 
منکیم هدجس  تنارئاز  ياپ  كاخ  رب  هک  تساهلاس  ماوت . رئاز  تتمارک  دیما  هب  هک  تساهلاس  ییوت . شا  هدنهد  تاجن  اهنت  ماهدش و  ریسا 

زا ياهشوگ  مناوخیم . تتبرغ  ّتین  هب  یقشع  تعکر  ود  مزاسیم و  وضو  دنزیریم  ورف  تتیمولظم  يارب  هک  مبلق  فافـش  ياهکشا  اب  و 
ناتسریبد موس  يولع ، مشاب . وت  اب  هاتوک  دنچره  مناوتب  ات  مدرک ، میدقت  وت  هب  تسه  هک  هنوگنآ  ار  مساسحا 

نیرتزبس راهب  يا 

هب ندیـسر  ناوت  ار  نم  هک  تسا ، یهانتمان  یتعـسو  وت  مان  مناوت . یمن  اّما  مراگنب ، تمان  تعـسو  هب  ات  مهاوخیم  اتمهیب . يدوبعم  ماـن  هب 
اهغاب و همه  یـشابن  وت  رگا  یگدـنز ! زبس ! راهب  يا  الوم !... ای  منک ، تمیدـقت  قشع  گـنر  هب  هتـشغآ  یتاـملک  مناوتیم  اـهنت  تسین . نآ 
. یـشابن رهاظ  دنچره  يرـضاح  وت  دناهتفرگ و  ناج  هک  تسوت  روضح  هب  لاح  دنزابیم و  ناج  ناگدنرپ  اهگرپاش و  همه  نآ ، ياهلگ 

یگدنز هیامرـس  مامت  ینکیمن ، نامهم  تترـضح  يوس  هب  ارم  یبش  هک  موشیم ، تازاجم  هانگ  مادـک  هب  منادیمن  نتـسیز ! زبس  هناهب  يا 
زا مریـسا و  نت  ماد  رد  هک  ینم  ناهرب ، هانگ  همه  نیا  تراسا  زا  هاگن  کی  اـب  ارم  اداـبم ، مزاـبب ... ار  ماهیامرـس  هک  داـبم  تسوت ، قشع  نم 

ياههچوک سپ  زا  هک  یتسه  یشوپ  زبس  راوس  نامه  وت  يرآ ، تفرعم ! یمامت  يا  و  ییاهر ! رعش  نیرتبان  يا  ماوت ، جاتحم  ریقف ، تفرعم 
وت يرآ ... دـنفاوط . رد  شدرگ  هب  اهناشکهک  دـخرچیم و  وا  هلاه  درگرب  نیمز  هک  يدرم  توکلم ، ملاع  زا  يدرم  دـمآ ، یهاوخ  راظتنا 

نامیا نم  و  وت . دوجو  شمارآ  هب  دنریگ  مارآ  ات  یناباتیم  نیمز  نامسآ و  شپت  رپ  بلق  رب  ار  تدوجو  ینارون  عاعش  ییآیم و  هک  یتسه 
ار راظتنا  نینهآ  ياهراوید  کشا  رولب  اب  مهاوخیم  مهاوخیم ، درم ! درم  يا  ادخ ، اب  وتو  زین  قشع  رد  دریگیم  انعم  وت  اب  نامیا  هک  مراد ،
ره هک  میاشگب  یـسک  يور  رب  ار  ملد  هرجنپ  مهاوخیم ، مزاونب ، ار  وت  قشع  زوس  دنلب  یقیـسوم  قوش ، زاس  اب  مهاوخیم ، منکـشب ، مهرد 

! وت ناـبرهم  ياـهمشچ  قمع  هب  یلزغ  تیاـهن ، یب  اـت  میارـسب  یلزغ  مهاوخیم ، دزاوـنب ! ار  مناـج  ماـش  شـسفن  نیگآ  رطع  میـسن  حـبص ،
كاخ رب  مدـق  هعمج  نیمادـک  یکالفا ! درم  يا  میـسرب ! نیقی  لحاس  هب  هدرک ، رذـگ  ناـمز  مطـالتم  سوناـیقا  زا  وت ، قشع  اـب  مهاوخیم ،
مهاوخ مرمع  نایاپ  ات  ار ، وت  قشع  دنلب  هموظنم  ناهنپ ! يادیپ  يا  مدنبب . نیذآ  ار  ملد  ياهرهـش  مامت  تندـمآ  نمی  هب  ات  دراذـگ ؟ یهاوخ 

زین نم  و  دـشاب . ملد  هناـخ  شخب  تنیز  هک  یباـق  منک ؛ بصن  مبلق  راوید  يور  رب  اـت  یهدـب  نم  هب  ار  تداـی  باـق  مهاوـخیم ، تشاـگن .
هک رادـشه  لد ! يا  لد ! يا  مناد !؟ یمن  مناوتیم ، ایآ  اّما  مسیونب ، وت  قشع  هب  میارـسب و  وت  قشع  هب  هک  مشاـب  وت  کـچوک  مداـخ  هشیمه 

ردقنآ مهاوخیم ، تسکـش . دـیابن  ار  ملاع  بلق  بلق  تسا و  ملاع  بلق  مالـسلا  هیلعيدـهم  یتسکـش ، ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  كاپ  بلق 
قرغ تفطل  نآ  اب  ار  مناج  هنـشت  ریوک  هک  نآ  زج  مهاوخ  یمن  چیه  ناج ! الوم  مرازایب . ار  وت  كاپ  بلق  هک  منکن ، یهانگ  ات  مشاب  بوخ 

سّدـقم دجـسم  ینعی ؛ قـشع  يدـهم ! اـی  ناـمیا ! نشور  رهپـس  يا  باریـس ، یهاـگن  تصخر  هب  ار  ماهنـشت  نامـشچ  و  ینک ، تفرعم  بآ 
تزبـس دجـسم  رد  وـت  تماـما  هب  ار  رگید  هعمج  زاـمن  هک  نآ  دـیما  هب  (. » مالـسلاهیلع ) ناـمزلا بحاـص  اـی  گـناب  ینعی ؛ قـشع  نارکمج .
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ناتسریبد لوا  يرون ، مراد .» اپ  هب  نارکمج 

مالسلا هیلعنامز  ماما  هب  همان 

ییاهنت مغ  زا  داد  نابوخ  هشداپ  يا  هَّللا » ۀیقب  ای  کیلع  مالسلا  «، » نامزلا بحاص  ای  کیلع  مالسلا  «، » يدهملا حلاص  ابا  ای  کیلع  مالـسلا  »
هب یمالـس  تايرود ، تنحم  رپ  ياهلاس  يادنلب  هب  یمالـس  مالـس ، ناج ! يدهم  مالـس ؛ ییآ  زاب  هک  تسا  تقو  دـمآ  ناج  هب  وت  یب  لد 

هبدن ياعد  هعمج  حبص  ره  مراد  تسود  میالوم ! شاب . اریذپ  مقشاع  اّما  کیرات  بلق  زا  ارم  مالـس  میاقآ ! تروهظ . زور  دیـشروخ  یمرگ 
هجض منک و  هیرگ  منیشنب و  تدجسم  هاچ  رانک  هعمج  حبـص  ره  مراد  تسود  مناوخب ، نارکمج  دجـسم  ینعی  تناقـشاع  هاگداعیم  رد  ار 

هک مهدیم  مسق  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  ترـضح  ملاع ، ود  همولظم  تردام ، هدش  یفخم  ربق  هب  ار  وت  ایب ، ناج ! يدهم  میوگب : منزب و 
تتلادع ریـشمش  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  زونه  ایآ  مبوبحم ! ییایب ... هک  مهدیم  مسق  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  تّدج  تیمولظم  هب  ار  وت  ییایب ،

هک منیبـب  مدوـخ  ناگدـید  اـب  نم  هـک  يزور  نآ  دـسریم  رظن ! زا  ناـهنپ  يا  ینادرگ ؟ نـیمز  رب  مکاـح  ار  تلادـع  لدـع و  يرادرب و  ار 
( مالسلا اهیلع  ) همطاف يدهم  ياسر  يادص  مراد  تسود  درادرب ، نیمز  يور  زا  ار  ناملاظ  روجو و  ملظ  ات  هدمآ  مرورـس  میالوم ، مبوبحم ،

یبا نب  یلع  شدج  نایعیـش  نیرتهب  مالـسلا  اهیلعهمطاف  يدهم  هک ، زور  نآ  مونـشب ، يدهملا » انأ   » دـهدیم ادـن  زاجح  نیمزرـس  زا  هک  ار 
؟ دوش لیدبت  تیعقاو  هب  نم ، يایؤر  نیا  هک  دـسریم ، يزور  ینعی  میالوم ! هآ ! دنـشاب ... شناروای  ات  دـناوخیم  ارف  ار  مالـسلا  هیلعبلاط 

هلآو هیلع  هَّللا  یّلـص  ) دمحم نهاریپ  رـس ، رب  مّلـسو ) هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ) دمحم همامع  هک  یلاح  رد  دـیآیم  وا  دـتفایم ، قافتا  نیا  يرآ 
ریـشمش و  هنیـس ، رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هَّللا  یلـص  ) دمحم دیجم  نآرق  اپ ، رب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هَّللا  یلـص  ) دـمحم رازفا  ياپ  رب ، رد  ملـسو )

يرابدرب و  قداص ، قدـص  و  رقاب ، ملع  و  داجـس ، تدابع  و  نیـسح ، تعاجـش  نسح ، ربص  ارهز ، رهم  اـب  دراد ، تسد  رد  مالـسلا  هیلعیلع 
هک ياهئطوت  ره  نیملسم  مالسا و  نانمشد  اماما ! مالسلا ... مهیلعيرکـسع  تبیه  و  يداه ، تیاده  و  داوج ، دوج  و  اضر ، ياضر  و  مظاک ،

