ثسٓ اهلل اِشحٕٗ اِشحیٓ
دو جرعه جامعه
سالْ ٕٞسفش ٔٗ ،سفیك آسٕب٘ی ٔٗ ،خیّی ٔذی ٖٛتٞ ٛستٓ .اص ایٗ ٔذت آضٙبیی ٔبٖ خیّی ٛٞای ٔشا داضتی .دیذی چمذس
ایٗ دس  ٚآٖ دس ٔی صدْ یه وبسٚاٖ پیذا و ٓٙثشای صیبست اسثؼیٗ.آخشش ت ٛثٛدی و ٝظبٔ ٓٙضذی.
ساستی دٚستب٘ٓ سیذ ِٔٛٛد ،صٞشا ،ضىیجب ،فبؼٕٔ ٚ ٝحجٛث ٓٞ ٝساٞی ا٘ذ .یه آسٕبٖ دَ ٔی خٛا ٓٞثشای ایٗ  ٕٝٞضبدٔب٘ی اْ.
سفش لجّی ث ٝحعشت اسثبة ػّی ٝاِسالْ ٌفت ٝثٛدْ خدبِت ٔی وطٓ دفؼ ٝی ثؼذ و ٝساٞی ٔی ض ،ْٛدٚستب٘ٓ وشثالیی ٘طذٜ
ثبضٙذ.
ٔسدذ دا٘طٍب ٜپش است اص احسبس  ٞبی ٌ٘ٛبٌ .ٖٛاحسبس آ٘ى ٝسفش اِٚص است...احسبس ا ٚو ٝخب ٔب٘ذ ٜاست  ٚثشای ثذسلٝ
آٔذ ٜاست...احسبس خبدٔی و ٕٝٞ ٝی  ٚ ٓٞغٕص تٙظیٓ ثش٘بٔٞ ٝبست  ٚاحسبس چٙٔ ٖٛی و ٝاٍ٘بس ثٚ ٝؼ ٓٙثشٔی ٌشدْ.
فبؼٕ ٝثشای ثذسل ٗٔ ٝآٔذ ٜاست .اص اضه ٞبیص خدبِت ٔی وطٓ .خیّی تالش وشد ٜثٛد ثشای صیبست اسثؼیٗ أب اٍ٘بس ایٗ ثبس
لسٕت ٘جٛد یب ٞش چ ٝثٛد االٖ حبِص ایٗ ٌ ٝ٘ٛاست .دَ است دیٍش ،حسیٗ ػّی ٝاِسالْ سا دٚست داسد .خب ثٕب٘ذٔ ،ی ضىٙذ .خٛة
است .ضیشیٗ است ایٗ ضىستٗ .اسثبة ٍ٘بٔ ٜی وٙذ.
ٔی دا٘ی سفیك آسٕب٘ی ٔٗ،سیذ ٔدتجی!

