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تاضید ایطاٖ ٚ اسالْ تطای ٞط ایطا٘ی ٔسّٕاٖ إٞیت فطاٚا٘ی زاضز. ٞط ٔسّٕاٖ یا وال ٞط ایطا٘ی تایس اظ ٌصضتٝ 

ٔصٞثص ٚ وطٛضش آٌاٜ تاضس. یؼٙی ٞط ایطا٘ی تایس تسا٘س زض وزای تاضید ایستازٜ است. ٕٞا٘كٛض وٝ ٔؼّٓ 

رستزٛ زض ٔتٖٛ تاضیری ٚ وطف ٘اٌفتٝ ٞا ٌصاضت ٚ زیسیٓ ٚ ضٟیس ػّی ضطیؼتی ٘یع پایٝ واض ذٛز ضا تط 

 زیسیس وٝ چٝ ٘تیزٝ زضذطا٘ی ٌطفت.

 رٙثطی ٞط ٚ حطوتی ٞط. است آیٙسٜ ضاٜ چطاؽ ٌصضتٝ تسا٘یٓ وٝ ٕ٘ایس ٔی تط ٟٔٓ رٟت آٖ اظ تاضید شوط 

 ٚلایغ ایٍٙٛ٘ٝ ٘ٛضتٗ اظ ٔا لػس. تٛز ذٛاٞس تط ٔٛفك لطاضزٞس ذٛز ٘ظط ٔس ضا ٌصضتٍاٖ اظ ٌطفتٗ زضس اٌط

ضیری تىطاض ٔىطضات ٘یست. ٌفتٗ چیعٞایی وٝ ٕٞٝ ٔی زا٘ٙس ٔالَ آٚض ٚ ذستٝ وٙٙسٜ است. تٙاتطایٗ ٔا تا

٘یع پایٝ حطوت ذٛز ضا تٝ پیطٚی اظ ٔؼّٓ ضٟیس تط رستزٛی ٔٙاتغ تاضیری ٚ وطف ٚ ٔكطح وطزٖ ٔارطا ٞا 

٘طستٝ لطاض ٔی زٞیٓ. سؼی ٔی وٙیٓ ذٛا٘ٙسٜ پس اظ  ٚ اتفالاتی است وٝ ٌطز تاضید ٚ ساِیاٖ زضاظ تط آٟ٘ا

ذٛا٘سٖ ایٗ ٔماِٝ ذٛز ضا زض ٔیاٖ اقالػاتی تثیٙس وٝ اظ آٟ٘ا اقالع ٘ساضتٝ است. ٌٚط٘ٝ شوط ٔزسز ٌفتٝ 

 ٞایی وٝ ٍٕٞاٖ ٔی زا٘ٙس چٙساٖ رصاتیتی ٘ساضز. زض ػیٗ حاَ ػّت یاتی ضفتاض ا٘ساٖ ٞا ٘یع ٔس ٘ظط ٔاست.

سّسّٝ ٔماالت تاضیری تٝ شوط ٌٛضٝ ٞا ٚ ٘اٌفتٝ ٞایی اظ ظ٘سٌی ػایطٝ ٕٞسط پیأثط ٔی  زض اِٚیٗ ٔماِٝ اظ

پطزاظیٓ. ػایطٝ ضرػیتی است وٝ تطازضاٖ اُٞ سٙت ٔا اٚ ضا ٔی ستایٙس وٝ ٕٞسط پیأثط تٛزٜ ٚ ضیؼیاٖ اٚ 

اظ ایٗ ٘ٛضتٝ  ضا تا زیسٜ تطزیس ٔی ٍ٘ط٘س وٝ تا ػّی رٍٙیسٜ ٚ سثة وطتٝ ضسٖ تسیاضی ضسٜ است. لػس ٔا

تحّیُ ٘یست. تٟٙا اقالػاتی اظ ایٗ ظٖ تٝ زست ذٛا٘ٙسٜ ٔیسٞیٓ تا ذٛز تٝ لؿاٚت تٙطیٙس. زض ایٗ ضاٜ اظ 

ضٚش تحمیك وٕه ٔی ٌیطیٓ ٚ سؼی ٔیىٙیٓ تػٛیطی ٕٞٝ را٘ثٝ اظ اٚ تسست زٞیٓ وٝ تحمیك یىكطفٝ ٚ 

ایطٝ ٕٞسط پیأثط ٚ اظ ٔؼتٕسیٗ آٖ پط اظ غطؼ اضظضی ٘ساضز. ٕٞچٙیٗ تحّیُ ایٗ ٔٛؾٛع وٝ چٝ ضس وٝ ػ

حؿطت تٝ رایی ضسیس وٝ ضٚزض ضٚی ػّی ایستاز ٚ آٖ فتٙٝ ٞا ضا ایزاز وطز. ضیطٝ یاتی ضرػیت ػایطٝ 

ضیطٝ یاتی ضرػیت یه ظٖ ٘یست. چطا وٝ ػایطٝ ٞا زض قَٛ تاضید تسیاض تٛزٜ ا٘س. اٌط زض تاضید تٍٙطیٓ 



ؿت ٔطزٔی ٚ یا واضیعٔاتیه پیص آٔس٘س ٚ سپس تٝ آٖ پطت تسیاض ا٘ساٟ٘ایی ٔی تیٙیٓ وٝ اَٚ تا یه ٟ٘

 وطز٘س. ػایطٝ ٕ٘از یه تفىط است. ٕ٘از ا٘ساٖ ٞایی است وٝ زض ٕٞٝ ظٔاٖ ٞا ٚ اػػاض ٚرٛز زاض٘س.