گنج نانآ  دـننکیم ، يزیر  یپ  یناریا  ناناوجون  ناناوج و  ناریا و  ام  روشک  نینچمه  نیملـسم و  مالـسا و  هیلع  رب  دـسریم ، ناـشنهذ  هب 
. میـسانشیم یگنهرف » مجاهت   » مان هب  ار  نآ  ام  هک  یگنج  دـناهداتفا ، ام  ناناوجون  ناناوج و  ناج  هب  نانآ  دـنا ، هدرک  زاغآ  ام  اب  ار  يرگید 

اهنآ زا  اهراک  یـضعب  رد  دنا و  هدمآرد  نایبرغ  هفایق  لکـش و  هب  ام  ناناوجون  ناناوج و  یـضعب  رگا  هک  دینادیم  بوخ  نم ! رورـس  امش 
ار نیـسح » نیـسح   » يادـص هک  یتقو  لاح  نیا  اـب  یلو  دـناهدرک ، مگ  ار  دوخ  یبهذـم  یمالـسا و  تیـصخش  تیوه و  دـننکیم و  دـیلقت 

امش زا  مرورـس  دوشیم ، اپرب  ییاغوغ  ناشلد  رد  دروخیم ، ناشـشوگ  هب  يدهم  یگرزب  هبیمان  هک  یتقو  دنوشیم و  لوحتم  دنونـشیم ،
، مکیرات هک  منادیم  نم  ناـج ! يدـهم  ییاـمرف . تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ریقح  هدـنب  هلمج  زا  ناـناوجون و  ناـناوج و  همه  هک  مراد  اـنمت 

زیزع امـش  هک  منادیم ، مه  ار  نیا  دـیتسه . رون  رـسارس  مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  امـش  هک  منادیم  زین  ار  نیا  یلو  کـیرات ، کـیرات 
مهدیم ار  هزاجا  نیا  مدوخ  هب  هانگ  همه  اب  نیاربانب  دیا . هدرب  ثرا  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ناتراوگرزب  ردـپ  زا  ار ، دوج  یگدنـشخب و  ارهز ،

وزرآ و هک  میوگیم  یگدنکفارس  لامک  اب  زین  ار  نیا  نینچمه  دیهاوخب و  گرزب  يادخ  زا  ارم  ناهانگ  ششخب  هک  مهاوخب ، امش  زا  هک 
ییایب وت  رگا  میالوم ! منیب . یمن  دوخ  رد  ار  تقاـیل  نیا  هچرگ  مشاـب ، امـش  نارواـی  نارادتـسود و  زا  هک  تسا  نم  گرزب  رایـسب  تجاـح 

ِنامـسآ ییایب  وت  رگا  دننیـشنیم . زاین  ياههخاش  رب  تباجا  ياههتـشرف  دـنزیم و  لپ  نامـسآ  ات  نیمز  زا  شیاین  مافهرقن  ناشکهک  اهبش 
ناتسریبد لوا  يرون ، هّللا . ءاشنا  تاینامسآ ، روهظ  زور  دیما  هب  دوشیم . یبآ  یبآ  ملد ، گنریب 

نیرتکچوک مالس 

و اقآ ! هآ ، يریذپب . دـشاب  وت  نارظتنم  نارای و  زا  دراد  تسود  هک  یناسک  نیرتکچوک  زا  یکی  مالـس  هک  مراد  دـیما  مالـس ، نم ! يالوم 
تمکح تبیغ و  هفـسلف  وت و  دوجو  هکیماگنه  نآ  زا  تفرگ و  ياج  اـم  ریمـض  نهذ و  رد  تیودـهم  موهفم  هک  ناـمز  نآ  زا  اـم ! رورس 
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دوبان وحم و  یگشیپمتس  متس و  کیرات  بش  دباتب و  ملاع  رب  تلادع  دیـشروخ  ات  میراظتنا  رد  هتفه  ره  دش ، حیرـشت  ام  يارب  امـش  هریخذ 
زا ار  نارّـسفم  ریـسفت  هک  ینامز  میرگنیم ، تایاور  تایآ و  زا  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  رد  ار  ناهیقف  ناملاع و  شالت  هکیماگنه  ددرگ .

هراظن ناملاظ ، نارگمتس و  اب  ییور  ایور  رد  ار  ناملـسم  نارگداهج  بلط و  تلادع  ناگدنمزر  هکیماگنه  ای  میونـشیم و  نآرق  ياههیآ 
لدـع یتسرپ و  اتکی  دـیحوت و  مچرپ  و  ییوگ ، خـساپ  ار  هناصلاخ  شالت  راک و  همه  نیا  ییآزاب و  هک  وت  هب  میـشیدنایم ؛ وت  هب  مینکیم ،
لّلجم هدیشک و  کلف  هب  رس  ياهخاک  تسا ؛ روهطوغ  یتلادعان  رد  هزورما  ناهج  هک  ینادیم  وت  ام ! رورـس  اقآ و  يا  ینک . اپرب  ار  یعرش 

. دریگیم ینوزف  زور  ره  يوق  فیعـض و  هقبط  نایم  فاکـش  دریگیم و  يرتشیب  تدش  انغ  رقف و  گنج و  تسا ، ناوارف  اهخوک  ربارب  رد 
ار نیمز  هرک  نانکاس  رثکا  هک  فیعض  ریقف و  مدرم  رب  هتفرشیپ ، يژولونکت  ناوارف و  ياهتورث  نتشاد  رایتخا  رد  اب  يرابکتسا  ياهتردق 

عماوج یتیریدم ، یتعنص و  یسایس ، يداصتقا ، یگنهرف ، رقف  دننکیم . مکحم  ار  شیوخ  هطلـس  ًامئاد  دنناریم و  متـس  دنهدیم ، لیکـشت 
يرگدایرف و  لداع » یجنم   » کی یپ  رد  دوجو  همه  اب  نونکا  تسا . هتفرگ  دـننزیم ، مد  یهلا ، ضیف  رپ  عبنم  نیا  نآرق ، زا  هک  ار  یمالـسا 

ینـشور ار  راودیما  ياهلد  نیا  رظتنم و  ياهمشچ  نیا  ایآ  دمآ ؟ یهاوخ  ایآ  دشاب . سدقلا  حور  هب  دـیؤم  زیتس و  متـس  ياوشیپ  هک  تسا 
ندیـشخب نایاپ  ناهاوخ  يربیم و  جـنر  اهيراجنهان  نیا  زا  سکره  زا  رتشیب  دوخ  وت  نم ! يالوم  و  اقآ ! يا  هک ، منادیم  نم  یـشخبیم ؟

هچ دـهاوخب و  یک  وا  ات  قح . ترـضح  روتـسد  رظتنم  اـّما  ینارظتنم ، زا  یکی  مه  وت  عقاو ، رد  يروتـسد ، راـظتنا  رد  یلو  یتسه ، اـهنآ  هب 
و هداد ، رارق  نیرترب  ار  ناسنا  هدیـشخب و  تایح  ار  اههدـیدپ  رگید  نایمدآ و  هدـیرفآ و  ار  یتسه  وا »  » هک اـج  نآ  زا  دـهد ؟ هزاـجا  یناـمز 
هچ روهظ  ماگنه  هک  دنادیم  دوخ  و  هداد ، رارق  ملاع » هریخذ   » ار امـش  وا ، مه  زاب  و  تسا ، هداتـسرف  ینایامنهار  ناربمایپ و  شتیادـه  يارب 

سپ دنکیم . نییعت  لاعتم  دنوادخ  مه  ار  روهظ  نامز  سپ  دننکیم ، ادیپ  ار  یعقاو  داد  لدع و  تیحالـص  تقو  هچ  نامدرم  تسا و  عقوم 
ناونع هب  اـم  دـنک . کـیدزن  ار  وت  جرف  اـت  یهاوخب  ادـخ  زا  هک  میهاوخیم  وت  زا  مالـسلا !) اـهیلع  ) همطاـف يدـهم  يا  یتـسه ! هریخذ  يرآ 

اهباـتک رد  میـشاب . لدـع  مکح و  ياوشیپ  رتـسگ و  لدـع  یجنم و  لاـبند  هب  هک  میراد  هفیظو  تلادـع ، ناگنـشت  ناونع  هب  وت و  نارظتنم 
ترـضح یـسیع و  ترـضح  دـنکیم . روهظ  نامزلارخآ  رد  هک  دـنراد  هدـنهد  تاـجن  ياـمنهار  یجنم و  کـی  ناـیدا  همه  هک  ماهدـناوخ 

اب سپ  میاهدش ، دقتعم  وت  هب  دوخ  ناج  بلق و  زا  میراد و  ار  وت  روهظ  يوزرآ  ام  یلو  دنربیم ، مان  ار  یناسک  رگید  مالسلا و  امهیلعرضخ 
. تسا مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف دـنزرف  یعقاو ، يدـهم  يرآ  ییوت . رتسگ  لدـع  ییوت ، يدـهم  ییوت ، یجنم  هک : مینزیم  داـیرف  دوجو  همه 

امو دسرب  امش  تمظع  اب  روضح  هب  رون »  » زا یتکاپ  رد  اعد و  هویـش  کبـس و  هب  هک  مراد  وزرآ  مسیونیم ، وت  يارب  ار  همان  نیا  هک  نونکا 
ار نارظتنم  هگرُج  رد  روضح  زاوج  تداعـس و  زمر  تیقفوم و  دـیلک  هک  ار  یحو » ماـکحا  هب  لـمع   » قیفوت یهد و  رارق  دوخ  ناوریپ  زا  ار 

