سًذگٌ٘بهِ
ضْ٘ذ لبسن ض٘زػلٖ ً٘ب در سَم فزٍردٗي هبُ ّشار ٍ س٘ػذ ٍ چْل در ضْز هبسبل استبى گ٘الى ،در خبًَادُإ
اس لطز هتَسّط ٍ هتذّٗي ربهؼِ هتَلّذ ضذ .ػطك ٍ ػاللِ ثِ ػلن ٍ داًص اس وَدوٖ در اٍ هَد هٖ سد .تحػ٘الت
اثتذاٖٗ ٍ راٌّوبٖٗ ٍ دث٘زستبى را ثب هَفمّ٘ت پطت سز گذاضت ٍ تَاًست دٗپلن خَد را در رضتٔ تززثٖ ثگ٘زد .اٍ
ّوَارُ سؼٖ هٖوزد ًوبس را در اٍل ٍلت ثخَاًذ ٍ ثس٘بر همّ٘ذ ثِ اًزبم ٍارجبت ثَد ٍ رػبٗت حمَق خبًَادُ ٍ
دٗگزاى را در سزلَحٔ ثزًبهٔ خَدش لزار هٖداد .حتّٖ در همبثل وسبًٖ وِ دست ثِ وبرّبٕ ضذّ ارسش
هٖسدًذ ،هٖاٗستبد ٍ سؼٖ هٖوزد آًْب را ّذاٗت وٌذ .در سبل 7531ثِ ّوزاُ سبٗز هزدم ،در روغ
تظبّزوٌٌذگبى ضزوت وزد ٍ در ثزاًذاسٕ حىَهت ستنضبّٖ ًمص خَد را اٗفب ًوَد .هذّتٖ ّن ثِ ػٌَاى ٗىٖ
اس اػضبٕ ّ٘ئت ٍاگذارٕ سه٘ي ،ثِ هٌطمٔ تزثت ربم رفت ٍ خذهبت ضبٗبًٖ ثِ هزدم آى هٌطمِ ًوَد .سبل 7537
ثٌب ثِ تَغ٘ٔ پذر ٍ هبدرش در ًْبٗت سبدگٖ ثب دختزخبلِاش ،اسدٍاد وزد ٍ حوزٓ اسدٍارطبى پسزٕ ثِ ًبم احوذ
استّ .وبى سبل ثب رذّٗت تَاًست در وٌىَر ضزوت وٌذ ٍ در رضتٔ ثْذاضت هح٘ط داًطگبُ تْزاى لجَل ضَد.
سپس ثِ اتّفبق ّوسزش ثزإ اداهٔ تحػ٘ل ثِ تْزاى رفتٌذ.
سبل  7531ثٌب ثِ فزهبٗطبت حضزت اهبم در هَرد لشٍم حضَر رَاًبى در رجِّْبٕ ًجزد حك ػلِ٘ ثبطل ،در وٌبر
حضَر در سٌگز ػلن ٍ داًص ،رْت دفبع اس ًَاه٘س وطَر ،راّٖ رجِّْبٕ رٌگ ضذ .تب اٗي وِ سزاًزبم در
تبرٗخ ّزذّن اسفٌذ هبُ سبل  ،7531پس اس ٗه رٍٗبٖٗ سخت ثب دضوي ثؼخٖ در رشٗزٓ هزٌَى در ػولّ٘بت
خ٘جز ثِ ف٘ض ضْبدت ًبئل آهذ .گزٍُ تفحّع پس اس پبوسبسٕ هٌطمِ ،تالش سٗبدٕ ثزإ ٗبفتي پ٘ىز هطْز ضْ٘ذ
ض٘زػلٖ ً٘ب ًوَدًذ اهّب رسذ اٍ را ً٘بفتٌذ ٍ .ثِ اٗي تزت٘ت ،پ٘ىز پبوص هفمَد ٍ خَدش ربٍٗذاالحز ضذ.

خبطزُ إ اس ّوسز ضْ٘ذ
هبُّبٕ اٍل سىًَت در تْزاى ثزاٗن ووٖ سخت ثَد اهّب ٍرَد لبسن دروٌبرم ثبػج هٖضذ تب آى دلتٌگّٖب را
راحتتز تحوّل وٌن.
ثب ضذّت گزفتي رٌگ تحو٘لّٖ ،وسزم احسبس ًوَد سٌگز ػلن ثذٍى حضَر در رجِْ ثزاٗص حالٍتٖ ًذارد.