()1

یه سٚص ثبٚسْ ٕ٘ی ضذ وشثال سا ثجی ٚ ٓٙأشٚص ثبٚسْ ٕ٘ی ضٛد وسی وشثال ٘شفت ٝثبضذ .دیٍش دِٓ ثشای وشثال ٘شفتٞ ٝب ٕ٘ی
سٛصد.دِٓ ث ٝحبَ حشْ دیذٞ ٜب ٔی سٛصد...حبَ فبؼٕ ٝسا ٔی ف.ٕٟٓ
اص ٔٗ ٘یبص ٔی سسذ اص ت٘ ٛبص،ػدت
دسد سشی ضذ ٜسفش وشثالی ٔٗ
ٕ٘ی دا٘ٓ دس دَ فبؼٕ ٝدیٍش چٔ ٝی ٌزسد.
اسثبة خٛثٓ ٗٔ ،ثب  ٕٝٞی ثذی ٞبیٓ ساٞی حشٔت ضذ ٜاْ .ث ٝسٚسیبٞی اْ ٍ٘ب٘ ٜىٗ .یب اِ ٝاِؼبصیٗ ،یب ستبساِؼیٛة.
آلب سیذ ٔدتجی ،دٚست آسٕب٘ی ٔٗ ،ث٘ ٝیبثت ت ٚ ٛسفمبی ضٟیذت لذْ ثشٔی داسْ .ضٕب ٚاسؽ ٝضٛیذ اسثبة ٍ٘ب ٓٞوٙذ.
********
٘طست ٝاْ سٚی صٙذِی ایستٍب ٜسا ٜآ ٚ ٗٞپیبْ ٞبی فبؼٕ ٝسا ٔی خٛا٘ٓ:
"سالْ صائش وشثال .چمذس حىبیت ػدیجی داسْ ثب اثبػجذاهلل ػّی ٝاِسالْ.
ٔی دا٘ی! ثبیذ چیضٞبیی دس ٔٗ ٔی ضىست .ثبیذ غشٚسْ ٔی ضىست.چمذس حىبیت ػدیجی داسْ ثب اثبػجذاهللٔ...ی دا٘ی! سخت
است .خیّی سخت است ٚلتی ثذا٘ی ٔ ٚؽٕئٗ ثبضی وٛٔ ٝال ٍ٘بٞت ٔی وٙذ أب ٞیچ خٛاثی ٕ٘ی دٞذ ٗٔ .اص چطٓ اسثبة
٘یفتبدْ أب خٛاة ٕ٘ی ٌیشْ خٛاٞش .سختی وبس ث ٝایٗ است .ثشایٓ سخت است ٔشا اص فشسٞ ًٙب آٚسد ایٙدب و ٝسفتٗ صائشاٖ سا
تٕبضب ؤ .ٓٙی ثیٙی؟ چمذس حىبیت ػدیجی داسْ ثب اثبػجذاهلل.
اٍ٘بس ایٗ چٙذ ٔب ٜث ٝا٘ذاص ٜی وبفی سشٔبی ٝاْ خٛس ٘ط ذ٘ .طذْ آ٘چ ٝوٛٔ ٝال ٔی خٛاست .چ ٝو ٓٙو ٝاٌش ٘تٛا٘ستٓ ،سا ٜسا ثّذ
٘جٛدْ.وّیذ سا ٕ٘ی دا٘ستٓ .فشٔ َٛسظبیت ٔٛال چیض دیٍشی ثٛد  ٗٔ ٚثشای خّت ٔحجتص خٛس دیٍشی دست  ٚپب ٔی صدْ .تٛ

سفتی  ٚاضه ٞبی ٔٗ د٘جبِت ثٛد .خیبثبٖ اص صذای ٔٗ پش ضذ .چطٓ ٞب ٔشا ٔی دیذ٘ذ .ت ٛسفتی ٕ٘ ٚی دا٘ستی ایٙدب دسدَ ٔٗ
چٌ ٝزضت.
٘طذْ ٘ٛوش خٛثی ث ٝخذا حك داسی
اسثؼیٗ داؽ حشْ سا ث ٝدِٓ ثٍزاسی"
 -1ضٟیذ سیذ ٔدتجی ػّٕذاس
********
ایٗ سٚصٞب  ٕٝٞخب ثحث سفش ثٛد  ٚوشثالٚ .لت خذاحبفظی دیٍش ث ٝخبی یبػّیػّی ٝاِسالْ ٔی ٌفتیٓ :وشثال ٔیجیٕٙت...
ضىش خذا سا و ٝدس پٙب ٜحسیٙیٓ
ػبِٓ اصیٗ خٛثتش پٙب٘ ٜذاسد
چمذس خٛة است لذْ ٞبیی و ٝدس سا ٜت ٛثشداضتٔ ٝی ضٛد .چ ٝصیجبست ِحظٞ ٝبیی و ٝدس ا٘تظبس سسیذٖ ثٔ ٝمصذ ت ٛسپشی
ٔی ضٛد .چ ٝضیشیٗ است سختی ٞبیی و ٝدس سا ٜتٔ ٛی سسذٔ .ب٘ٙذ خٛضی آٖ ضت  ٚسٚصٞبیی و ٝدس ٞیئت ت ٛچبی ٔی
سیختیٓ ،خبسٔ ٚی وشدیٓ ،خٛضبٔذ ثٕٟٔ ٝبٟ٘بیت ٔی ٌفتیٓ ٌ ٚالة ثش اضه ٘ٛوشٞبیت ٔی سیختیٓ.
اصال حسیٗ ػّی ٝاِسالْ خٙس غٕص فشق ٔی وٙذ
ایٗ سا ٜػطك پیچ  ٚخٕص فشق ٔی وٙذ

