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ثسٓ اهلل اِشّحٕٗ اِشّحیٓ
َٚغَّّی اهللُ ػَّی ُٔحَّٕذٍ  َٚآِ ٝاِكّبٞشِیٗ ِ َٚؼٙتُ اهللِ ػَّی أػذَائ ِٟٓأخَٕؼیٗ٘ ،ستؼیزُ ثِبهللِ اِسَّٕیغِ اِؼَّیِٓ ٔٗ
اِطّیكبِٖ اِشّخِیِٓ ،أَِّّٚ َُّٟٓفّمٙب َِٕب تُحتُّ  َٚتشؾی ،أِّّ َُّٟٓاِؼَٗ أ ََّٚظبٍِٓ ظَّٓ حَكّ ُٔحََّٕذٍ  َٚآَِ ُٔحََّٕذٍ َٚ ،آخش تبثِغٍ
ِ ُٝػَّی رِهَ ،أِّّ َُّٟٓاِؼَِٗ اِؼػَبثَة اِّتی خَبَٞذَت اِحُسَیٗ َٚضبیَؼَت  َٚثَبیَؼَت  َٚتبثَؼَت ػَّی لتّ ،ٝأِّّ َُّٟٓاِؼَُٟٓٙ
خَٕیؼبً
سوره ی حمد
ثب وست اخبص ٜاص ػّٕبی ثضسٌٛاس ،فؿالی ػضیض ،سشٚساٖ ٌشا٘مذس ،و ٝتٛاؾغ ٔی فشٔبییذ .خذا٘ٚذ ا٘طبءا ...ایٗ
تٛاؾغ سا ٚسیّ ٝی ػطك ث ٝوٕبَٚ ،سیّ ٝی ػجٛدیت اِٟی ،و ٝثٙذٌبٖ خذا دس سا ٜوست ػّٓ  ٚفؿبئُ
ٞشٌٚ ٝ٘ٛؾؼیت دس رِّت ٘فس سا ٔی پزیش٘ذ ،اص ایٗ ثبة اٖ ضبءاِ ...كف  ٚوشٔص ػٙبیت فشٔبیذ  ٚایٗ ٚلت
ٌشا٘جٟبیی سا و ٝاص ػضیضاٖ ٔی ٌیشیٓ ،ث ٝفؿُ  ٚوشٔص خجشا وٙذ اٖ ضبء ا . ...ث ٝقٛسیى ٝاص فشٔبیطبت ثؼؿی
اص ػضیضاٖ ثشٔی آٔذ ،ظبٞشاً ٌشد  ٚغجبس ایٗ خشیب٘بت دس ایٗ خّس ٓٞ ٝیه ٔختػش غجبسی آٔذ ٜو ٝثب ػشؼ
خسبست یه یبدآٚسی ٞبیی س ٚاٖ ضبء ا ...دس دسخ ٝی ا َّٚثشای خٛدْ ػشؼ ٔی و .ٓٙایٗ خّس ٝ٘ ٝیه
خّس ٝی خب٘مبٞی ست و ٝفمف ثطیٙیٓ ِٚسد ثخٛا٘یٓ ،روش ثٍیٓ ،یب ٛٞثٍیٓ .ا ٓٞ ٖٚثذ ٖٚضبیذ اِٛ ٖٚاصٔبتی
و ٝدس ٔجبحث ٔؼشفتی ٞست ٚ .ثی خجش اص ٔسبئُ ٚ ٚظبئف سٍٙیٗ اختٕبػی ،سیبسی  ٚدیٍش ٚظبئفی وٝ
ضبسع ٔمذّس ثش ػٟذ ٜی ٔب ٌزاضت ٝاست ٝ٘ ٚ .یه خّس ٝی سیبسی ٔحؿ .ٝیه خّس ٝی ثب٘ذی  ٚخٙبحی ٚ
سیبسی ٔحؽ  ٚاص ایٗ لجیُ خّسبت  ٚتطىیالت ٞبیی ؤ ٝؼٕٛالً ٔی ضٛدٔ .جٙبی ایٗ خّس ٝثش اسبس
تضوی ٝی ٘فس .ٝثش اسبس ٔؼشفت ٘فس ٚ .ٝاوثشیت ػضیضا٘ی و ٝدس ایٗ خّس ٝضشوت ٔی وٙٙذ ،غبِجبً اص ٔحؿش
اسبتیذ ثضسٌٛاس تشثیتی ،اسبتیذی و ٝدس خفّ ٚالیت ٞستٙذ  ٚاص ٘ٛس ٚالیت ثٟشٙٔ ٜذ ٞستٙذ  ٚتغزیٔ ٝی
ض٘ٛذ ،ضبٌشدا٘طبٖ س ٚتشثیت ٔی وٙٙذِ .زا ثش اسبس ٕٞیٗ لبػذ ٜی وّّی سأ ٜؼشفت ٘فس ثش اسبس ػجٛدیت
 ٚتضوی ٝی ٘فس اغِٛی داسد و ٝآٖ اغٕٞ َٛیطٔ ٝذّ ٘ظش ایٗ سبِىبٖ دس ایٗ سا .ٝٞخُت اغُ ا َّٚدس ایٙست
و ٝث ٝخض ایٙىٔ ٝب ث ٝخذا ثشسیٓ  ٚثب پبن وشدٖ ٔٛا٘غ سا ٜث ٝضٟٛد اِٟی ثشسیٓٞ ،یچ ٞذف دیٍشی دس ایٗ
ػبِٓ ٘یست .چ ٖٛاٌش وسی ث ٝایٗ ػبِٓ ثیبیذ  ٚاص تٛحیذ ثٟش ٜای ٘جشد ،ایٗ یه ٔطت ِدٙی ست و ٝدس ػبِٓ
ثؼذ ٚؾغ ثبقٙی خٛد سا ٔطبٞذ ٜخٛاٞذ وشد .تٟٙب ٞذف ٕٞ ٓٞیٗ ست  ٚتٕبْ .اغُ دیٍش ایٙست و ٝایٗ ساٜ
ثب ٔدبٞذ ٜپیص ٔیش ٕٝٞ ٚ ٜی أٛس ص٘ذٌی فشدی ،اختٕبػی ،سیبسیٞ ،شچیىٞ ٚ ٝشچیى ٝثشای ا٘سبٖ پیص
ٔیبد ایٟٙب سٚ ٚسیّ ٝی تغزی ٝی خٛد لشاس ٔی دٞذ ثشای ٔدبٞذ ٜی خٛد دس ایٗ ساستب  ٚغیش ایٗ ٘ ٝتٟٙب ٞش
ػّٕی ٞشچمذس  ٓٞصیجب ثبضذٚ ،لتی ثش ایٗ ٔجٙب ٘جبضذ ،ا ٖٚث ٝدسد ٕ٘ی خٛسد  ٚثّىٔ ٝكشٚد ٙٔ ٚفٛس .ٜاغُ

دیٍشی و ٝدس ایٗ سا ٜاست ،ا ٖٚخكشات ،آفبت  ٚدضٕٙی ثی سحٕب٘ ٝی ٘فس  ٚضیكبٖ ث ٝغٛست ٞبی
ٌ٘ٛبٌ ،ٖٛاص خّٕ ٝو ٝلشآٖ  ٓٞخیّی ث ٝا ٖٚتٛخّ ٝداد ٜا« ٖٚغفّت» سبِه دس ایٗ سا ٜسا تٟذیذ ٔی وٙذ ٚ
تٟذیذی ثسیبس خذّی!  ٚدس ٞش ٔشتج ٝای ٔ ٚشحّ ٝای ٔتٙبست حبَ خٛد سبِه دس أبٖ ٘یستٕٞ .یط ٝدس
ٔؼشؼ تٟذیذ است ٚ .اغ َٛدیٍشی و ٝثبص دس ایٗ ساستب است ثِ ٝحبل سػبیت اختػبس والْ ،و ٝاصاٞ ٖٚب
ثٍزسیٓ .ثٙبثشایٗ وسی و ٝدس ایٗ خّسبت ضشوت ٔی وٙذ افك فىشی یص ثسیبس فشاتش اص یه أش ،یه پذیذٜ
ی ،یه حبدث ٝی ،یه ٔٛؾٛع اختٕبػی ،سیبسی  ٚػّٕی حتّی  ٚدیٍش اص أُٛسات ،ثتٛا٘ذ ایٗ ٍ٘ب ٜسا ت ًٙوٙذ
 ٚایٗ ثیٙص س ٚاص ا٘سبٖ ثٍیشد  ٚای ثسب خذا ٘ىشد ٜدس ثؼؿی اص ٔسبئُ و ٝثسیبس پیچیذ ٜاست ٌ ٚبٞی
تشویت ضذ ٜاص ثؼؿی اص أٛسات پیچیذ ٚ ٜپیچیذ ٜتش وشدٜ؛ دس چٙیٗ ٌشد٘ٞ ٝبیی خذای ٘ىشد ٜضخع اٌش
ا٘تخبة ٔی وٙذ ،خٛدش س ٚاص ثیٗ ٔی ثشد حذّالُ ثبیذ ٔٛاظت ثبضذ و ٝثشای یه حشوت ٘ٛسا٘ی ،خذای
٘ىشد ٜػبُٔ ؾشث ٚ ٝیب ایٙىٔ ٝطىُ ٘جبضذ .چ ٖٛدس چٙیٗ ٔشاحّی ٞش لسٕت اص اخضای تشویجی ایٗ سا ،ٜاّٚالً
تخػّع ٞبی خبظّ خٛدش س ٚداسد ٚ ،ثب٘یبً دس ٔمبْ تشویت ث ٝخبقش پیچیذٌی ٔكّت احتیبـ ٞب س ٚثیطتش
الصْ ٔی داسد .خُت ضٕب ػٙبیت داسیذ و ٝدس چٙیٗ ٔٛؾٛػبتی ،غشفبً ٔسئّٔ ،ٝسئّ ٝی سیبسی ٘یستٚ .تی
ٌشٔ ٜی خٛسد ظشافت ٞبی خبٔؼ ٝضٙبسی ثبیذ ِحبل ثطٛد .ظشافت ٞبی سٚا٘طٙبسی و ٝیه ٔم ِٝٛی خبظّ