ثؼذ اس گذضت دٍ هبُ اس ضزٍع تزم تحػ٘لٖ ،اٍ هذام دًجبل فزغتٖ ثَد تب خَد را ثِ رجِْ ثزسبًذ .ثِ ّز ضىل
هوىي ،پبٗبى ّوبى تزم اٍل سهٌ٘ٔ اػشام خَد را ثِ رجِّْب ثِ اتّفبق وبرٍاى داًطزَٖٗ هّْ٘ب ًوَد ٍ رٍسٕ وِ
هٖخَاست اٍل٘ي حضَرش را در ه٘ذاى ًجزد ثب دضوي تززثِ وٌذ ،رٍ ثِ هي وزد ٍ گفت « :هجبدا وسٖ اس رفتٌن
هطّلغ ضَد».
رفتٌص ثِ رجِْ دٍ هبُ طَل وط٘ذ ٍ آهذًص هػبدف ضذ ثب ضزٍع تزم رذٗذٌّ .گبهٖ وِ اس رجِْ آهذ ،احسبس
وزدم آى ثبرٕ را وِ ثز دٍش احسبس هٖوزد ،ثب ثَدًص در وٌبر رسهٌذگبى ووٖ سجه ضذُ است ٍ ّو٘ي اهز
ثبػج خَضٌَدٕام ضذ.
تبثستبى سبل  7531لبسن اهتحبًبت پبٗبى تزم خَد را ثب هَفمّ٘ت پطت سز گذاضتِ ثَد .اس رٍسٕ وِ ثب ضو٘ن پبن
رجِْ آضٌب ضذ ،دٗگز ًوٖتَاًست ثذٍى ػطز ٍرَد ٗبر ثوبًذ .ثِ ّو٘يخبطز تػو٘ن گزفت تؼط٘الت تبثستبى را
دٍثبرُ ثِ رجِْ ثزٍد ٍ اس هي خَاستّ ،وچَى دفؼٔ لجل ،اگز ٍالذٗي ٍ ثستگبًوبى توبس گزفتٌذ ٍ اس حبل لبسن
رَٗب ضذًذ ،ثگَٗن اٍ ٍاحذ تبثستبًٖ گزفتِ ٍ هطغَل خَاًذى درس در داًطگبُ است .در ٍالغ تزم تبثستبًٖاش
را فزسٌگ ّب دٍرتز اس تْزاى هٖگذراًذ ٍ رَاًوزداًِ در رجِّْبٕ حك ػلِ٘ ثبطل درس ػطك ٍ اٗخبر را هٖ
آهَخت .اًگبر پزًذُ إ را پس اس سبلّب اسلفس آساد وزدُ ثبضٖ ،هطتبلبًِ ثِ سَٕ رجِّْب پزوط٘ذ تب هجبدا اس
وبرٍاى خبدهبى ٍالٗت رب ثوبًذ.
رٍسّبٕ پبٗبًٖ هأهَرٗتص در رجِْ ثَد ٍ ثبٗذ خَد را ثزإ ضزٍع تزم رذٗذ ثِ داًطگبُ هٖرسبًذ وِ ًبگْبى خجز
هززٍح ضذى لبسن تَسط ٗىٖ اس ّوزسهبًص ثِ هي رس٘ذ .تػو٘ن گزفتن ثِ ّز طزٗك هوىي هَضَع را ثِ
خبًَادُاش اطّالع دّن .ثب ضٌ٘ذى اٗي خجز ّوِ ربخَردًذ ٍ ثبٍروزدًص ثزاٗطبى هطىل ثَد.
چٌذ رٍس ثؼذ ّوسزم را اس هٌطمٔ رٌَة ثِ ث٘وبرستبى سبسبى تْزاى آٍردًذٍ .الذٗي لبسن ثِ ّوزاُ هبدرم اس
ضْزستبى هبسبل ثِ تْزاى آهذًذ ٍ ثِ اتّفبق ،ثزإ ػ٘بدت اٍ ثِ ث٘وبرستبى رفت٘ن.
