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ٕ٘ایص ٚیژ ٜوشأات أاْ سضا (ع)

یتیٓ
صح :ٝٙپیشٔشد ٚاسد صحٔ ٝٙی ضٛد ،ظاٞشی ضٟشستا٘ی داسد  ٚس ٚت ٝفشٚضٙذٜ
تّیط لطاس سا ٜآ ٗٞوشدٔ ٚ ٜی ٌٛیذ:
پیشٔشد :آلا ٔشحٕت وٙیذ یه تّیط تشای ٔطٟذ ت ٗٔ ٝصادس وٙیذ.
فشضٙذ :ٜت ٝضٕا صادس وٓٙ؟  ...یا تشای ضٕا صادس وٓٙ؟
پیشٔشد :حاال ٞش چی و ٝضٕا تٍیذ دسستٔ ،ٝیخٛاْ تشْ پاتٛس أاْ سضا (ع).
فشٚضٙذ :ٜتشای أشٚص تّیط ٘ذاسیٓ فشدا ا َّٚصثح تیاییذ واسی تشات ٔی و.ٓٙ
پیشٔشد :پسش ٔٗ ػضیض ٔٗ  ،أطة وجا سش وٓٙ؟ ٔٗ دس ایٗ ضٟش ؿشیثٓ  ٚوس
 ٚواسی ٘ذاسْ.
فشٚضٙذ :ٜپذس جاٖ  ٕٝٞلطاسٞای ٔطٟذ حشوت وشد٘ذ  ٚأطة لطاسی ٘ذاسیٓ
و ٝتٔ ٝطٟذ تش ... ٜخٛب ٔیٍی چیىاس وٓٙ؟ تشٔ ٚسافشخ.ٝ٘ٛ
پیشٔشدٔ :سافشخٝ٘ٛ؟
فشٚضٙذ :ٜتّٔ ٝسافشخ.ٝ٘ٛ
پیشٔشد :خیّی ٌش.ٝ٘ٚ
فشٚضٙذ :ٜخیات ٖٛسٚتشٚی سا ٜآ ٗٞسٚتش ٚتاال چٙذ ٔسافش خ ٝ٘ٛاسص ٖٚلیٕت
است.

پیشٔشد :خیّی خٛبٔ ،یشْ  ...تثی ٓٙچی ٔیط ... ٝآٞاٖ ساستی صثح ساػت چٙذ
تیاْ؟ ...
فشٚضٙذ 9-8 :ٜصثح تیا تا تّیط تشس.ٝ
پیشٔشد :خذا ػٕشت تذ ٜج ... ٖٚٛاِٟی خیش تثیٙی.
فشٚضٙذ :ٜدست ػّی ٕٞشا ٜتش ٚا٘طا ا ...ی ٝجای خة ٌیشت ٔیاد.
 پیشٔشد یه دٚسی داخُ سٗ صد ٚ ٜتا ٔشدی ضیه پٛش  ٚظاٞشی ٔزٞثیتشخٛسد ٔی وٙذ  ٚسٛاَ ٔی وٙذ.
پیشٔشد :آلا ٔحتشْ ،سٛاِی داضتٓ.
ٔشد :تفشٔائیذ پذسجاٖ.
پیشٔشد :ایٙجاٞا یه ٔسافشخ ٝ٘ٛاسص ٖٚلیٕت سشاؽ ٘ذاسیذ؟
ٔشدٚ :اال ت ٛایٗ خیات ٖٛیه د ٚتا ٞست ِٚی تؼیذ ٔی د ٓ٘ٚایٗ ٚلت ضة
جای خاِی پیذا وٙی.
پیشٔشد :صائش أاْ سضا (ع) ٞستٓ ِٚی تّیط ٌیشْ ٘یٔٛذ ٜتایذ ضة س ٚایٙجا سشی
و ٚ ٓٙچاس ٜای ٘ذاسْ.
ٔشد :ساست ٔیٍی ،پذس ػاصْ ٔطٟذ  ٚصیاست أاْ سضا (ع) ٞستی.
پیشٔشد :تّ ٝاٌش خذا لث َٛتىٚ ٚ ٝٙسیّ ٝساصی و.ٝٙ
ٔشد :تیا پذسْ تیا سٛاس ٔاضیٗ ٔٗ ض ٛیٔ ٝسافشخ ٝ٘ٛضیه  ٚصیثا سشاؽ داسْ وٝ
صّٛاتی  ٚسایٍا٘.ٝ