خٛدض ٝثبیذ ِحبل ثطٛد .ظشافت ٞبی لب٘ ٖٛضٙبسی ِحبل ثطٛد .یٔ ٝم ِٝٛی خبغّی .ٝظشافت ٞبی ٔذیشیتی
ثبیذ ِحبل ثطٛد .ظشافت ٞبی خٛد ضشع ٔمذّس و ٝخبٔغ  ٕٝٞی ایٟٙبست ،یه أش تخػّػی ثسیبس پیچیذ،ٜ
ِحبل ثطٛد ٚ .فٛق  ٕٝٞی ایٟٙب ظشافت ٞبی خٛد تشثیت ٘فسی دس ایٗ ٔسیشٔ ،...الحظ ٝفشٔبییذ و ٝچمذس
ظشافت ٞبیی ث ٓٞ ٝپی٘ٛذ خٛسد ٜتب ایٟٙب ٔدٕٛػبً یه ٘تید ٝی ٔثجتی س ٚظٟٛس ثذٞذ .ضبیذ ٔثالً اص ثبة ٔثبَ
یه ضخػی ثسیبس تیضف ٟٓثبضذٔ .كّت س ٚد ٚسبَ خّٛتش  ٓٞثٍیشد ،ثفٕٟذ  ٚدسست  ٓٞثفٕٟذ .أّب ظشفیت
تحُّٕ ف ٟٓیه ٔكّت س٘ ٚذاضت ٝثبضذ  ٚایٗ وبفی ٘یست .ایٗ ٔشثٛـ ث ٝخٛدض .ٝثشٙٔ ٜفشداً ٞشچٔ ٝی خٛاد
وبسض ٛثى .ٝٙأّب ثخٛاد ،دس یه ٔدٕٛػ ٝای ثخٛاد ٕٞب ًٙٞثبضذ ،غشف ایٙى ٗٔ ٝخٛة ٔی ف ٕٟٓوبفی
٘یست .ثبیستی ظشفیت داضت ٝثبضذ .ظشفیت ف ٟٓأ ٖٚكّت ضبیذ ٔ ٟٓتش ثبضذ اص ایٙى ٝأ ٖٚكّت س ٚا٘سبٖ
ت٘ٛست ٝفمف فٕٟیذ .ٜػذْ ظشفیت چىبس ٔی وٙذ؟ دس ٘ٛع والٔص اثش ٔی ٌزاسد .حتّی دس ِحٗ والٔص اثش
ٔی ٌزاسد .دس ٘ٛع سفتبسش اثش ٔی ٌزاسد .دس ٘ٛع تػٕیٓ ٌیشی ،ثب تؼبٔالتص اثش ٔی ٌزاسد .دس ایٟٙب اٌش
ظشافت ٍ٘شی ٘ى ،ٝٙایٗ وبفی ٘یست ؤ ٝكّج ٛدسست فٕٟیذْٛٔ .خت ٔطىالتی ثشای یه ٔدٕٛػ ٝای ٔی
ضٛد .خُت یه ضخػی اص ٘ظش ظشفیت خیّی ٌستشد ٜثبضذ ،غشف ایٙى ٝظشفیتص ٚسیؼ ،ٝخُت یه فشد ثی
خبغیت  ٚثی حبَ ثبضذ ،خُت ایٗ وبفی ٘یست و ٝخیّی ا٘سبٖ ظشفیت ٚسیؼی داس ،ٜفّزا خذّی  ٚفؼّبَ دس
یه ٔسئّ ٝای ٚاسد ٘ط ٚ ٝثؼذ یه ٚلت آفت ٞبی خبظ خٛدش س ٚاص وس دیٍش پس ثض٘.ٝخُت یه فشد
دیٍش ضبیذ ٕ٘ٛٞكٛس و ٝػشؼ ضذ ،اِی آخش ...پس ٔب ایٙدب خٕغ ضذیٓ دس ٚالغ ،ایٗ پیچیذٌی ٞبی ایٗ ساٜ
س ٚآضٙب ثطیٓ  ٚدس ٔیذاٖ ٞبی ػُٕ فؼالً دس حذّ یه تٕشیٗ! ساستی ایٙىٔ ٝب دیٍ ٝخبٔغ تٕبْ ایٗ ضشایف

ضذیٓ  ٚدس حذّ ٔثالً یه غبحت ٘ظشِ خبٔغُ اِطشایف فالِٖ ...ایٗ خٛس و٘ ٝیست .ایٙدب فؼالً فؿبیی ست وٝ
تمشیجبً فؿبی آٔٛصضی ٝث ٝیه ٘ٛػی .ایٗ خٛس ٘یست ؤ ٝب حمیمتبً یه سخُِ سیبسیِ خبٔغُ االقشاف دس حذّ
اختٟبد غبحت ٘ظشِ لكؼیِ چٙیٗ  ٚچٙبٖ ،یب ػّی!!! ثشای یه چیض سبد .ٜیه ،خذایی ٘ب وشد ،ٜثؼؿی ٔسبئّی
وٛٔ ٝخت ِكٕ ٝثشای یه ...ایٙدب ٔب أٚذیٓ و ٝث ٝفشٔبیص ٔشح٘ ْٛشالی سؾٛاٖ ا ...تؼبِی ػّی ٝدس ٔؼشاج
اِسؼبد ،ٜا ٖٚػذاِت  ٚػذَ س ٚدس ٚخٛد خٛدٔ ٖٛثٟص ثشسیٓٛٙٞ .ص تب ٔشاحّی قی ثط.ٝ
غشف ایٗ ؤ ٝب ػّٓ داسیٓ ،خُت وبفی ٘یستٌ .بٞی ػّٓ صدٌی ٔب سٔ ٚی ثش ٜثٔ ٝشحّ ٝی خُشثُضٔ ٜی وط !ٝثٝ
ٔشحّ ٝای ٔی وط ٝو ٝا٘سبٖ ػّٓ صدٔ ٜیط .ٝخیبَ ٔی ؤ ٝٙثالً یه ٘ىت ٝسٙدی ٞبی خیّی دلیمی سٚ
دیٍ ٝثّذ ضذ ،ایٗ وبس تٕبْ ضذ .دس حبِیى ٝ٘ ٝایٙى ٝافشاـ  ٝ٘ ٚتفشیف ٝ٘ .ایٙىٔ ٝب حتّی اص ف ٟٓثذیٟی تشیٗ
حمبیك ٚ ٚالؼیت ٞب ػبخض ثبضیٓ تب حذّ ا ٖٚتفشیف دس ػّٓ ٘ ٝایٙى ٝث ٝخیبَ ایٙىٔ ٝثالً سیض ٜوبسی ٞبی فشٚع
دس فشٚع یه اغّی س ٚفٛساً ٔتٛخّ ٝضذیٓٔ ...ب أٚذیٓ ایٙدب حذّ اػتذاَ  ٚحىٕت ثشسیٓ٘ .مك ٝػذَ افشاـ ٚ
تفشیف٘ ،مك ٝی ػذَ ػّٓ صدٌی  ٚاثّٟی دس ثشاثش ٘مك ٝی ٔمبثُ ا ،ٖٚا ٖٚحىٕتط ٝثٟص ثشسیٓٔ .ب تٛ
ساٞیٓٔ .ب ٔی خٛاٞیٓ ث ٝحىٕت ثشسیٓ ث ٝفشٔبیص ٔشح٘ ْٛشالی .یه فشد حىیٓ دس ػیٗ حبَ و ٝثسیبس
تیضثی ٚ ٝٙاص ا ٖٚفشد ثب استؼذاد تیضثیِٗ ٘مك ٝسٙدی و ٝسیض ٜوبسی ٞبی ،اغالً ٔ ٛسٔ ٚی ضىبف ،ٝاص آ٘ٚ
ٔٛضىبف تش .ٜاص ا ٓٞ ٖٚتیضثیٗ تشٙٔ .ٜتٟب حّٓ ا ٚآ٘چٙبٖ ا ٚسٚ ٚسؼتص ثبص وشد ،ٜتب ٍ٘بٔ ٜی وٙی اٍ٘بس ٞیچ
ثّذ ٘یست! اٍ٘بس اغالً ٌٙذْ د ٚتب ٌٛسفٙذ سٕ٘ ٚی ت ٝ٘ٛتمسیٓ ثى ٝٙدس ظبٞش!!! یٕٞ ٝچ ...ٖٛحىٕت ای ٝٙو ٝثب
 ٕٝٞی تیضثیٙی ٞبش ،ثب  ٕٝٞی فٞ ٟٓبش ،ا ٖٚخشیبٖ أبْ ثبلش ػّی ٝاِسالْ س ٚو ٝاستحؿبس داسیٗ و ٝاٖٚ
ّٔؼ ٖٛخیّی حؿشت سٚ ٚاداس وشد و ٝتیشا٘ذاصی ثى .ٝٙخیّی حؿشت سٞ ... ٚیچ چی ثّذ ٘یست!! ا ٖٚثذثخت
ّٔؼ ٖٛاص اٚ ٖٚؾؼیت حؿشت ی ٝخٛسد ٓٞ ٜثیطتش تحشیه ٔی ضذ و ٝحؿشت ٞیچ چی ...أّب ٔٛلغ ػُٕ دیذ
و ٝثبثب ...حؿشت تیش س ٚپطت سش تیش تٚ ٛسف تیش ٔی ص٘!ٝایٗ ٔ ٚ .ّٕٟٝثشس ٝد ٚتب ٔكّج ٛفٕٟیذ  ٚخبس ٚ
خٙدبَ سا ٜا٘ذاخت! ایٗ ا ٛ٘ٚث ٝچبِص ٞبی ٔسبثمبت چی وطیذ ایٗ و٘ ٟٓٔ ٝی و .ٝحّٓ ا ،ٚظشفیت ا ٚایٗ
لذَس ٌستشد ٜاست و ٝاغالً ٚالؼبً خدبِت ٔیىط ٝچیضی ٕ٘ی دا٘ذ! ٘مك ٝی «ػذَ» س ٚأٚذیٓ ثشسیٓ! دس
غؿت ثی ثبوی  ٚتشسٛیی سٔ ٚب أٚذیٓ ایٙدب قٛسی تشثیت وٙیٓ دس ٘فس ٚخٛدٔ ،ٖٛو ٝث ٝضدبػت ثشسیٓ.
