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تو يگانه�اى و دانا                                                 ١ى                          تو خداى بى�نظير

                          تو چه خوب و مهربانى                      تو كه پاكى و توانا

د                          تو به گوش ابر خواندى                    كه  از آسمان ببار

دمين قدم گذار                          تو به آفتاب گفتى                             به ز

مين بجوشد                          تو به چشمه ياد دادى                       ز دل ز

                          به گياه تشنه گفتى                         كه از آب آن بنوشد

گ گل نشينددى                    كه به بر امر كر٢                          تو به ژاله

ه دادى                      كه گل از چمن بچيندان اجاز                          به خز

ا كشيدىه رار نقش زيبا                         گل و سبز                          به هز

٣ا تو آفريدى                          شب و روز و كوه و دريا                   همه  ر
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 . پاسخ بده. . پاسخ بده. . پاسخ بده. . پاسخ بده. . پاسخ بده.١١١١١                                                       
؟تسا��ىعوضوم هچ ى���هرابرد رعش 
ّّ. فع. فع. فع. فع. فع٢٢٢٢٢ ّّ ّّاليالياليالياليّ ّّ ت�ها را انجام بده.ت�ها را انجام بده.ت�ها را انجام بده.ت�ها را انجام بده.ت�ها را انجام بده.ّ
ا در چند جمـلـهمعناى شـعـر ر 

بيان كن.
ا بهاه با دوستانت، شعر رهمر  
ت يك سرود زيبا بخوان.صور
ـه بـه مــعــنــاى شــعــر،ـه بـه مــعــنــاى شــعــر،ـه بـه مــعــنــاى شــعــر،ـه بـه مــعــنــاى شــعــر،ـه بـه مــعــنــاى شــعــر،ّ. ����بـا تــوج. ����بـا تــوج. ����بـا تــوج. ����بـا تــوج. ����بـا تــوج٣٣٣٣٣

عبارت را به دل�خواه، در كتاب كارعبارت را به دل�خواه، در كتاب كارعبارت را به دل�خواه، در كتاب كارعبارت را به دل�خواه، در كتاب كارعبارت را به دل�خواه، در كتاب كار
ادامه بده و كامل كـن، مـتـن خـود راادامه بده و كامل كـن، مـتـن خـود راادامه بده و كامل كـن، مـتـن خـود راادامه بده و كامل كـن، مـتـن خـود راادامه بده و كامل كـن، مـتـن خـود را

.....ننننناااااوووووخخخخخببببب     تتتتتننننناااااتتتتتسسسسسوووووددددد     ىىىىىااااارررررببببب     سسسسسالالالالالككككك     رررررددددد
اى خداى مهربان، اگر تو نباشى … 
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اى خداى مهربان!
ان�بهايى دادى.ا سپاس مى�گويم كه به ما چنين هديه�ى گرتو ر

فتار زيبا و خوش رِكاين كود
ده است و …ا روشن كراو، خانه�ى ما رِ اهه�ى چون مكه چهر

.دنك�ىم ركش اه�هلمج نيا اب ار اتكي ىادخ ،دَرَب�ىم تّذل \سوي ىزاب ىاشامت زا هك ىلاحرد ،ربمايپ ِبوقعي
                                                                    

كنند.�گو مىام با يك�ديگر گفت���وام آرد جوان، آردر گوشه�اى ديگر، چند مر
كند.�ه�ى يوس\ زياده�روى مىمان يعقوب، دربارــ پدر

د.ا بيش�تر از ما دوست دارند�كوچكش رى، او فرزــ آر
د.ا ندارانيدن گوسفندان رى توانايى چرّــ حال آن كه او حت

اى خود مى�خواهند و اكنون از روى حسادت،ا فقط برشان، يعقوب رت پدرّان يوس\ مهر و محبادربر
گويند:�ه�ى يوس\ به يك�ديگر مىدربار

ا از پدر دور كنيم.اه اين است كه او رــ تنها ر
ا به درون چاهى مى�افكنيم.ــ او ر

≤
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ــ در جواب پدر چه بگوييم؟
ــ مى�گوييم …

                                                                    
ا پوشانده است.ه�ى زيباى يوس\ رد و غبار، چهرگر

ا از دهانه�ى چاه مى�شنود.انش رادراو صداى بر
هايش مى�كنيم …ــ همين�جا ر

ا پيدا كند …اه خروج رــ شايد در رؤيا ر
و با صداى بلند مى�خندند.