ٌّگبهٖ وِ ٍالذٗي لبسن اس اٍ سؤال وزدًذ « :ضوب وِ در داًطگبُ هطغَل تحػ٘ل ثَدٗذ ،چطَر سز اس رجِْ
درآٍردٕ؟» ،در رَاة گفت« :خذهت ثِ اسالم ٍ اهبم تَف٘ك هٖخَاّذ ٍ اهزٍس ثْتزٗي فزغت ثزإ ادإ
تىل٘ف است».

ثذى لبسن اس چٌذ ًبحِ٘ هززٍح ضذُ ثَد .پس اس چٌذ ّفتِ ثٌب ثِ تطخ٘ع پشضىبى اٍ را اس ث٘وبرستبى ثِ هٌشل
آٍردٗن .اٗي حم٘مت را در ٍرَد لبسن هٖدٗذم وِ رسن سخوٖاش در خبًِ ثَد اهّب رٍحص در ه٘بى رسهٌذگبى
ٍ خبوزٗشّبٕ رجِْ س٘ز هٖوزد.
ثِ لطف پزٍردگبر پس اس هبُّب اًتظبر ،فزسًذهبى ً٘ش هتَلّذ ضذ ٍ وبًَى خبًَادُ را گزمتز اس پ٘ص وزد.
ّز ثبر هتفىزاًِ ثِ فزسًذهبى ًگبُ هٖوزد ،ثِ هي هٖگفت « :اس تَ هٖخَاّن پسزهبى احوذ را آى گًَِ تزث٘ت
وٌٖ وِ اًسبًٖ هف٘ذ ٍ الٗك ثزإ ربهؼِ ٍ ًظبم اسالهٖ ثبضذ».
اس ٍلتٖ وِ حضَر لبسن در رجِْ فبش ضذ ،هذام در هٌشل هب حزف اس حبل ٍ َّإ رجِْ ثَدٗ .ه رٍس پسزخبلٔ
لبسن ثزإ ػ٘بدت اٍ آهذ ٍ ّو٘يطَر وِ گزم غحجت ثَد اس ٍٕ پزس٘ذٌّ« :گبهٖ وِ سٗز آتطجبر دضوي ثَدٗذ
ٍ اس ّز طزف گلَلِ تَح ٍ خوپبرُ سزاسٗز هٖضذ ،چِ احسبسٖ داضتٖ؟ آٗب ثِ خبًَادُات فىز هٖوزدٕ؟»
اٍ لحظِإ سىَت وزد ٍ سپس گفت« :در آى ضزاٗط تٌْب ثِ اٗي فىز هٖوزدم وِ چگًَِ رلَٕ دضوي را
ثگ٘زٗن ٍ ًگذارٗن ثِ سزسه٘ي ،اسالم ٍ ارسشّب ضزثِ ٍارد وٌذ .توبم رسهٌذگبى در آىرب اس ّوِچ٘ش خَد
گذضتِاًذ ٍ تٌْب ّذفطبى حفظ ٍ حزاست اس هْ٘ي ٍ آرهبىّبٕ اًمالة است».
آىلذر حزف ّبٕ لبسن ،گزم ٍ دلٌط٘ي ثَد وِ هتَرِّ ضذم اضه در چطوبى پسزخبلِاش ًمص ثستِ است.
ًوٖتَاًذ احسبس خَد را پٌْبى وٌذ.
چٌذ هبّٖ اس هززٍح ضذى لبسن گذضت ٍ حبلص ثْتز ضذٍ .لتٖ خجز تذارن ػول٘بت اس سَٕ رسهٌذگبى ثِ
گَضص رس٘ذ ،هذام ثٖلزارٕ هٖوزد ٍ هٖخَاست ّز چِ سٍدتز رزاحتص خَة ضَد ٍ ثِ رجِْ ثزگزدد.
رٍسٕ ػلّت آى ّوِ ث٘تبثٖ را رَٗب ضذم وِ در رَاثن گفت« :اهزٍس وِ در رجِْ ثِ هي ً٘بس است ،ثَدًن در پطت
رجِْ هزا آسار هٖدّذ».
اس رٍح٘بت ضَّزم وبهالً آگبُ ثَدم اهّب اٗي حم٘مت را ً٘ش ثبٍر داضتن وِ ٍرَدش دروٌبر هب ثس٘بر آراهص ثخص
است.