ثی ثبوی افتخبس ٘یست .وٕبایٙى ٝتشسٛیی سریّ ٝاست .ثی ثبوی سریّ ٝاستٔ .ب ٔ ٕٝٞی خٛاٞیٓ ایٙدب
خٛدٔ ٛ٘ٛث٘ ٝمك ٝی «ػذَ» ثشسب٘یٓ .ث٘ ٝمك ٝی «ػفّت» ثشسب٘یٓ.ث٘ ٝمكٞ ٝبی ػذَ س ٚدس ٚخٛد خٛدٔ!ٖٛ
ایٗ فؿبٞب وٞ ٝست ،دس ٚالغ دس ایٗ خّسبت  ٚاص ایٗ دیذٌبٔ ٜسئّ ٝایٙست ؤ ٝب تٕبٔی أٛسات اختٕبػی،
سیبسی ،فشدی ،خب٘ٞ ٚ ٝشچ ٝؤ ٝیبد ،ػّٕی ،ایٟٙب س ٚاثضاس لشاس ٔی دیٓ ثشای سبختٗ خٛدٔ .ٖٛتب ث٘ ٝمك ٝی
«ػذَ»ثشسیِٓ .زا ٔٛال ػّی ػّی ٝاِسالْ ٔی فشٔبیذ « :غبیَ ُٝاِؼَذَِ أٖ یؼذَ إَِشأُ فی ٘فس »ٝتب ا٘سبٖ خٛدش
دس٘ٚص ٔتالقٕ ،ٝچٍٔ ٝ٘ٛی خٛاد ی ٝفؼّبِیت اختٕبػیِ سبِٓ ا٘دبْ ثذٜ؟! تب ا٘سبٖ ٚلتی ٛٙٞص ثُجبت دس٘ٚیِ دس

٘مك ٝی«ػذَ» ٘شسیذ ،ٜچٍٔ ٝ٘ٛی خٛاد یٔ ٝذیشیت ی ٝتطىیالت س ٚث ٝػٟذ ٜثٍیشٜ؟! و ٝخٛدش دس٘ٚص وٝ
٘بثسبٔب٘ !ٝایٗ تب ث٘ ٝمك ٝی اقٕیٙبِٖ ثُجٛت «ػذَ» دس خٛدش ٘شسیذ ٜالذاْ ثٞ ٝش وبسی اص لج َٛیه ٔسئّٝ
ای ٔٛخت ٔطىالتی است! دس دسخ ٝی ا َّٚث ٝخٛدش وٚ ٝؾغ داخُ خٛدش ثیطتش ثٔ ٓٞ ٝی سیض !ٜتب ثٝ
٘مك ٝی «ػذَ» ثشسیٓ!! ٔثبِص اٌ ٝثخٛاٞیٓ دیٍٚ ٝلت ػضیضاٖ سٔ ...ٚثُ ٞیضِْ خطىی و ٝدس اخبق ٔی
سٛصدٔ ،طغ َٛسٛختٗ خٛدض !ٝأّب چ ٖٛسٛخت وبُٔ داسد ،دس ضأٖ ا ٖٚسٛخت وبّٔ ،ٝاص سٛختٙص ٞیضْ
ٞبی دیٍش ٔ ٓٞی سٛص٘ذ! اٟ٘ٚب ...ایٗ ث ٝد٘جبَ ایٗ ٘یست و ٝاٞ ٖٚب س ٚثسٛصا٘ذٔ .ثُ س ًٙداؽ ٘یست و ٝاص
آتص ٌشٔب سٌ ٚشفت،ٝث ٝدیٍشی ٔی خٛاد ثذ ،ٜخٛدش  ٖٕٛٞ ٓٞس ٍٝٙو ٝسٔ !!ٝ٘ !!ًٙبدّ ٜی سٛختی است.
ٔستؼذ ث ٝسٛخت ٚ ،ٝٙسٛختٗ وبُٔ! ث ٝد٘جبَ سٛختٗ خٛدضٞ !ٝشچ ٝخٛدش ؤ ٝی سٛص ،ٜاثش ٚؾؼی ٚ
قجؼی اص ای ٝٙو ٝدیٍشی  ٓٞدیٍ ٝثسٛصِ .ٜحظ ٝای ثطی ٝٙتٕبضب و ٝٙو ٝثجی ٓٙچ ٝغٛغبیی ث ٝسا ٜا٘ذاختٓ،
دسخب خبٔٛش ضذ! دسخب دٚد ٜضذ! ایٗ ٔطغِٛىبس خٛدض ٚ .ٝایٗ آثبسش ث ٝخٛد ثیش...ٖٚایٗ سٛختٙی وٝ
ٞست ٘ ٝا ٖٚسٛختٗ ٞبیی است و ٝدس خبٔؼ ٝضٙبسی ٔكشح ٝو ٝث ٝػٛٙاٖ یه لٟشٔبٖ ّّٔی .فال٘ی خیّی
ایثبسٌش .ٜاغالً ضت  ٚسٚص ٔی سٛص !ٜایثبس ٔی وٙذ .صٖ  ٚثچ ٚ ٝخب٘ ٚ ٝپ ٚ َٛسالٔتی  ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ٚسا فذا ٔی
ؤ ،ٝٙی سٛص ٜتب خبٔؼ ٝخٛضجخت ثط !ٝتب دیٍشاٖ ٘دبت پیذا و ٝ٘ .ٗٙایٗ ٔم ِٝٛاص ا٘ٚب ٘یست .اص ایٗ لسٓ
سٛختٗ ٞب ٘یست .فال٘ی خٛدش سٔ ٚی سٛص ٕٝٞ ٝ٘ٚس ...ٚایٗ سٛختٗ ی ٝچیض دیٍشی ست .ت ٛا ٖٚسٛختٗ
ٞب أىبٖ داسد وٕٞ ٝشا ٜثب دٚد ٓٞ ٜثبضذٕٞ .شا ٜثب ثٞٛبی ٌٙذ  ٓٞثبضذ  ٚچیضٞبی دیٍشی ثبضذٔ .ی سٛصٜ
ِٚی ثشای چی؟! ای ثسب ثشای ی ٝچیض ثذتش اص ا ٖٚو ٝدیٍشاٖ ضبیذ ٔتٛخّ٘ ٝیستٙذٔ .ی خٛاد ثشای خٛدش
ضٟشتی پیذا وٙذٔ .ی خٛاد دس تبسیخ ٘بْ لٟشٔب٘ی ثٟص ثجت ثط !...ٝاغالً خبغیتص ای !ٝٙقجؼبً اغالً خٛضص
ٔیبد ثسٛص!ٜایٙب سثكی ث ٝایٗ سٛختٗ و ٝدس ایٗ ٔم ِٝٛست٘ ،ذاسد .ایٗ سٛختٗ ،سٛختٗ ٔٙیت ا٘سبٖ است.