ػایطٝ زذتط اتٛتىط غسیك ٘رستیٗ زذتطی تٛز وٝ زض اسالْ ٔتِٛس ضس. ایٗ ذػٛغیت ٘عزیىاٖ ٚ تطذی اظ 

ا٘ساذت وٝ ٘رستیٗ ظ٘ی ضا وٝ زض اسالْ ٔتِٛس ضسٜ ٚ اظ راّٞیت ذاقطٜ ای ٘ساضز یاضاٖ ٔحٕس ضا تٝ ایٗ فىط 

ساِٝ ضا ٘أعز وطز  ۷ٕٞسط پیأثط ٌطزا٘ٙس . اتٛتىط تٝ پیأثط چٙیٗ پیطٟٙازی وطز. پیأثط پصیطفت ٚ ػایطٝ 

ٝ اِٚیٗ ٘سُ ساٍِی تا اٚ اظزٚاد وطز( تا ٞٓ ٘رستیٗ زذتطی وٝ زض اسالْ ظازٜ ضسٜ است ٚ قّیؼ ۷۷)ٚ زض 

ٔسّٕا٘اٖ رٟاٖ است تٝ ٘اْ اٚ تاضس ٚ ٞٓ تا اتٛتىط ذٛیطاٚ٘س ٌطزز. ٔحٕس تا پیٛ٘س ٞای ظ٘اضٛیی ٘ٛیٙی وٝ 

 استٛاض تطیٗ پیٛ٘س ٞای ارتٕاػی آٖ ضٚظٌاض تٛز ضٚاتف ذٛیص ضا تا یاضاٖ تا ٘فٛشش ٔستحىٓ تط ٔی ساذت.

ا ٚ حسٛز. حساس؛ ٌستاخ ٚ ػاضك. ػایطٝ تٟٙا ػایطٝ آٖ قٛض وٝ اظ وتة تاضیری تط ٔی آیس ظ٘ی تٛز ظیث

زذتطی تٛز وٝ تٝ ذا٘ٝ ی ٔحٕس آٔس. زیٍطاٖ ٕٞٝ تیٌٛا٘ی تٛز٘س وٝ تٝ ٔػّحتی سیاسی یا اذاللی تٝ 

ٕٞسطی پیأثط زض آٔسٜ تٛز٘س. ػایطٝ رع ظیثایی ٚ رٛا٘ی ظ٘ی تسیاض تاٞٛش ٚ ذٛش سرٗ تٛز. اٚ تٝ ضاستی 

ٕ٘ی تٛا٘ست تثیٙس ٔحٕس تٝ فاقٕٝ؛ ػّی؛ حسٗ ٚ حسیٗ ٔحثت ٔی وٙس ػاضك پیغٕثط تٛز تٝ قٛضیىٝ حتی 

ٚ آتص ذطٓ ٚ حسازت زض ٚرٛزش ضؼّٝ ٚض ٔی ضس. ٔحٕس ٞط ٌاٜ اظ تالقٓ ٞای زضٛاض ذستٝ ٔی ضس 

 )تا ٔٗ حطف تعٖ ٌٍّٛ٘ٝ ٔٗ!("وّیٕٙی یا حٕیطا"ػایطٝ ضا ٔی ذٛا٘س ٚ ٔی ٌفت:

ٕس ضا تٝ زیٍطاٖ تحُٕ وٙس. ٔحٕس ٚلتی اتطاٞیٓ تٝ ز٘یا ٕٞا٘كٛض وٝ ٌفتیٓ ػایطٝ ٕ٘ی تٛا٘ست ٔحثت ٔح

آٔس؛ ٞط ٚلت ذستٝ ٔی ضس تٝ ٘رّستاٖ ٔی ضفت ٚ تٝ پیص پسطش اتطاٞیٓ وٝ اظ ٔاضیٝ تٛز ٚ تٟٙا فطظ٘س 

پسط ضسَٛ ذسا. اظ ایٗ رٟت ٔحٕس اتطاٞیٓ ضا تسیاض زٚست زاضت. اتطاٞیٓ ضا زض تغُ ٔی ٌطفت ٚ ٔی تٛسیس 

ػایطٝ.تثیٗ ایٗ اتطاٞیٓ چمسض  "ضٚظی ٔحٕس پسطش ضا تٝ پیص ػایطٝ تطز ٚ تٝ اٚ ٌفت:ٚ ٘ٛاظضص ٔی وطز. 