ند.د يعقوب مى�برنگين مى�كنند و نزا به خون حيوانى راهن يوس\ رآن�ها پير
ان از خدا طلب صبر مى�كند.گريد و مى�نالد و با قلبى سوز�يعقوب، مى

                                                                    
 يعقوب، اكنون در چاه است.ِشيدخور

تنهاى تنها،
ما،طوبت و سردر ر

در تاريكى و سكوت،
سد!و تنها، اين صداى تپش قلب اوست كه به گوش مى�ر

؟دنك شزاون ار وا \يطل ىاهوم ات ،شنابرهم ردپ و ديوشب ار شدولآ�كاخ تروص ات تساجك شزوس�لد ردام
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ندان تاريـكشيد آسمان كجـاسـت تـا زخور
گان، تا يوس\ا روشن كند و ماه و ستاراو ر

ه شود؟مثل شب�هاى ديگر، به آن�ها خير
تنها خود اوست و …

مــــهمـــــزام زام�آرو يــــوســــ\، زيـــــر لـــــب، آر
مى�كند:�اى خداى مهربان! …
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اى كشيدن آب از چاه استفاده مى�شود.فى كه از آن بر ظرــ دلو:ــ دلو:ــ دلو:ــ دلو:ــ دلو:١١١١١
 دهانــ كام:ــ كام:ــ كام:ــ كام:ــ كام:٢٢٢٢٢
ه: بدن، تنّــ جث٣٣٣٣٣

سد.اه برحمت خداوند از ربه آن اميد كه ر
د.ت كوتاهى مى�گذرّمد

ى�هنشت ٢ِماك ات دتفا�ىم نيياپ هب ١ىولَد ،الاب نآ زا ناهگان و …
كچوك ىفرظ ؛دنك باريس ار هدنام� هار رد و هتسخ نايناوراك
!دراد ار \سوي \يرظ ٣ى�هُّثج شياجنگ اهنت هك

ى نجات است … شتهــ آه خداى من! اين فر
بى�شك، اكنون، هنگام آن است كه يوس\، نجات خود

!دنيبب �هدز تريح ىنامشچ اب ار شنابرهم راگدرورپ ىنابرهم و
                                        

در ميان كاروان، غوغايى برپا مى�شود.
ــ�آه … نگاه كنيد!

كى نشسته است!ــ درون دلو به جاى آب، كود
شته�اى از آسمان�ها؟ …ك است يا فرــ اين، يك كود

انـىـــ چـه چـاه سـخـاوتـمـنـدى! … چـه ثـروتـى بـه مــا ارز
داشته!��…

ــ چه�قدر ما خوش�بختيم كه صاحب او شده�ايم!

��١٩��

.��عبارت�ها را كامل كن..��عبارت�ها را كامل كن..��عبارت�ها را كامل كن..��عبارت�ها را كامل كن..��عبارت�ها را كامل كن.١١١١١
 من فكر مى�كنم، يـوسـ\ در
آن چاه با خداى خود مى�گفت …

اااااررررر. عـبـارت�هـاى كـامـل شــده . عـبـارت�هـاى كـامـل شــده . عـبـارت�هـاى كـامـل شــده . عـبـارت�هـاى كـامـل شــده . عـبـارت�هـاى كـامـل شــده ٢٢٢٢٢
.....نننننككككك     وووووگگگگگزززززاااااببببب     تتتتتننننناااااتتتتتسسسسسوووووددددد     رررررييييياااااسسسسس     ىىىىىااااارررررببببب