قٛسیى ٝخٟت دٞی یص ثش ٜثٙذ ٜی خذا ثبضذ .دس ٔحؿش خذا ،دس ساستبی ػجٛدیت »ٗٔ« ،سٔ ٚی خٛاد
ثسٛصا٘ ،ٝاص ثیٗ ثجش.ٜاٌ ٝایٗ سٛختٗ ث ٝوبس افتبد ،ثشوبت  ٚآثبس ا ٕٝٞ ٖٚخب سا فشا ٔی ٌیش .ٜایٗ ٘ ٝاص ٔمِٝٛ
ی اغبِت فشد ٝ٘ ،ٜاص ٔم ِٝٛی اغبِت خبٔؼ ٝی ٝ٘ .ٝاص ٔم ِٝٛی دسٌ ٖٚشایی ست ٘ ٝاص ٔم ِٝٛی ثشٌ ٖٚشایی
ست! ٞیچ وذ ْٚاص ٔمٞ ِٝٛبیی و ٝدس خٟبٖ ثطش ٞست ،اص ا٘ٚب ٘یست .ایٗ یه ساٙٔ ٜحػش ث ٝفشدی ست وٝ
ٕ٘ی ضٛد ثب چیضٞبی دیٍش سٔ ٚمبیس ٝوشد  ٚا ٖٚس ٚف ٟٓوشد .ا ٖٚس ٚتحّیُ وشدٞ .ش وس ثب دیذ خٛدش وٝ
ث ٝاٍ٘ ٖٚبٔ ٜی و ٖٕٛٞ ،ٝٙتحّیُ ضخػی ٌشٞٚی خٛدض ٛثشٔیذاس ٜو ٝایٗ غیش ا٘ٚبست اغالً ! ایٙدب ٚلتیىٝ
وسی خٟت ٌیشی اش سٛختٗ ٔٙیت ٔٗ ٞست ،دس ٔسئّ ٝی سیبسی ٚلتی ٚاسد ٔی ض ،ٝایٗ ٚیژٌی ٞبی
خبظّ خٛدض ٛداسد! دس ِحظٞ ٝبی ٞیدب٘بت ،دس ِحظٞ ٝبی تحشیىبت ،دس ِحظٞ ٝبی دس ِحظٞ ٝبی فتٝٙ
ٞبیِ ٕٞچ ٖٛاثشِ سیب،ٜدس ِحظٞ ٝبیِ دٚستبِٖ غٕیٕیِ خٛدش ،الٛأص ،خٛدش! اغالً یٝ

ٚؾغ خبظّ خٛدض ٛداسد .ایٗ ٚاسد ٔسبئُ ٔذیشیتی ٔی ضٕٞ ،ٝیٗ قٛس .ایٗ ٚیژٌی خبظّ خٛدش س ٚداسد.
اٌش ٔؼّ ْٛضذ و ٝا٘سبٖ ،خٛاست٘ ٚ ٝخٛاست ٝادا  ٚاقٛاس یه ُٔطت سیبسیٔ ٖٛحؽ سٔ ٚیخٛاد دسثیبس ،ٜفٛساً
استغفبس وٙذٔ .یٍ ٗٔ ٝی ٝسیبست ٔذاس ٔحؽ ٘یستٓ ٗٔ .ایٗ سیبست س ٚرغبَ وشدْٞ ،یضْ وشدْٚ ،سیّٝ
لشاس دادْ و ٝثسٛصْ ثشای ثٙذٌی خذا .ثشای ٔٗ  ٓٞایٗ وبس سیبسی ،اختٕبػی ا٘دبْ خٛاٞذ ٌشفت ٓٞ ٚ ،ثٟتش
اص ا٘ٚى ٝسیبسی ٔحؽ ا٘دبْ ٔی د،ٜا٘دبْ خٛاٞذ ٌشفت ٓٞ ٚ .سبِٓ تش اص ا٘ٚى ٝیه سیبست ٔذاس ٔحؽ ادّػب
ٔی و ،ٝٙسبِٓ خٛاٞذ ضذ ٕٝٞ ٓٞ ٓٞ ٚ .ی ثشوبت ٛ٘ ٚسا٘یت ٞبیی  ٓٞو ٝخٛاٞذ داضت ،خٛدش ٔتٛخّٝ
اٟ٘ٚب خٛاٞذ ضذ .ایٗ تٛخّٟص ٔی سٛص ٜث ٝسٛی ثٙذٌی! تب آفت ٞبی ثؼذی ا٘ٚى ٝدس ضىست ا ٖٚحشوت یب
پیشٚصیِ ا ٖٚحشوت ث ٝد٘جبَ خٛاٞذ آٔذ ،اٟ٘ٚب ٌشیجبٖ ایٗ سٕ٘ ٚی ٌیش !ٜایٗ ت « ٛغبیَ ُٝاِؼَذَِ أٖ یؼذَ إَِشأُ
فی ٘فسٔ »ٝب ٔطغ َٛت ٛسٛختٗ ٘فس خٛدٔ ٖٛثبضیٓٞ ،ش وی خبی خٛدشٔ ،ذیشیتی لجٔ َٛی وٙیٓ ،ثش
ایٗ ٔجٙبست .اغالً سٚش ٔذیشیت تٛحیذی ،ی ٝچیض ػدیجی ست .ا٘جیبء ،اٚغیبء ػّی ٟٓاِسالْ ٔب ثخٛا٘یٓ ،ثب
ایٗ دیذ ثخٛا٘یٓ ثجیٙیٓ و ٝچٔ ٝؼیبسٞبیی ثشای ٔذیشیت ٔی ت٘ٛیٓ دس تحمیمبت ٔكبِؼبتی ٔ ٖٛوطف وٙیٓ ٚ
ثشای خٟبٖ ث ٓٞ ٝسیخت ٝی أشٚص اسئ ٝثذیٓ وٛ٘ ٝتشیٗ  ٚتبص ٜتشیٗ ٔؼیبسٞبست ثشای د٘یبی أشٚص و ٝثب ٕٝٞ
ی ا ٖٚسضتٞ ٝبی دا٘طىذٞ ٜبی ٔذیشیتی چ ٚ ٝچ ٚ ٝچ !...ٝخُت ایٟٙب س ٚاسائ ٝثذیٓ! ایٗ خّس ،ٝخّس ٝی
٘ٛػی آٔٛصضی ست ثشای ایٙىٔ ٝب خٛدٔٛ٘ ٖٛالػٕ ٖٛس ٚسضذ ثذیٓ ،تشٔیٓ ثىٙیٓ .دس ثبص ادأ ٝی ٔسبئُ
 ٖٕٛٞدػبٞبٔ ،ب أٚذیٓ دس ایٗ خّس ٝایٗ دػبٞب س ٚدس خٛدٔ ٖٛتحمّك ثذیٓ .و« ٝإِِِٟی تشدُّدی فی اآلثبسِ
یُٛخِتُ ثُؼذَ إَِضاسِ ،فدَٕؼٙی ػَّیهَ ثِخذَٔ ٍٝتُٛغُّٙی إِِیهَ» أٚذیٓ ایٗ فشاص دػب س ٚدس ایٙدب ثجیٙیٓ ساستی
چىبس ثبیذ ثىٙیٓ؟ دس اٚج ٞیدب٘بت سیبسی ،اٚج تحمیمبت ػّٕی ٞیدب٘بت  ٚچٙیٗ  ٚچٙب٘ص ،دس حؿیؽ
ضىست ٞب ،دس ٘مك ٝی پیىبٖ تٕٟت ٞب،وبسضىٙی ٞب ،دس اٚج پیشٚصی ٞب ،دس تٕبْ ضشایف دَِ ا٘سبٖ س ٚثٝ
خٛد ٔی وطذ  ٚتب ا ٚس ٚاص صیبست خذا ثبص ثذاسد ،ایٙدب أٚذیٓ ؤ ٝب ایٟٙب س ٚتٕشیٗ وٙیٓ ،تشثیت وٙیٓ
خٛدٔ ٖٛس .ٚتب چ ٝخٛسی ٔب ا ٖٚخٕغِ خبقشٔ ٖٛس ٚدس ٔیذاِٖ تطتّت خبقشٞب ٍ٘زاسیٓ.ثی اسصضی  ٕٝٞی
ایٟٙب س ٚو ٝغیش خذاست س ٚلط ًٙثجیٙیٓ .خُت ضٕب ٔی ثیٙیٗ وٚ ٝلتی خٔ ٝ٘ٛی سیذ ثچّ ٝی فشؼ وٙیذ
چٟبس ،پٙح سبِ ،ٝد ،ٜضیص ٞفت سبِ ،ٝپخص  ٚپَالست ،داغ.ٝ٘ٛچی ضذ؟ ثبثب؟ دٚستٓ غٙذِی ٔٔ ٛٙثالً
وطیذ ٜاَٚ ٖٚس! ٕ٘ی د ٓ٘ٚویفٕ ٛایٗ قٛس صَد!ٕ٘ی د ٓ٘ٚخبی ٔٗ ٘طست! ٕ٘ی دٔ ٓ٘ٚذادْ س ... ٚچی ضذ! تٛ
ٔیذ ٖٚثبصی ث ٗٔ ٝتٛح ٘ذادٖ ثبصی و !ٓٙدس ث ٝدس داغ ٖٛضذ !ٜاغالً ایٗ لذس ث ٓٞ ٝخٛسد ٜؤَ ٝطمبضٓ
دیٍ ٝحٛغّ٘ ٝذاس ٜثٛٙیس !ٝدسة  ٚداغ !ٝ٘ٛخُت دس حبِی و ٕٝٞ ٝی ایٟٙب ثشای ا ٖٚداداشِ ثضسٌص ایٗ اتّفبق
ٔی افتبدٞ ،یچ حٛاس پشتی ٕ٘ی آٚسدٞ ،یچ تطتّت خبقش ٕ٘ی آٚسد .چ ٖٛایٗ اسصش ٕ٘ی راس ٜثشایص .چیضی
٘یستٗ .خُت چی ضذ ٔثالً؟! ٌبٞی دیذیذ ایٗ د ٚتب ثچّٔ ٝثالً ی ٝثبدوٙىص س ٚضٕب ی ٝخٛس ٔی ثیٙی اصش
ٔیٍیش ٜایٗ دیٍ ٝداغ ٖٛضذ ،داغٟ٘ !ٖٛبس  ٓٞدیٍٕ٘ ٝی ت ٝ٘ٛثخٛس !ٜث ٓٞ ٝسیخت .دس حبِی ضٕب اغالً چیضی
٘یست و!ٝایٗ سا ٜأٚذ « ٜفدَٕؼٙی ػَّیهَ ثِخذَٔ ٍٝتُٛغُّٙی إِِیهَ» سٔ ٗٔ ٚی خٛاْ ایٙدب ،ت ٛودبی د٘یب است؟

ت ٛوذ ْٚدا٘طٍب ٜػبِٓ؟ وذ ْٚثبضٍب ،ٜوذٚ ْٚسصضٍب ،ٜوذٔ ْٚیذاٖ سیبسی ،وذ ْٚدفتش سیبسی ،ودبی د٘یب؟!