ناتسریبد موس  روپ ، يردان  نیمآ . مبایب . دهدیم ،

مهاوخیم ار  تجرف  ادخ  زا 

تروهظ يارب  اهنت  يدرک ، توعد  ارم ، هک  الاح  ینک و  توعد  نارکمج ) سدقم  دجـسم   ) اج نیا  هب  ارم  يزور  دش  یمن  مرواب  ناج ! اقآ 
وت اب  متـسه  وت  نامهیم  نم  هک  تسا ، ياهنیدآ  نیرخآ  هک  بشما  زا  مهاوخیم  ناج ! اقآ  مهاوخیم . ار  تجرف  ادخ  زا  اهنت  منکیم و  اعد 

دهع نیا  و  نک ! يرای  ارم  نک . انشآ  ادخ  اب  رتشیب  ارم  منکن ، هانگ  زگره  رگید  دعب  هب  بش  نیا  زا  هک  مهدب  لوق  مهاوخیم  مدنبب ، يدهع 
نیا همه  سگرن ! لگ  يا  اّما  ریذـپب . دوخ  یمالغ  هب  ارم  مشاب ، وت  رازگ  تمدـخ  مهاوخیم  ارهز ! فسوی  ریذـپب . دوخ  رازگتمدـخ  زا  ار 

هناخبحاص زونه  نم  ماهدیدن ، ار  وت  يابیز  خر  زونه  نم  یلو  وت ، نم و  رادید  بش  ای  زور  تسا ، دوعوم  زور  زورما  و  تشذگ ، اههنیدآ 
ياعد ياههچب  موریم ، نامکچوک  هیدهم  هب  هعمج  یتقو  هک  ارچ  منیبن ، ار  وت  رگا  دش  دـهاوخ  دـب  نم  يارب  ردـقچ  و  ماهدـیدن ، ار  دوخ 

و نک ، نامتعافـش  ارهز  تردام  ناج  وگب . وت  مهدـب ؟ هچ  ار  اهنآ  باوج  هظحل  نآ  داد ؟ يدـیع  هچ  وت  هب  اقآ  دنـسرپیم : نم  زا  تاـمس 
ناهفصا ناتسریبد ، یفطل ، س . ایب ! رتدوز  هچره 
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... تسا و هعمج  زورما 

زا مایـسالکمه  دـماین ! وا  هعمج و  مسیونیم : منیبب ، مدوخ  طقف  هک  يروط  شاهشوگ  مسیونب ؛ ار  هحفـص  يـالاب  خـیرات  مهاوخیم  یتقو 
هک یکچوک  ياـههچب  لـثم  ار  مرتفد  شدوخ . رتفد  يور  مزادـنایم  ار  شهاـگن  مرتـفد . يور  دـهدیم ، لـق  ار  شهاـگن  شکنیع  هشوگ 

درادیمرب و شرتـفد  يور  زا  ار  شهاـگن  و  دوریم ، هّرغ  مشچ  مایـسالکمه  مـنکیم . اـت  دـنکن ، بـّلقت  ناـشیور  زا  یـسک  دـنهاوخیم 
شدوخ طقف  هک  يروط  شرتفد  خیرات  هشوگ  دوریم . وا  دنزیم و  ادص  ار  متـسد  رانک  یـسالکمه  ملعم ، سالک . هتخت  يور  دراذگیم 

هب ناشساوح  دناهتسشن  مرس  تشپ  هک  ییاههچب  زا  مادکچیه  منکیم . هاگن  ار  مرس  تشپ  مدرگیمرب و  دماین ! وا  هعمج و  مسیونیم : دنیبب 
شهاگن دیآیم . نم  زیم  تمـس  هب  ملعم  دـننزیم . دایرف  مرـس  رب  ناشیود  ره  هعمج . مسیونیم : گرزب  ناشیود  ره  رتفد  يور  تسین . نم 

رتفد يور  يدیرخ ؟ ون  راکدوخ  دیوگیم : منک . شزاب  مناوتیمن  منکیم ؛ شالت  هچره  نم  هک  روک  هرگ  کی  دنزیم . هرگ  مهاگن  هب  ار 
زاب شپچ  تمـس  هشوگ  ارچ  منادیمن  اّما  ماهدرک . زاب  ار  هاگن  روک  هرگ  زا  یتمـسق  دوشیم . هدـنخ  قرغ  سـالک  نک . شناـحتما  تدوخ 

. موشیم دـنلب  میاج  زا  دوشیم . زاب  روک  هرگ  تسا . هدـش  بارخ  مرـس  رب  ایند  منکیم  سح  نوریب . دـییامرفب  دـیوگیم : ملعم  دوشیمن .
ياههلئـسم یمیـش و  ياـهلومرف  ماـمت  يور  و  مرادیمرب . ار  چـگ  مسریم ...  هـتخت  کـیدزن  مـنکیم . یط  ار  اـهتکمین  ناـیم  يورهار 

؟ تسین رظتنم  یسک  تسا . هعمج  زورما  مسیونیم : گرزب  یک  یک و  یک و  راعـشا  تایبدا و  ياهخیرات  یـضایر و  ياهداحتا  کیزیف و 
يولج راب  اهدص  مدوخ  هلمج  و  تسا . هدـش  کشا  رد  قرغ  سالک  منیبیم . باوخ  راگنا  مزادـنایم . يرظن  ار  مرـس  تشپ  مدرگیمرب و 

ار تالمج  اهلومرف و  دادعا و  همه  دیآیم . هتخت  تمس  هب  مّلعم  تسین ؟ رظتنم  یـسک  تسا ...  هعمج  زورما  دیآیم : دوریم و  منامـشچ 
ناشدوخ طقف  هک  يروط  ناشهحفـص  يالاب  خـیرات  رانک  اههچب  و  راظتنا ! سرد  زورما ؛ سرد  دـسیونیم : تشرد  طخ  اب  دـنکیم و  كاپ 

رگد هعمج  ات  دسیونیم : دننیبب ، سالک  ياههچب  همه  هک  يروط  خـیرات  رانک  هتخت  هشوگ  مّلعم  اّما  دـماین ! وا  هعمج و  دنـسیونیم : دـننیبب 
ینیلک ن . تسا ! یقاب  اهراظتنا 

نایعیش ماما  يا 

، تسین رتهب  نیا  زا  یتصرف  ماهدرک ، ادیپ  ار  میادخ  وت و  اب  زاین  زار و  تصرف  هک  لاح  و  دنکیم . ار  وت  ياوهو  تسا  گنت  ملد  يدـهم ! ای 
رپ دیـشروخ  و  دراد ، ياج  مبلق  رد  هشیمه  وت  دای  مریگیم و  شمارآ  وت  مان  اـب  مایگدـنز  ماـمت  رد  مماـما ! مرورـس ! میـالوم ! يدـهم ! يا 

دایرف دوواد ! ریـشمش  یـسوم ! ياصع  میهاربا ! ربت  خیرات ! نکـش  تب  يا  دوعوم ! يدهم  نایعیـش ! ماما  يا  دنکیمن . بورغ  مبلق  زا  ترهم 
دوب وت  دالیم  زور  رد  نارکمج ) سّدقم  دجسم   ) سّدقم ناکم  نیا  هب  ندمآ  میوزرآ  مایگدنز  مامت  رد  ملسو ! هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
رّونم ار  ناهج  تدوخ  روهظ  اب  ناسرب و  نایاپ  هب  ار  ام  راظتنا  نافعـضتسم ! نامورحم و  دیما  يا  ناج ! يدـهم  دـش . مبیـصن  راختفا  نیا  هک 

رد هزرل  هب  ناهج  تندـمآ  اب  هک  يا  تسوت . رظتنم  ناهج  هک  سگرن  لگ  يا  ایب  متـشونرس ! يا  مدـیما و  يا  مناور ! ناج و  ماـمت  يا  نک .
ياهدید ار  بورغ  مادک  دشاب ؟ هنایـشآ  نودب  هک  ياهدید  ار  هدنرپ  مادک  مراد . تتـسود  يراد و  ياج  مبلق  رد  هشیمه  ناج ! يدهم  دیآ ،

ح. باـیرد . ارم  سپ  متـسه ، عوـلط  نودـب  بورغ  زور و  نودـب  بـش  ناـمه  هنایــشآ و  نودـب  هدـنرپ  ناـمه  نـم  دـسرن ؟ عوـلط  هـب  هـک 
. مالیا لاس ،  15 نس : ناگنازرف ، هسردم  يراکزیهرپ ،

نابوخ بوخ  يا 

. دیـشاب هدـشن  تحاران  زیزع  زور  نیا  رد  مه  ام  تسد  زا  دـشاب و  بوخ  ناتلاح  هک  مراودـیما  كرابم ! تدالیم  مالـس ، نم ! بوخ  ياـقآ 
یلو منکیم . رتنایرگ  ار  همطاف  زیزع  امش  مریگیم  رمع  لاعتم  دنوادخ  زا  هک  يزور  ره  نوچ  متـسه  امـش  يور  هدنمرـش  نم  ناج ! الوم 
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تاظحل رذـگرد  ناج ! اقآ  تسین . نم  يامن  هار  ياهدـننک  هاـگآ  نشور و  غارچ  هنوگ  چـیه  متـسه و  تلفغ  باوخ  رد  قرغ  هک  منک  هچ 
ناهج هک  ایب  ناـبوخ ! بوخ  يا  مزیزع ! يـالوم  تسا . نیگنـس  رایـسب  امـش  تبیغ  ییاـهنت و  درد  ماهداوناـخ  ناتـسود و  رگید  نم و  يارب 