فىز وزدم ضبٗذ ثب ث٘بى هسبئلٖ اٗطبى را تب هذّتٖ اس رفتي ثِ رجِْ هٌػزف وٌن .ثِ ّو٘ي دل٘ل ثِ ٍٕ گفتن« :ضوب
تٌْب پسز خبًَادُ ّست٘ذ ٍ ٍالذٌٗتبى در آٌٗذُ ثِ ضوب ً٘بس دارًذ .هي ٍ پسزهبى ً٘ش ً٘بسهٌذ حضَرتبى در خبًَادُ
ّست٘ن».
دلبٗمٖ ثؼذ ثب غذإ هالٗن هزا غذا وزد ٍ گفت « :آى رٍس وِ در هس٘ز سًذگٖ ثب هي ّوگبم ضذٗذٗ ،م٘ي داضتن
تحت ّز ضزاٗطٖ هزا ثزإ رس٘ذى ثِ لزة الْٖ ٗبرٕ هٖوٌ٘ذ ٍ اهزٍس اٗي هْن پ٘ص آهذُ ٍ اس ضوب هٖخَاّن

هزا تٌْب ًگذارٗذٌّ .گبهٖ وِ در راُ خذا لذم هٖگذارٗن ،دٗگز ػبف٘ت طلجٖ ٍ دلجستگٖ ثِ اهَر دًَٕ٘
ثٖهؼٌبست.حبل اس ضوب هٖخَاّن هزا در اٗي راُ ٗبرٕ وٌ٘ذ ٍ ثِ سفبرضن ػول ًوبٗ٘ذ».
غذالت والم ٍ اًذٗطِّبٕ سالل اٍ توبم ٍرَدم را تحت تأح٘ز لزار داد ٍ رسبلتن را در لجبل اٍ رٍضي وزد.
چٌذ رٍس ثؼذ ،همذّهبت اػشام خَد را اس طزٗك داًطگبُ پ٘گ٘زٕ وزد ٍ اس اٗيوِ خَد را ثِ ػول٘بت هٖرسبًذ ،در
پَست خَد ًوٖگٌز٘ذ.
سزاًزبم رٍس ٍداع فزا رس٘ذ ٍ ثِ ّوزاُ لطىز 11هحوّذ رسَل اهلل(ظ) تْزاى آهبدُ اػشام ضذ .در آى َّإ سزد
سهستبى  ،7531هي ،لبسن ٍ حوزٓ سًذگٖ هطتزووبى ،احوذ ،آهبدٓ خذاحبفظٖ ضذٗن .لحظِإ ًگبّن را اس لبهتص
دٍر ًوٖوزدم .لجخٌذ ض٘زٌٖٗ ثز لت داضت ٍ اس ضَق اػشام ،رزاحت تي هززٍحص را فزاهَش وزدُ ثَد .در
ٍاپس٘ي لحظبت ،فزسًذ دلجٌذهبى را در آغَش گزفت ٍ ثَس٘ذ .سپس رٍ ثِ هي وزد ٍ گفت« :ضوب را ثِ خذا
هٖسپبرم ٍ هٖخَاّن فزسًذهبى را ّوبى گًَِ وِ غالح اسالم ٍ ربهؼِ است ،تزث٘ت وٌٖ».
ٍلتٖ خجز پ٘زٍسٕ لطىز اسالم اس رادَٗ ٍ تلَٗشَٗى پخص ضذ ،اضه ضَق اهبًن ًوٖداد.
ثؼذ اس ػولّ٘بت ،هذام چطن ثِ راُ آهذى لبسن ثَدم تب اٗي پ٘زٍسٕ را ثِ اٍ تجزٗه ثگَٗن.
رٍسّب گذضت ،اهّب ّ٘چ خجزٕ اس اٍ ًطذ .اضطزاة ػز٘جٖ داضتن .دٗگز طبلت ً٘بٍردم ٍ ثِ ًبچبر هَضَع را ثب
پذر لبسن در ه٘بى گذاضتن .اٗطبى ً٘ش چٌذ رٍس ثؼذ ثِ سَٕ هٌبطك ػول٘بتٖ حزوت وزدًذ تب ضبٗذ ثتَاًٌذ خجزٕ
ثِ دست آٍرًذٗ .ه ّفتِ گذضت ٍ پذر لبسن آهذ ٍلٖ ثذٍى پسزش .درالثِالٕ حزفّبٗص فْو٘ذم ّزرب
وِ احزٕ اس لبسن ثَدُ رستزَ وزدُ ،اهّب ّ٘چ خجزٕ اس ٍٕ ثِ دست ً٘بٍردُ است .پذرش اس لَل ٗىٖ اس
ّوزسهبى لبسن ًمل وزد.