ایٗ ٔىتت أبْ غبدق ػّی ٝاِسالْ ا٘سبٖ س ٚایٗ خٛس ٔی خٛاد پشٚسش ثذ ٜثشای آیٙذٞ ٜبی خّمت خٛدش!
افك فىشی دس اٞذاف ایٗ خّس ،ٝایٟٙبست .ؤ ٝب س ٚا٘مذس سضذ ثذ ٜو ٝپیچیذ ٜتشیٗ اٚؾبع  ٚاحٛاَ سیبسی
ٔ ٓٞی یبد ٔب اٟ٘ٚب سٔ ٚی ٌیشیٓ ٔثُ دسخت تٙٔٛٙذی و ٝپِ ِٟٗسٔ ٚی ٌیشد  ٚتجذیُ ثٔ ٝی ٜٛی ضیشیٗ
ثى ٝ٘ ،ٝٙایٙى ٝثٕٔ ٚ ٝ٘ٛشوض ػف٘ٛت ٞب ثبضذ! ای ٛٙخذا٘ٚذ لشاس داد ٜاغالً دس ا٘سبٖ .ایٟٙب س ٚثٍیشیٓ ثشای ایٗ
داستبٖ! ٘ ٝایٙى ٝث ٝخبقش یه ٔسئّ ٝی سبد ٜاختالف ٘ظش ،یه ٔسئّ ٝی خیّی اثتذایی!  ٚخذای ٘ىشدٜ
ثؼؿی ٔسبئّی و ٝایٗٔ ...ثالً یٚ ٝلتی ظشفیت وسی ٘ذاس ،ٜخُت اخجبسی و . ...ٝایٙدب أٌ ٝب ثخٛایٓ دس ٚاسد
ٔیذاٖ سیبست اختٕبع ثطیٓ ،ثب دیٍشاٖ فشلص ایٗ آی ٝستٔ .ی فشٔبیذ« :إِّٖ اِّزیٗ آَُٔٛٙا  َٚاِّزیٗ َٞبخَشُٚا َٚ
خَبَٞذُٚا فی سَجِیُِ اهللِ اُِٚئهَ یَشخُ ٖٛسَحَٕتَ اهللِ» خٟت ایٚ ٚ ٝٙلتی ضت ٔی خٛاْ ثخٛاثٓ ،ای ٓٙدس ایٗ
فؼّبِیت سیبسی ،دس ایٗ فؼّبِیت اختٕبػیٔ ،ذیشیتی ،ػّٕیٞ ،شچی ،ثجی ٓٙاآلٖ ایٗ حبَ سا دس ٔٗ ایدبد
وشد؟! و ٝث ٝد٘جبَ ایٙى ٝسحٕت خذا س ٚاآلٖ ...چٟبحسبسی داسْ؟ یب ٘ٝ؟ حٛاسٓ ث ٓٞ ٝسیخت ،ٝثشای ایٗ
آ٘كٛس ضذ ،آٖ ایٙكٛس ضذ ،فالٖ چٙیٗ ضذ ،تٕبْ ایٙدب ث ٓٞ ٝسیخت ...ا ٖٚدیٍ ...ٝثجیٙیذ خذا سخت تشیٗ
وبسٔ ٚی فشٔبیذ دیٍَٞ « ...ٝبخَشُٚا»«،خَبَٞذُٚا فی سَجِیُِ اهللِ» ،دس ػیٗ ایٗ چی ٞستٙذ؟ «یَشخُ ٖٛسَحَٕتَ اهللِ».
اغالً دسدض ،ٖٛحبَ ٛٞ ٚاض ،ٖٛتٛخّٟط ،ٖٛی ٝفشد ساست ساستی سیبسی ٔحؽ ٘یست و ...ٝحبال تب ٘ػف ضت
خٛاثطٓ ٕ٘ی یبدٞ ،ی ایٗ َٚس  ٚاَٛ٘ٚس ٔی پیچ ،ٝفشدا ثجی ٓٙچی س ٚچی چىبس ثطٝ؟!...یٚ ٝظیف ٝایست ا٘دبْ
ٔی د ،ٜثب ثٟتشیٗ ویفیت  ٓٞا٘دبْ ٔی د ،ٜثی تٛلّغ تشیٗ ٚؾغ  ٓٞا٘دبْ ٔی د ،ٜثب ٔجٙبیی تشیٗ غٛست ٓٞ
ا٘دبْ ٔی د ،ٜثؼذْ ٔی ٌ ٝو« ،ٝیَشخُ ٖٛسَحَٕتَ اهللِ» .ػّٕطٓ ٕٞیٗ خٛسٔ ،ذیشیتص ٕٞ ٓٞیٗ خٛس ،ایٙب
ٔؼیبسٞبیی است و ٝلشآٖ ٔی فشٔبیذ ،ؤ ٝب ثجیٙیٓ وبسِ فؼّبِیتی ؤ ٝی وٙیٓ اٌ ٝایٟٙب س ٚپطت سَشِش ٔیبد،
خُت ٔؼّ ٝٔٛظشفیتط ٛداسیٓ .اٌ٘ ٝیست ،فٛساً ٞطذاس ٔی د ٜثٔ ٝب !!...ی ٝآٔپشی !!..ٝصٚد ٔی ٌ ٝو ٝت ٛحبال یٝ
خٛسد ٜخٛدت خٛدت ٛداسیذ چیض حسبة ٔی وٙیذ! ثش ٚی ٝخٛسد ٜػمت! ٕٞیٗ خٛس ثشیذٔ . ...ی فشٔبیذ ،ایٙب
ٔؼیبسٖ دیٍ !ٝأبْ غبدق ػّی ٝاِسالْ ٔی فشٔبیذ« :روشُ إَِٛت یُِٕیتُ اِطََّٟٛات فی اِّٙفسِ  َٚیَمّغُ َٔٙبثِف اِغفّٝ
 َٚیُم َِّٛلّتَ ثََِٕٛاػذ اهللِ  َٚیُشِقُّ اِكّجغَ  َٚیُىسشُ أػّبًْ  » ....یؼٙی ٚلتی ٚاسد ٔیذاٖ سیبسی ضذیٓ ،اختٕبػی
ضذیٓ ،ػّٕی تذسیس ٔی وٙیٓٞ ،ش چ ٝضذیٓٛٔ ،سد سخٛع ٚالغٞ ،...ش چی و ٝضذ ،ٜثبالخشٞ ٜشچی و ٝضذ،ٜ
ثجیٙیٓ روش ٔٛت ،ت ٛا ٖٚحبَ ٛٞ ٚا ٞستیٓ و ٝاآلٖ دس ثستش افتبدیٓ؟ ٌبٞی ٔالحظ ٝفشٔٛدیٗ دیٍ ٝا٘سبٖ
اٛ٘ٚلت و ٝسشحبِ ،ٝحٛغّ ٝداسٔ ،ٜی خٛاد ث ٝایٙب یُٔ ٝطتی ثض٘ ،ٝدیٍ ، ...ٝأّب حبال ؤ ٝثالً ٔشیؽ ثذحبَ
ضذ ،ٜاص حٛغّ ٝافتبد ،حتی ضٙیذٖ یه خٛاة سالْ س ٓٞ ٚحبؾش ٘یست!! ثٟص ٔیٍ ٝو ٝآلب ایٗ ضشثتٛ
ثفشٔبییذ ثخٛسیذ ،خیّی خٛضٕض ،ٜاٍ٘بس ثٟص فُحص ٔی دیذ! حٛغّ ٝاغالً ٞیچ چی ٘ذاسدٞ .بٖٔ !...ب ایٙدب
أٚذیٓ پٙب ٜآٚسدیٓ ثٔ ٝحؿش حؿشت ،ثٔ ٝىتت حؿشت ،دس ایٗ د٘یبی پُش آضٛة ،دس ایٗ د٘یبی پُش فت ٝٙثٝ
ایٗ ثشسیٓ .دس اٚج سالٔتی حبَ ٛٞ ٚایٕ ٖٛدس أ ٖٚشیؿی و ٝافتبد ٜاآلٖ صاس صاس ٘بِٔ ٝی ص٘ !ٝحبَ ٛٞ ٚأٖٛ

ا ٝ٘ٚأّب دس اٚخ .ٝاٌ ٝثشایٕ ٖٛیه دوتشی ثٍ ٝو ٝخُت آلب یٞ ٝفت ٝثشات دیٍ ٝػٕشی ثبلی ٘یست! یٞ ٝفت ٝی
دیٍٔ ٝی ٔیشیذ! حبال ثیبسیٓ ُٔذیشوُّّی ،حُىٓ سیبست چی سٚ ،ٚصاست فالٖ س ،ٚاغالً چٔ ٝض ٜای ٔی دٜ؟! چٝ
ٔض ٜای داسد؟! ایٗ حبَ ٛٞ ٚا س ٚدس اٚج ایٙىٚ ٝصیش ٞستیٕٓ٘ ،بیٙذٞ ٜستیٓ ،سئیس ٔدّس ٞستیٓ ،سئیس
خٕٟٛس ٞستیٓ ،دس ػیٗ ایٗ اآلٖ ٔیٍٗ و ٝدیٍ ٝثجشیذ اػذأص وٙیذ! ٞبٖ !...ایٟٙب سٔ ٚی خٛاد اص ٔب ...یٝ
چیض ػّٕیبتی ست .ایٙب ی ٝچیض تئٛسی ٘یستٙذ و ،ٝایٙب ػّٕیبت ،ٝایٟٙب سبختبسِ ٙٞذس ٝیِ لٛاػذ ٚخٛدیِ
آفشیٙطیِ ٔبستٙٔ .تٟب حبال ٔظّٚ ْٛالغ ضذٖ ٔثُ خٛدض ،ٖٛوّٕبتطٔ ٓٞ ٖٛظّٚ ْٛالغ ضذ ،ٜخُت ایٗ یٝ
حشف دیٍشی ستٚ .الؼیت أش ای.ٝٙاٌ ٝثجیٙیٓ ثؼذ اص یه فؼّبِیت اختٕبػی ،سیبسی ،ثؼذ اص ٔٛفّك ضذٖ دس
یه خّس ،ٝثؼذ اص ٔزاوش ٜی ثب یه دٚستٕ ٖٛدس یه ٔٛؾٛع سیبسی ،اختٕبػیٞ ...ش چی ؤ ٝی خٛاد ثبض،ٝ
دیذیٓ دس ػیٗ حبَ تٛخّ ٝداسیٓ ٔب سٔ ٚی خٛاٖ ث ٝاػذاْ ...ی ٝسبػت دیٍ ،ٝاٛ٘ٚلت ایٗ آثبس و ٝثبص ضذ،
اٛ٘ٚلت ایٗ اخشای أ ٛ٘ٚب ثخٛایٓ ،ایٙب ٔؼیبس٘ذٔ ... .یٍیٓ ٘ ٝت ٛاِ ٖٚحظٕٞ ٝچ ٖٛحشاستٌ ،شفت ٕٔٞ ،ٛٙچٖٛ
ٞیدبٖ  ٚاحسبسبت ٌشفت ٔ ،ٛٙا٘ٚدب دیٍ ِٛٚ ...ٝحك  ٓٞثبضٓٛٔ ِٛٚ ،فّك  ٓٞثبضٓٞ ،شچی ٔی خٛاْ ثبضٓ.