  بــا شــنــيـــدن ايـــن داســـتـــان،
احساس مى�كنم …

ى كه باعـثبه نظر من، چـيـز 
 چــاهِمـى�شـد يـوســ\ در تــنــهــايــى

م و اميدوار باشد اين بود كهدل�گر
…

. به پاسخ سؤال بينديش؛ در. به پاسخ سؤال بينديش؛ در. به پاسخ سؤال بينديش؛ در. به پاسخ سؤال بينديش؛ در. به پاسخ سؤال بينديش؛ در٣٣٣٣٣
اين بـاره بـا دوسـتـانـت گـفـت �وگـواين بـاره بـا دوسـتـانـت گـفـت �وگـواين بـاره بـا دوسـتـانـت گـفـت �وگـواين بـاره بـا دوسـتـانـت گـفـت �وگـواين بـاره بـا دوسـتـانـت گـفـت �وگـو

كن.كن.كن.كن.كن.
  مـن و دوسـتـانـم در هــنــگــام

ى چگونه مى�توانيمفتارسختى و گر
اميدوار باشيم؟



آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،آن گاه كه شب درآيد و تاريكى�اش بر جهان چيره شود،
آن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شودآن�گاه كه ستاره�اى بدرخشد و چشم�ها از ديدنش خيره شود

و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………و آن�گاه كه …………
تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.تو را مى�ستايم.

هرگاه …………هرگاه …………هرگاه …………هرگاه …………هرگاه …………
هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،هرگاه به آسمان و زمين،

به صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگينبه صخره�ها و كوه�هاى سنگين
يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،يا به درختان و گل�هاى رنگين مى�نگرم،

تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.تو را سپاس مى�گويم.
ِِاى خداىاى خداىاى خداىاى خداىاى خداى ِِ ِِ مهربان مهربان مهربان مهربان مهربانِ ِِ  من! من! من! من! من!ِ

ِِنسيمنسيمنسيمنسيمنسيم ِِ  روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�ات روح�افزا نشانى از مهربانى�اتِ
ِِبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواهبادهاى باران�زا گواه ِِ ِِ رحمت رحمت رحمت رحمت رحمتِ ِِ  آسمانى�ات آسمانى�ات آسمانى�ات آسمانى�ات آسمانى�اتِ

، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى، كوه�هاى بزرگ، رودهاى جارى و درياهاى پهناور، نشان دانايى١١١١١صخره�هاى سترگصخره�هاى سترگصخره�هاى سترگصخره�هاى سترگصخره�هاى سترگ
و توانايى�ات.و توانايى�ات.و توانايى�ات.و توانايى�ات.و توانايى�ات.

تو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويمتو را سپاس مى�گويم
ِِهايت از سرهايت از سرهايت از سرهايت از سرهايت از سر٢٢٢٢٢كه عطاكه عطاكه عطاكه عطاكه عطا ِِ  مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است. مهربانى و نعمت�هايت همگانى است.ِ
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به تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويمبه تو ايمان دارم و از تو راه مى�جويم
تنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبمتنها از تو يارى مى�طلبم

و به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنمو به تو تكيه مى�كنم
تو كهتو كهتو كهتو كهتو كه

در دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�هماننددر دوستى، بى�همانند
در مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�ماننددر مهربانى، بى�مانند

در بخشش، يكتادر بخشش، يكتادر بخشش، يكتادر بخشش، يكتادر بخشش، يكتا
و در لط\ و نوازش، بى�همتايى.و در لط\ و نوازش، بى�همتايى.و در لط\ و نوازش، بى�همتايى.و در لط\ و نوازش، بى�همتايى.و در لط\ و نوازش، بى�همتايى.

تو كهتو كهتو كهتو كهتو كه
پديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگانپديدآورنده�ى آفريدگان
و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.و مالك زمين و آسمانى.

از هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تراز هر كس به من نزديك�تر
و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.و از هر دوستى با من آشناترى.

اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.اى خداى مهربان.
بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،بيناترين بينا، زيباترين زيبا،

داناترين دانا،داناترين دانا،داناترين دانا،داناترين دانا،داناترين دانا،
خداى يكتاخداى يكتاخداى يكتاخداى يكتاخداى يكتا

خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.خداى يگانه و بى�همتا.
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خداى من،
ا اين�گونه سپاس مى�گويم:تو ر

َنلـمـيـَاـعـْ الِ ّبَر ِـهyّلـِ لُـدْـمَـحَْلا

��٢٢��



. سوره�ى توحيد را بخوان.. سوره�ى توحيد را بخوان.. سوره�ى توحيد را بخوان.. سوره�ى توحيد را بخوان.. سوره�ى توحيد را بخوان.١١١١١
سـپـس، بـه عـبـارت�هـاى بـه هـمسـپـس، بـه عـبـارت�هـاى بـه هـمسـپـس، بـه عـبـارت�هـاى بـه هـمسـپـس، بـه عـبـارت�هـاى بـه هـمسـپـس، بـه عـبـارت�هـاى بـه هـم
ريختـه�ى زيـر كـه تـرجـمـه�ى آيـاتريختـه�ى زيـر كـه تـرجـمـه�ى آيـاتريختـه�ى زيـر كـه تـرجـمـه�ى آيـاتريختـه�ى زيـر كـه تـرجـمـه�ى آيـاتريختـه�ى زيـر كـه تـرجـمـه�ى آيـات

ّّاين سوره است، تـوجاين سوره است، تـوجاين سوره است، تـوجاين سوره است، تـوجاين سوره است، تـوج ّّ ه كن. اكنونه كن. اكنونه كن. اكنونه كن. اكنونه كن. اكنونّ
ّّمشخمشخمشخمشخمشخ ّّ ص كن كه هر  عبارت، معناىص كن كه هر  عبارت، معناىص كن كه هر  عبارت، معناىص كن كه هر  عبارت، معناىص كن كه هر  عبارت، معناىّ

كدام آيه است.كدام آيه است.كدام آيه است.كدام آيه است.كدام آيه است.
مـيـحّرـلا نـمـحّرـلا هـّلـلا�مـسـب  

ـدََح اُهـyّ الـلَوـُـل هُ ق
ـدَـمَّالـص  ُهـyّلـلَ ا
ـدَلـوُـم يَ لَوـد ِـلَـم يَ ل
ـدَحَ اًاـوُـفُ كُـهَـن لُـكَـم يَ لَو 

ند بى�نياز است. خداو
د. و همتا و همانندى ندار

نابرهم ى�هدنشخب دنوادخ مان هب 
.تسين ىسك دنزرف و درادن ىدنزرف  

ند يكتاست. بگو، او خداو
ّّ. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق. متـن را بـا دق٢٢٢٢٢ ّّ ت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهت بـخـوان و بـهّ

معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.معناى آن فكر كن.
 يـكـى از اصـول اعــتــقــادى مــا
مسلمانان، «توحيد» است. توحـيـد،
يعنـى خـداونـد، يـكـتـاسـت و جـز او

خدايى نيست.
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 پيامبرــ نبى:ــ نبى:ــ نبى:ــ نبى:ــ نبى:١١١١١
كارهيز: باايمان و پرپارساپارساپارساپارساپارسا ��ــ��ــ��ــ��ــ��ــ٢٢٢٢٢

��٢٤

ديك شد.ام به عبادتگاه مريم نزام آر، آر ١ نبىِاىّكريز
ا در گوشه�اى مشغول عبادت ديد.او ر

ه ماند.ناگهان، چشمانش خير
فته�اى؟م! … تو كه امروز از معبد بيرون نرــ دختر
ــ خير.

ــ كسى نيز به اين جا نيامده است؟
ــ خير.

سيده؟ … اين ميوه�ها … اين ميوه�ها كه در اين فصلــ پس … اين غذاها … اين�ها از كجا ر
پيدا نمى�شود … !