یب راِدالَ ٚاالوشاْ
ٔشا ثجخص ثشای تٕبْ ثذی ٞبیٓ .ثشای تٕبْ آٖ ِحظٞ ٝبیی و ٝاص یبد ت ٛغبفُ ضذْ  ٚدس ٌشداة ثال افتبدْ أب ثبص  ٓٞت ٛدستٓ سا
ٌشفتی ٘ ٚدبتٓ دادی.اِٟی  ٚسثی ٛٔ ٚالی ...الی االٔٛس اِیه اضىٛ
چمذس ثذ ضذ ٜثٛدْ.
أب أشٚص وٙبس صائشاٖ حسیٙت ػّی ٝاِسالْ ساٞی وشثال یٓ .ای ٍٝ٘ٛٙث ٝخٛد دِذاسی ٔی د ٓٞو ٝاٌش ٕ٘ی خٛاستی ٔشا ثجخطی و ٝثٝ
وشثال ٕ٘ی ثشدی.
ٞش ِحظ ٝاحسبس ٔی و ٓٙیىی ٔی سسذ  ٗٔ ٚسا اص خٕغ خذا ٔی وٙذ ٔ ٚی ٌٛیذ ت ٛاضتجبٞی ٚاسد ایٗ وبسٚاٖ ضذ ٜای ،خبی
ت ٛایٙدب ٘یست  ٚثشٌشد ٚ ٗٔ...آٖ ٔ ٕٝٞؼصیت ت..ٛیب ستبساِؼیٛة.
********
سسیذیٓ اٛٞاص .ا َٚصجح تٕبس ٌشفتٓ ثب ثبثب و ٝسالْ  ٚصجح ثخیشی ثٍٛیٌٓ .فتٓ اٛٞاصیٓ  ٚثبثب دس خٛاة ٌفت :حٛاست ثبضذ
آ٘دب ثب ٚظ ٛثبش .خ ٖٛضٟذای ٔب آ٘دب سیخت ٝاست.
ای ٔٗ ث ٝفذای اػتمبدات ت ٛثبثبی خٛثٓ.
ٔذی ٖٛدست ٞبی پذس ٞست ٞستی اْ

ایٗ ٘ٛوشی ص ٘بٖ حالَ آة ٔی خٛسد

دٚست آسٕب٘ی ٔٗ ،آلب اثشاٞیٓ( ،)1ت ٛدس ٕٞیٗ حٛاِی آسٕب٘ی ضذ ٜای ٕٝٞ .ثشای سفمبی آسٕب٘ی ضبٖ سٔ ًٙضاسی داس٘ذٗٔ .
چؽٛس دِخٛش ثبضٓ ث ٝیه لجش خبِی دس لؽؼ 62 ٝ؟! آلب اثشاٞیٓ ثّٙذ ض ٚ ٛثجیٗ سا ٜوشثال ثبص ضذ ٜاست ٞ ٚضاس ٞضاس وبسٚاٖ اص
وٙبس ٔؼشاج ضٕب ث ٝوشثال ٔی س٘ٚذ.

 -1ضٟیذ ٔفمٛداالثش اثشاٞیٓ ٞبدی
********
 62دلیم ٝثبٔذاد.ثٚ ٝلت ٘دف اضشف.
ػّی ػّی ٝاِسالْ ضٛس ضیذایی ٔٗ
٘دف ضٟش سٚیبیی ٔٗ
ٔشا خٛا٘ذی آخش سشآٔذ ،ضىیجبیی ٔٗ..
ایٗ ثبس ایٗ ٘ٛح ٝسا دس وٛچٞ ٝبی ضٟش ٘دف صٔضٔٔ ٝی و .ٓٙثبیذ صٚد تش ثش ْٚحشْ  ٚیه خبٔؼ ٝوجیش ٜثب "اخی سس َٛاهلل
اهلل ػّیٚ ٝاِ ٚ "ٝیه أیٗ اهلل ثب " اِسالْ ػّیه یب أیشإِٙٔٛیٗ ػّی ٝاِسالْ " ثخٛا٘ٓ.

صُ

یبد غشٚة ٞبی صیبست ٛٙٞص ٓٞ
ٌبٞی پی د ٚخشػ ٝخبٔؼ ٝوجیش ٜاْ
آلب یبدتبٖ ٞست خّٛی ایٛاٖ ؼال ثشایتبٖ ضؼش خٛا٘ذْ  ٚث ٗٔ ٝصّ ٝدادیذ؟ چمذس ٕ٘ه ٌیش ضذْ .چمذس ٘ٓ ٕ٘ه ػبضمٓ
وشدیذ...ثشای ضٕب ٔی خٛا٘ذْ:
صخٕی اْ اِتیبْ ٔی خٛآٞ
اِتیبْ اص أبْ ٔی خٛآٞ
اِسالْ ٚػّیه یب سبلی
ٔٗ ػّیه اِسالْ ٔی خٛآٞ
ٔستی اْ سا ثیب دٚچٙذاٖ وٗ
خبْ ٔی پطت خبْ ٔی خٛآٞ
ٌبٌ ٜبٞی وٕی خ ٖٛٙداسْ