ایٟٙب ث ٝدسد ایٗ ٔسیش ٕ٘ی خٛس .ٜایٟٙب ٔكبِت خیّی ٕٟٔی ثٛد و ٝحبال ث٘ ٝظش ٔی سسیذ ث ٝػشؼ ثشس ٝوٝ
دس ایٗ خّسبت ،یه خّس ٝایست و ٝافك ٞبیص ثٟتش ٜو ٝا َّٚثبص ثط ٕٝ٘ٛ٘ . ...ٝی ایٗ وبسٞب صیبد أٚذٜ
سفت ،ٝصیبد أٚذ ٜسفت ،ٝخیّی ػدیج ،ٝثٙذ ٜخٛدْ ث ٝچطٕٓ دیذْ ،اٚایُ ا٘مالة اِٚیٗ ٕ٘بیٙذ ٜی ٔدّس س ٚدس
یىی اص ضٟشٞب ،اٛ٘ٚلت خیّی داؽ ثٛدٔ ،سبئُ ی ٝخٛس دیٍشی ثٛد اغالً ...ث ٝخبقش اختالف ا٘تخبثبتی ،ثشادس اص
ثشادس ،ثشادس اص پذس ،دٚست اص دٚست ،دس یه سٍٙش ثب ٓٞخ ٖٛخ٘ٛیِ  ٓٞثٛد٘ذ ،فذای ٔ ٓٞی ضذ٘ذ ،ث ٝخبقش
یه ٔكّت اختالف ا ٖٚلذس ػٕیك ضذ ،ضیكبٖ ٕٞچ ٖٛآٚسد  ...تب آخش اآلٖ و ٝسی  ٚچٙذ سبِٔ ٝی ٌزس،ٜ
اآل٘ٓ ث ٓٞ ٝدیٍ ٝسٚضٍ٘ ٛ٘ٛبٕ٘ ٜی و !ٗٙچ ٖٛضیكبٖ أٚذ ،ی ٝاِفبظی پیص أٚذ ،ی ٝپشد ٜدسی ٞبیی ضذ ،یٝ
ٔسبئّی پیص أٚذ و ٝثحث ا٘تخبثبت سفت اٛ٘ٚس اغالً !! ضذ ی ٝچیض ...ی ٝچیضٞبی ...ی ٝدَ صدٌی ٞبی ...یٝ
ٔكبِت خالف ضأٖ یه ٔثالً فشص٘ذ ث ٝپذس ،پذس ث ٝثشادس ،ا ٖٚیىی ث ٝا ٖٚیىی ،ایٟٙب ٞستٙذٌ ...زسی ست.
حؿشت آلب فشٔٛد٘ذ و ٝضٛس ا٘تخبثبتی ثبضذ٘ .فشٔٛد٘ذ و ٝخذای ٘ىشد ٜأ٘ب سَخُُ ثبضذ .ایٗ أ٘ب سَخُُ ،ا ٖٚأ٘ب
سَخُُ ،ا ٖٚیىی ...دس ٔمبثُ چیض دیٍشی سا فشٔٛد٘ذ آخ ...ٝفشٔٛدٖ ا٘ٚی و ٝا٘تخبة ٔی وٙیذ ٘مك ٝی ؾؼف
ٞب  ٚلٛت ٞبی ٌزضتٞ ٝب س ٚثجیٙیذ ٘ ٚمكٞ ٝبی لّٛت ٞب ٔالحظ ٝثط٘ ،ٝمك ٝی ؾؼف ٞب ٘جبضذٕٞ ٚ .یٗ
قٛس ثشیٓ خّٕٞ .ٛیٗ قٛس ثشی خّ ٛیؼٙی چٝ؟ یؼٙی سٚص ث ٝسٚص ،دٚس ٜث ٝدٚس ،ٜاٖ ضبء ا ...ثشسیٓ ث ٝسٚصی وٝ
ٔؼیبسٞبی غشثی ث ٝوّّی اص ثیٗ ثش ٜدیٍ ،ٝدیٍٔ ٝؼیبسٔ ٖٛایٗ ٘یست و ٝایٗ آلب ثٟتش وبس و ٝٙثت ٝ٘ٛدسست
ثى ،ٝٙخیبث ٖٛوطی ش فالٕ٘٘ ،ٝی د ٓ٘ٚفالٖ ثش٘بٔ ٝایٗ قٛس است ...ایٟٙب دیٍ٘ ٝیست .ایٟٙب ٌزضت .ٝثشس ٝثٝ
ایٗ و ٝایٗ آلب چ ٝلذس خٛدض ٛسبخت ٝدس ثٙذٌی خذا؟!  ٚچمذس ٔی ت ٝ٘ٛدس خبٔؼ ٝصٔی ٝٙی سبختبسی
ثٙذٌی خذا س ٚسا ٜثیب٘ذاص .ٜدیٍٛ٘ ٝثت ث ٝایٗ ٔشاحُ ٔی خٛاد ثشس !ٝاِجت ٝداس ٜایٗ ث ٝتذسیح ا٘دبْ ٔی ٌیش.ٜ
ث ٝػٙبیت حؿشت ٔب ا٘تخبثبتی س ٚو ٝدس اِّٚیٗ دٚس ٜسیبست خٕٟٛسی وطٛس داضتیٓ ،أشٚص یىی ٘یست!

دسٔدّس داضتیٓ ،یىی ٘یست .خیّی اص ٔٙحشفیٌٗ ،شٞ ٜٚب و ٝخٛدض ٖٛس ٚلیِّٓ ا٘مالة ٔی د٘ٚستٗ ،رِیال٘ٝ
خذا ایٟٙب س ....ٚس ٚث ٝسضذ .ٜأّب ا٘مذس آٞست ٝاست و ٝضبیذ ا٘سبٖ اٌ ٝایٟٙب دلّت ٘ى ،ٝٙخُت ضبیذ ٔتٛخّٝ
٘جبضذٔ.ب تٛخ ٖٕٟٛث ٝیه سشی ٔؼیبسٞبیی و ٝحؿشت آلب ٔی فشٔبیٙذ ...سیض ث ٝأ ٖٚؼیبسٞب دلّت ثىٙیٓ.
فشٔبیطبت ایط ٖٛی ٝدلّت خبغّی سٔ ٚی خٛاٞذ دس فشٞیختٍب٘ی و ٝثب ػٛاْ ٔشدْ فشق داسد! ٔحٛس اغّی ،اٖٚ
ٔؼیبسٞبست ؤ ٝب ....خُت دس ا٘تخبة دیٍش ثضسٌٛاساٖ ،خُت ایٗ یه ٔسئّ ٝی قجیؼی ست .أّب اغُ ٘یست!