نم و مالـس  ناج ! اقآ  ارهز ! فسوی  يا  اـیب . رتدوز  تسا ، تخـس  نیگنـس و  رایـسب  ییاـهنت  مغ  نم ! ياـقآ  دراد . جاـیتحا  امـش  هب  ًادـیدش 
دنشاب و قشاع  هک  وگب  دنتسین ، اهنت  هک  وگب  اهنآ  هب  ناسرب و  مالسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  ناگتفیش  ناتـسود و  هب  ار  تناقـشاع  ناتـسود و 

اهیلع ) ارهز همطاف  مردام  هب  وگب ، کیربت  ماهداوناخ  نم و  فرط  زا  ار  زیزع  زور  نیا  تردـپ  تردام و  هب  ناج ! اـقآ  دـنزرو . قشع  هراـمه 
یمالس مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم همئا  رگید  و  مّلـسو ) هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ) مرکا لوسر  مّدج  ومالـسلا  هیلعیـضترم  یلع  مردپ  مالـسلا )

، نارهت ییافطـصم ، ز . ییایب . وت  هک  يزور  دـیما  هب  باقن  زا  خر  دـنکفا  يدـهم  هک  ات  باکر  رد  اپ  کلاس  ینعی  هعیـش  ناسرب . صوصخم 
. لاس  18 نس :

! یگدنز راهب  نیرتزبس  يا 

ياهلـصاف هنییآ  كاپ  ياهمشچ  ات  میاههاگن  موادـم  ساـکعنا  زبس ! ياـهناسنا  قوشعم  هناـگی  يا  زبس . ياـهناسنا  قوشعم  هناـگی  ماـن  هب 
یتـقو دـنیوگیم  ییآیم ! دـنیوگیم  مرادیم . رواـب  هظحل  هظحل  ار  راـظتنا  غوـلب  منکیم و  رورم  هـنییآ  رد  ار  میاـههاگن  زور  ره  تـسین .

سک چیه  رگید  ییایب ، یتقو  دنیوگیم  دوشیم . رـشتنم  اهغاب  هچوک  مامت  رد  شرطع  هک  يزاسیم  يدـبندرگ  اهسای  زا  نامیارب  ییایب ،
، تـشحو موـش  بارطــضا  زا  یکدوـک  چــیه  رگید  دریگ . یمن  غارــس  یلاـخ  ياههرفــس  زا  سیخ و  ياـهمشچ  زا  یهت ، ياــهتسد  زا 

ياههناوج راوج  رد  ار  هناقشاع  ياهساسحا  ینوناق  چیه  رگید  دنکشیمن ، ار  اههخاش  یتسد  چیه  رگید  دنک . یمن  ناهنپ  ار  شکـسورع 
، نایـصع هریت  نانمیرها  رگید  دـنک . یمن  رتسکاـخ  داـیرف ، شتآ  رد  ار  رعـش  سونقق  ياهشیدـنا  چـیه  دـشک و  یمن  بیلـص  هب  میرم  لـگ 
ار میاهمشچ  ایب و  مرظتنم ! ردقچ  نم  و  دنچیپیمن ، نامیا  ياههقاس  رب  دیدرت  ياهکچیپ  دنک . یمن  ریخـست  ار  سّدـقم  ياهههلا  نیمزرس 

مامت هک  نیبب  ایب و  تسایقاقا . رطع  زا  رپ  هک  ار  ماهداجـس  تسا و  زاب  اـعد  يارب  هشیمه  هک  ار  میاـهتسد  تسا و  راـظتنا  هنایـشآ  هک  نیبب ،
ار یناراب  يدرم  ندمآ  دورف  راظتنا  هتـسب ، هزاورد  سپ  رد  وت  نارای  هتـسکش و  دیما  دیلک  دپتیم . نامیاههاگن  یکاخ  بارطـضا  رد  نیمز ،

ورف ناوت  ار  مشچ  اهیبوخ ! نابغاب  يا  مینک ؟ وا  ياهمدـق  زاوشیپ  ار  کشا  اعد و  یک  ات  نم ! يادـخ  هآ  ییاهتنا ! یب  راظتنا  هچ  دـشکیم .
لاح رد  مبلق  تواخس  اب  نیمز  هنیس  رد  وردوخ  یلاهن  ناسمه  تقـشع  هک  دنک  ناوت  وت ، زا  لد  تمنیبب . مهاوخیم  هک  اریز  تسین ، نتـسب 

. راذگم رظتنم  ار  تنارای  نیا  زا  شیب  ایب و  يدنوادخ ! ياههیآ  تیناّقح  يا  دهاوخیم . ار  ندوب  وت  اب  ندوب و  هنییآ  هب  دیما  تسا و  شیور 
( مالسلا اهیلع  ) هموصعم ترضح  ناتسریبد  یضایر ، مود  لاس  يوسوم ،

ایب مناعنک  هام 

ناج تقارف  زا  ایب  يدهم  مایتسه  مامت  يا  ایب  يداو  نیا  رد  اهنت  ماهدنام  ایب  دش  نوحیج  وچ  منامشچ  وت  یب  ایب  دش  نوخ  ملد  اناج  ياهتفر 
ایب یلاس  دوب  هظحل  ره  وت  یب  ایب  متسسگب  وت  زا  ریغ  اب  دهع  ایب  متسب  لد  وت  نامشچ  هب  نم  ایب  دمآ  بت  بات و  رد  مغ  لد ز  ایب  دمآ  بل  هب 
ره وت  یب  ایب  نوخ  رپ  دوش  یمـشچ  ره  وت  یب  ایب  اغوغ  دنک  یناج  ره  وت  یب  ایب  ایرد  دوش  یکـشا  ره  وت  یب  ایب  یلاخ  دوب  یعمج  ره  وت  یب 

یبلق ره  وت  یب  ایب  نایرگ  دوش  یمـشچ  ره  وت  یب  ایب  نوزحم  دوش  لد  غاب  وت  یب  اـیب  نوخ  ممـشچ  دراـبیم ز  وت  یب  اـیب  نونجم  دوش  یلیل 
ایب منابیرگ  رد  رـس  نم  وت  یب  ایب  مناشفا  کشا  نوچ  نم  وت  یب  ایب  ناناج  ایب  مریمیم  وت  یب  ایب  نازیر  دوشیم  مکـشا  وت  یب  ایب  نـالان  دوش 

نوچ نم  وت  یب  ایب  ناهنپ  لد  هب  دشاب  مغ  وت  یب  ایب  نارجه  هلان  مراد  وت  یب  ایب  منایرگ  نالان و  نم  وت  یب  ایب  منازوس  عمش  نوچ  نم  وت  یب 
یب ایب  اهنت  یلد  مراد  نم  وت  یب  ایب  مناشیرپ  نوخلد و  وت  یب  ایب  مناساره  مد  ره  نم  وت  یب  ایب  مراب  یب  ربا  نوچ  نم  وت  یب  ایب  ملانیم  دـعر 
هام مچیه  وت  یب  ایب  مناج  ماهتـسخ  مد  ره  وت  یب  ایب  مناساره  ملاع  زا  وت  یب  اـیب  مناـملظ  ماـش  نوچ  نم  وت  یب  اـیب  ـالوم  ماهتـسخلد  نم  وت 
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ایب ع. میاهمغ  نایاپ  يا  يدـهم  ایب  میاـهنت  ياـهنت  نم  وت  یب  اـیب  مراد  متـس  زا  هوکـش  وت  یب  اـیب  مراد  مغ  هنیـس  رد  نم  وت  یب  اـیب  مناـعنک 
مق لاس ،  18 نس : يرایدنفسا ،

تبسا مُس  ریز  كاخ 

زا ای  مسیونب  مدوخ  زا  تسوت ، دالیم  بش  میوگب ؟ هچ  زا  میوگب ؟ هچ  مسیونب و  هچ  نامـسآ . نیمز و  لیلج  بر  ناـبرهم . دـنوادخ  ماـن  هب 
وت هک  ياهیملع  سرادم  زا  یکی  درگاش  متسه ، وت  ياههسردم  زا  یکی  درگاش  نم  ناج ! اقآ  دنتفگیم ؟ اعد  سامتلا  ترـسح  اب  هک  نانآ 

هاتوک ییاعد  هک  تسا  یفاک  نیمه  نم  يارب  مراد ، ارذگ  هاتوک و  یهاگن  هب  دـیما  هک  یلاح  رد  مسیونیم  ناج ! الوم  ینآ . بحاص  دوخ 
میدقت هنوگ  ِتشد  هب  ار  دوخ  ياهکشا  دراشفیم و  ار  دوخ  مالسلا  هیلعیلع  دای  اب  هنیس  دوشیم و  همزمز  لیمک  ناج ! الوم  ینکب . میارب 
مالسلا هیلعدیهـش  نیـسح  هب  دنکیم . روراب  ارم  راظتنا  ناتخرد  هک  تسا  ییاهکشا  نامه  اهنیا  تسیچ ؟ اهکشا  نیا  ینادیم  دنکیم ،

نم فارتعا  يارب  ییاههناشن  همه  اهنیا  ماهدرک ، عمج  مالسلا  هیلعنیسح  دوخ  هناخ  زا  زبس  یلامتسد  رد  ار  همه  ار ، اهکشا  نیا  هک  مسق 
یهت متـسد  ناج ! الوم  ای  مناوخب ؟ تمان  نیمادک  هب  لوسر ! سای  دنزرف  يا  مراد . وت  هب  هک  ییابیز  قشع  هب  قشع ، هب  نم  فارتعا  دنتـسه ،