«ثؼذ اس درگ٘زٕ ثب دضوي ،گبّٖ اٍلبت ً٘وِّبٕ ضت لبسن ثب تؼذادٕ اس ّوسٌگزاى خَد اس س٘نّبٕ خبردار
هٖگذضتٌذ ٍ خَد را ثِ هَاضغ ػزالّٖب هٖرسبًذًذ تب ثتَاًٌذ ،پ٘ىز ضْذاٖٗ را وِ در ح٘ي درگ٘زٕ ،آًزب هبًذُ
ثَدًذ ،ثِ پطت خط ث٘بٍرًذّ .ز ثبر وِ اس لبسن ػلّت اٗي وبر پزخطز را رَٗب هٖضذٗن ،هٖگفت« :هي ثِ رجِْ
آهذُام تب خذهت وٌن ،حتّٖ ثِ رسهٌذُإ وِ ضْ٘ذ ضذُ ثبضذ .ثب اٗيوبر خبًَادٓ اٍ را اس چطن اًتظبرٕ ث٘زٍى
هٖآٍرٗن تب پ٘ىز پبن ضْ٘ذ خَد را ثجٌٌ٘ذ ٍ هزّوٖ ثز دل داغذٗذٓ آًبى ثبضذ».
دست ًَضتِ إ اس ضْ٘ذ لبسن ض٘زػلًٖ٘ب
«ثسن رةّ الطّْذاء ٍالػّذّٗم٘ي»

خذهت حبد آلب ض٘زػلًٖ٘ب ،سالم ػل٘ىن ٍ رحوتاهلل ٍ ثزوبتِ .سالم ثز ضوب ٍ ثز حبد خبًن ػشٗش .اه٘ذٍارم
در سبٗٔ اهبم سهبى(ػذ) در سالهت ٍ تٌذرستٖ ثِ سز ثزدُ ثبض٘ذ ٍ هاللٖ ًذاضتِ ثبض٘ذ ٍ در سبٗٔ رّجزّٕبٕ
خزدهٌذأً حضزت اهبم خوٌٖ٘ پطت٘جبى اًمالة ٍ رٌگ ثَدُ ٍ هخل ّو٘طِ در فىز رسهٌذگبى اسالم ٍ دػب ثزإ
اهبم ػشٗش ثبض٘ذ .ثٌذُ در حبل حبضز در سالهت ّستن ٍ دٍرٓ ثس٘بر هْن ٍ حسبس ٍ ضَقاًگ٘شٕ اس ػوزم را
سپزٕ هٖوٌنّ .ناوٌَى وِ ًبهِ هًَٖٗسن در ػوك چْل و٘لَهتزٕ خبن ػزاق ّست٘ن ٍ غذإ اًفزبرات ثس٘بر
سٗبدٕ اس دٍر ضٌ٘ذُ هٖ ضَد .ثِ اه٘ذ خذا رٌگ ثِ هزحلٔ خَثٖ رس٘ذُ است ٍ اهبم ػشٗش ً٘ش در رْت پبٗبى
ثزدى اٗي رٌگ سفبرضبت هىزّرٕ هٖفزهبٌٗذ .ثبرٕ ،اهزٍس رٍس پٌزطٌجِ ٗ 71ب  71اسفٌذ است .در حذٍد ٗ 71ب
 73اسفٌذ ًبهِإ ثزاٗتبى فزستبدم ٍ در آى گفتن وِ ثزاٗن رَاة ًفزست٘ذ .اهّب اهزٍس حتوبً ٍ فَراً ثزاٗن ثِ آدرس
پطت پبوتً ،بهِ ثٌَٗس٘ذ ٍ اس احَال ّوگٖ اس رولِ ،هزتجٖ ٍ احوذ ٍ ثذرٕ خبًن ٍ دٗگزاى ثزاٗن ثٌَٗس٘ذ ٍ
سالهن را ثِ ّؤ دٍستبى ٍ آضٌبٗبى ثزسبً٘ذ .راستٖ هي دٍ ثبر ثب ضوبرُ تلفي هحل وبر توبس گزفتنٍ .لٖ تلفي
ثَق هٖسد ٍ وسٖ گَضٖ را ثزًوٖ داضتٗ .ه ثبر ّن تلفٌچٖ گفت :وِ تلفي حبد آلب خزاة است ٍ لذا ثِ
آلبٕ ه٘زساث٘گٖ تلفي سدم وِ اٗطبى حضَر ًذاضت .ثبالخزُ ثٌذُ تالش خَد را در رْت خجزدّٖ اس خَد اًزبم
دادُام .ثِ آلبٕ ه٘زساث٘گٖ ٍ فزٗذُ خبًن ٍ هؼػَهِ ٍ دٗگزاى سالم ثزسبً٘ذ.