د.ق در اشك شوق كرا غر با كالم خود، چشمان پيامبر خدا ر٢سادختر پار
د.ار مى�گيرم قرايم مى�آيد و در كنارگار توانا اين هديه�ها از آسمان بردــ به امر پرور

                                                             
د.ا عبادت مى�كراه مادر، خداى يكتا رندى بخشيد كه همرزرسال�ها بعد، خداوند به مريم ف

ه اين چنين سخن گفت:ادى بيش نبود، در گهوارهنگامى كه نوز

¥

Âb�Ë«b� ÈÅÁbM� s� 
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… ُـهyّلالـ ُـدْـبَ عـيِِّنا
)٣٠يم ـ آيه�ى ه�ى مر(سور  …ًـاّـيِـبَـنـي نَـلَـعَ جَو َبـكـتـاْ الَـيِءاتـان

ندم؛من بنده�ى خداو
ده؛او به من كتاب آسمانى عطا كر

كت ساخته است.برا پردم رجوار داده و ود قرا پيامبر خومر
.تسا هدرك شرافس مردام هب ىكين و تاكز و زامن ىادا هب ،ما�هدنز هك ىماگنه ات ارم مراگدرورپ

گى و عظمت خداكى، نشانه�اى از نشانه�هاى بزرالم ــ از همان كودّعيسى مسيح ــ عليه�الس
ديد.دمان گر مرِدى او زبانزكاربود و هنگامى كه جوانى برومند شد، نيكى و نيكو

د وا آشكار سازفت تا دعوت خويش رمان گرگ بود و از خداوند فران بزراو يكى از پيامبر
د.َا خوانات الهى فرا به دستوردم رمر

ستاده�ى او به سوى شما هستم.دم، من پيامبر خدا و فر«اى مر
١و به شما مژده�ى آمدن پيامبرى را مى�دهم كه پس از من مى�آيد و نام او احمد است.»

ه�ى ص\ سور٦فته از آيه�ى گرــ بر١
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.....هههههدددددببببب     خخخخخسسسسساااااپپپپپ     تتتتتننننناااااتتتتتسسسسسوووووددددد     ىىىىىررررراااااكككككمممممههههه     اااااببببب     .....١١١١١
ت�ت مريم (س) ��و�� حضر� حضر�

ـالم ��ـــ ��چـگـونـهّعـيـسـى�� ـــ�� عـلـيـه�الـس
انسان�هايى بودند؟

. كامل كن و ادامه بده.. كامل كن و ادامه بده.. كامل كن و ادامه بده.. كامل كن و ادامه بده.. كامل كن و ادامه بده.٢٢٢٢٢
ت عيسى ما مسلمانان به حضر 

الم ــ كه يـكـى ازّمسيح ــ عـلـيـه�الـس
گ خـداســت، ايــمــانان بــزرپـيــامــبــر

امداريـم و بـه پـيـروان ايـشــان احــتــر
ا …مى�گذاريم؛ زير

اىام ننشسـتـنـد و بـر دشمنان دين خـدا نـيـز آر
دندنابودى او تالش كر

ا خدا با او بود.ّام
ى و از روستايىى به شهـرانش از شهـراو و يار

گفتند و پيام خداوند بزربه روستاى ديگر مى�ر
ساندند.ا به انسان�ها مى�رر

                                  
دمى است كه او از ميان مـرازاكنون ساليـان در

ه به عـنـوان يـكـى ازى، دوبارـا روزّفتـه اسـت امر
الم ــ و بـهّمان ــ علـيـه�الـست امـام زان حضـريار

ا از نادانىدد تا انسان�ها راه ايشان باز��مى�گرهمر
هاند.ى برو ستمگر



ì r�œu� X�dÄÅX� U� 
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ستاده�اند.ا با هداياى بسيار به دربار پادشاه فرگانى ر قريش نمايندِستانــ شنيده�اى؟ … بت�پر
ا تسليم آنان كند!اضى كنند كه ما را رــ نكند پادشاه ر

ان نباش، خدا با ماست!ــ نگر
                                                                             

امش به�سر در آر١شهَبَحبا اين كه از پيامبر مهربان و خانه و كاشانه�ى خود جدا افتاده�ايم ولى در 
ده�اندهايمان نكرا آن�ها هنوز رّستش مى�كنيم اما پركان، خداى يگانه رار مشرمى�بريم و به دور از آز

دانند. امروز نيز به همين خاطر به دربار پادشاه احضار شده�ايم.گرا به اجبار بازو مى�خواهند ما ر