اغُ ثشایٕ ٖٛسٞجشٔ !ٝ٘ٛثشایٕٔ ٖٛؼیبسٞبی ا ٖٚحؿشت ،ٝاضبسات ا ٖٚحؿشت ،ٝثب ٚخٛد ایٗ ٘ؼٕت ثضسي خبیی
ثشای اختالف ٘یست! خٛضجختب٘ ٝدس ٘ظبْ  ٚسیستٓ

ٔتشلّی اسالٔی ،تٕبْ خبیٍبٞ ٜب تؼشیفطٖٛ

ٔطخّػ!ٝخبیٍب ٜدِٚتٔ ،دّس ،ضٛسای ٍٟ٘جبٖ ،لب٘ ،ٖٛػّٕب ،ػبّٔ ٝی ٔشدْٔ ،دشیبٖ ،صٖٔ ،شد...،حبال سػبیت
ثط٘ ٝط ٝی ٝثحث دیٍشی ست .خبیٍب ٜسٞجشی ،حتّی خبیٍب ٜأبٔت٘ ،جّٛتٔ ،ب دی ٖٕٛٙخیّی دلیم ،ٝوبّٔ.ٝ
چیضی ٘ذاسیٓ و ...ٝخبیٍب ٜفتٛا ،خبیٍب ٜحُىٓ ،خبیٍبٔ ٜشخؼیت ،خبیٍب ٜتٕبْ ٔیذٞ ٖٚب اِحٕذهلل دس ضیؼٝ
دلیك ٔطخّع ٚاؾحٔ .ٝطىّی ٔب ٘ذاسیٓ وَٚ ٝخَت اختالفی ثبضذٛٔ ،خت تٙطی ثبضذ ،سٛءظٗ ٞبی ثی خبیی
ثبضذ ٚ .دس ٞش حبَ یه ٔكّجی ست و ٝفػُ اِخكبة دس تٕبْ خٟبت ،چ ٝدس خٟبت فمٟی ٔ ،ٖٛا٘ذیط ٝای
ٔ ،ٖٛثش٘بٔ ٝسیضی ٞبیٕ ...ٖٛتب ثجیٙیٓ ...دس ٔسبئُ اختٕبػی ،سیبسی ػدّ ٝثش ٕ٘ی داسد ،یه سیبست ٔذاس
پخت ٝصٚد تػٕیٓ ٕ٘ی ٌیشد ،ػدّٕ٘ ٝی وٚ ،ٝٙالؼبً ٔمبْ ٔؼظّٓ سٞجشی چ ٝضخػیت ػظیٕی ،حفظ ٝا...
تؼبِیٞ ،یچ یبدْ ٕ٘ی س ٜدس ثٙی غذس و ٝفشاس وشد اٛ٘ٚلت چ ٝایٟٙب ...اٛ٘ٚلت دس یىی اص خكجٞ ٝبی ٕ٘بص
خٕؼ ...ٝثؼذ اص ضٟبدت ضٟیذ ثٟطتی ثٛد یب فشاس ثٙی غذس ثٛد؟ ٕ٘ی د ٓ٘ٚحبال .دلیك دیٍ ٝیبدْ ٘یست .حبال
ػجبست ٞیچ یبدْ ٕ٘ی س ،ٜا ٖٚصٔبٖ ٕ٘بص ،خكجٞ ٝب فشٔٛدٖ ؤ ،ٝب یه سشی دسد دَ ٞبیی داضتیٓ ...و ٝایٟٙب
س ٗٔ ...ٚحبال ٘مُ ٔؼٙب ٔی و ٓٙدیٍ ،ٝػیٙبً دیٍ ٝیبدْ و ٝسفت ،ٝلشیت ث ٝایٗ ٔؿٕ ،ٖٛو ٝایٟٙب س ٚدیٍ ٝلػذ
داضتیٓ دس سی ٖٛٔ ٝٙث ٝلجش ثجشیٓ ،ضشح غذس ٚثجیٗ !!!!!...تب یه ٔسئّ ٝای و ٝت ٛدَ ٔٗ است ثستشش ثبص
٘طذ٘ ،ٜپخت ٚ ٝصٔی ٝٙی ٌفتبس  ٚاخشا  ٚچی  ٚچٞ ،ٝش چی ٔی خٛاد ثبضذ ،ثبص ٘طذٔ ٜب وسی ٘یستیٓ خبٔؼٝ
س ٚث ٓٞ ٝثشیضیٓ! ضتبة ٕ٘ت وٙیٓ ،ػدّٕ٘ ٝی وٙیٓ .سیبست ٔذاس پختٔ ،ٝثُ ٔی ٜٛای و ٝتب ٘شسیذ ،ٜتب
دستت ثٍیشی ثِجُش ٜثیفت .ٝوبَ ٘ ٚبسس ٝثىط ٝپٛست س ٚث ٓٞ ٝثشیض ،ٝ٘ٚث ٓٞ ٝثض٘ ،ٝایٗ سش٘ٛضت خبٔؼ ٝست.
خبٔؼ ٝاِىی ث ٝایٙدب ٘شسیذ ،ٜخبٔؼ ٝا٘سبٖ اغالً ٚالؼبً احسبس ٌشد  ٚغجبس ٕ٘ ٓٞی و ٝٙدس ثشاثش ػظٕت ایٗ
ا٘سبٟ٘بیی و ٝته ته ایٟٙب ،ضٟذا سٚ ، ٚغیت ٘بٔٞ ٝبض ،ٖٛایٗ خبقشاتط ،ٖٛاخالغط«،ٖٛسُجحَبٖ اهللِ
اِؼَظیِٓ» .یىی اصٞ ،یچ ٚلت ایٗ ثٙذ ٜاص یبدْ ٕ٘یش ،ٜاغالً دسس ٝایٟٙب دیٍ ،ٝیىی اص ضٟیذاٖ ؤ ٝفمٛد اِدسذ
ضذ ٘ ٚیبٔذ خسذض ،ٖٛثؼذ ٔؼّ ْٛضذ ایٗ خٛدش اص خذا خٛاست ٝثٛد ایٗ س .ٚچشا؟! ثشای ایٙى ٝچٖٛ
ٔخػٛغبً اٚایُ خ ،ًٙخیّی پُش ٞیدبٖ ثٛد تطییغ خٙبصٞ ٜب ،فٛق اِؼبد ،ٜثبصاس سٔ ٚی ثستٗ ٔ ٕٝٞ ٚی
سیختٙذ  ٚقجُ  ٚچی  ٚچٔ .ٝی سفتٙذ ٔٚشدْ استمجبِ ٛخٛ٘ٛادض .ٖٛاٚؾبػی دیٍ !!...ٝثضسٌٛاس تشسص اص ایٗ
ثٛدٍ٘ ،شا٘یص اص ایٗ ثٛد و ٝخٙبص ٜی ٔٗ ثشٔی ٌشد ،ٜتطییغ ٔیط ،ٝدس ایٗ غح ٝٙی خالَِ تطییغ ث ٝپذس ٚ

ٔبدسْ ػُدت ٔیبد! أهللُ أوجَش!! ا٘سبٖ ودبٞب سسیذٜ؟! وی ٞب ...رغبَ ضذ٘ذ تب خبٔؼ ٝث ٝایٙدب سسیذ ،ٜا ٖٚسٚص
ضبیذ ٔٗ ت ٛلٙذال٘ ٓٞ ٝجٛدْ!اآلٖ چ ٝخٛس ٔیط ٝو٘ ٝظٓ خبٔؼ ٝس ،ٚحشوت ٘ٛسا٘ی اختٕبع س ٚثب د ٚتب وّٕٝ
ؤ ٝثالً ایٗ َٚس  ٚاَٛ٘ٚس ضذ ،خیّی ساحت ،ث ٓٞ ٝثض٘ٓ .ایٗ خٛس ٘یست! ٔسئِٛیت خیّی سٍٙی!ٝٙثبصی وشدٖ ثب
٘ظٓ خبٔؼ ،ٝثب سیستٕی و ٝتب حبال ث ٝایٙدب سسیذَٚ ،ٜخت ثَٚ ٝختِ ایٗ وطٛس خ ٖٛسیخت ٝتب ث ٝایٙدب سسیذ.ٜ
خ ٖٛوی ٞب؟! چٙیٗ ا٘سبٖ ٞبیی!! و ٝخٛدش وٞ ٝیچ چی ٞبٍ٘ ...شاٖ پذس ٔ ٚبدسض ٝحتّی!! دس حبِیىٗٔ ٝ
چ ٝلذس ا ٖٚػُدجٓ س ٚوٙبس صدْ؟!چمذس ٚؾؿغ خٛدْ س ٚخٕغ  ٚخٛس وشدْ؟! چ ٝلذس اٛٔ ٖٚلغ و ٝاحسبس
وشدْ حشف ٔٗ دسست اص آة دسأٚذ ،ثبد ت ٛدٔبغٓ ٘یفتٝ؟! چمذس خٛدْ سٔ ٚشالجٔ ٝی وٓٙ؟! چمذس ٔحبسجٝ
ٔی وٓٙ؟! چمذس ضت ٔی ثی ٓٙو ٝایٟٙب ،ت ٛخ ّٛافتبدْ یب یٚ ٝالؼیت یب ٔؼیبسی ،ٝتبص ٜتطخیع ٔٗ دسست ٓٞ
ثبضذ ،خیّی احتیبـ ٔی خٛاد وٛٔ ٝاظت ثبضٓ ٘ظٓ خبٔؼ ٝث٘ ٓٞ ٝخٛس ،ٜتب چ ٝسسذ و ...ٝثؼؿی اص ػضیضاٖ
خیّی صٚد تػٕیٕٕی ٌیش٘ذ ،خیّی صٚد ٚاسد ٌٛد...ا ٛ٘ٚث ٝایٗ ...ای ٛٙث ٝایٗ ...ایٟٙب ..دس ٞش حبَ ی ٝدسد دِی