نآ زا  ادـخ  لوسر  هک  ياهچوک  رد  مدوب  يراوید  هاـتوک  شاـک  مدوب ، مّلـسو ) هلآو  هیلع  هَّللا  یّلـص  ) ادـخ لوـسر  ناـمز  رد  شاـک  تسا ،
، مدوبن مدوخ  مدوب ، اروشاع  رد  شاک  تسیرگیم ، نآ  هاچ  رد  مالسلا  هیلعیلع  هک  یناتسلخن  رد  مدوب  کچوک  یلخن  شاک  تشذگیم ،

اهنت هک  لاح  ماوت ، نامز  رد  هک  لاـح  سوسفا ...! اـّما  متفاتـشیم ؛ مالـسلا  هیلعلـضفلاوبا  تیومع  يراـی  هب  تارف و  راـنک  رد  مدوب  یگنس 
رد متـسین ؟ مه  كاخ  نم  یتح  ینعی  ییآیم ، نآ  اب  هک  یبسا  مُس  ریز  رد  مشاب ؟ یکاـخ  مناوت  یمن  اـیآ  هدـش ، مایگدـنز  دـیما  وت  قشع 

هواس لاس ، نس 17  ینید ، مولع  هبلط  یتّورم ، م ، داد . ناغمرا  نم  هب  وت  نوچ  یماما  دیرفآ و  ارم  ادخ  منکیم  راختفا  هک  یلاح 

هبعک رانک  هعمج  زور 

متـس ملظ و  همه  نیا  زا  ار  ایند  نیا  ایب  ییآیمن ؟ ارچ  مراد . تتـسود  ردـقچ  هک  یناد  یمن  ناـمز ! رد  نیرتهب  يا  میاـقآ ! يا  وت ، رب  مـالس 
مـشچ اهلاس  مینامب و  ترظتنم  ردـقچ  میاـقآ ! يا  ییآیمن ، ارچ  ربب . نیب  زا  ار  لـهج  ملظ و  ریگب و  تتـسد  ار  تراـقفلاوذ  هدـب ! تاـجن 
مامت هکلب  نم  اهنت  هن  مروآیم ، ار  تمـسا  هک  تساهلاس  سگرن ! لـگ  يا  مسیونیم . مراد  ملد  هت  زا  ار ، هماـن  نیا  زورما  میـشاب . راـظتنا 
سای هک  وت  هب  قشع  مراد . ملد  رد  ار  وت  قشع  اّما  متسین . ادخ  بوخ  هدنب  نم  هک  منادیم  سگرن ! يوبـشوخ  لگ  يا  ایب ، رگید  تنایعیش ،

رد هعمج ، زور  رد  مه  نآ  ییآیم ، منادیم  هک  نم  مینک ؟ ربص  ردـقچ  ییآیمن ؟ ارچ  رخآ  رگید ، اـیب  یتـسه ، مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ 
يا منیبب ، ار  وت  هک  مراد  تسود  نم  رگید ، ایب  سپ  مینکیم . رمع  ردـقچ  رگم  منیبن ، ار  وت  مهاوخیمن  ایب ، سپ  ادـخ ، سّدـقم  هناخ  رانک 

کی هشیمه ، هک  تسا  تقو  دـنچ  مسرب . دوخ  يوزرآ  هب  منیبب و  ار  تنینزان  يور  ات  ایب  رـصع ! یلو  يا  اهنامـسآ ! شوپ  زبس  يا  یـسدق !
، ییاـیب اـت  منک  اـعد  تیارب  مهاوخیم  هشیمه  هن ؟ اـی  يریذـپیم  ارم  اـیآ  هک  منادیمن  نارکمج ، سّدـقم  دجـسم  هب  میآیم  هتفه  رد  زور 
زا هک  يا  نک ، یمتح  ار  تلادـع  قح و  هب  روهظ  تروهظ ؛ هب  دـیما  ایب و  ایب ، مناج  اقآ  سپ  ياهمه ، مشچ  رون  وت  نم ! يالوم  ای  نم  رورس 

ظفاح و ادخ  راد . هگن  راوتسا  يوق و  ار  ام  نامیا  ایب و  ناهانپیب ! تسرپرس  يا  يرتوبشوخ ! مه  سای  يوب  زا  هک  يا  یتسه ! دوبعم  بناج 
مق لاس ، نس 15  یسلجم ، ر . ارهز ! فسوی  يا  داب ، ترادهگن 

روهظ هوکش و  زور 

ربص نآ ، قایتشا  رد  يرایسب  هک  تسا  يدنمهوکش  زور  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  زور  کشیب   ... مالـسلا هیلعيدهملا  بر  مسب 
زا رود  یباتفآ ، نشور و  تسا  يزور  دوشیم . هدروآرب  نآ ، ناگدادلد  ياهلد  ياههتـساوخ  هک  یمیظع  زور  دـناهدرک ، لمحت  ار  یخلت 
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نارامیب دـیایب  وا  رگا  مالـسا ... زور  لدـع ، طسق و  زور  ادـخ ، نید  هقلطم  تیمکاح  زور  اهدامجنا ... اـهدومج و  اـهتملظ و  اـهيدرس و 
هک زور  نآ  دـنیبیم ، رفن  دصیـس  نآ  ناوـت  هـب  ار  دوـخ  سکره  ددرگیم . راوتـسا  اـهلد  دـنباییم ، تردـق  نافیعــض  دـنوشیم ، بوـخ 

ادـخ و نآ  زا  يدنلبرـس  تّزع و  هک  دـننیبیم  دـننیبیم و  رفک  ندرگ  رب  ار  ناـمیا  ریـشمش  دنـشکیم ، تـحار  سفن  ناـهج  ناگدـیدمتس 
تماـما ناـحلاص و  تموـکح  زور  تـسا ، ییاـهن  يزوریپ  گرزب و  حــتف  زور  تـسا ، تاــجن  صــالخ و  زور  زور ، نآ  تـسا . ناــنمؤم 
مالسلا هیلعيدهم  تلود  تسا . رفک  ياههاگیاپ  طوقـس  كرـش و  ياهرهـش  حتف  زور  و  تساهجنگ ... جارختـسا  زور  تسا ، نافعـضتسم 

، دـالوف ياهراـپ  نوـچ  ناـشبلق  دــننارای . نیرتقداـص  نیرتاــفواب ، نیرتراوتــسا ، زا  شناراداوـه  ناراــی و  تـسا و  مالــسا  قـح و  تـلود 
، شیپ رد  تیاده  لعشم  رب ، رد  دوواد  روبز  تسد ، رد  مالـسا  تیار  دیآیم  يدهم  و  دش . دهاوخ  لماک  ناشلقع  نشور و  ناشیاههشیدنا 

یتقو دنوشیم . لمع  رد  وا  يرای  فرط ، ره  زا  بعر  هاپس  دنیاشگیم ، ار  ربمایپ  مچرپ  فک ... رد  یسوم  ياصع  هارمه ، هنیکـس » توبات  »
رپ متس  زا  هک  هنوگ  نامه  ار  نیمز  هنهپ  دناسریم . تکاله  هب  ار  ادخ  نید  ادخ و  نانمشد  حالصا ، هب  دنکیم و  نییبت  ار  هَّللاراث  دیایب ، وا 
وا عفن  هب  هداد و  وا  هب  ناج  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دنتـسه . وا  رای  ادخ  يوس  زا  یناگتـشرف  دنک ، ریگارف  داد  لدع و  زا  تسا  هدـش 

عفن يارب  یناملـسم  ره  زا  دناوخیم و  ارف  ار  تیالو »  » هلآو و هیلع  هللا  یلـصهّللا  لوسر  ّتنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  مرح  هاگنآ  دننک . لمع 
موس یـسرا ، م . نینمؤم .) متنک  نِا  مکل  ریخ  هّللا  ۀـیقب  : ) تسا نیا  دروآیم  نابز  رب  هک  ياهیآ  نیلوا  دـبلطیم . يرای  قح  قاـقحا  لـطاب و 

. مالسلا اهیلعءارهزلا  راد  هاگشزومآ  یناسنا 

یگدنز راهب  نیرتزبس 

مهاوخ و یمن  ار  وت  نم  : » هک یتفگ  یتفریم ، یتقو  دروآ » مهاوخ  ار  راهب  دـمآ و  مهاوخ  دـش  نازخ  رگا  : » هک یتفگ  یتفریم ، هک  یتقو 
ایند رب  اهنت  هن  هدـمآ و  نازخ  هک  تساهلاس  دنتـشذگ و  مه  یپ  زا  اـهزور  دـمآ .» مهاوخ  یهد  اوجن  یناوخب و  لد  هت  زا  ارم  هک  یتقو  ره 

هکلب نم  اهنت  هن  هک  لاح  تسا ، هدـییارگ  متـس  درد و  هب  ور  نایمدآ ، ياهبلق  مواقم  خرـس  گنر  تسا . هدـش  مکاح  زین  اـهبلق  رب  هکلب 
ارچ سپ  دـمآ ». مهاوـخ  ینک  میادـص  عـقوم  ره  رگا  : » هک یتـفگن  رگم  ییآیمن ؟ ارچ  دنتـسه ، تندـمآ  رظتنم  ناـهاوخ و  ناـیمدآ  رثـکا 

یتسین رـضاح  یتـح  هک  ماهدرک  يدـب  ردـقنآ  دـیاش  ییاـیب ، هک  مهاوخب  وت  زا  منزب و  ادـص  ار  وت  هک  مرادـن  تقاـیل  نم  دـیاش  ییآیمن ؟
هب ار  ریگ  لد  نازخ  نیا  و  ییآ ؟ یمن  ارچ  ییآیمن ؟ ارچ  اهنیا  همه  اب  اّما  متـسین ، قداص  وت  اب  ردقنآ  دیاش  يونـشب ، ار  مشهاوخ  يادص 