µ

د.آن حكومت مى�كرمينى كه نجاشى ــ پادشاه مسيحى ــ بر: نام سرزحبشهحبشهحبشهحبشهحبشهــ ١
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نوشتمان چه نمى�دانيم سر
!خواهد شد

                                                        

��٢٩��

استه�اى!ــ نگاه كن! … چه مجلس با شكوه و آر
گان دربار پادشاه�اند.ماندهان سپاه و بزرــ آن�ها فر

ا ببين! … چه�قدر خشمگين�اند! …گان قريش را نگاه كن! … نمايندف رــ آه … آن طر
ستاده�اند!داندن ما فرگراى بازا برانى ركان چه حيله�گرــ مشر

ده�اند!اى پادشاه و درباريان آورــ و چه هدايايى بر



گان قريشستاديكى از فر
ب�زبانى، شروع  به سخن گفتن مى�كند:با چر

گىپادشاها! … گروهى از جوانان ما، به تاز
ده�اند كه نه دين ماست وبه دينى روى آور

نه دين شما… اينان از وطن خود گريخته
مين آمده�اند … ما ازو به اين سرز

ا خود آمده�ايم تا آنان رِگانجانب بزر
دانيم! …گرباز

د.ا مى�گيرا فرسكوت همه�جا ر
ند.همه، به دهان پادشاه چشم مى�دوز

پادشاه: «اين چه دينـى اسـت كـه شـمـا بـدان
ده�ايد؟»ايمان آور

دد.مى�گربا شنيدن اين سخن پادشاه، چشم�ها به سوى ما بر
ل كنيد …ّكا انگار صدايى از درونمان مى�گويد: به خدا توّانيم امما كمى نگر

ا پر از اميد مى�كند … و همهدر اين فكر هستيم كه شنيدن صداى جعفربن ابى�طالب دلمان ر
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ساكت مى�شوند.
ديم؛ به ناتـوانـان زورى مى�كـرفتـاراه بوديم؛ با همسـايـگـان خـود بـدرست و گمـردمى بـت�پـرــ ما مـر

گزيد.ا از ميان ما برى رگ، پيامبرشت انجام مى�داديم؛ تا اين كه خداى بزرهاى زمى�گفتيم و كار
د همه بود؛َاستى، امانت و پاكدامنى او زبانزا مى�شناختيم. راو ر

داريم.ستش بت�هاى سنگى دست برمان داد كه از پراو به ما فر
دن به همسايه،ى، نيكى كراست�گويى، امانت�دارا به رد، ما را  به عبادت خداى يگانه دعوت كراو ما ر

دن مالگويى و خوراخواند و از زورى و آدم�كشى فرى از خون�ريزشت و دورهاى زى از كارخوددار
د.يتيمان منع كر

مود …ه امر فركات و روزبه نماز و ز
اى پادشاه حبشه بيان مى�كند و ادامه مى�دهد:ا برهاى اسالم رجناب جعفر، مهم�ترين دستور

ديم.ده بود، پيروى كرگ آورديم و از او در آن�چه از جانب خداى بزر امين ايمـان آوردّمحمما به 
ديم.ى كرام بود، خوددارهايى كه بر ما حرديم و از انجام دادن كارستش كرا پرخداى يگانه ر
ستيم. ما نـيـز بـها بپـره بت�هـا ردند تا دوبـارار دادند و شكنـجـه كـرا آزگان قريش مـا ردر عوض، بـزر

 شما، كسى بهِىگر دادِديم؛ با اين اميد كه در سايه�ىمين شما پناه�آورپيشنهاد پيامبر خود، به سرز
ما ستم نكند!
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جعفربن ابى�طالب ديگر سخنى نمى�گويد.
ما مى�شود. همه، منتظر تصميمبار ديگر، سكوتى سنگين بر جلسه حكم�فر

سند ولى ماب�تر به�نظر مى�رگان قريش از همه مضطرستادپادشاه�اند. فر
امش مى�كنيم.احساس آر

