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ياظايی ،قحن ،اضحالف ،خًگ ،نؽک و گمؽاهی اؾ و یژگیهای باؼؾ آوؼوؾگاؼ بىظ .بثپؽقحی ،هیگكااؼی،
لماؼباؾی ،پىچگؽایی و اقحبعاظ هىج هیؾظ .جعًبات يژاظی و لبیلا ای بیاعاظ هایکاؽظ .غااؼجگؽی ،چپااو و
ؼاهؿيی اهاو ايكاوها ؼا بؽیعه بىظ .هیچ يهايی اؾ اهًیث ،يظام ،زکىهث و لايىو وخىظ يعانث .ايكاايیث با
لعؼی قًگع نعه بىظ ک ظضحؽاو ؼا ؾيعه ب گىؼ هیکؽظ و اؾ جؽـ فمؽ و افالـ فؽؾيعاو ؼا هیکهاث .ؾيااو اؾ
هیچ اؼؾل اخحماعی بؽضىؼظاؼ يبىظيع .جماهی هػاهب بؿؼگ خهاو و کحاب ظیًای لاعین ظقاحطىل جسؽیاف
گهح  ،هاهیث و ؼوذ ايلی ضىظ ؼا اؾ ظقث ظاظه بىظ .اؼؾلهایی ک پیاهبؽاو الهی بؽای بهاؽیث با اؼهاااو
آوؼظه بىظ ،ؾیؽ آواؼ ضؽاف ها هعفىو و جىزیع ضالى بؽای الل  ،پهث ابؽهای هحؽاکن ياپعیع گهاح باىظ .خهااو
بؽ لب پؽجگاهی اؾ آجم لؽاؼ ظانث و بهؽیث با قؽعحی قؽقامآوؼ ب قىی ضىظکهی ظؼ زا زؽکاث باىظ .جاا
ایًک هًث و ازكاو الل هحعا ناهل زا بهؽیث گؽظیع؛ يىؼی ظؼضهیع و يابر قاعاظت علاىم يماىظ جاا
يابىظی و هسى ایى جاؼیکیها ؼا آغاؾ يمایع.
آؼی ،هسمع آضؽیى قفیؽ الهی هبعىخ گؽظیع و بؽای بهؽیث اؼهااوهای اؼؾيعه ،عغایای خاو یاعاو
و هعی های جاؾه آوؼظ .هسمع آهع و يفس خعیاعی ظؼ کاؼياها بهاؽیث ؼلان ؾظ کا ظؼ آو ،بهاؽیث با
بؽاظؼی و بؽابؽی ،ؼفعث و بؿؼگی ،فؽهًگ و جمعو ،اضاالو و ؼبايیاث و جعهاع اضاللای و اخحمااعی ظقاث
یافث .ععالث ظؼ اخحمام زاکن گهث و بكاط ظلن و اقحبعاظ و فكاظ بؽچیاعه ناع .هاؽظم اؾ بؽظگای بًاعگاو
ؼهیعيع و ب الل یگاي ؼقیعيع .هسمع ظؼ کالبع پژهؽظه بهؽیث ،ؼوزیا و يهااط ،هماث و بلًاعيگؽی و
عؿت و کؽاهث ب وخىظ آوؼظ .با آهعو هسمع بهؽیث اؾ یک فًل ضهک و پاییؿی با فًال گال و بهااؼ
هًحمل نع .عبیعثها عىٌ نع .ظلها با زؽاؼت ایماو و يیؽوی ههؽ و عاعف يهااط گؽفاث .عملهاا باا ياىؼ
جاؾهای ب ايكايیث ظقث ظاظ و با ععن و هؿه بیقابم ای آنًا نع.
ایماو ،ؼونًی و ضیا گؽفث .قؽهكحی 
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هسمع ایى پیامآوؼ الهی ک خهاو ؼا عؽاوجی ظوباؼه بطهیع ،هؽظی ؼاقحگى و يیکاى قؽناث باىظ و اؾ
و یژگیهای اضاللی واال و يفاجی بكیاؼ پكًعیعه بؽضىؼظاؼ بىظ .فکؽ و ايعیه هسمع اؾ هم هؽظم کاهلحؽ
و ظاؼای هبايی فکؽی هسکن و اقحىاؼ بىظ .ظؼ هیاو هؽظم آو ؼوؾگاؼ ب نؽافث و يدیبی نهؽه باىظ .لاىهم او ؼا
ياظق و اهیى يعا هیؾظ .ظؼ قطاوت يظیؽ يعانث .بؽ لل يبؽ و نکیبایی هیظؼضهیع .اؾ هم با زیاجؽ بىظ.
ندامجؽیى هؽظهاو بىظ .هیچ کف ب ؾهع و جمىای ایهاو يمیؼقیع .ظؼ بلًعای جىاضع و فؽوجًی لاؽاؼ ظاناث.