خـساپ ارچ  ینایارگیمن ؟ یمرگ  یخرـس و  هب  ار  نامدرـس  درز و  ياهبلق  و  ییآ ؟ یمن  ارچ  ینکیمن ؟ لیدبت  هنادواج  نیریـش و  يراهب 
زاغآرـس راهب ، نک . دونـشخ  تندـمآ  اب  دـنراد  تقایل  هک  ار  اهنآ  مرادـن ، وت  زا  شهاوخ  تقاـیل  نم  رگا  لقادـح  یهدیمن ؟ ار  مشهاوخ 

، وت نوچمه  تسا ، یکاپ  قشع و  زا  لامالام  تسا ، یتشز  ره  زا  يراع  شیاه  هفوکـش  تسا ، هتخومآ  وت  زا  ار  تفـص  نیا  تساهیبوخ و 
ناتـسبات زبس  گـنر  اـب  ار  دوخ  تفاـطل  نتفر ، ماـگنه  هک  ار  نتفر  هنوگچ  ار و  ندـمآ  هنوگچ  یتـخومآ  وا  هب  يدوب و  راـهب  ملعم  وت ، هک 

مـشخ زا  ياهزوریف  يایرد  تسا و  ینافوط  دربن  وت  يادـخ  وت و  زایمان  یتقو  نم . ییاهنت  هریزج  وت ، نوچمه  دراذـگب ، راگدای  هب  نامیارب 
ماهریزج میـسن  نابز  رد  وت  وت و  يادخ  مان  یتقو  دنوشیم و  قمر  یب  درز و  وت ، داییب  اهسگرن  اههشفنب و  اههزبس و  و  دچیپیم . دوخ  هب 

تـسد هب  ار  دوخ  شمارآ  ياهزوریف ، ییایرد  دـنهدیم و  رـس  ار  ترتع  دورـس  دـنیامنیم ، هرابود  یناج  اههزبس  هشفنب و  دوشیم ، يراج 
رتدوز شاک  يا  : » دـنکیم همزمز  بل  ریز  رد  دنیـشنیم و  اهنآ  ياشامت  هب  نم  رانک  رد  میـسن  و  دزاونیم . ار  دورـس  گـنهآ  دروآیم و 

یناسنا 2 یحاتف ، م. ایب ... حلاص ، ابا  ای  ایب  مروآیم » رب  دایرف  قشع  هوک  يادنلب  زا  لد ، رد  مه  نم  ییایب و 

زبس يدرم  تبقاع ،

تـشپ رب  دز  دهاوخ  رـس  قشع  میدقتعم  ام  زبس  يدروان  وچ  هوک  زا  دنزیم  رـس  زبس  يدرم  تبقاع ، میدقتعم  ام  ینکردا  نامزلا  بحاص  ای 
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نامز بوشآ  ددرگیم  رحس  ام ، درـس  بش  رخآ  رون  هیآ  ره 14  هب  دنگوس  رورغ  راشرس  ياهمخز  هب  دنگوس  دز  دهاوخ  ربت  یـسک  متس 
ادرف اباب  داییم ، اـباب  هگیم ، هدیم و  تراـشب  ار  اـههچب  یه  هنوخ  رداـم  دـشاب ، هتفر  ترفاـسم  هب  ییاـباب  یتقو  اـقآ ! ددرگیم ... رـس  هنتف 
نیا رکنم  تقو  چـیه  نم  هتبلا  داییم ، اقآ  نگیم  ام  هب  نراد  هلاس  رازه  نآلا  نوج ! اقآ  مگیم : داـییم . هنوخ  ياـباب  هرخـالاب  و  داـییم ...

هدـعو نومدوخ  هب  یه  دـیاب  یک  اـت  اـقآ  یک ؟ اـقآ  یلو  ییآیم ، هک  منادیم  يراد ، هنییآ  یکاـپ  هب  یلد  امـش  منادیم  نوـچ  موـشیمن ،
؟ ییآیم یک  اقآ  مگیم  هنیشنب ؟ ترظتنم  هنک و  نشور  دوع  هعمج  ياهحبـص  مشاداد  یک  ات  اقآ  هعمج ، نیمه  داییم . اقآ  میگب : میهدب ،

تردام هب  ار  وت  اقآ  سپ  مشب . ادـج  امـش  زا  یتمیق  چـیه  هب  تقو و  چـیه  مرادـن  تسود  اـقآ  مگیم  هنیا : مگیم  شهب  هک  يزیچ  نیمود 
، لاس نس 18  ناییاضر ، ییآ ح . زاب  هک  تسا  تقو  دـمآ  ناـج  هب  وت  یب  لد  ییاـهنت  مغ  زا  داد  ناـبوخ  هشداـپ  يا  ریگب . ارم  تسد  مسق ،

اسف ناتسرهش 

زبس روهظ 

و متسه ، تقشاع  هک  منادیم  ار  نیا  یلو  منک ، عورـش  اجک  زا  مناد  یمن  ناج ! يدهم  نم ! ياقآ  هقلخ » یلع  هَّللا  ۀجح  ای  کیلع  مالـسلا  »
نیرتراـکهانگ یتـح  هک  يراوـگرزب  ردـقنآ  هک  منادیم ، اـّما  دـشاب ، یگرزب  یلیخ  يوزرآ  دـیاش  مشاـب ، امـش  باـکر  رد  مراد  تـسود 

دراد دوجو  هک  ییاهگنج  اب  نونکا  مه  تسامش و  راظتنا  رد  ناهج  ًاعقاو  هک  ییآیم ؟ یک  ناج ! اقآ  يراد . تسود  مه  ار  تنارادتسود 
یتسینویهـص و میژر  متـس  ملظ و  زا  ار  اهنآ  امـش  ات  دنتـسه . امـش  زبس  روهظ  رظتنم  یناتـسناغفا  ینیطـسلف و  مولظم  ناناوجون  ناکدوک و 
ره هک  یگنهرف  مجاهت  نیا  زا  سک ، همه  زیچ ، همه  زا  نارگن  مینارگن ، یلیخ  نم ! يالوم  ناج ! يدـهم  اّما  دـیناهرب . راکتیانج  ياـکیرمآ 

سپ دنتـسه . گرزب  يـالب  نیا  هب  يـالتبا  رطخ  رد  امیمالـسا  تکلمم  زیزع  ناـناوجون  ناـناوج و  دوـشیم و  رتهدرتـسگ  نآ  هـنماد  هزور 
هب مایـضار  یلو  دـش ، دـهاوخ  لح  ناهج  ناملـسم  درایلیم  کی  دودـح  هعماج و  نیا  تالکـشم  زا  یلیخ  ینک ، روهظ  رگا  ناج ! يدـهم 

هچره تسه و  مه  ام  رکف  هب  هک  تسا  میحر  نابرهم و  ردـقچ  دـنوادخ  هک  منادیم  یلو  درذـگ . هچ  دـنادیم  هک  تسوا  هک  قح  ياضر 
ياـه هچب  زا  یگدـنیامن  هب  نم  ناریا و  ياـههچب  همه  ناـج ! يدـهم  دـنکیم . مهارف  ار  مالـسلا  اـمهیلعهمطاف  يدـهم  روهظ  هنیمز  رتدوز 

، يزاریـش س. حلاص .» ابا  ای   » امـش يابیز  ینارون و  خر  رادید  زور و  نآ  دیما  هب  میتسه . امـش  يابیز  زبس و  روهظ  راتـساوخ  نامناتـسریبد ،
نادمه لاس ، نس 16  ناتسریبد ،

نیگنس مغ 

ماگنه نآ  دنکیم ، شوماخ  ملد  رد  ار  دیما  رون  دنکفایم و  هیاس  ملد  رب  نیگنـس  یمغ  هک  هاگنآ  يدهملا » حـلاص  ابا  ای  کیلع  مالـسلا  »
شیوخ نتـشیوخ  زا  یلاخ  ار  مسفن  هک  ناـمز  نآ  مدرگیم ؛ تاـجن  هار  لاـبند  هب  هنادـنمدرد  و  موشیم ، راـتفرگ  ثداوح  ناـفوط  رد  هک 
نامـسآ رد  هک  تسا  تقو  نآ  مروآیم . داـی  هب  ار  وـت  مناگدـید ، ناراـب  من  من  اـب  هارمه  شیوـخ  ییاـهنت  رد  ناـمز  نآ  رد  يرآ  منیبیم ؛

وت هب  لاصو  دـیما  هب  ناج ! يدـهم  مرذـگیم . مارآ  وت  هب  قشع  ياههچوک  سپ  هچوک  زا  منکیم و  زاورپ  هناقـشاع  اـهیکاپ ، اـهیبوخ و 
. مدرک هدـهاشم  ار  شبورغ  هک  متـسیرگن ، دیـشروخ  عولط  هب  ردـقنآ  وت  راظتنا  هب  هدیـسر ، ارف  بش  هک  ماهتـشگ ، هریخ  اـهقفا  هب  ردـقنآ 

هژاو رود  هب  قشع ، هریاد  رد  ماگنه  نآ  ات  دننیـشنب و  تراظتنا  هب  ییاـیب ، هکیماـگنه  اـت  هک  دـنا  هتـسب  دـهع  دوخ  اـب  نارظتنم  نم ! يـالوم 
شپت زا  هک  ونـشب  ار  ناـشیاهبلق  يادـص  دـید ، ناوت  یمن  يزیچ  يدوـلآ  راـظتنا  مشچ  زج  هک  رگنب ؛ ناشیاهمـشچ  هب  دـندرگب . راـظتنا » »