ا يافته است. مسيحى، نقش مى�بندد؛ گويى گمشده�اى رِه�ى نجاشى، پادشاهمعنايى بر چهرلبخند پر
ىده است، چيزيا از آن�چه پيامبر شما آورآبا اشتياق رو به جعفربن ابى�طالب مى�كند و مى�گويد: 

ه�ى مريم.ى؟ و جعفر شروع مى�كند به خواندن آياتى از سوربه�خاطر دار
ـ عليها�السه�ى حضربا شنيدن آيات خدا دربار ـ قطرّت مريم ـ ت پادشاه با�ايمانه�هاى اشك صورالم ـ

ست او نيز مى�گريند.ان خداپرا مى�پوشاند؛ يارر

ى سكوت، نجاشى رو به ما مى�كند و مى�گويد:ّتدپس از م
ده، هر دو از يك جاالم ــ آورّده با آن�چه پيامبر ما، عيسى�مسيح ــ عليه�السآن�چه پيامبر شما آور

د!ا به آن�ها تسليم نخواهم كرگند، شما رفته�اند؛ آسوده خاطر باشيد! به خدا سوسرچشمه گر
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كوچه�هاى مدينه مى�دانند
كه تويى مهربان�ترين عابر

انهگذرسى به رتو كه تا مى�ر
لى ظاهرُلبت مى�شود گبر

ك�هايىكان مثل شاپركود
ا كه مى�بينندگل روى تو ر
نند با شادىبال و پر مى�ز

تا سر شانه�ى تو بنشينند

تو طبيب تمام دل�هايى
دىد مى�گركه به دنبال در

در نگاه تو نسخه�اى از نور
دىكه شفا مى�دهد به هر در

شيد استسخنان تو مثل خور
روشنى�بخش خانه�ى دل�هاست

عطر خوش�بوى نام نيكويت
١آشناى تمام محفل�هاست

كى تغييرى (نسيم) با انددعزيزّــ شعر از محم١

قبل از اسالم                 بعد از اسالمقبل از اسالم                 بعد از اسالمقبل از اسالم                 بعد از اسالمقبل از اسالم                 بعد از اسالمقبل از اسالم                 بعد از اسالم                       

. خـداى يـگـانـه١ستيدند. بت مى�پر١            
ستيدندا مى�پرر

.....هههههدددددببببب     خخخخخسسسسساااااپپپپپ     لللللاااااؤؤؤؤؤسسسسس     هههههببببب     تتتتتننننناااااتتتتتسسسسسوووووددددد     ىىىىىررررراااااكككككمممممههههه     اااااببببب��������������������     .....٢٢٢٢٢
ا تسلـيـما پادشاه، مسلـمـانـان رچر 

د؟ستان نكربت�پر
.....نننننككككك     ررررركككككففففف     نننننآآآآآ     ىىىىىااااانننننعععععممممم     هههههببببب     ووووو     ننننناااااوووووخخخخخببببب     اااااررررر     رررررعععععششششش.� .� .� .� .� ٣٣٣٣٣

ى دوستانـت نـامسپس بـا هـمـكـار 
اى شعر انتخاب كن.زيبا و مناسبى بر

.ناوخب ابيز دورس كي تروص هب ار نآ 

. بــار ديــگــر، ســخــنـــان جـــعـــفـــر�بـــن. بــار ديــگــر، ســخــنـــان جـــعـــفـــر�بـــن. بــار ديــگــر، ســخــنـــان جـــعـــفـــر�بـــن. بــار ديــگــر، ســخــنـــان جـــعـــفـــر�بـــن. بــار ديــگــر، ســخــنـــان جـــعـــفـــر�بـــن١١١١١
ابى�طالب را بخوان.ابى�طالب را بخوان.ابى�طالب را بخوان.ابى�طالب را بخوان.ابى�طالب را بخوان.