ٔٗ خ٘ٛٙی ٔذاْ ٔی خٛآٞ
تب ثٍشدْ وٕی ث ٝدٚس سشت
ؼٛف ثیت اِحشاْ ٔی خٛآٞ
ِحظٔ ٝشي چطٓ دس سآٞ
اص ت ٛحسٗ ختبْ ٔی خٛآٞ
دس ٘دف سی ٝٙثی لشاس اص ػطك
ٌفت الیٕىٗ اِفشاس اص ػطك
آلبی ا ٚ َٚآخشْ.أبْ ٔظّ.ٓٔٛ
اص سفش لجّی اْ دٔ ٚبٔ ٜی ٌزسد...آلب ثذ ػبدت ٔی ض .ْٛػٕشی ٔی خٛا ٓٞو ٝدس آٖ سفش ث ٝسفش ،دٚس ٜی ص٘ذٌی اْ ثٍزسد.
صٚد ث ٝصٚدْ حشْ ثجش ؤ ٝشیعت
دیش ث ٝداساِطفب سسذ ،سٚد اصدست
حشفی اص ضّٛغی حشْ دیٍش ٍ٘ٛیٓٔ .طٟذاِشظب ػّی ٝاِسالْ سفتٞ ٝبٔ ،ی دا٘ٓ و ٝاص تٍٙی خب دِطبٖ ٔی ٌیشد ِٚی:
اِٟی ٘جیٙذ ث ٝخٛد سٚی خّٛت
ضّٛغی ایٗ وٛچٞ ٝبیی و ٝداسیذ
دِٓ ت ًٙصیبست خبٔؼ ٝثٛد .ثِإَثِی ؤَْ٘تُٕٓ  ٓٚؤُّٔی َ٘ ٓٚفْسی  ٓٚؤَّٕٞی ٓٔ ٓٚبِی...
ٔٓٓٛاِیّٓ ال ؤُحٕصی ثََٙبءٓوُٕٓ ٗٔ ...ث ٝلذس ضٕبس ٜوشدٖ خٛثی ٞبیتبٖ ٘یستٓ ٔٛالی ٔٗ ٗٔ ٚ .ػبضك ایٗ فشاصْ و ٝیه ِحظ ٝدسً٘
ٔی آیذ و ٝثٍٛیٓ " ٚاِی خذوٓ ثؼث سٚح االٔیٗ" یب ایٙى ٝثٍٛیٓ " ٚاِی اخیه  ."...ثغط دس ٌّٛیٓ ٔی ضىٙذ .یه ثبس دیٍش
صائش ت ٛضذ ٜاْ  ٚثب تٕبْ دِٓ ٔی خٛا٘ٓ ٚ :اِی اخیه ثؼث سٚح االٔیٗ.
أب ایٗ ثبس  ،ایٗ سفش ،حبِٓ ثس اِؼف ٌٝ٘ٛ ٛاست .فشاص ٞبی آخشش ثیطتش ث ٝدادْ سسیذ و:ٝ
یب ِٓٚیَّ اِّّ ٝإّٖ ثٓیٕٙى  ٓٚثٓیَٕٗ اِّّ ٝػض  ٚخُ رُُ٘ٛثب ال یٓإْتى ػَّٓیٕٟب إِّب سِظبوُٕٓٛٔ...الی ٔٗ ،تب ت ٛساظی ٘طٛی خذایٓ ٕ٘ی ثخطذ ٗٔ ٚ
ضشٔسبس اص ٍ٘ب ٜت ٛدس تٕبْ ِحظبتی و ٝغفّت ٚسصیذْ ٔ ٚؼصیت وشدْ...وٙتٓ ضفؼبیی ،ضٕب ضفیغ ٔٗ ثبضیذ .چمذس حبِٓ خٛة
ٔی ضٛد ٚلتی ثشای ِحظ ٝای ت ٛثشایٓ دػب وٙی ٔٛالی ٔٗ.
ٚسٚدی ضجستبٖ حعشت صٞشا سالْ اهلل ػّیٟب سٚی سٞ ًٙب ٘طست ٝاْ  ٚصَ صدْ ث ٝخٕؼیتی و ٝدس سفت  ٚآٔذ٘ذ:
دِٓ غیش ایٛاٖ پٙبٞی ٘ذاضت
دِٓ صائشی ثٛد  ٚساٞی ٘ذاضت
دِٓ دس ثسبؼص خض آٞی ٘ذاضت