عاظلحؽیى ايكاوها و ههؽباوجؽیى هؽظم ظؼ زك افؽاظ ضعیف و ياجىاو بىظ .ؾياعگیال هثال ظیگاؽ ابًاای بهاؽ،
عبیعی بىظ و با هم هظاهؽ ضیؽ و ضىبی قؽ آنحی ظانث .اهل عهك و عغؽ و يیایم بىظ .گااهی هىهاایم ؼا
بلًع هیگػانث جا ب ظونم بؽقع .هىهای بلًعل ؼا همیه ؼوغى هیؾظ و ضىنبى يگا هایظاناث .گااهی
لباـ ؾؼظ هیپىنیع و آقحیى پیؽاهًم گااهی کىجااه باىظ .چهامايم ؼا قاؽه هایکاؽظ .کىظکااو ؼا ظوقاث
هیظانث و هیبىقیع .ظضحؽاو ؼا های ضیؽ هیظايكث .ؾياو ؼا گؽاهی هیظانث .بًا با عاؽف ؾهايا ال ؾيااو
هحععظی ظانث .ظؼ بؽابؽ ؾياو يؽهطى یی پیه هیکؽظ و قطث يمیگؽفث .هیچ عالل ای ب هاا و هًاا ظيیاا
يعانث .ب لى ظاهاظل علی قًگی بؽ قًگی يًهاظ .ؾيعگیال قاظه و بیجدمل بىظ .هیباث و عظماث
قاضحگی ؾهاهعاؼاو ؼا ضىاؼ هینمؽظ .گاهی جا هفح ها ظوظی اؾ هغبص ضاي ال بلًع يمایناع .عاعالث ؼا ظؼ
زك هم ؼعایث هیيمىظ و ؼأفث و ههؽبايی وی ناهل زا زیىايات يیؿ هینع .هسمع ظؼ کاؼهای ضاي
با ضايىاظهال همکاؼی هیيمىظ .لباـهایم ؼا پیً هیؾظ .کاؼهای نطًیال ؼا ضىظل ايداام هایظاظ .با
ازىا پؽقی بیماؼاو هیپؽظاضث .ب ظیعاؼ هكلماياو و غیؽ هكلماياو هیؼفث و آياو ؼا ب قاىی اؼؾلهاا فاؽا
هیضىايع.
هسمع هبعىخ نع و ؾيعگیال ؼا ولف ظعىت اهث ب قىی اؼؾلها يمىظ .با بًیؽت و ضیؽضىاهی
و با اضالق يیکى ،ظؼقحکاؼی ،بؽظباؼی و گػنث للب هؽظم ؼا ب اقالم هحمایل کؽظ .هبًای ظعىت هسمع
بؽ اضالق يیکى و يؽهطى یی بىظ .قطثگیؽی ؼا ياپكًع هیظايكث .اهؽ ب هعاؽوف و يهای اؾ هًکاؽ ؼا اقااـ
کاؼل هیظايكث و بؽ جؽک آو وعیع بیاو هیکؽظ .ظلم بؽای هعایث اهاحم هایجپیاع .باؽای ظعاىت هاؽظم با
اؼؾلها ،پهث ظؼهایناو هیؼفث .هؽ فؽيحی ؼا بؽای ظعىت غًیمث هینمؽظ .ظؼ باؾاؼها ،ظؼ کىه و بؽؾو و
ظؼ هؽاقن زح هیؼفث و هؽظم ؼا ب اقالم فؽاهیضىايع .هسمع ب ضالف يظامهای فکؽی چًاع ضاعایی،
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جثلید یا جثى یثگؽایی ،جىزیع يابی ؼا عؽض کؽظ ک ايكااوهای هعماىلی يیاؿ آو ؼا ظؼک هایکؽظياع .ظؼ يظاام
فکؽی هسمع فمظ یک ضعاقث ک هن او اقث و هن آضؽ و هن ظاهؽ اقث و هن باعى .هسمع ظؼ
ؼاه ظعىت قطحیهای ؾیاظی ب خاو ضؽیع ،اها هیچگاه ضكح يهع و ظقث اؾ ظعاىت باؽ يعاناث .اهاحم ؼا
ظوقث ظانث و بؽای ؼقحگاؼی آيها همیه ظؼ ايعیه بىظ .ب ظیعو غیؽهكلماياو هیؼفث و آيها ؼا ب پاػیؽل
اقالم ظعىت هیکؽظ و هژظه قعاظت و ضىنبطحی هیظاظ .ولحی کكی ظعىجم ؼا هیپػیؽفث ،چًاو ضىنسا
هینع ک ظؼ پىقث ضىظ يمیگًدیع .اها ولحی ظقث ؼظ بؽ قیً او هیؾظياع ،يااهیاع يمایگهاث و ظقاث اؾ
ظعىجم بؽيمیظانث و بؽایناو ظعای هعایث هیکؽظ.