پیشٔشد ٝ٘ :آلای ٌٔٗ ،ف ٗٔ ٓٙصائش ػّی اتٗ ٔٛسی اِشضا (ع) ٞستٓ ٍ٘فتٓ وٝ
فمیشْ ...
ٔشد :پذسجاٖ ٔ ٓٙوٍ٘ ٝفتٓ و ٝضٕا خذای ٘ىشدٞفمیش ٞستی ،تیا و ٝخٛب
ٌیشت آٚسدْ.
پشد ٜدّْٚ
 ٔشد ،پیشٔشد سا ت ٝصٚس ت ٝخا٘ ٝخٛدش تشد ٚ ٜت ٝاتالی ،ایطاٖ سا سإٙٞایی ٔیوٙذ.
ٔشد :تفشٔاییذ پذس جاٖ ،خیّی خٛش أٚذیٗ.
پیشٔشد :پسشْ  ،ػضیضْ لشاس ضذ ٔشا ت ٝیه ٔسافشخ ٝ٘ٛتثشی ٘ ٝایٙى ٝت ٝخٝ٘ٛ
خٛدت تیاسی  ٗٔ ...ایٙجا ٔؼزتٓ.
ٔشد :خة چشا آخٔ ٝؼزب چشا؟  ...ایٗ خ ٚ ٝ٘ٛآدٔاش ٘ٛوش  ٚوٙیض أاْ سضا
(ع) ٞستٙذ  ٚضٕا  ٓٞو ٝػاصْ ٔطٟذ
اِشضا (ع) ا٘طا ا ...االٖ ٔیٍٓ خا٘ٛاد ٜضاْ  ٚپزیشایی آٔاد ٜوٙٙذ.
پیشٔشد :ساستص ٟٔش ٔ ٚحثت ضٕا ت ٝدِٓ ٘طست ،ٝایٗ  ٕٝٞو ٝاص وشأات أاْ
سضا (ع) تشاْ ٌفتی  ...فٕٟیذْ و ٝخیّی ػاضك أاْ ٞستی ِٚ ...ی تؼذ اص ضاْ
سفغ ٔضاحٕت ٔی و ... ٓٙایٙجا ٔؼزب ٞستٓ.
ٔشد :آخ ٝپذسْ اٌش ٔٛضٛع خا٘ٛادٔ ٝٙٔ ٜیٍیٓ ٔیشٖ خ ٝ٘ٛپذسض ٖٛاٌش ٔطىُ
دیٍ ٝای ٝتٍیٗ  ....تا حّص و.ٓٙ