ادـص ار  وت  ییایب  هکیماگنه  ات  هک  دـنا  هتـسب  نامیپ  دوخ  اب  زین  ناشیاهبلق  دـیاش  دومن ، كرد  ناوتیم  ار  رظتنم  هملک  موهفم  ناشیاهبلق 
ریدغ ناتسریبد  لوا  هیاپ  زومآ  شناد  ییافو ، اعد ا. سامتلا  وت . تیؤر  دیما  هب  دننز .
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تسا هعمج  ادرف 

رگهراظن راوید ، رب  هیکت  نم  دراپـسیم . بش  تملظ  هب  ار  شیاج  نامـسآ  يدیپس  كدـنا  كدـنا  رـضاح  لاح  رد  تسا ، هبنـشجنپ  زورما 
قوش راودـیما ، یلد  رظتنم و  یهاگن  اب  نم  تسا و  هعمج  ادرف  درادـن . ینایاپ  مرگنیم  هک  نآ  زا  وس  ره  هب  مدـنوادخ و  نارک  یب  نامـسآ 

اّما هدوبر ، ار  اهلد  زا  يرایـسب  هک  ییابرلد  دیـشروخ  دـنکیم . عولط  اهلد  دیـشروخ  یتایاور ، ساسا  رب  هک  يزور  مراد . رـس  رد  ار  ادرف 
هیلعيدهم تسا ، مان  مالـسلا  هیلعيدهم  وا  دنک . دازآ  متـس  ملظ و  زا  ار  یملاع  دـهد و  تعامج  نیا  تسد  رد  تسد  ات  هتـشگن  زاب  زونه 

ملد منک . ترایز  رتدوز  هچره  ار  شهام  نوچ  يور  ات  مقاتشم  رایـسب  دراد . ییالاو  تقادص  ییایرد و  یتشذگ  ییادخ ، یلو  هک  مالـسلا 
اب میالوم  میامن . شکرابم  مودـق  يادـف  ار  مناج  میوگب و  قارف  مغ  زا  شیارب  ملانب ، ياه  ياه  منز ، وناز  مور ، شدزن  ات  دـیایب  دـهاوخیم 

ماـگنه نم  هاـنپ  اـهنت  دـباییم ، شمارآ  ملد  منکیم ، وگزاـب  ار  منورد  مغ  اهتبحـص و  شیارب  هاـگره  یلو  تـسین ، مراـنک  رد  هـک  نـیا 
نیمز رب  ار  مهانگ  نیگنس  رابهلوک  منارب و  دوخ  زا  ار  یگتسخ  وا  ِرهم  هیاس  رد  رس  دهاوخیم  ملد  تسا . مالسلا  هیلعيدهم  میاهتیصعم 

اهشهاوخ و هایس  نیمزرس  زا  منک ، روبع  يدیلپ  قیمع  ياههّرد  نایم  ياههاگرذگ  زا  یلهاک و  یتسُس و  كانرطخ  ياههّداج  زا  مراذگب ،
هاگره مرادرب . رتارف  مالـسلا  هیلعيدهم  يادخ  يوس  هب  ماگ  کی  مرذگب و  چوپ  ياهیگتـسباو  يوس  نآ  زا  ینالوط  ياهوزرآ  ياههوک 

، ار محورجم  لد  ییور  هچ  اب  هنوگچ و  منادیمن  تسوا . يابیز  يور  رادـید  میوزرآ  اهنت  دوشیم ، هدـنز  مالـسلا  هیلعيدـهم  دای  ملد  رد 
زاب دـیما  اـب  ارم  سپـس  دریذـپیم ، میاهتیـصعم  همه  اـب  ارم  وا  ضوع ، رد  منک ؟ شمیدـقت  ار  مزاـین  یلاـخ  ياـهاج  ار ، مکـشا  سوناـیقا 

خساپ ماهتساوخ  هب  دریذپیم و  ارم  هتـشذگ  دننامه  شتمارک ، مامت  اب  مه  وا  موریم ، شیوس  هب  مناهانگ  مامت  اب  زین  رگید  راب  دنادرگیم .
یک ملد  راگن  مالسلا  هیلع  ! ناج يدهم  هک  میاشگیم  نخـس  هب  نابز  راب  ره  طقف  هدنادرگنزاب ، سویأم  ارم  زین  رابکی  لاح  هب  ات  دهدیم .

هیمجن دهاش  ناتسریبد  لوا  هیاپ  هجارس ، ط . دنکیم . رایتخا  توکس  دنامیم و  شوماخ  وا  ییآیم ؟

هدش رید  تندمآ  ایب  يدهم 

ار تیاـبرلد  هرهچ  زونه  یلو  دراذـگیم ، بورغ  هب  ور  مایگدـنز  دیـشروخ  هدـش  ریپ  مه  وت  يوک  قشاـع  هدـش  رید  تندـمآ  اـیب  يدـهم 
ار راظتنا  ياههچوک  دیاب  یک  ات  دوشیم ، رّونم  تیابیز  لامج  هب  مراکهنگ  نامشچ  هنیدآ  نیمادک  مشیدنایم ، دوخ  اب  زور  همه  ماهدیدن .

بورغ لاح  ملد  تسا ، یبآ  یبآ  نامسآ ، هک  نآ  اب  دنکیم . یبات  یب  يرانق  لثم  ملد  تسا و  هعمج  بورغ  مراذگرس ؟ تشپ  ترـسح  اب 
ار ملد  دهدیم و  الج  ار  مبلق  وت  اب  شیاین  میـسن  کشا و  ناراب  اهنت  تسا ، يربا  هتفرگ و  ملد  نامـسآ  یتقو  دراد . ار  زییاپ  زور  نیرتيربا 

لاـح رد  دیـشروخ  مرگنیم . ار  نارک  یب  نامـسآ  و  ماهتفرگ ، لـغب  رد  مغ  ناوـناز  وـت ، نارکمج  دجـسم  رد  مه  زاـب  دـشخبیم . شمارآ 
، منکیم ساسحا  میآیم و  دوخ  هب  ماگنه  نیمه  رد  يراد . ياج  اهلد  رد  یبیاغ و  اهرظن  زا  هک  دزادنایم ، وت  دای  هب  ارم  نامسآ ، بورغ 

تقشع زا  هدنکآ  ار  مکچوک  بلق  و  منکیم ، مکحم  وت  اب  ار  مدهع  زور  ره  هاگرحس  دزیریم . نیمز  رب  دتلغیم و  میاههنوگ  زا  اهکشا 
؟ درب شیپ  ادخ  ات  ارم  دـناوتیم ، بابـش  دـهع  تردـق  ایآ  تسا ؟ نکمم  ایآ  یلو  مشاب . تروای  هشیمه  هک  مدـنبیم  دـهع  وت  اب  میامنیم .

يدـهم منک . همزمز  ار  وت  اب  دـهع  حابـص  لهچ  ات  نک  مکمک  سپ  میامن ، هداـمآ  تايراـی  يارب  ار  دوخ  مهاوخیم  هک  ینادیم  میـالوم !
هک ایب  نک . نایامن  ار  تاینارون  هرهچ  نزب و  راـنک  ار  تبیغ  هدرپ  اـیب  نک . اـهیبوخ  زا  لاـمالام  ار  داـسف  ملظ و  زا  رپ  ناـهج  اـیب و  ناـج !

مطالت رپ  جاوما  هک  یلاح  رد  یمارآ  هب  نم  و  دنا . هتسشن  تلابقتسا  هب  دیما  زا  راشرس  ییاهلد  گنراگنر و  ياهلگ  دبس  دبـس  اب  نانمؤم 
ینیسح منکیم . ناراب  هسوب  مریگیم و  شوغآ  رد  ار  نآ  مباتشیم ، تنارکمج  بارحم  يوس  هب  تسا ، تکرح  رد  ملد  سونایقا  رد  دیما 

ارهز ترضح  ناتسرنه  رتویپماک ، مود  يدابآ ، دارم 

( جع ) نامز ماما  هب  ياهمان 
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مامت هک  ییاهدادـم  زا  يرادـن  رواب  رگا  ماهدوب . رود  وت  زا  ردـق  هچ  هک  دـنهدیم  ناـشن  اـهمیوقت  ماهدوب ؛ رود  ردـق  هچ  دـیوگیم  میوقت 
، هزاـت یهاـگن  مین  هب  دـشیم  شاـک  شمدـناسرن . اـهتنا  هب  دیـسریم و  وت  هب  هک  یهار  زا  دـناهدش ؛ هایـس  هک  ییاـهرتفد  زا  سرپب ؛ ماهدرک 

هچوک زا  وت  اب  دشیم  شاک  دنوش . قشاع  هرابود  ات  یتفگیم  قشع  زا  میاهدادم  هب  یتسشنیم و  منامشچ  ریوصت  رد  شاک  درک . تهاگن 
هب ار  ماهتسب  ياهتسد  مهد ؟ هیکت  اجک  هب  ار  ماهتـسخ  ياههناش  تخود . مشچ  وت  كاپ  هرهچ  هب  اهنت  درک و  رذگ  لایخ  ياههچوک  سپ 

غورف یب  اههراتس  یهایس و  قرغ  اهبش  وت  یب  دنا . يرارکت  اههیناث  وت  یب  منازغلب ؟ تشد  مادک  يور  رب  ار  مناوتان  ياهمدق  مراپـسب ؟ هک 
، منیبیم ار  هچنآ  ماهتـسخ . دیآ . یمن  مشچ  هب  تسا  ییابیز  هچره  دنرادن و  ییوب  اهلگ  یتح  وت  یب  تسا . قمر  یب  مه  باتفآ  یتح  دـنا .