هسمااع اهاال خًااگ و کاااؼؾاؼ يبااىظ .خًااگ ؼا نااىم و ضايمايكااىؾ هاای ظايكااث و باا یاااؼايم
هیفؽهىظ«:الجحمًىا لماء الععو» هیچگاه آؼؾوی ؼوبؽو نعو با ظنمى ؼا يکًیع .با وخىظ ایاى ،او هان اؾ باالی
خًگ ظؼ اهاو يمايع .ععهای ک با علىم هسمع جاؼیکیهای ظؼويهاو بؽهال نعه بىظ ،قؽ قحیؿ و ظنمًی
با او گؽفحًع و ظؼ پی اغیث او و یاؼايم بؽآهعيع .بؽای يابىظی و اضمسال يهضحم ب همابل بؽضاقحًع .عؽي
ؼا بؽ هىهًاو جًگ کؽظيع و قع ؼاه ایماو آوؼظو ظیگؽاو نعيع .ب ایى بكًعه يکؽظيع ،بلک ب خاؽم ظعاىت ظاظو
هسمع و ایماو آوؼظو یاؼايم ،آيها ب بعجؽیى اهايثها و نعیعجؽیى نکًد ها هسکىم ناعيع .اؾ ضايا و
کاناي ناو عؽظ نعيع .پیىيع ضى یهاويعی اؾ آيها بؽیعه نع .ايىام ياؼواها ب آياو يكبث ظاظه نع ،بؽ ؼیگهای
قىؼؾاو ضىابايعه نعيع ،آهى گعاضح نعه بؽ خكنناو گػاناح ناع ،نمهایؽ باؽ گلى یهااو لاؽاؼ ظاظه ناع
وگؽقًگی و جهًگی بؽ آيها هدىم آوؼظ .هسمع اها ظؼ بؽابؽ هم ایى بیههؽیهاا ،يابؽ پیها هایکاؽظ و
یاؼايم ؼا ب نکیبایی جىيی هیيمىظ و وععه بههث هیظاظ .ب ظعىجم اظاه هیظاظ و جا هدبىؼ يمیگهث با
ؾوؼ هحىقل يمینع.
هسمع نیىهال بؽ گفحماو بىظ .ضهىيث ؼا ؼاه پیهبؽظ ظعىجم يمیظايكاث .اؾ ههمحاؽیى ؼاهبؽظهاا و
ؼهیافثهایم ،ؼاهبؽظ يلر بىظ .هًغك گفحاؼل ؼونى و علًی و هم فهن بىظ .هیچ هاىؼظی ؼا ظؼ هالا ای اؾ
ابهام يپیچیع جا ب يىؼت ؼاؾی قؽ ب ُههؽ ظؼ جاؼیص بمايع .ظؼ قیؽت هسمع خًگ خایگاه ابؿاؼ اضغؽاؼی
ظانث ک اگؽ ظعىت اقالم با قاؾل و يلر يحید يمی ظاظ ،ب آو هحىقل هینع .هًم هسمع يلیالل علی
وقلن بؽ يلر علبی بىظ و ظؼ يهایث جالل هیکؽظ خًگی ؼش يعهع .اها ولحی ظنمى لداخث ب ضؽج هیظاظ
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و ولىم خًگ زحمی هینع؛ هسمع ب عًىاو یک ؼهبؽ همحعؼ و ندام ظؼ بسبىزۀ يبؽظهای ههن زضاىؼ
هییافث ،اؾ لهکؽ ظیع و باؾظیع هیکؽظ و اؾ يؿظیک خًگ ؼا هعیؽیث هیيمىظ .لبل اؾ اعؿام قاؽی ها و بؽپاایی
غؿوهها ب ایؽاظ قطى هیپؽظاضث و ب ؼعایث ايى ايكايی جاکیع هیکؽظ و اخاؾه يمیظاظ زاال کا خًاگ ظؼ
گؽفح اقث عالوه بؽ جسمك هعف ،هؽ اهؽ ياگىاؼ ظیگؽی اجفاق بیفحع .ظؼ هاوؼای خًگهای هسمع قىؾ و
ظؼظ قعاظت و ضىنبطحی بهؽیث و ابالغ اقالم ب آيها يهفح بىظ .خًگهای هسمع ي ب ضاعؽ گكاحؽل
ظاؼاإلقالم بىظ و ي بؽای بؽپایی ظولث همحعؼ اقالهی ،بلک ب ايگیؿه اعالی کلمة الل و ؼیه کًی فكاظ ،یاؼی
هظلىهیى ،ظفع جداوؾ ،زفظ زؽین اقالم و کكؽ نىکث کفاؽ و عااغىت باىظ .خًگهاای هسماع باؽای
يابىظی هطالفاو يبىظ ،بلک ب ضاعؽ ایى بىظ ک بحؽقًع و يدًگًع جا هعایث نىيع و قؽفؽاؾ گؽظيع.