٘ٝ!ٞیچ ضثاٞتی  "تٝ ٔٗ ضثیٝ است. أا ػایطٝ وٝ اظ آتص حسس ٔی سٛذت تا اذٕی تّد ٚ ِحٙی سطز ٌفت:

اٌط ایٙمسض  ٞط تچٝ ای ضا"ٚ تٝ اتطاٞیٓ وٝ وٕی ضضیس تط اظ سٙص ٘طاٖ ٔیساز اضاضٜ وطز ٚ ٌفت:"تا تٛ ٘ساضز!

 .پیأثط تی ٞیچ پاسری تطٌطت"ضیط زٞٙس اظ ایٗ ٞٓ ٌٙسٜ تط ٔیطٛز.



ضایس ایٗ حسازت اظ آٖ رٟت تٛز وٝ ػایطٝ ٘تٛا٘ست تطای پیأثط فطظ٘سی تیاٚضز. زض ٞط حاَ ایٗ ٔارطا 

 حاوی اظ ػٕك حسازت ػایطٝ تٝ زیٍط ظ٘اٖ پیغٕثط زاضز.

ػاللٝ ظیازی زاضت. ٔحٕس حسٙیٗ ٞیىُ ٘ٛیسٙسٜ ٔػطی  ٕٞا٘كٛض وٝ ٌفتیٓ ٔحٕس ٘یع تٝ ػایطٝ

 "ٔحثتی وٝ ٘سثت تٝ ػایطٝ زاضت تؼس اظ اظزٚاد تٝ ٚرٛز آٔس ٚ ٍٞٙاْ اظزٚاد ٚرٛز ٘ساضت"ٔیٙٛیسس:

 ٘مُ لِٛی اظ ػٕط , ضٚضٗ وٙٙسٜ لسٕت زیٍطی اظ ٔطارطات ٌاٜ ٚ تیٍاٜ ػایطٝ است تا ٔحٕس.

ٝ ظضت ضٚ تٛز( ظٖ پیأثط, تا ػایطٝ رٛاٖ ٚ ظیثا زض آظاض پیأثط ػٕط پس اظ ا٘ىٝ ٔی ضٙٛز زذتطش حػفٝ )و

ٕٞسست ضسٜ ٚ زض ضفتاضش اظ اٚ تمّیس ٔی وٙسذطٍٕیٗ تط سطش فطیاز ظز ٚ ٌفت: تٛ تٝ ػایطٝ وٝ تٝ 

ظیثایی ٚ ػطمی وٝ پیغٕثط تٝ اٚ زاضز ٔی ٘اظز ٍ٘اٜ ٘ىٗ. ترسا ٔی زا٘ٓ وٝ ٔحٕس تٛ ضا زٚست ٘ساضز ٚ اٌط تٝ 

 .٘ثٛز تا حاال قاللت زازٜ تٛز ٔٗ ذاقط

ضٚظی پیغٕثط تا ػّی ذّٛت وطزٜ تٛز ٚ تٝ ٘زٛا پطزاذتٝ تٛز. ایٗ ٌفتٍٛ زض ٘عز ػایطٝ تٝ زضاظا وطیس. تط 

آضفت ٚ ذطٍٕیٙا٘ٝ تٝ قطف آٖ زٚ ضفت تا حسسی وٝ زض سیٙٝ اش ٔی رٛضیس تیطٖٚ ضیعز. ٘اٌٟاٖ تط سط 

ضٚظ یه ضٚظ تا ضسَٛ ذسا ٞستٓ.  ۹ٔٗ اظ ٞط "فطیاز ظز ػّی وٝ ٕ٘ی زا٘ست چٝ ٌٙاٞی ٔطتىة ضسٜ است

 ایٗ یه ضٚظ ٞٓ تٛ ٕ٘ی ٌصاضی تا ٔٗ تاضس.پسط اتیكاِة؟!

ػّی وّٕٝ ای تط ظتاٖ ٘یاٚضز. تا تطزتاضی ٚ زض وٕاَ آضأص اظ اٚ چطٓ پٛضیس. أا ٔحٕس ضىیثایی ٘ىطز. چٟطٜ 

تی ساتمٝ اٚ ضا اظ ذٛز ضا٘س ٚ اش تٝ ذٖٛ ٘طست. چطٕا٘ص اظ ذطٓ ٔطتؼُ ٌطزیس ٚ تا ذطٛ٘تی 

تٝ ذسا لسٓ ٞیچ یه اظ افطاز ذا٘ٛازٜ اْ "ػایطٝ ٔات ٚ ٔثٟٛت ٔا٘س. ٔحٕس ازأٝ زاز"تطٌطز سط رایت!"ٌفت:

 ظ زایطٜ ایٕاٖ تیطٖٚ ضفتٝ است!یا زیٍطاٖ تغؽ اٚ ضا زض زَ ٘ساضز ٍٔط ایٙىٝ ا

 ٔارطای افه

ا٘ص ضا تا ذٛز ٔی تطز. زض غعٜٚ تٙی إِػّك ػایطٝ تا ٚی پیغٕثط زض ٞط یه اظ غعٚات تٝ لیس لطػٝ یىی اظ ظ٘

ساِٝ تٛز. زض تاظٌطت ػایطٝ تطای لؿای حارت اظ وزاٜٚ تیطٖٚ ضفت. تؼس  ۷۷یا  ۷۱ٕٞطاٜ ضس. زض حاِی وٝ 



اظ آٔسٖ ٔتٛرٝ ضس وٝ ٌطز٘ثٙسش زض حیٗ لؿای حارت افتازٜ است. اظ وزاٜٚ تیطٖٚ آٔس ٚ تس٘ثاَ ٌطز٘ثٙس 

ٝ ذیاَ ا٘ىٝ ػایطٝ زض وزاٜٚ است آ٘طا تّٙس وطز٘س ٚ ضاٜ افتاز٘س. ٕٞیٙىٝ ػایطٝ تطٌطت ضفت. سپاٞیاٖ ت

واضٚاٖ ضا ٘سیس. اظ واضٚاٖ را ٔا٘سٜ تٛز. ضٚی ذٛزش پاضچٝ ای وطیس ٕٚٞا٘زا ذٛاتیس. زض لسیٓ ٔطزی پطت 

ٚ تٝ آٟ٘ا زض آذط ضاٜ  سط واضٚاٖ حطوت ٔی وطز تا اٌط ٚسیّٝ ای اظ واضٚا٘یاٖ زض تیٗ ضاٜ افتازٜ تٛز تطزاضز

تحٛیُ زٞس. زض ایٗ سفط غفٛاٖ تٗ ٔؼكُ سّٕی ایٗ ٚظیفٝ ضا تط ػٟسٜ زاضت. ٕٞیٙىٝ ػایطٝ ضا زیس ٌفت 

 ا٘ا هلل ٚ ا٘ا ػّیٝ ضارؼٖٛ!

ػایطٝ تٝ را ٔا٘س٘ص ضا تؼطیف وطز. غفٛاٖ ٞٓ ػایطٝ ضا تط ضتط سٛاض وطز ٚ تٝ ٔسیٙٝ تطز. ٍٞٙأی وٝ تٝ 

ٔستمیٓ تٝ ذا٘ٝ ذٛزش ضفت. ٔٙافماٖ تٝ سطپطستی ػثسهلل اتٗ اتی ضطٚع تٝ سرٗ ٔسیٙٝ ضسیس٘س ػایطٝ 

چیٙی وطز٘س ٚ ػایطٝ ضا ٔتٟٓ وطز٘س. سرٗ زٞاٖ تٝ زٞاٖ ضسیس تا ضسَٛ ذسا ٔتٛرٝ ٌطت. ضفتاضش ٘سثت 

٘اضاحت  "تٝ ػایطٝ سطز ٌطت. ذٛز ػایطٝ ٞٓ ذثط ٘ساضت. ٔحٕس ٞٓ تسیاض ٘اضاحت تٛز. ػّی تٝ اٚ ٌفت:

ش ای ضسَٛ ذسا. ظٖ ظیاز است. ٔی تٛا٘ی تٝ رای اٚ ظٖ زیٍطی تٍیطی.اظ وٙیعش تپطس.)ٕٞیٗ اظٟاض ٘ثا

اظ وٙیع پطسیس٘س وٝ "٘ظط ػّی تٛز وٝ ػایطٝ اظ اٚ ویٙٝ تسَ ٌطفت ٚ ایٗ ویٙٝ ٚ ػمسٜ زض رُٕ سط تاظ وطز(

ػایطٝ ضفت ٚ اظ اٚ  لاػستا اٚ ٞٓ ذثط ٘ساضت. سط ا٘زاْ پس اظ وص ٚ لٛس ٞای فطاٚاٖ ٔحٕس تٝ ذا٘ٝ

ذٛاست حمیمت ضا تٍٛیس ٚ اٌط واض ذكایی وطزٜ تٍٛیس ٚ اظ ذسا قّة ترطص وٙس.ػایطٝ ٞٓ چٙاٖ تٝ ٌطیٝ 

 ۴سٛضٜ ی ٘ٛض ٔثٙی تط حىٓ ِعْٚ  ۰۲-۷۷ٚ  ۷۷افتازٜ تٛز وٝ غسایص زض ٕ٘ی آٔس. زض ایٗ ِحظات ایٝ ٞای 

 ضس ٚ ایٗ ٔارطا پایاٖ پصیطفت. زٜ است ٔطرعؾطتٝ ضالق تطای ا٘ىٝ تٟٕت ظ ۰۲ضاٞس تطای احثات ظ٘ا ٚ 