ػّی داضت آٖ سا و ٝضبٞی ٘ذاضت
ث ٝدٚس أیش وشْ ٌطت ٝاْ
صذ  ٚد ٜلذْ دس حشْ ٌطت ٝاْ
دػبی ػبِی ٝإِعبٔیٗ سا ٕٞیٙدب خٛا٘ذْ  ٚثشای دٚستبٖ ،خب٘ٛاد ،ٜفبٔیُ ،اسبتیذ ٕٞ ٚسفشاٖ سفشٞبی ٌزضت ٚ ٝحبَ دػب وشدْ
ث ٝأیذ استدبثت.
********
ٚلت اراٖ ٔغشة ث ٝافك ٘دف اضشف
اضٟذ اٖ ػّیػّی ٝاِسالْ ِٚی اهلل
اضٟذ اٖ ٔٛال٘ب أیشإِٙٔٛیٗ  ٚاٚالد ٜإِؼصٔٛیٗػّی ٟٓاِسالْ حدح اهلل
ضىش خذا سا و٘ ٝبْ ػّی ػّی ٝاِسالْ دس اراٖ ٔبست.
ٔٛالی ٔٗ! ت ٛتفسیش اسالْ  ٚایٕب٘ی .ثِٕٔٓٛاالتىُٕٓ تُمْجُُٓ اِؽَّبػٓةُ إِْٔفْتَشَظَةُ .ثٚ ٝاسؽ ٝدٚستی ضٕبست و ٝػجبدتٓ پزیشفتٔ ٝی ضٛد.
ٔی ٌٛیٙذ تب ٕ٘بص اص ا٘سبٖ لج٘ َٛطٛد ثبلی اػٕبَ پزیشفتٕ٘ ٝی ضٛد .ای ضشغ لجِٛی اػٕبَ ،تٛیی ساص ٕ٘بص ٔٗ .چمذس دس
د٘یبیی و ٝثشای خٛد سبخت ٝاْ غشق ضذ ٜإْ٘ .ی ثی  ٓٙحعٛستبٖ سا .غبفُ اصیٙىٞ ٝش چ ٝدس ػبِٓ است تفسیش ضٕبست .ثىُٕٓ
یٕٕٔسهٔ اِسَّٕأءٓ اَْٖ تَمَغٓ ػَّٓى االْسٕضِ االَّ ثِبرْ٘ . ٝآی ٝٙتٕبْ ٕ٘بی ٚخٛد حك ٞستی  ٗٔ ٚغبفُ اص ٍ٘ب ٜت ،ٛغشق دس آسصٞٚبی ثّٙذْ
ضذ ٜاْ .ػزاة ،حك است ثشای آ٘ى ٝاص ٚالیت ضٕب خبسج است.
سبػت آخش حعٛسٔبٖ وٙبس ٔشلذ ٔٛالست :ٗٔ ٚ
چٙبٖ و ٝثبیذ  ٚضبیذ غضَ غضَ ٘طذْ ٔست
و ٝدست ٔٗ ث ٝظشیحت دس ایٗ سفش ٘شسیذ ٜست...
دست ػّی ػّی ٝاِسالْ ثٕٞ ٝشاٞت ؤ ٝی ٌٛیٙذ ایٙدبستٚ .لتی اص پُ ٚسػ ضبسع ػّی ثٗ اثی ؼبِت
سٕت وشثال ثشٚی ،سشت سا ثشٌشدا٘ی ٍ٘بٛٔ ٜال پطت سشت است.

ػّی ٝاِسالْ

ٔی خٛاٞی ثٝ

********
چٔ ٝحطشی ضذ ٜایٙدبٛٔ .ال ثجیٗ حسیٙت ػّی ٝاِسالْ ػبِٓ سا ث ٓٞ ٝسیخت ٝاست.
تشثت پبی ت ٛثٛدٖ چ ٝثٔ ٝب ٔی آیذ
پس چ ٝثٟتش سش ساٞت ثٙطب٘ی  ٕٝٞسا
آٔذ ٜاْ حعٛسی اْ سا دس خیُ ٔحجب٘ت ثض٘ٓ .اسثبة خٛثٓ ،افسٛس ٔی خٛسْ ثشای تٕبْ اسثؼیٗ ٞبیی و٘ ٝطست ٝثٛدْ  ٚپب دس
ایٗ خبدٍ٘ ٜزاضت ٝثٛدْ .ا ٚو ٔ ٝسّٕبٖ ٘جٛد  ٓٞأبْ حسیٙص ثب ٔٗ یىی ثٛد ٗٔ .چشا خبٔب٘ذ ٜثٛدْ .داس ٘ ٚذاسْ سا ٔی ٌزاسْ،

