
 هسلن ثي ػقیل ٍ دٍ طفالًص!

 .ثَد ّبضن ثٌی قجیلِ اس اثَطبلت ًَُ ػقیل ثي هسلن

 دٍراى در. ثَد اسالم لطکز در ًظبهی ّبی هٌصت هتصذی ٍی جبًت اس ػلی ػوَیص خالفت سهبى در هسلن

 ثزرسی ثزای ٍ ًوبیٌذُ ػٌَاى ثِ ٍی ػلی ثي حسیي سهبى در سپس. ثَد اٍ خذهت در هسلن ػلی ثي حسي

 .ثگیزد ثیؼت ًفز ّشار ۸۱ اس تَاًست ٍ ضذ ضْز ایي ػبسم کَفِ، هزدم اس ثیؼت گزفتي ٍ اٍضبع

 ثي  هسیت» ٍ «صزد ثي  سلیوبى» ٍ « رثؼی ثي  ضجث» ّوچَى ّبیی ضخصیت ثِ تَاى هی افزاد ایي هیبى در

 هسلن فؼبلیت ثزای ضزایط سیبد  اثي آهذى کبر سز ٍ ثطیز ثي ًؼوبى کَفِ ٍالی ضذى ػَض ثب.ثزد ًبم « ًججِ

 .ثزآهذ ٍی ّبی فؼبلیت سزکَة صذد در ٍالی ٍ گزدیذ سخت

 اختفب دٍراى

 ضزیک کِ آًجب اس. رفت اػَر اثي ضزیک هٌشل ثِ سپس ٍ ًوَد اقبهت ثقفی هختبر هٌشل در هذتی اثتذا هسلن

 چٌیي هسلن ٍ ضزیک. ثیبیذ ٍی هٌشل ثِ ػیبدت ثزای گزفت تصوین سیبد اثي ثَد ثیوبر ٍ کَفِ ثشرگبى اس

 ػالهت اٍ ثِ ضزیک کِ ٌّگبهی سیبد اثي ٍرٍد اس پس ٍ ضَد پٌْبى هٌشل در هسلن کِ کزدًذ ریشی ثزًبهِ

 اثي رفتي اس پس. ًوَد اثب ٍی کطتي اس هسلن ضزیک، ػالهت ٍ سیبد اثي ٍرٍد اس پس اهب. ثکطذ را ٍی داد،

 تزٍر ثِ هسلوبى ثَد گفتِ آى در افتبدم کِ هحوذ اس ای جولِ یبد ثِ گفت پزسیذًذ ٍی اس را ػلت ٍقتی سیبد

 .کطذ ًوی را کسی

 هسلن گطت، هی هسلن یؼٌی کَفِ در ًْضت ایي رّجز دًجبل ثِ اًقالثیَى سزکَثی ثزای سیبد، اثي کِ جب آى اس

 ّبًی خبًِ ثِ ٍ داد تغییز را خَد هخفیگبُ ٍ هقز لیکي. کزد هی اًتخبة تزی هطوئي ٍ تز اهي جبی ثبیست هی

 .رفت

 ًبهْبی ثِ طیبر جؼفز ًَادگبى اس اسیز ثچِ پسز دٍ ضذ، ضْیذ کزثال در السالم ػلیِ حسیي اهبم کِ ٍقتی

 را خَدتبى پزسیذ اٍ ٍ خَاستٌذ، آة ٍ کزدُ ثزخَرد سًی ثِ ٍ کزدًذ فزار سیبد اثي لطکزگبُ اس اثزاّین ٍ هحوذ

 .این کزدُ فزار سیبد اثي لطکزگبُ اس ٍ ّستین طیبر جؼفز اٍالد اس هب دادًذ جَاة آییذ؟ هی کجب اس ٍ کٌیذ هؼزفی

 طفالى. کزدم هی پذیزایی ضوب اس اال ٍ ثیبیذ اهطت تزسن هی. است سیبد اثي سزثبساى اس ضَّزم: گفت سى آى

 ثِ ًیبسی را هب کِ گفتٌذ آًْب آٍرد، طؼبم ثزایطبى ضذًذ، خبًِ ٍارد ٍ دادُ اجبسُ سى ٍ ًیبیذ اهیذٍارین گفتٌذ

 اس ضَّز سبػتی اس ثؼذ ٍ خَاثیذًذ ًوبس اس ثؼذ ثخَاًین، را ًوبسهبى ثیبٍر ای سجبدُ هب ثزای ًیست، طؼبم

 تحَیل را ثچِ دٍ ایي کس ّز گفت سًص ثِ ٍ ضذُ ثبخجز هَضَع اس ٍ ثزگطت خبًِ ثِ سیبد اثي لطکزگبُ

 .گیزد هی جبیشُ درّن ّشار دُ ثذّذ سیبد اثي

 



 کٌبر تب داد غالهص تحَیل ٍ کزدُ دستگیز را طفل دٍ ضَّزش ایٌکِ تب ًکزد تأثیز سى هوبًؼت ٍ ًصیحت

 قتل اس سلن ٍ آلِ ٍ ػلیِ اهلل صلی پیبهجز حضزت ثِ دٍ ایي اًتسبة اس اطالع اس ثؼذ اٍ ثشًذ، گزدى را آًْب فزات

 ًصیحت ّن را پذرش ٍ ًکزدُ طفل دٍ قتل ثِ اقذام ّن پسزش ّوچٌیي کٌذ، هی فزار ٍ کزدُ اهتٌبع آًبى

 .ضَد ًوی ٍاقغ هؤثز ٍلی ًکٌذ آلَدُ ظلوی چٌیي ثِ را دستص کِ کٌذ هی

 کِ کٌٌذ هی پیطٌْبد قبتل ثِ ثزسبًذ ضْبدت ثِ را اثزاّین یؼٌی ثشرگتز ثزادر خَاستِ هی هلؼَى آى کِ ٍقتی

 ثِ کطن هی را ضوب هي دّذ هی جَاة اٍ. ثزدار خَدت را قیوت ٍ ثفزٍش ثزدُ صَرت ثِ ثبسار در ثجز را هب

 ضوب ثْبی ٍ قیوت ثِ ًیبسی اال ٍ دارم، سلن ٍ آلِ ٍ ػلیِ اهلل صلی هحوذ ثیت اّل ٍ پذرتبى اس کِ ثغضی

 آة رٍی در ثذى آى ٍ اًذاسد هی فزات در را اٍ هطْز ثذى ٍ رسبًذُ ضْبدت ثِ را اثزاّین صَرت ّز در. ًذارم

 ٍ آٍرد هی سیبد اثي پیص را دٍ ّز سز گبُ آى. کٌٌذ هی حزکت ضَد هی هلحق اٍ ثِ ثزادرش ثذى کِ آى تب ثَدُ

 .رسبًذ هی ّالکت ثِ را قبتل اٍ