ٔحٕس زض آذطیٗ ضٚظ ٞای حیاتص تٝ زیساض ػایطٝ ضفت زض حاِیىٝ سطزضزش ضست یافتٝ تٛز.ػایطٝ ٘یع 

سطزضز ٌطفتٝ تٛز ٚٔی ٘اِیس ٚ ٔی ٌفت : ٚای سطْ.ٚای سطْ! پیغٕثط زض رٛاب ٌفت تٛ ٘ٝ ! تّىٝ ٔٗ ٚای 

یص اظ ٔٗ ٔی ٔطزی ٚ ٔٗ تط رٙاظٜ ات حاؾط ٔی ضسْ. وفٙت سطْ! ای ػایطٝ چٝ ؾطضی زاضت وٝ تٛ پ

ٔیىطزْ. تط تٛ ٕ٘اظ ٔی ذٛا٘سْ ٚ ذاوت ٔی وطزْ؟ ػایطٝ تی زضً٘ ٌفت: ٚ تؼس تٝ ذا٘ٝ ٔٗ تطٔی ٌطتی ٚ 

 ٔزاَ ٘ساز ٚ ضست وطز. تا یىی اظ ظ٘ا٘ت ذٛاب ٔی وطزی!پیغٕثط ذٙسیس ٚ ذٛاست ازأٝ زٞس وٝ زضز



س تٝ ػایطٝ ٚ حػفٝ وٝ تاالی سط اٚ تٛز٘س ٌفت زض پی ػّی تفطستیس ٚاٚ ضا زض آذطیٗ ِحظات ػٕط, ٔحٕ

ترٛا٘یس. ػایطٝ ٚ حػفٝ وٝ حس ٔی وطز٘س ایٗ ذٛاستٗ ٕٔىٗ است فٛایس تسیاضی زض آیٙسٜ زاضتٝ تاضس ٚ 

فطزا تٝ واضضاٖ آیس فٛضی اتٛتىط ٚ ػٕط ضا ٞٓ غسا وطز٘س ٚلتی ایٗ سٝ تٗ تاالی سط پیأثط حاؾط ضس٘س. 

 ٌفت:واضی ٘ساضْ.ٕٞٝ تاٖ تطٚیس یغٕثط وٝ فطغت ضا اظ زست ضفتٝ ٔی زیسپ

تؼس اظ فٛت پیأثط تا ظٔاٖ ػخٕاٖ زض ٘ٛضتٝ ٞای تاضیری احطی تٝ آٖ غٛضت اظ ػایطٝ ٕ٘ی تیٙیٓ. تا ضٚظٌاض 

وّٝ ػخٕاٖ؛ ظٔا٘ی وٝ ػخٕاٖ پّیسی ٞا ضا تٝ اٚد ضسا٘یس ٚ یه تٙٝ حىٛٔت اسالٔی ضا تٝ لٟمطا وطا٘س سط ٚ 

ی ػایطٝ پیسا ضس. ٌطچٝ لثُ اظ ایٗ ٞٓ تٝ ػٙٛاٖ ٕٞسط پیغٕثط ضرػیت شی ٘فٛشی تٛز. اٚ وٝ اظ ایٗ ٕٞٝ 

 ظّٓ ٚ ستٓ ػخٕاٖ تٝ تًٙ آٔسٜ تٛز تٙای ٘اساظٌاضی تا اٚ ٌصاضت.

آٚیرتٝ تٛز ٚ  ٗ ٞای پیأثط ضا تط تاالی زض ذا٘ٝ اشپیطاٞ اظ یىی. ٘أیس "ذطفت وفتاضی پیط" ضا ػخٕاٖ 

ایٗ پیطاٞٗ ضسَٛ ذساست. ٞٙٛظ "ذٛزش ٞٓ رّٛی زض ایستازٜ تٛز ٚ تٝ ٞط وس وٝ ضز ٔی ضس ٔی ٌفت:

ٚ تسیٗ تطتیة ضٛضضیاٖ ضا تٟییذ ٔی وطز ٚ تٝ لتُ  ص ضا پٛسا٘یس ٚ تٝ زٚض ا٘ساذت٘پٛسیسٜ وٝ ػخٕاٖ سٙت

 ذّیفٝ زػٛت ٔی ٕ٘ٛز.

 عایشه باد کاشت و طوفان درو کرد.