ثٛد ،یه یبدآٚسی ثٛد دس دسخ ٝی ا َّٚحمیش ثشای خٛدش ،و ٝایٙب ٔی یبد ٔیٍزس ،ٜدٚساٖ ٔیبد ٔیٍزس ،ٜایٗ
ا٘تخبثبت ،دٞ ٜب اص ایٟٙب أٚذ ،ٜسفت ٚ !ٝأّب ا٘ٚی ؤ ّٕٟٝٔ ٝب ا ٖٚاغ ،ِٖٕٛٛا ٖٚافك حشوتی ٔ ٖٛدس ایٗ
خّسبت ،دس ایٗ ٔسبئُ ،اغُ است  ٚلبثُ تٛخّ.ٝاٌش احسبس وشدیٓ و ٝخُت ثبالخش ،ٜایٗ خُت اسالْ ای ٛٙدادٜ
دیٍ ،ٝخُت ػمیذ ٜآصاد ،ٜخُت تب وسی و ،...ٝصٚس وٕ٘ ٝی ت٘ٛیٓ ثٍیٓ و ٝآلب ت ٛچشا ٔثالً آلبی ػَٕش ٚسٔ ٚثالً
ٔیٍی ،ا ٖٚثبضذ؟ ٘ ٝدیٍٔ ٝب ٕٞچ ...ٖٛیب ا٘ٚىٌ ٗٔ ٝفتٓ ...ت ٛدیٍ ٝوبفش ضذیذ!!! ت ٛوذ ْٚآیٌ ٝفتٝ؟! تٛ
وذ ْٚسٚایت ٌفتٝ؟! وذ ْٚػمُ ٔی ٌٝ؟! خُت تطىیالتی و ٝایٗ  ، ...ٕٝٞاغالً فشٔبیص خٛد لشآ٘ ،ٝایٗ آی ٝسٚ
دیٍ ٝثٙذ ،ٜلػذ ٘ذاضتٓ حبال ،خٛدش فشٔٛد ٜو ٝدس ٔٛسد پیبٔجش ،پیبٔجشی و٘ ،ٝٙجّٛت َِٛٚ« ،خَؼَّٙبَّٔ ُٜىبً
ِدَؼَّٙب ُٜسَخُالً ِّ َٚجَسٙب ػَّیَٔ ٝب یَّجِسُ »ٖٛاساد ٜی خذا اغالً ثش ای ،ٝٙلشاس ثبض ٝو ٝحتّی ا٘ ٖٚجی اص ٔالئى ٝثبض،ٝ
ٔ ٖٕٛٞالئى ٝسا  ٓٞث ٝغٛست یه ٔشدی! سٚی صٔیٗ ...ایٙدب ٔالئى ٝدیذٕ٘ ٜی ض ،ٝیه َٔشدی !ٝتب اٖٚ
اضتجبٞبت ،ایٗ اِتجبسبت ،ایٗ ضجٟبت ،ایٗ ٔیذاٖ ٞب ،ثیبد و ٝتب ٞش وس ٚؾغ خٛدش س ٚثجی ٝٙداس ٜچىبس ٔی
وٙذ؟!ایٗ اساد ٜی خذاست!! ایٗ سا خذا داد ،ٜخُت ر ٗٞا ٚثش یٔ ٝجٙبیی آلبی ػَٕش ٚس ٚا٘تخبة وشد ،ٜا ٖٚآلبی
صِیذ س .ٚثّ ،ٝا٘ٚى ٝا٘تخبة ٔی وٙیٓ دس ٔمبثُ ٚالیت ٘جبضذ ،دس ٔمبثُ ٘ظبْ ٘جبضذ؛ ایٗ ٔؼیبسٞبی ،خفّ
لشٔضٞبیی ٞست .ا٘ٚدب ثّ ،ٝا٘ٚدب  ٕٝٞاتّفبق ٘ظش داسیٓ و ٝثبیذ ٔجبسص ٜثىٙیٓ ... .ثب ا ٖٚاغِٛی و ٝتٛؾیح دادٜ
ضذٔ ٝ٘ ،جبسص ٜی ٞیب ٚ ٛٞداد  ٚفشیبد! ا ٖٚاغِٛی و ٝثب ا ٖٚاغ َٛخبظّ خٛدض !ٝأّب اٌش ػشؼ و ٓٙدس ٔمبثُ
٘ظبْ ٘یستٚ ،الیت ٘یستٕٞ ،سٛی ثب ٚالیت ،ٝخُت حبال ایٙدبٚ ،لتی ضٛسای ٍٟ٘جبٖ تأییذ وشد ،ٜثّٔ ،ٝشاحّی
ٌ ...زضت ِٛٚ ،ٝضٛسای ٍٟ٘جبٖ دس ٔٛسدی ٔحزٚس داضت و ٝآلبی ػَٕش ...ٓٞ ٚاِحٕذهلل سضذ خبٔؼ ٖٛٔ ٝایٗ
لذس سسیذ ٜثبال و ،...ٝاِجتّ ٝایٟٙب  ٓٞسبثم ٝثٛدٖ اص ایٗ لجیُ ٔسبئُ ،تبص ٕٝٞ ٜی ایٟٙب  ٓٞضذ ،ایٗ ٔدٕٛػٝ
و ٝاِحٕذهلل ث ٝیبٚساٖ حمیمی ٔمبْ ٚالیت ،سٞجش ػظیٓ اِطأٖ ٔ ،ٖٛخُت داس٘ذ ،لبثُ تٛخّٞ ٓٞ ٝست ،ایٙدب
دیٍش ،خُت ٔب حسبسیت ٘ط ٖٛثذیٓ و ٝآلب ت ٛچشا فالٖ أش س ٚفالٖ...؟!  ...فٞ ِٟٓش فشد ثشای خٛدش!! ٚلتی

ٔؼیبسش س ،ٚسٚی ٔؼیبس ا٘دبْ ٔی د ،ٜایٙدب دیٍش ت ٛا ٖٚحذ ٘یست وٙٔ ٝدش ث ٝیه تؼبسؾبت  ٚتؿبد ٞبیٚ ...
ٔكّت آخش ایٙى٘ ٝجبیذ خّف ثىٙیٓ تحّیُ ٞبی ػّٕی  ٚثشسسی ٞبی ػبِٕب٘ ٝس ٚثب ی ٝسشی ٘ظشیبت ضخػی!!!
خُت ایٗ خب اغالً ثشای  ٕٝ٘ٛٞدیٍ .ٝی ٝفشدی ٔیبد ،ی ٝاستبدی ٔیبد ،استبد دیٍ ،ٝا ٖٚیىی استبد ،خٛد
ػضیضاٖ ،اغالً ٞش فشدی یه ٘ظشی داسد ،ػبِٕب٘ٔ ،ٝجٙبیی ،قشح ٔی و ٝ٘ ،ٝٙآلب! ت ٛثبیذ دٙٞتُٟٔ ٛش ثض٘ی! ایٙىٝ
دسست ٘یست .ضٕب ٔجٙبت !...ٖٛتؼػّت اغالً ،ػػجیت  ٚتؼػّت یىی اص خكش٘بن تشیٗ چبلٞٛبیی ست وٝ
خُشدخُشد ٔی و ٝٙسا ٜحك سٚ !ٚلتی اسالْ خٛدش اخبص ٜداد ٜضىُ س ٚثبص وٙیذٔ ،جٙبیی ،ػبِٕب٘ ،ٝثی غشؾب٘،ٝ
ٔٗ چ ٝوبس ٜاْ ثیبْ ...دٙٞتُٟٔ ٛش ثض٘ٓ ٗٔ .یه ...حبال یه خّس ٝای خٛدٔب٘یِ خػٛغی ثبض ،ٝثّى ٗٔ ٝفشدا
یه لذستی دستٓ ثشس ٕٝٞ ... ،ٝسا ٔی وُطٓ و ٝت ٛچشا چی ضذی! فؿبی ػّٕی وبسش اغالً  .ٕٝ٘ٛٞیٝ
ٔسبئّی ٔكشح ٔی ض ،ٝحّّبخی ٔی ض ،ٝػبِٕب٘٘ ٝمذ ٔی ض٘ ،ٝظش دادٔ ٜی ض،ٝخُت ٔب ای ٛٙتطٛیك وٙیٓ ،اٖٚ
س ...ٚث ٓٞ ٝثض٘یٓ ،ایٗ ٞب ،خذای ٘ىشد ،ٜیه خٕغ صیجب ٛ٘ ٚسا٘یی و ٝسبَ ٞب ثضسٌٛاسٞب صحٕت وطیذ ٜا٘ذ  ٚتب
ایٙدب سس٘ٛذ ٜا٘ذ... .ضبیذ ثؼؿی اص ػضیضاٖ ،اِحٕذهلل ث ٝثشوت ٕٞیٗ ػضیضاٖ  ٚاسبتیذ  ٚخّسبت داس٘ذ یٝ
چیضٞبیی ادّػب ثىٙٙذ ٞستٙذ ،ایٟٙب خیّی ٘بضىشی ٘جبضذ  ٚإٖ ضبء اٛٔ ...اظت ٘ىتٞ ٝبی دلیك ثبضیٓ و ٝدس
ایٗ ٌزسٌب ٜپشفت ٓٞ ٝٙو ٝپیص ٔیبد إٖ ضبء ا ...ثِ ٝكف خذا ،ث ٝػٙبیت خذا ،إٖ ضبء ا ...أُّٔت اسالٔی ،إٖ ضبء
ا ...تؼبِی ث ٝسشثّٙذی اص ایٗ أتحبٖ  ،ٓٞإٖ ضبء ا ...پیشٚصٔٙذا٘ ٝثیش ٖٚثیبد.
 َٚغَّّی اهللُ ػَّی ُٔحَّٕذٍ  َٚآِ ٝاِكّبٞشِیٗ

