
 زن فداكاري ه اشالم

 

ٌَة: »فروآد  وْ" ص#خدا رشّل ِْ ُِدَٓي ِحِاَد ُتدِرُك ةٔتِا فْ ِاحداُكيَّ ِو  «امُىخا

 دختر كَ اشىاء. ٓافت خّأُد را خدا راٍ در حِادكٌٌدگان ثّاب خّد، خاًَ در اطتغال ةا زًان، طىا از ُرٓك

 ةّدًد، ًظصتَ اه گرداگرد حضرت آن ٓاران كَ  حامْ در آود" ص#خدا رشّل ًزد رهزي ةّد، اًصار از ٓكْ

 در كَ زًاًْ تىام ه ام آودٍ طىا ًزد ًىآٌدگْ، ةَ زًان تىام حاًب از وي! ةاد تّ فداي وادرم ه پدر: كرد عرض

 ةَ را تّ پرهردگار،. ةاطٌد  وْ زةان  ٓك ه دل  ٓك وي شخي ه وقال آي ةا ُىگْ ُصتٌد، حِان غرب ه طرق

 وا حاِل. آهردٓه آىان ةرگزٓد را تّ كَ خدآْ ةَ ه تّ ةَ وا ه ةراًگٔخت زًان ه وردان ةراي راشتْ ه حقٔقت

 ه طّد وْ تأؤي وا هشٔنَ  ةَ  وردان، خّاشتَ ةّدٍ، زًداًْ ُآىان  خاًَ دّٓاري چِار در كَ اشت آي زًان

 ه حىعَ ًىاز در زًان گرهٍ ةر وردان طىا ه اشت  طدٍ ًِادٍ وا ةرعِدٍ طىا كّدكان ترةٔت ه ةارداري دهران

 تقدم ه ةرتري" اشت وصتحتْ حج وراد امتتَ# خدا خاًَ زٓارت ه وردگان تظٔٔع ه ةٔىاران عٔادت ه حىاعت

 طىاُا از وردي ُرگاٍ ه اشت  طدٍ وردان طىا ًصٔب خدا راٍ در حاًتازي كَ آن ةاالتر ُىَ از ه آد، حصتَ

 اثاث ه اوّال زًان وا گردد،  وْ وخاُدٍ ه فداكاري آوادٍ ٓا ه طتاةد  وْ خدا خاًَ دٓدار ةَ عىرٍ ه حج ةراي

 اعىامْ آي در ًصٔتْ ه طركت را وا آٓا دُٔه،  وْ پرهرش ه ترةٔت را طىا كّدكان كردٍ داري  ًگَ را طىا

 صّرت ةدُد، را وصنىان ةاًّي آي حّاب" ص#اكرم رشّل كَ  آن از پٔض! ةاطد؟  وْ دُٔد  وْ اًخام طىا كَ

 زن آي دٌْٓ پرشض از رشاتر ه اشتّارتر شخٌْ تاكٌّن آٓا: »فروّد ه ةرگردأًد اصحاب شّي  ةَ را خّد

 ًىْ ةاهر ه آه ًدٓدٍ دالهري ه شخٌّري آي ةَ را زًْ كٌّن تا  :كردًد عرض حّاب در ُىگْ« آد؟ طٌٔدٍ

: فروّد ه ةرگردأًد زن آن شّي ةَ رهي" ص#گراوْ رشّل گاٍ  آن. ةراًد شخي چٌٔي ةتّاًد زًْ كَ كردٓه 

 ه خّب طُّرداري ُىاًا: ةگّ گفت، خّاٌُد شخي تّ ةا ةازگظت در كَ زًاًْ تىام ةَ وي حاًب از زن اي»

 خدا راٍ در فداكاري ه حاًتازي ٓعٌْ#ُا آي تىام ةا ورد، دشتّرات از وتاةعت ه پٔرهي ه اه خاطر رضاي حنب



 ةرگظت شخي آي طٌٔدن از پس اشىاء. كٌد  وْ ةراةري" ًٔصت راُْ آن در را زًان كَ ُا آي اوثال ه

 .گفت  وْ تكتٔر ه تِنٔل خّطحامْ ه طادي از كَ درحامْ