تُ ػخٕاٖ ٚ ذّیفٝ ضسٖ ػّی ػایطٝ تسیاض ٘اضاحت ضس. چطا وٝ تٝ ٞیچ ٚرٝ ٕ٘ی ذٛاست ػّی تؼس اظ ل

ذّیفٝ ضٛز. ٚ اظ ٕٞاٖ اتتسا تٙای ٘اساظٌاضی ٌصاضت. اٚ وٝ تا زیطٚظ ػخٕاٖ ضا پیط وفتاض ٔی ٘أیس ٚ تط لتّص 

 ٘س.ضؾا زاضت تٝ یىثاضٜ تغییط ٔٛؾغ زاز ٚ ػخٕاٖ ضا ٔظّْٛ ٚ لتیُ فی سثیُ اهلل ذٛا

ٔمتَٛ لكؼٝ لكؼٝ ضسٜ ی زیطٚظ ضا زض غٛغای ذٛز فطٚ  "ػایطٝ آ٘مسض اظ ذالفت ػّی ٘اضاحت تٛز وٝ ٌفت:

 ."تطزٜ ا٘س ٚ تٝ رایص وٓ سٗ ٚ ساِی )ػّی( ضا ٌصاضتٝ ا٘س

تٝ ذسا لسٓ اٌط لطاض تٛز ایٗ أط )ذالفت( تطای پسط اتیكاِة تٝ ا٘زاْ ضسس آضظٚ زاضتٓ "ٚی ٕٞچٙیٗ ٌفت:

 ( تط ضٚی ایٗ )ظٔیٗ( فطٚز آیس.آٖ )اسٕاٖ



تٝ ٞط حاَ اٚ اظ ٔسیٙٝ ذاضد ضس ٚ تٝ ٔىٝ ضفت. زض آ٘زا تا ٕٞىاضی قّحٝ ٚ ظتیط سپاٞی تٝ ذٛ٘رٛاٞی 

ػخٕاٖ رٕغ وطز ٚ تٝ تػطٜ ٚ وٛفٝ ضفت. زض آ٘زا تا سپاٜ ػّی زضٌیط ضس ٚ ضىست ذٛضز. ٔارطای رًٙ 

ضٝ ٞایی اظ آٖ ضا ٔی آٚضْ. ٕٞیٗ تس وٝ تط سط رُٕ تسیاض ٔفػُ است ٚ ا٘طاهلل زض فطغت ٔمتؿی ٌٛ

٘فط وطتٝ ضس٘س. اٚ تٛا٘ست تٝ یٕٗ زاضتٗ أتیاظ ٕٞسطی پیغٕثط ػسٜ ی ظیازی ضا زٚض  ۷۲افساض ضتط ػایطٝ 

سطٌیٗ ضتط ٔازضٔاٖ تٛی ٔطه "ذٛز رٕغ وٙس ٚ ایٗ یاضاٖ اٚ تٝ حسی تٝ اٚ اضازت زاضتٙس وٝ ٔی ٌفتٙس:

 ٔیسٞس!

 ػٛ غسای. حٛاب ٘اْ تٝ ضسیس٘س ٔحّی تٝ وطز٘س ٔی حطوت تػطٜ سٛی تٝ زاضتٙس وٝ ٕٞا٘كٛض رًٙ اظ لثُ 

 ٚ پطیس غٛضتص اظ ضً٘. ِطظیس ذٛز تط ٘اٌٟاٖ ضٙیس ضا اسٓ ایٗ تا ػایطٝ. ضسیس ٔی تٍٛش آ٘زا سٍٟای ػٛ

ٔارطا تٝ یازش افتازٜ  ضسٜ؟ایٗ ٔٙمّة ٌٛ٘ٝ ایٗ ػایطٝ وٝ تٛز ضسٜ چٝ.تطٌطزا٘یس ٔطا..تطٌطزا٘یس ٔطا ٌفت

 است..:

٘طستٝ است ٚ ظطفی آب رّٛیص لطاض زاضز ٚ تا آب آٖ سط ٔحٕس ضا ٔی ضٛیس. زض وٙاضش اْ سّٕٝ تعضٌٛاض 

٘طستٝ ٚ ذطٔا ضا تا ضیط ٔرّٛـ ٔی وٙس تا غصایی فطاٞٓ ساظز. ٔحٕس ٘اٌٟاٖ سطش ضا اظ ٔیاٖ زٚ زست 

واش ٔی زا٘ستٓ  "٘ساذت. تا غٛتی آضاْ ٚ ٔتیٗ ٌفت:ػایطٝ آظاز وطز ٚ تا ضتاب ٍ٘اٞی تٝ آٖ زٚ ظٖ ا

وسأیه اظ ضٕا غاحة ضتط زْ زضاظ ٞستیس. سٍٟای حٛاب تط ٚی ػٛػٛ ٔی وٙٙس ٚ اظ ضاٜ ضاست ٔٙحطف 

ضسٜ ایس. ٘اٌٟاٖ اْ سّٕٝ تا زستپاچٍی سط اظ ضٚی غصایی وٝ تٟیٝ ٔی وطز تطزاضت ٚ ٌفت: پٙاٜ ٔی تطْ تٝ 

تاضٓ. ٔحٕس ازأٝ زاز: ٌٛیی سٍٟای حٛاب تط یىی اظ ضٕا ظ٘اٖ ػٛ ػٛ وطزٜ.  ذسا ٚ پیغٕثطش اظ ایٙىٝ ٔٗ

 "ٔثازا آٖ ظٖ تٛ تاضی حٕیطا..."سپس زست ذٛز ضا تٝ پطت ػایطٝ ظز ٚ ٌفتٝ ی ذٛز ضا چٙیٗ پایاٖ زاز:

 ٘فط ضا آٚضز٘س وٝ ضٟازت زٞٙس ایٗ سطظٔیٗ حٛاب ٘یست! ۴۲سطا٘زاْ اظ ٔیاٖ ِطىطیاٖ 

ی زض رًٙ رُٕ تا ػایطٝ تٝ ٟٔطتا٘ی ٚ ٌصضت ضفتاض وطز ٚ زض ٔماتُ اػتطاؼ زٚستاٖ ػّی تؼس اظ پیطٚظ

 ٌفت: اٚ ظٖ پیغٕثط تٛز ٚ احتطأص ٚارة است.حساتص تا ذساست.

 ظٖ اٚ ضا ٕٞطاٞی ٔی وطز٘س تٝ ٔىٝ فطستاز. ۴۲ػّی اٚ ضا تا ػعت ٚ احتطاْ زض حاِی وٝ 



٘ثٛز آ٘كٛض  ض ٘فط ضا تط سط راٜ قّثیص تٝ وطتٗ زاز. ظ٘ی وٝٚ ایٍٙٛ٘ٝ تٛز پایاٖ ػایطٝ...ظ٘ی وٝ چٙسیٗ ٞعا

ػایطٝ زذتط اتٛتىط ٚ ٕٞسط پیأثط است. وٙیٝ اٚ اْ ػثساهلل ٚ ٔازضش اْ ضٚٔاٖ زذتط  وٝ تایس تاضس.ظ٘ی وٝ

ػٕیط تٗ ػأط تٗ ٕٚٞاٖ تٗ حاضث تٗ غٙٓ تٗ ٔاِه تٗ وٙا٘ٝ است. پیأثط زض ساَ زْٚ یا سْٛ پس اظ 

 ظزٚاد وطز ظٔا٘ی وٝ آٖ حؿطت زض ٌصضت ػایطٝ، ٞزسٜ ساِٝ تٛز.ٞزطت تا اٚ ا

  

ػایطٝ اظ آٖ پس تا ٍٞٙاْ ٔطي تٝ ضرػیتی ٔٛحط تثسیُ ضس وٝ حٛازث ظیازی ضا پسیس آٚضز. زض ظٔاٖ پیأثط 

پس اظ ایٙىٝ پیأثط ضاظی ضا تٝ اٚ ٚ ٕٞسط زیٍطش حفػٝ ٌفت، تطذالف آ٘چٝ پیأثط ٌفتٝ تٛز وٝ آ٘طا افطا 

س، آٟ٘ا ضاظ ضا تط ٔال وطز٘س. ذساٚ٘س زض ٕٞیٗ ظٔیٙٝ آیاتی ضا زض سطظ٘ص ایٗ زٚ ٘اظَ فطٔٛز. )آیات اِٚیٝ ٘ىٙٙ

 سٛضٜ تحطیٓ(

  

زض ظٔاٖ ػخٕاٖ، ػایطٝ تٝ یىی اظ سطسرت تطیٗ ٔراِفاٖ اٚ تثسیُ ٌطزیس. ػخٕاٖ زستٛض زازٜ تٛز وٝ ػكای 

ٝ غسا ظز وٝ ای ذیا٘تٍط! زض أا٘ت ذیا٘ت وطزی ٚ اٚ ضا لكغ وٙٙس. یه ٚلتی ػخٕاٖ ٚاضز ٔسزس ضس. ػایط

 ضػیت ضا ؾایغ ٕ٘ٛزی. ػخٕاٖ زض ٔماتُ، آیٝ ٔطتٛـ تٝ ظٖ حؿطت ٘ٛح ضا تط ٚی تكثیك وطز.

  

ظٔا٘ی زیٍط ػخٕاٖ وسا٘ی ضا وٝ تٝ ضطاترٛضی ِٚیس تٗ ػمثٝ ضٟازت زازٜ تٛز٘س، تٟسیس تٝ ٔزاظات وطز. 

تط اٚ تاً٘ ظز وٝ حسٚز ضطػی ضا تال ارطا ٌصاضتٝ ٚ ٌٛاٞاٖ ضا ٔٛضز اٞا٘ت ذٛز لطاض زازٜ ای؟ آٖ  ػایطٝ

ضاٞساٖ اظ تطس ٔزاظات، تٝ ذا٘ٝ ػایطٝ پٙاٜ تطز٘س. ػایطٝ تٝ ػخٕاٖ ٔی ٌفت: چٝ ظٚز سٙت ٚ ضٚش ضسَٛ 

 ذسا ضا تطن وطزی. ٚی ػخٕاٖ ضا ٘ؼخُ )ٔطزی یٟٛزی( ٔی ٘أیس.