پیشٔشد :ت ٝیه ضشط ٔضاحٓ ضٕا ٔیطٓ . ...
ٔشد :تٍیٗ چ ٝضشطی؟ . ...
پیشٔشد :ػّت ایٗ  ٕٝٞػطك ت ٝأاْ سضا (ع) س ٚتشاْ تٍیٗ  ...تا حاال آدٔی تٝ
ػاضمی ضٕا ٘ذیذ ٜتٛدْ.
ٔشد :تاض ،ٝداستا٘ی داس ٜو ٝتؼذ اص ضاْ  ٚپزیشایی  ٚیه حٕاْ داؽ تشاتٖٛ
تؼشیف ٔی و ... ٓٙدسست ٔیٍیذ ػطك ٔٗ  ٚخا٘ٛاد ٜیه ػطك طٛال٘ی ٚ
ٔؼٙاداسی ... ٝتشات ٖٛتؼشیف ٔی و.ٓٙ
 چشاؿاٞای سٗ خأٛش ضذٔ ٚ ٜشد  ٚپسشتچ ٝای ٚاسد صحٔ ٝٙی ض٘ٛذ ...ٔشد دس حاَ وته صدٖ پسشتچ ٝتا وٕشتٙذ ٔیٍ.ٝ
ٔشد :خٛب ضذ تٟٙا ٌیش اُٚسدٔت دیٍ ٝاص دستت خست ٝضذْ ا ٖٚلذس ٔی
صٕ٘ت و ٝاص ایٗ خ ٝ٘ٛتزاسی تشی.
پسشتچ٘ :ٝضٖ ت ٛس ٚخذا ٘ضٖ  ...آخ ٗٔ ٝچٌٙ ٝاٞی وشدْ  ...اص خذا ٕ٘ی تشسی
 ...چشا ٔ ٝٙتچ ٝیتیٕٔ ٛیض٘ی؟ ...
ٔشد :سٚصٌاسٔ ٛسیا ٜوشدی ٔ ..ؼّ٘ ْٛیست تا ٔادست اصدٚاج وشدْ یا تا تٚ ٛ
خٛاٞشت . ...
پسشتچ٘ :ٝضٖ  ...تاٚس وٗ ت ٛسٔ ٚثُ تاتای خذا تیأشصْ دٚست داسْ  ...ت ٝخذا
اٌش ل َٛتذی ت ٝخٛاٞش ٔ ٚادسْ سخت ٍ٘یشی اص ایٗ خٔ ٝ٘ٛیزاسْ ٔ ٚیشْ . ...

ٔشد :تایذ تشی  ...دیٍ ٓٞ ٝتشٍ٘شدی  ...خشج چٙذ تات ٛ٘ٛتایذ تذْ؟
پسشتچ :ٝچطٓ تزاس خ ٖٛسش  ٚصٛستٕ ٛتطٛسْ ٔ ...یشْ ،فىش ٔی وٙی تچ ٝیتیٓ
خذا ٘ذاسٜ؟ ِٚی اٌش دست س ٚخٛاٞشْ ٔ ٚادسْ تّٙذ وشدی . ...
ٔشد :چ ٝؿّط ٞای اضافی تشای ٔٗ خط ٘ ٚطٔ ٖٛی وط ٝتجٚ ْٛسایّت ٛتشداس ٚ
تش. .... ٚ
 چشاؽ خأٛش ضذ ٚ ٜپیشٔشد  ٚصاحة خا٘ ٝدٚتاس ٜت ٝسٗ تشٌطت ٚ ٝدس حاَ٘طستٌ ٝفتٍٔ ٛی وٙٙٙذ.
پیشٔشد :چشا ٘اپذسی ت ٛسٔ ٚی صد؟ . ...
ٔشدٚ :اال چ ٝتذ ،ٓ٘ٚظاٞشا ٔی ٌفت ٕ٘ی ت ٓ٘ٛخشج ضٕا س ٚتذْ آخٚ ٗٔ ٝ
خٛاٞشْ اص ضٞٛش أ َّٚادسْ  2 ٚخٛاٞش دیٍ ٝاص ایٗ ٔشد اص خذا تی خثش تٛدیٓ
. ...
پیشٔشدٔ :ادست وجا تٛد و ٝجّٛی وته صدٖ ایٗ جالد س ٚتٍیشٜ؟
ٔشدٔ :ادسْ ٔیشفت خٔ ٝ٘ٛشدْ واس ٔی وشد  ٚاصال خا٘٘ ٝثٛد . ...
پیشٔشد :خة ا ٖٚضة س ٚوجا سفتی؟
ٔشدٞ :یچی اص ٚسأیٗ و ٝخ٘ ٝ٘ٛاپذسی ا٘ٚجا تٛد ت ٝسٕت تٟشاٖ پیاد ٜحشوت
وشدْ  ...چ ٖٛپ٘ َٛذاضتٓ  ٚاِثت ٝلذیٕا ت ٝا ٖٚتؼذاد ٔاضیٗ ٘ثٛد ٔخصٛصا
ضة ٞا خیّی ٔاضیٗ وٓ ت ٝتٟشاٖ حشوت ٔی وشد . ...
پیشٔشد :خٛب تٍ ٛداستاٖ داس ٜخیّی ضٙیذ٘ی ٔیط.ٝ