ظؼ ظه قا  ،اؾ ؾهاو بؽپایی ظولث اقالهی ظؼ هعیً جا لسظات واپكیى زیات هسمع للمؽو ظعاىجم
ب یک هلیىو هیل هؽبع هیؼقیع .خالب جىخ هینىظ اگؽ ب گفح قفیؽ اقالم ،هسمع زمیعالل ظلث کًین جا
اؾ نگفحی عظمث هسمع ايگهث ب ظهاو بمايین .او هیگى یع :اگؽ جمام کهح نعگاو ظؼ خًگهای عهاع
ؼقى الل ( ب خؿ غؿوه بًی لؽیظ ) با يام و يهاو هعلىم نىيع فکؽ يمیکًن آهاؼ جلفات هكالماياو اؾ ۰۵۱
يفؽ و جلفات ظنمى اؾ  ۰۵۱يفؽ جداوؾ کًًع.
ایى ايعاؾه ازحؽام ب ضىو ايكاو ظؼ ظاقحاوهای ؼؾهی بهؽ اهؽی بیيظیؽ اقث .آیا هیجىاو ظؼ جااؼیص بهاؽ
ب ا خااؿ خًگهااای هسمااع هااىؼظی اؾ خًااگ ؼا یافااث ک ا هىخااب ؼیه ا کًی باوؼهااای ياظؼقااث ی اا
ياهًداؼیهای فؽهًگی یک خاهع نعه بانع؟ و یا آو ؼا ظؼ هكایؽی ؼوناى لاؽاؼ ظاظه باناع؟ آیاا نمهایؽ و
لعؼت اقکًعؼ ،چًگیؿ و ياپلئىو جىايكث ؾيگاؼ آلىظگیها ؼا اؾ ؼوذ و للب ايكاوها بؿظایع؟! ضیؽ ،ایى و یژگی
ؼا فمظ نمهیؽ هسمع ظانث ک اؾ قؽ ظلكىؾی اؾ يیام بؽهیآهع.
و یژگیهای بؽخكح اضاللی هسمع و هًم يیکىی او ظؼ ظعىجم ،باعد ناع جاا غیاؽ هكالماياو باا
ايًاف هن ب بؿؼگی و عظمث وی اعحؽاف کًًع.
یىهاو گىج  ،فیلكىف و يى یكًعه هعؽوف آلمايی هیگى یع« :ها اؼوپاییها با جمام هفاهین و اؼؾنهایهااو
جاکًىو يحىايكح این ب خایگاه بلًع هسمع بؽقین».
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خؽج بؽياؼظنى ،يى یكًعه و يمایهًاه يى یف بؽیغايیایی هیگى یع« :خهاو يیاؾ بكیاؼ ناعیع با فاؽظی ظاؼظ
ک اؾ جفکؽ و ايعیه هسمع بؽضىؼظاؼ بانع».
جىلكحىی ،يى یكًعه و ؼهاو يى یف ؼوقی هیگى یع« :ظیى هسمع قؽاقؽ خهاو ؼا فؽاضىاهع گؽفث؛ ؾیؽا باا
عمل و ظايم هغابمث و هماهًگی ظاؼظ».
هسمع ظؼ بؽه ای وزهحًاک و ظلمثآهیؿ ،اؾ يمغ کىؼ خاؽافیای جاؼیص چىو يكین قسؽگاهی وؾیع
و ب خكن پژهؽظه و بی جسؽک ايكايیث ،زیات و يهاط بطهیع و با جؽبیث هؽظايی ضالق و واؼقح  ،قؽيىناث
خهاو ؼا ب آياو قپؽظ .ایًک پف اؾ گػنث چهاؼظه لؽو هؽظی کىؼظ اؾ غؽب بايگ قؽهیظهع و ؾباو ععى و
اهايث ب قازث آو بؿؼگهؽظ جاؼیص ظؼاؾ هیکًع! هگؽ او يمیظايع ک عهك هسمع ظؼ جاؼوپىظ ظوهلیاؼظ ايكااو
جًیعه و ظؼ ؼگ و ؼیه آيها خای ظاؼظ؟ هگؽ يمیظايًع ؾيعگی ها بعوو هسمع هعًا يعاؼظ؟
فؽیاظ للب ها ب خهاو غؽب ایًكث؛ ای یهىظ و ای يًاؼا ای خهاو ههؽکیى! گاىل ظاؼیاع اؾ ظ و خااو
ایى نعاؼ هكلمیى
هؽگ باظا بؽ نماااا غلث بیایااع جا ابع

للب ها بؽ عهك پیامبؽ هسمع هیجپع
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