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 12/12/2016          محمد ولی آریا  

 نخبۀ برگزیدگان
 

 )ص( به مناسبت مولود حضرت محمد
 

د ش گردانیف  ر  ش  نان م  چآدمی را بیافرید و  ویش در آن گذاشت.خ روح ملکوتی از مشت خاکی برداشت و پرورد گار،

از گل سیاه و صلصال تا اوج ثریا بخشید، و  ،عظیم او را جوالنگاهی .که فرشتگان از آن انگشت حسرت گزید

 گزید. بهترینان را برای هدایتش بر

زید و گزید، بنی هاشم را از قریش برگ  زید و از کنانه قریش را برکنانه را بر گ   ،)ع( یلاز فرزندان اسماع)ج( خداوند 

 گزیدگان است.. او نخبۀ برگزیدررا ب )ص(از بنی هاشم محمد 

، ساخت؛ اما او را محروم از آن دهدصیانت پدر آرامش  زیدۀ عزیزش را در سایۀ، برگکه می توانست رب الحی

 پدر نه شنید. یچنان که چشمان معصوم وی، محبت پدر ندید و گوش وی آوای مهربان

 اش کودکانهسمان بگرداند، چنان که شور و سرور او را سرشار از نعمت های زمین و آ رب الباسط که می توانست

نغمۀ وجد در گوش زمان زمزمه کند؛ مگر آن کودک خورد سال را در دل دشت های تفتیده از گرما به شبانی اشتران 

 عظیم الجسه گماشت.

رب الحفیظ که می توانست با دستان پر مهر مادر، گرد صحرا را از رخسار لطیف وی بستراند و آغوش گرم مادر 

 تا چشم گشود، خود را بر مزار مادر ایستاده دید. او اما ؛را بستر خواب ناز وی بگرداند

، این درخت خزان زده نیز در باد زمستان فرو غلتید و او را در دل طوفان سال پناه برد، تا بدان تکیه کرد به جد کهن 

 تنها گذاشت.

 نداد. اجازۀ اشک ریختنبه وی ، حتی یک یک در خاک نهاد، خدای عز و جلاو که فرزندان دلبندش را بدست خویش 

که می توانست او را در هاله ای از شکوه و قدرت بر تخت صولت جهان بنشاند؛ مگر او را مواجه به ربع الرافع 

 طعن و تهمت ناکسان گرانید.

لقهار که می توانست آسمان بر سر و زمین را بر پای دشمنان وی به اشاره ای از جای بجنباند و هستی شان را ا رب

 ، جهال و گمراهان بر سر این سرور برگزیدگان سنگ بکوبند و در راهش خار مغیالن بپاشند. کند، گذاشتنیست 

شک از  بی ،نرسد؛ اما رب عالم به کنه آن این امر اسرار حکمت خالق برتر است و عقول بشر جز در قیاس ظاهر،

  رورتی بدان نداشت.گرنه ض و ،حکمتی برای رسول عزیزش و درسی برای بشریت داشت ،این مثال

 .ان محبت و نوازش را به وی بچشاند، تا رنج کودکان بی پناه و حرماو را یتیم گردانید
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 2از 2

 ، آزرد، تا رنج آوارگان و سوز تشنه لبان را به وی حالی کند.ز و سرمای شب صحرای بی آب و درختاو را در گرمای رو

 .اطل و چهره های کذاب را تشخیص نمایدسخنان باو را در معرض طعن حاسدان و تهمت فاسدان گذاشت، تا 

سر پر بار و رخسار ملکوتی او را به سنگ جاهالن خیره سر خونین ساخت و پایش را به خار منافقان جریحه دار گردانید، تا 

 .ود وی به اوج تصور انسانی برساندصبر و مقاومت را در وج

روح و روان خویش گوشت و پوست و  ها و رنج های جانکاه بشر را با او همه درس ها را از رب الهادی فرا گرفت و همه درد

 آزمون خدائی سر فراز بیرون آمد.از لمس و تجربه کرد، و باالخره 

 ن بود،وی سپرد که فقط او سزاوار آ به آن گاه رب المعز و خالق هست و بود ، ودیعه ای را

کالم خویش را بر زبان او نهاد، و رسالت  ،در ر وح و روان وی گنجانیدخالق عالم او را نبی نخبۀ خویش گردانید و نور حق را 

 خدائی را در وجود او خاتمه داد.
 

 گهریران را ـو فقـیر تـقـی فـیـای ناج   پدر ان را ـمـو یتیــم تـیـتـودک یـای ک

 سیر در افالک کرده باز راهی دگر ز   زدان تو به الهام کار ساز ـای قاصد ی

 ساختیو ـش تـایـیـن زو ـاز راه نــآغ    واختیـنت وــبــن امـتـتـگ اخــنـآه

 وش از سرم ببردــهو ـت نظماعماق    فسرد ه را ـشـدیـانو ـر تـیـاز سـجـاع

 کردگاروار ــو جهید از انـت زی ـبرق   گار روز ل ـــیـاباطیاه ــر سـستـر بـب

 صفوف جیشخفتگان بشر دربردی تو     بزم عیش یغ حق به مردانـتدادی تو 

 تو بودنامۀ  سر  دستورعشق رب به    در سجود  ردن کشان دهر تو کردیگ

 گذاشتیر ـدل و تدبـــای عـنـسنگ ب   داشتی و ـا همه یکجا تـیـبـاوصاف ان

 یونستات  ـاعـا و اطـیحـد مســـزه   یوسفت  م خلیل حسنـیـردار براهــک

 ایره  ایوب رفته ـمـبر پای صبر ه   ای موسی  گرفته  ز زم  و شکیبـع

 ز دریای نوح  خورده ایشهد توان    آدم تو برده ای  لق و سیرتخ  میراث 

 نگاشتیار و صولت الیاس ـنقش وق   داشتی عیل قول و قرار تو چون اسم  

 کرده مست سر دانیال توب ح  مینای    بوده است   تو چو نغمۀ داوودآوای 

 س رمز دو عالم  تو خوانده ایر  د  بی م     رانده ای  رهوار پای عصمت یحیی تو

 مادـاعتساالر جنگ حق و خورشید    قاد ـاعتکار و ـدال انــۀ جـرصـدر ع

 بزمدوستان  همه بودی تو صدر نشین     عزم  و و رأی تفکر و تدبیربر مسند 

 عتباره ـتـو ز اول  یاف تهـر نشســخآ   والن  کردگار ـرسرش ـعه گاـپای رـب

 طورش چو کوه ق  ن م  ظلمت سرای ما    اوج نور ت ز ـقـیـقـام حـیـه ای پآورد

 ر و بندگیح  ام و سجود ـقیای رهبر    ز زندگی ـوام و دوام رمـر قـای مظه

 بوده استر و دل و دنیاـزم تـمستی ب

 وی سر میدهم ز دستتو شفیع من ش  گر