ص٘ذٌی اْ سا ثش ٔذاس سفش ٞبی وشثالی ت ٛثشلشاس ٔیى .ٓٙاٌش ت ٛثخٛاٞی  ٚاٌش "ا "ٚثخٛاٞذ.و ِٝٛثبسْ سا ٔی ثٙذْ ٔ ٚی ایستٓ ثش
سشخبد .ٜث ٝأیذ ٍ٘ب ٜت .ٛصذا وٙی ٔشا.
اص ٞش سً٘  ٚصثب٘ی دس ایٗ خبدٔ ٜسبفش ٔی ثیٙی.چ ٝخبرث ٝای ایٗ ٞب سا ث ٝیه ٔمصذ وطب٘ذ ٜاست؟
پبیبٖ سا ٜت ٛث ٝخذا ختٓ ٔی ضٛد
اص سا ٜوشثالست ٔسیش خذای ٔٗ
خدبِت وطیذ ٜاْ اص صائشی و ٝػصب وٕه سا ٜسفتٙص ثٛد ِٚی ٔب٘غ آٔذ٘ص ٘طذ...دس دَ ا ٚچٔ ٝی ٌزسد؟
ٔٛالی ٔٗ!
اِالّصِْٔ َِىُٓ الحكٌ سا ایٙدب خٛة ٔی ف .ٕٟٓوسی و ٝث ٝضٕب پیٛست ث ٝسؼبدت سسیذ  " ٚفَبِشّاغتٔ ػْٓٙىُٕٓ ٔبسِقٌ  ٚ "ٚوسی و ٝاص
ٚالیت ضٕب خبسج ضذ ضىست خٛسد .أشٚص ٔؼیبس حك ،سا ٜتٛستٞ .شو ٝث ٝسیسٕبٖ ت ٛپیٛست ،سؼبدتٕٙذ ضذ.
ایٗ ػظٕت ،ایٗ ضىٕ٘ ،ٜٛبدی است اص پیشٚی سا ٜت .ٛآٔذ ٜایٓ و ٝثٍٛییٓ سا ٜت ،ٛسا ٜحك است .ػبضٛسای تٔ ٛؼیبس حك استٓٚ " .
اِحٓكُّ ٔٓؼٓىُٓ  ٓٚفیىُٓ ْٙٔ ٓٚىُٓ  ٓٚإَِیٕىُٓ " حك ثب ضٕبست  ٚدس ضٕبست  ٚاص ضٕبست  ٚث ٝسٛی ضٕبست.
 ٚایٗ حت تٛست ،اسثبثٓ وٞ ٝش سً٘  ٚصثبٖ ٔ ٚزٞجی سا دس ایٗ خبد ٜوٙبس  ٓٞآٚسد ٜاست .حت اِحسیٗ یدٕؼٙب.
ثب تٕبْ سٚسیبٞیٓ ٔی خٛا ٓٞثٍٛیٓ ٔٗ ٟٔ ٓٞش ت ٛسا دس دَ داسْ  ٚتٕبْ سشٔبی ٝص٘ذٌی اْ ٕٞیٗ ٔحجت است  ٚیبد ٌشفت ٝاْ ثٝ
ایٗ ٚاسؽ ٝسٛی ضٕب  ٚخذایتبٖ ثش .ْٚؤَتَمَشَّةٔ إَِِى اَِّّ ٝثُّٓٓ إَِِیٕىُٕٓ ،ثِٕٔٓٛاالَتىُٕٓ .
لذْ ٞبیٓ سا ث٘ ٝیت ضٕب ثشداضت ٝاْٞ .ش خیشی ثٔ ٗٔ ٝی سسذ ث ٝیٕٗ ٚخٛد ضٕبست .اْٖ رُوشَ اِْخَیٕشُ وْٙتُٕٓ اَ ٓٚ ََِّٔٝٚاَصَّٕ ٓٚ ٔٝفَشْػٓٓٚ ٔٝ
ٔٓؼٕذَ٘ٓٔ ٓٚ ٔٝإْٚیْٙٔٔ ٓٚ ٔٝتَٟبٞ .ٜٔش خب و٘ ٝبٔى اص خیش ٘ ٚیىٛیى ثبضذ ،ضٕب ا َٚخیش  ٚسیط ٝآٖ  ٚفشع آٖ ٔ ٚؼذٖ آٖ ٔ ٚجذؤ ٙٔ ٚتٟبى
آٖ ٞستیذ.
وٕی دس ٔٛوت حعشت اْ اِجٙیٗ سالْ اهلل ػّیٟب ٔی ٔب٘یٓ .تب ػٕٛد سالْ چٙذ سبػتی سا ٜثبلی ٔب٘ذ ٜاست .اِٚیٗ چیضی و ٝدس
ٞش ٔٛوت پزیشایی ٔی ضٛیٓ آة است .ست ٖٛث ٝست ٖٛایستبد ٜا٘ذ  ٚآة ث ٝصائشیٗ تؼبسف ٔی وٙٙذ .اضشة ٔبء صائش...
********
ػٕٛد سالْ:
خٛضب آٖ ِحظ ٝؤ ٝطتبق ث ٝیبسی ثشسذ
آسصٙٔٚذ ٍ٘بسی ثٍ٘ ٝبسی ثشسذ
اص آداة صیبست ٌزضت ٝاْ .ثجیٗ داسْ ثشایت ضؼش ٔی خٛا٘ٓ .آ٘مذس ثب ٔٗ ٟٔشثب٘ی وٕ٘ ٝی دا٘ٓ وٙبست ٕٟٔب٘ٓ یب ؤ ٝیضثب٘ٓ
ٔٛالی ٔٗ .پش اص ضٛق ِ ٚجخٙذْ  ٚپش اص اضه .ثالتىّیفی اْ سا ٔی ثیٙی سٚث ٝسٚیت؟!
ػّیٝ