ّّاكنون با توجاكنون با توجاكنون با توجاكنون با توجاكنون با توج ّّ ه به سخنان او، جدول راه به سخنان او، جدول راه به سخنان او، جدول راه به سخنان او، جدول راه به سخنان او، جدول راّ
در كتاب كار كامل كن.در كتاب كار كامل كن.در كتاب كار كامل كن.در كتاب كار كامل كن.در كتاب كار كامل كن.
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 با شوق به بيرون كالس نگاه مى�كنند.ها�هّبچ
ست كنيم.فى درمى�توانيم با كمك هم يك آدم�برد، ف بباردا همين�طور برم مى�گويد: اگر تا فرّمعل

… ! اروه
ا بلند مى�شود.ه�هّبچفرياد شادى 

 از خوشحالى روى پاى خود بند نمى�شوند.ه�هاّبچد. ى مى�گير بيش�ترتّ شدفبر
ص مى�شود. سهيل از خوشحالى مى�خواهدّفى، مشخاى ساختن آدم�بربره�ها ّبچنگ تفريح، وظاي\ ز
ند!ا بساز آن رِار است او و دو نفر ديگر سرا قرد؛ زيرآورر درَپ

                                                
فى است.دا و آدم�براه خانه، مدام به فكر فرسهيل در ر

دا چه روز خوبى است!ــ فر
ى هستند.ا مى�بيند. آن�ها مشغول بازه�اى رّديك خانه، دوستان هم�محلنز

د!خيلى سريع تصميم مى�گير
ــ زود مى�آيم.

                                                
ها مى�كند و از خانه خارج مى�شود.ه را نيمه�كارش رناهار
م بپوش!فتن، به او مى�گويد: سهيل لباس گرش موقع رمادر

د نيست.مى�گويد: هوا خيلى سر
س�هايت …؟ــ در

دم.ــ زود بر�مى�گر
ى مى�شود.ف�بازمى�رود و با دوستانش مشغول بر

ى فكر نمى�كند.ى به چيز ديگراو جز باز
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د.در خانه احساس مى�كند تنش مى�لرز
ا عوض كن!مادر مى�گويد: لباس�هاى خيست ر

گويد: همين اآلن …�مى
و مشغول تماشاى تلويزيون مى�شود.

د.ف هم�چنان مى�باربر
فى است.سهيل به فكر آدم�بر
دا چه كيفى مى�كنيم!: جانمى جان! … فر
                                    

.دباوخب دهاوخ�ىم و تسا هتسخ ،ماش ندروخ زا سپ ليهس
ناگهان يادش مى�آيد: آه، مسـئـلـه�هـاى ريـاضـى! …

دم.شان مى�كرّبايد حل
 احساس خستگى مى�كند.ّاام

ا هم آماده كنم.دا رــ واى! … بايد وسايل فر
                                    

ختخواب مى�رود.او با بدنى خسته به ر
احساس مى�كند بدنش كمى داغ است.

و مى�خوابد.
                                    

صبح روز بعد …
��٣٧��

.�� پاسخ بده..�� پاسخ بده..�� پاسخ بده..�� پاسخ بده..�� پاسخ بده.١١١١١
ـفـاقــىّ «صـبـح روز بــعــد» چــه ات

ممكن است بيفتد؟
ا ايــن طـــور پـــيـــش�بـــيـــنـــىچـــر 

مى�كنى؟
 ســهــيـــل چـــگـــونـــه مـــى�تـــوانـــد

ان كند؟ا جبرخطاهايش ر
. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.. ��تكميل كن.٢٢٢٢٢
مانـىبه نظر من، سـهـيـل تـنـهـا ز 

قىّمى�تواند دانش�آموز با نشاط و موف
باشد كه …

نـامـه�ىاى ايـن كـه بـتـوانـم بـربـر 
ى، عبادت،گى (بـازنداى زمناسبى بـر

س خـوانـدن، و …) خــودم داشــتــهدر
م است …باشم، الز

  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن  براى خواندن
مايد:الم ــ  مى فرّ ــ عليه�السامام على 

ا به سهشايسته است هر مسلمانى روز خود ر
بخش تقسيم كند:

از و نياز  با خدا. گفتگو و ر١
ى حاللاى كسب روز.كار و تالش بر٢
احت و تفريح خدا پسندانه.استر٣

١٣٠-ص١جمه شيخ االسالمى،ج غرر الحكم،تر