زٞاٖ ٕٞسط پیأثط ذاضد ٔی ضس. تاحیط تسعایی زض سمٛـ ػخٕاٖ ٌصاضت ایٗ زضٕٙی تا  ایٗ سرٙاٖ وٝ اظ

 رایی ضسیس وٝ ػایطٝ فتٛای لتُ ػخٕاٖ ضا غازض وطز.

  

ػایطٝ اظ ظٔاٖ ذٛز پیأثط تا أیطإِٛٔٙیٗ زضٕٙی زاضت، ِصا پس اظ ذالفت أاْ ػّی، قّحٝ ٚ ظتیط وٝ تٝ 

 تا ػّٓ تٝ ایٗ أط ٘عز ػایطٝ ضفتٝ ٚ اٚ ضا ٘یع تا ذٛز ٕٞطاٜ ساذتٙس.ٔراِفت تا آٖ حؿطت پطزاذتٝ تٛز٘س، 



آٟ٘ا تٝ تػطٜ ضفتٝ ٚ تؼسازی ضا وطتٙس ٚ تیت إِاَ تػطٜ ضا ٔػازضٜ ٚ ػخٕاٖ تٗ حٙیف حاوٓ تػطٜ ضا ٔٛضز 

س. ضىٙزٝ لطاض زاز٘س. أیط إِٛٔٙیٗ تالفاغّٝ ٕٞطاٜ تا سپاٞی حطوت وطز٘س ٚ رًٙ رُٕ ٔیاٖ آٟ٘ا ٚالغ ض

رُٕ تٝ ٔؼٙای ضتط ٚ حاوی اظ ٘مطی است وٝ ػایطٝ زض رًٙ زاضتٝ، چطا وٝ ػایطٝ تط ضتط سطخ ٔٛیی 

 سٛاض تٛز وٝ سپاٞیاٖ اظ آٖ ٔحافظت ٔی وطز٘س.

  

سطا٘زاْ أاْ حسٗ آٖ ضتط ضا وٝ ٕ٘از ایٗ سپاٜ تٛز اظ تیٗ تطز. ٚلتی رًٙ تا ضىست سپاٜ رُٕ تٝ پایاٖ 

ْ زستٛض زاز تا ػایطٝ ضا تا احتطاْ تٝ ٔسیٙٝ تاظ ٌطزا٘ٙس. ذٛز ػایطٝ ٕٞیطٝ تا ضسیس. حؿطت ػّی ػّیٝ اِسال

 یاز آٚضی ایٗ رطیاٖ تاسف ٔی ذٛضز ٚ ٔی ٌطیست. أا ٘مص ػایطٝ فطاتط اظ ایٗ أٛض تٛز.

  

ٚلتی أاْ حسٗ ٔزتثی تٝ ضٟازت ضسیس، ذٛاستٙس آٖ حؿطت ضا زض رٛاض ٔطلس پیأثط زفٗ وٙٙس. أا ػایطٝ 

ٔطٚاٖ تٗ حىٓ « چٙیٗ چیعی ٞطٌع ا٘زاْ ٘رٛاٞس ضس.» زیٍط ویٙٝ ذٛز ضا تٝ اُٞ تیت ٘طاٖ زاز ٚ ٌفت تاض 

ٚ زیٍط تٙی أیٝ ٘یع تا زفٗ حؿطت زض آ٘زا ٔراِفت وطز٘س تٙاتطایٗ أاْ حسیٗ وٝ تٙا تٝ ٚغیت ذٛز 

 حؿطت ٔزتثی ٕ٘ی ذٛاست ذٛ٘ی ضیرتٝ ضٛز، آٖ حؿطت ضا زض تمیغ زفٗ فطٔٛز.

  

ٝ ٚلتی وٝ تٝ ٔسیٙٝ آٔس تا ػایطٝ زیساض وطز ٘ظط اٚ ضا زضتاضٜ ٚالیتؼٟسی یعیس پطسیس. ػایطٝ ٔراِف آٖ ٔؼاٚی

 تٛز. أا ٔؼاٚیٝ ٌفت وٝ ایٗ لؿای اِٟی است ٚ ٔطزْ تیؼت وطزٜ ا٘س.

 ٚی ٞسایای ظیازی ضا تطای ػایطٝ ٔی فطستاز ٚ حتی ظٔا٘ی لطؼ ٞای اٚ ضا ٘یع پطزاذت.

طٛای اُٞ سٙت ٔی تاضس. اٚ احازیج ظیازی ٘مُ وطزٜ وٝ تطای اُٞ سٙت تسیاض ٟٔٓ ٚ ػایطٝ رعٚ زٚاظزٜ پی

 ٔؼتثط ٔی تاضس.

 ٚفات

 ٚغیت تٝ ضا اٚ. زضٌصضت تیٕاضی ػّت تٝ ساٍِی ۱۷ سٗ زض ٞزطی ۸۰ ساَ ضٔؿاٖ ۷۷ ضثاٍ٘اٜ زض ػایطٝ

 .سپطز٘س ذان تٝ تمیغ لثطستاٖ زض ٚ ضة ٍٞٙاْ زض ذٛزش
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