ٚلتی ث ٝوشثالیت سسیذْ دیٍش حتی ٚاطٞ ٜب ث ٝوٕىٓ ٕ٘ی آیٙذ .چٍ ٝ٘ٛثیبٖ و ٓٙضٛق آٖ ِحظ ٝو ٝآسٕب٘ٓ لج ٝاِحسیٗ
اِسالْ ضذ.

ثشایٓ ٛٞای ثٟطتی ثبال
حشاْ است ثب وشثالیی و ٝداسیذ
صٔبٖ دس حشٔت ٕ٘ی ٌزسد .أب ایٗ ثبس ،صیبست ٌ ٝ٘ٛای دیٍش ثٛد ٕٝٞ .آٔذ٘ذ و ٝاػالْ حعٛس وٙٙذ .خٛة است و ٝسٚسیبٞیٓ
ثیٗ صائشا٘ت وٕتش ث ٝچطٓ ٔی آیذ.
اص ٘ٛوش ثذ  ٓٞو ٝثپشسیذ ثٍٛیذ:
اسثبة ث ٝخٛثی ت ٛپیذاضذ٘ی ٘یست
اص رس ٜرس ٜی ػبِٓ ثشایتبٖ سالْ آٚسد ٜاْ .تسجیح ث ٝدست ٌشفت ٝاْ  ٚروش دٚستت داسْ سا ٔی ضٕبسِْ .ی حٓكُّ ٔٔٓٛاالتی  ٗٔ.حك
دٚستی ثش ِؽفتبٖ داسْ .فَىُْٗ ِی ضَفیؼی إَِِى اَِّّ ٝػٓضَّ  ٓٚخَُّٓ پس اص ضٕب ٘ضد خذایٓ ضفبػت ٔی خٛا.ٓٞ
*******
 ٔذتیست دس سضت ٝی ٌیبٞی دسس ٔی خٛا٘ٓٞ .ش سبَ ضت لذس ٘بٔی ثشای سبَ پیص سٚیٓ ا٘تخبة ٔیى .ٓٙأسبِٓٞست :یب سة اِحجٛة ٚاِثٕبس.ای خذای دا٘ٞ ٝب ٔ ٚیٞ ٜٛب...
ٔٛالی ٔٗ! داضتٓ س ٚث ٝسٚی لبِت ضص ٌٛض ٝا ت صیبست ٔؽّمٔ ٝی خٛا٘ذْ و ٝدس ایٗ فشاص ایستبدْ ...ثىٓ تٙجت األسض
ؤضدبسٞب  ٚثىٓ تخشج األسض ثٕبسٞب  ٚثىٓ تٙضَ اِسٕبء لؽشٞب  ٚسصلٟب  ...ثٚ ٝسیّ ٝضٕب صٔیٗ ،دسخت ٔىسٚیب٘ذ ٔ ٚیٔ ٜٛىدٞذ
 ٚآسٕبٖ ،ثبساٖ  ٚسٚصى ٔىدٞذ.