خبطزُ إ اس پذر ضْ٘ذ
اٍ هط٘غ ،هْزثبى ٍ فْو٘ذُ ثَد ٍ افزاد ثشرگسبل ،اٍ را ثچِّ هسزذٕ لمت دادُ ثَدًذ .لبسن در ثزاثز رفتبر
غ٘زهٌطمٖ ٍ اًحزافٖ دٗگزاى ضذٗذاً ًبراحت هٖضذ ٍ ػىس الؼول ًطبى هٖداد .اگز اس وسٖ ًبراحت
هٖضذ ،ثِ هب هٖگفت تب ثِ اٍ ووه وٌ٘ن .اٍ ث٘طتز اس هسبئلٖ ًبراحت هٖضذ وِ ثز خالف اًمالة ٍ دٗي
ثَد .لبسن ػبضك اٗي ثَد وِ ثِ رجِْ ثزٍد .در سهبًٖ وِ رٌگ ث٘ي اٗزاى ٍ ػزاق ضزٍع ضذ ،اٍ در سپبُ پبسذاراى
وبر هٖوزد .هب اس هسئَل٘ت اٍ در رجِْ خجز ًذاضت٘ن ٍلٖ ثؼذّب هتَرِّ ضذٗن وِ رشٍ وبدر لطىز هحوّذ رسَل
اهلل (غلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن) است ٍ ثؼذ ّن در للّٔ ثبسٕ دراس هسئَل٘ت داضتِ است.
ٍغّ٘ت ًبهٔ ضْ٘ذ
الّلْن طّْز ػولٌب هي الزّٗب.
خذاًٍذا ػولوبى را اس رٗب ٍ دٍرٍٖٗ پبن سبس ،تب تٌْب ثزإ تَ سًذگٖ وٌ٘ن ،ثزإ تَ ّززت وٌ٘ن ٍ ثزإ تَ
ثو٘زٗن .سٗزا وِ غبٗت ّوِ تَٖٗ ٍ تَٖٗ هظْز ّستٖ ٍ لذر ٍ وزم .خذاًٍذا رزأت ًوٖوٌن خَد را پبسذار
اسالم ثٌبهن سٗزا وِ ثبر گٌبُ ثز دٍضن سٌگٌٖ٘ هٖوٌذ .اهّب تَٖٗ وِ راُ تَثِ را ثبسگذاضتِإ ٍ ثِ آًبىوِ

هْبرزت هٖوٌٌذ ٍ ثب دضوٌبى تَ رْبد هٖوٌٌذ ،هژدٓ ثْطت دادُإ .خذاًٍذا تَ ً٘ه هٖداًٖ وِ هي در
ثْتزٗي لحظبت ػوزم ّو٘طِ آرسٍٕ ضْبدت وزدُام ٍ اس تَ درخَاست ًوَدُام وِ هزگن را ضْبدت در راُ
خَدت لزار دّٖ .سٗزا ّ٘چ ٍس٘لِإ ثْتز اس اٗي ثزإ لمبٕ رٍٗت پ٘ذا ًىزدُام ٍ اس آخزت ٍ ػَالت اػوبلن
سخت ث٘وٌبون .اٍل تَغِ٘ام ثِ ضوب هؤهٌبى ٍ ّوزسهبى است وِ افزاد را اس رٍٕ حك ثطٌبس٘ذ ًِ حك را اس رٍٕ
افزاد؛ ٍ ثزإ ثْتز ضٌبختي حك ،ثزإ خَد اسَُ ٍ الگَ اًتخبة وٌ٘ذ .ثزاستٖ چِ اسَُإ اس اهبم وج٘ز ،خوٌٖ٘
ثتضىي وِ ٍارث پ٘غوجز(ظ) ٍ ائوِ اطْبر (ع) است ،در اٗي سهبى ٍاالتز است؟ لذا ثز ول٘ٔ هسلو٘ي است وِ