ياههلغـشم زا  شیوخ ، رد  هتفرورف  ياـهمدآ  ندـید  زا  مادـم ، ياهیتلادـع  یب  زا  ماهتـسخ  منیبیمن . مهاوخیم ، ار  هچنآ  مهاوـخ و  یمن 
میاهدنز وت  ندمآ  قشع  هب  ام  درـسفیم . ناسنا  درمیم و  نامز  درکیم و  خی  نیمز  دوبن ، تندمآ  راظتنا  رگا  هدنیآ . یب  ياهزور  محازم و 

وت یتقو  میراذگب  هک  ياههناش  رب  رـس  ناگدیـشکدرد . نالد و  هتـسخ  میدـقت  هرابود  ار  اهینابرهم  ینک و  تمـسق  ار  اهیبوخ  ییایب و  ات 
! نادنمدرد نافیعـض و  هانپ  يا  راذگب . تلادع  قشع و  تفوطع و  زا  یمهرم  ناگدیدمتـس  نامورحم و  ریذـپان  مایتلا  مخز  رب  ایب و  یتسین ؟

مق یمیحر ، ومع  ف . ینک . نّیزم  شیوخ  مودق  اب  ار  ناهج  هک  يزور  دیما  هب 

میتی ياههاگن 

هتـسخ و مربیمن ، ییوـس  هب  هر  رگید  دـنام . میتـی  مرظتنم  هاـگن  اـّما  درک ، بورغ  هعمج  مه  زاـب  يوـنلا » کـب  تّرقتـسا  نیا  يرعـش  تیل  »
رد منامشچ  ياوه  رگید  راب  رظتنم ! دراد و  وت  يوس  هب  ور  نم  هتـسخ  هاگن  مرگنیم . ینآ  رالاس  هلفاق  وت  هک  یناوراک  يوس  هب  هتـسکشلد 

ار مرـس  زغم  اوه  يامرگ  دـننکیم . حورجم  ار  میاهاپ  يروجدـب  اهراخ  اّما  موشیم  تناوراک  هارمه  دوشیم . یناـفوط  ترادـید  ترـسح 
، مراد هلصاف  وت  اب  اهگنسرف  اّما  متـسه ، وت  ناوراک  رد  دنازوسیم . ار  مقلح  دیآیم ، هدیرب  هدیرب  هدیود ، نابـسا  لثم  مسفن  دنازوسیم و 

رهوگ اب  ملد  فیرظ  ياهرات  هک  یلاح  رد  هنوگنویـش ، يدایرف  هناسمتلم و  یهاگن  اب  رگید  راب  کـی  مناـسرب و  وت  هب  ار  مدوخ  مهاوخیم 
! ارهز زیزع  يا  : » میوگب دـنازرلیم ، ار  ماهنیـس  راوید  دروآیم و  رد  تکرح  هب  هناقاتـشم  ار  مبلق  سوقاـن  دوشیم و  شعترم  وت  قشع  باـن 
داـیرف و تخیر و  نیمز  رب  قح »  » نوخ هک  مرحم  ياـهزور  ناـمه  زا  دـنکیم ، هیرگ  نوخ  شنازیزع  گوـس  رد  نامـسآ  هک  تساـهلاس 

نامسآ رد  کئالم  نویش  هلان و  هک  دوب  اهزور  نامه  زا  تفر ، نامـسآ  رب  دیـشروخ  نداد  تسد  زا  رد  نیـسح  نالفط  بنیز و  ياهنویش 
یمن فاص  ولگ  ضغب  تشگ و  دولآ  ضغب  نامـسآ  دـعب ، هب  لاس  نآ  زا  يرآ ، دروآ . راـب  هب  نیمز  لـها  يارب  ییاوسر  دـش و  دـنلب  متفه 

هرابود يراظتنا  ترسح و  دنکیم و  ییامن  دوخ  رود  زا  بان  یبارش  دننامه  قفا  یخرس  هعمج  بورغ  رد  لطاب ! زا  قح  ماقتنا  اب  رگم  دوش 
یتبرغ دهدیم . هنال  ملد  هناخ  جنک  رد  ار  تبرغ  دوشیم و  مکاح  بش  یهایـس  ددرگیم . دیدپان  هظحل  هب  هظحل  دراذـگیماو و  میارب  ار 

ادـصکی دوشیم و  اوآ  مه  حور  اب  مدوجو  مامت  تقـشع  راب  زا  دـشاپیم و  لد  كزاـن  مرن و  لـمخم  رب  ار  شـشتآ  ياههرارـش  مادـم  هک 
یهاگشناد شیپ  ییاقآ ، يدهملا .» انا   » ار ادن  نیا  مشوگ  رد  زاونب  ارهز  تردام  قح  هب  ایدهم ! دناوخیم :
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يربا و ملد  نامـسآ  تـسا . ناـفراع  جارعم  شتفرعم  هتـسکش و  ياـهبلق  يافـش  شداـی  هتـسخ و  ياـهلد  ناـمرد  شماـن  هـک  وا  ماـن  هـب 
مه زاب  شاک  درکیم ، یتشآ  ملد  اب  ربص  باـتفآ  شاـک  تسین . رودـقم  میارب  زاورپ  هتـسکش و  ملاـیخ  ياـهلاب  تسا . یناراـب  میاـهمشچ 

اهنابایخ اههچوک و  زا  فدـه  یب  دـشیم . زاغآ  وت  روهظ  هژاو ي  اب  تغل  گنهرف  شاک  دـشیم و  زاب  میاههچغاب  رد  دـنخبل  ياـههچنغ 
یناوج غرم  ماهنیـس  لخاد  رد  دسر . یمن  مشوگ  هب  يزاوآ  رگید  کشخ ، ياهگرب  يور  رب  میاهماگ  هتـسخ ي  يادص  زج  مرذـگیم و 
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يا و  مدوجو ! مدـمه  يا  داب ، تیادـف  مناج  هک  يا  منابرهم ! يا  درادـن . راظتنا  يارب  یقمر  رگید  نم  دـننام  مه  وا  ایوگ  دـنزیم ، لاب  لاـب 
يا نم ! همه  يا  ناقاتـشم ! ياهدز ، شطع  ياهلد  یقاس  يا  نابوخ ! هشداپ  يا  و  نامیا ! هوسا ي  يا  قشع ! رهظم  يا  ملامج ! ابیز  هقوشعم 

هب مشچ  هک  ایب  ایب ، دـچیپیم . مرکف  هشیدـنا  رب  زبس  ياهکچیپ  دـیآیم ، ّتیرـشب  یجان  هناگی  وت  مان  یتقو  منیرتهب ! يا  و  مزوریپ ! هشیمه 
رب دراـبیم و  من  من  وت  قشع  ناراـب  حـلاصابا ! اـی  ماهتـشاد . هگن  تریـسم  يوش  تسـش و  يارب  ار  میاـهکشا  هرطق  هرطق  هک  اـیب  ماوـت ، هار 

ناهانپیب ریما  نیرخآ  نیلوا و  وت  مان  یتقو  موشیم ، وحم  وت  زبس  تباجن  هب  رورسم  تسمرـس و  نم  دنیـشنیم و  اهایؤر  لایخ و  ياههزبس 
مان زا  سیخ  وت ، دای  زا  سیخ  موشیم  یناراب  نم  دـیآیم  هک  وت  مان  دومن . رارکت  ار  دیـشروخ  درک و  همزمز  ار ، يراهب  دوشیم  دـیآیم ،

ناراب دـننام  اهکشا  دـهدیم ، ار  وت  ياهسفن  يادـص  يرانق  بلق  دـنا ، هتفرگ  وت  يوب  اهسای  ینیبیم  رـصع ! ماما  يا  ناج ! يدـهم  وت .
همه هک  ایب  ایب ، دنهاوخیم ، ار  وت  همه  ییآیمن ؟ ارچ  دهاوخیم ، یچاشامت  كرپاش  صقر  دهاوخیم ، یتسد  ناکدوک  بلق  دـنا ، يراهب 

اهکشا ات  دـهدیم ، ار  وت  ياهسفن  يادـص  يرانق  بلق  ات  دناهدیکـشخن ، اـهسای  اـت  دوز  ردـقنآ  اـیب ، رتدوز  دـبلطیم ، ار  وت  اـم  دوجو 
كاخ ینکردا ، حلاصابا  ای  تسا . هتفرگن  ایند  ار  ام  دوجو  ات  هدشن ، مامت  كرپاش  صقر  ات  هداتـسیان ، ناکدوک  بلق  ات  دـناهدشن و  کشخ 

اـسب يا  يوش  رود  لد  هتخوس  نم  مشچ  زا  وت  ایب ... ایب ... متـسه ، وت  رظتنم  هک  ایب  درادـن . تقاط  رگید  ملد  هک  ایب  ممـشچ ، ياـیتوت  تیاـپ 
دنمرنه ناتسریبد  لوا ، لاس  یعراز ، داشگ  هدید  لد  هک  نینوخ  همشچ ي 

ینایاپ رکذت 

منادیم مزال  دوخ  رب  نایاپ  رد  دناهدش . يروآعمج  یتنرتنیا  ياهتیاس  تاسـسؤم و  تالجم و  زا  یخرب  زا  دیدرک ، هعلاطم  هک  ییاههمان 
ناگدنب رب  ادـخ  دورد  مالـس و  میامن . ینادردـق  رکـشت و  دـنداد ، يرای  اههمان  يروآعمج  رد  ار  ام  هک  یتالجم  اهتیاس و  یمامت  زا  هک 

. داب شرادرک  کین  حلاص و 

اه تشون  یپ 

. زیربت یجگنا  هَّللاۀیآ  دجسم  نابعش  همین  تشادگرزب  داتس  نابعش 1419ق ) همین  همان  هژیو   ) ناهن يادیپ  هلجم  زا : هتفرگرب  ( 1
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