ت ٛتصٛیش خذای خٟب٘ی ،حتی سٚیص دا٘ٔ ٚ ٝی ٓٞ ٜٛثٚ ٝاسؽ ٝی تٛست ٖٕٛٙٔ .اص ایٗ ِ ٕٝٞؽف  ٚوشأتت اسثبةٔ .ب ٌذا ٞب
وٙبس تٛست و ٝآثشٙٔٚذ ٔی ضٛیٓٞ .ش ثبس و ٝثشٌطتٓ  ٚاخبثتٓ وشدی ،پطیٕبٖ ضذْ چشا اص دسٌبٞت وٓ خٛاستٓ .أب حبِٓ سا
ٔی دا٘ی .تٕٙبیی خض ٍ٘ب ٜت٘ ٛذاسْ.
دیٍش ثب ٚاسؽٔ ٝی آیٓ...اِسالْ ػّیه یبثٗ أیشإِٙٔٛیٗ  .اِسالْ ػّیه یب سبلی اِؼؽبضی...سفبسضٓ سا ث ٝثشادستبٖ ثىٙیذ آلب!
ساستی!
ا٘ذاص ٜظشیحت چمذس ٌشی ٝآٚس است.
ضٟبدت ٔی دٞذ ایٗ لجش وٛچه
ؤ ٝشدی سا خدبِت آة وشد...
*******
ثبص  ٓٞداستبٖ ٕٞیطٍی ِحظ ٝی سفتٗ ٍ٘ ٚب ٜآخش
ِحظٞ ٝبی آخش ،دْ ثبة اِىشأ ،ٝثشایتبٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛخٛا٘ذْ :

ٛٙٞص ضٛق ت ٛثبسا٘ی اص غضَ داسد

٘سیٓ یه سجذ آیی ٝٙدس ثغُ داسد
خٛضب ث ٝحبَ خیبِی و ٝدس حشْ ٔب٘ذٜ
ٞ ٚش چ ٝخبؼش ٜداسد اص آٖ ٔحُ داسد
ث ٝیبد چبیی ضیشیٗ وشثالیی ٞب
ِجٓ حالٚت "احّی ٔٗ اِؼسُ" داسد
چ ٝسبختبس لطٍٙی ضىست ٝاست خذا
دس ٖٚلبِت ضص ٌٛض ٝیه غضَ داسد
ثٍ ٛچ ٝضذ و ٗٔ ٝایٙمذس دٚستت داسْ؟
ثٍٔ ٛحجت ٔب سیط ٝدس اصَ داسد
غالٔتبٖ ث ٗٔ ٝآٔٛخت دس ٔیب٘ ٝی خٖٛ
و ٝسٚسیبٞی ٔب ٘یض سا ٜحُ داسد

ٌفت ٝا٘ذ ادة صیبست است ٚداع خٛا٘ذٌٖٚ ،ش٘ ٝدِٓ ساظی ثٚ ٝداع ٘جٛد .اص خذا٘ٚذ ٔی خٛا ٓٞایٗ صیبست سا آخشیٗ صیبستت لشاس
٘ذٞذ  ٚثبصٌطت ث ٝسٛى صیبستٍبٞتٔ ،ب٘ذٖ دس آستب٘ت  ٚایستبدٖ دس حشٔت سا سٚصى ٔٗ وٙذ ٚ ،اص أ ٚیخٛا ٓٞؤ ٝشا ثٝ
ٚسیّ ٝضٕب خٛضجخت ٕ٘بیذ  ٚدس د٘یب  ٚآخشت ثب ضٕب لشاس دٞذ.
ٍ٘ ٚب ٜػّٕذاست سا ٔیجی ٓٙن ثذسل ٝی صائشا٘ت است دس ضبسع ػجبس ػّی ٝاِسالْ .ؤَسٕتَٕٛدػٔهٓ اَِّّ ..ٓٝت ٛسا ث ٝخذا ٔى سپبسْ.
*******

سٛت لؽبس آٔذ… سبِٗ ا٘تظبس پش ضذ اص ػؽش ٌُ ٞبی سٍ٘ی و ٝث ٝاستمجبَ صٚاس وشثال آٚسد ٜا٘ذ.
ث ٝدیٛاس ٞبی ضٟش ٘ٛضت ٝا٘ذ :ثچٔ ٝحُ ٞبی وشثالیی صیبست لج.َٛ