اٗي ٍرَد همذّس خذاٖٗ را ثْتز ثطٌبسٌذ .دٍم تَغِ٘ ام اٗي است وِ سخي ػلٖ(ػلِ٘ السّالم) اثزهزد تبرٗخ را ثِ
ٗبد داضتِ ثبض٘ذ وِ فزهَد « :خػن ظبلن ثبض٘ذ ٍ دٍست ٍ ٗبٍر هظلَم » ٍ تب ٍلتٖ آّٖ ثِ آسوبى هٖ رٍد ٍ
ًبلِإ اس رگز طفل ثٖگٌبّٖ خبرد هٖضَد ،ثزػلِ٘ هظبّز استىجبر ( آهزٗىب ٍ ضَرٍٕ ٍ دست ًطبًذگبى
آًْب ) ل٘بم وٌ٘ذ ٍ تب ٍلتٖ ػذل ٍ لسط وِ ٗىٖ اس اّذاف اًمالة پ٘بهجزاى است ،ثزرْبى حىوفزهب ًطذُ ثبضذ ٍ
تب ٍلتٖ لبئن آل هحوّذ(ػذ) ظَْر ًىزدُ است ،اس پبٕ ًٌطٌ٘٘ذ ٍ رْبد ًوبٗ٘ذ ٍ در اٗي راُ همذّس اس ض٘طبى ًفس
ثزحذر ثبض٘ذ ٍ فمط ثزإ خذا وبر وٌ٘ذ .پذرم را ٍو٘ل ٍ ّوسزم را ٍغٖ خَد هٖگ٘زمً .شدٗه ثِ  71رٍس
رٍسُ ٍ ٗه سبل ًوبس لضب ثذّىبر ّستن .هوىي است دَٗى وَچىٖ اس افزاد ثز گزدى هي ثبضذ ،اگز هزارؼِ
وزدًذ ثِ آًْب هستزد دارٗذ.
ٍغّ٘تٖ ثزإ ّوسزمّ :وسز ػشٗشم وِ در سختٖ ّب ٗبر ٍ ٗبٍر هي ثَدٕ اس خذاًٍذ هٖخَاّن وِ هي ٍ تَ ٍ
ّوِ هسلو٘ي را ّذاٗت فزهبٗذ ٍ ث٘بهزسد .اس ٗبد خذا غبفل هطَ .در ًوبسّبٗت ثزإ اٗي ثٌذٓ گٌبّىبر اس خذا طلت
هغفزت وي ٍ ثِ دٗگزاى ً٘ش ثگَ چٌ٘ي وٌٌذّ .وسزم تَ وِ در ثَدى هي غجز هٖ وزدٕ ،اوٌَى در غ٘بة هي ً٘ش
غجز پ٘طِ وي وِ اهبم غبدق (ػلِ٘ السّالم) هٖ فزهبٗذ « :هي اثتلٖ هي الوؤهٌ٘ي ثجالء فَػَجَزَ ػلِ٘ ،وبى لِ هخل ارز
الف ضْ٘ذ (اغَل وبفٖ رلذ ّ( » )5ز وس اس هؤهٌ٘ي ثِ ثالٖٗ گزفتبر ضَد ٍ غجز ًوبٗذ ،ثزاٗص ارز ّشار ضْ٘ذ
ثبضذ ).فزسًذم احوذ ثزگزدى تَ حك ثشرگٖ دارد ،آى است وِ اٍ را درست تزث٘ت وٌٖ ٍ آىچٌبى در پزٍرش
رٍحص ثىَضٖ تب ثبػج سز ثلٌذٕ ربهؼِ اسالهٖ ضَد .در تؼل٘ن ٍ تزث٘ت احوذم وَضب ثبش ٍ در تزث٘ت اٍ اس
هبدر ػشٗشم ووه ثگ٘ز .اس ّوِ ػشٗشاى ػبرشاًِ ٍ خبلػبًِ تمبضب دارم ثزاٗن اس خذا طلت هغفزت وٌٌذ ،چَى
هٖتزسن ثو٘زم ثذٍى اٌٗىِ ضْ٘ذ ثبضن! ضْبدت فمط هخػَظ خَثبى درگبُ خذاست.
لبسن ض٘زػلٖ ً٘ب