ٔشدٍٙٞ :اْ اراٖ ٔـشب ی ٝچٙذ ویّٔٛتشی اص ضٟش دٚس ضذ ٜتٛدْ  ...و ٝصٚصٜ
حیٛا٘ات تّٙذ ضذ ٜتٛد  ٚجاد ٜخیّی خّٛت  ٚداضتٓ اص تشس ٔی ٔشدْ  ...وٝ
یاد سالْ ٞای آخش ٕ٘اص ٔادسْ افتادْ و ٝت ٝأاْ سضا (ع) ٔی داد  ٚ ...ی ٝدفؼٝ
ٌفتٓ یا أاْ سضا (ع) ای ضأٗ آ ٛٞؿشیة اِـشتا ٔٗ یتیٓ ٞستٓ ٔ ٚیٍٗ تٛ
یتیٓ ٘ٛاصی ٘زاس ٌشٌٟای تیاٖ ِ ٛٙٔ ٚت ٛپاس وٙٙذ ٕٞ ...یٗ طٛس و ٝاص سشْ خٖٛ
ٔی أٚذ  ٚصٛستٓ  ٚسٚی چطاْ خٌ ٖٛشفت ٝتٛد ٔتٛج ٝیه ٔاضیٗ ضذْ وٝ
داس ٜتٛق ٔیض٘. ... ٝ
پیشٔشد :حساتی تشسیذی؟ . ...
ٔشد :آس ٜساستص ا َّٚتشسیذْ ِٚ ...ی تؼذا و ٝسا٘ٙذ ٜپیاد ٜضذ ٚاسٓ پشسیذ
ٔتٛج ٝضذْ و ٝآدْ ثشٚتٕٙذ  ٚتاادب  ٚدِسٛصی. ... ٝ
پیشٔشد :خة.
ٔشد :ا َّٚتا ی ٝدستٕاَ ،صٛست  ٚسشْ س ٚپان وشد  ٛٙٔ ٚتٛسیذ ٌ ٚفت اسٓ
 ٚفأیّت و ٝدسست ... ٝحاال تٍ ٛچی ضذ ٜو٘ ٝاپذسی ت ٛس ٚصدٜ؟ . ...
پیشٔشد :چشا اسٕت ٛپشسیذ؟ اٍ٘اسی ٔیخٛاست ٔتٛج ٝتط ٝدسست د٘ثاِت أٚذٜ
یا ٘ٝ؟ . ...
ٔشد :آس ... ٜاٍ٘اس ی٘ ٝفش ا ٛ٘ٚد٘ثاَ ٔٗ فشستاد ٜتٛد ٔ ٚی ٌفتٓ اسٓ ٔٗ سضا ٚ
فأیّیٓ ٔحّٕذیٌ ،فت دسست ٝخٛاب لثُ ٕ٘اصْ دسست اص آب دس أٚذ ٞ ٚی
ٌفت لشت ٖٛوشٔت لشت ٖٛتضسٌی ضٕا آلاجٙٔ ... ٖٛظٛسش أاْ سضا (ع) تٛد
 ...چٔ ٖٛی ٌفت یا ضأٗ آ. ... ٛٞ

پیشٔشد :حتٕا ضٕا س ٚتشد خ٘ٛت ٚ ٖٛتا ٘اپذسیت ٖٛآضتیت ٖٛداد؟
ٔشد ... ٝ٘ :تشد تٟشا ٖٚخ ٝ٘ٛخٛدش ٔ ...ی ٌفت تاجش ٚ ٜتٚ ٛسأیٗ تجاست
خ ٝ٘ٛداس ٚ ٜتٛی ضٕش ٖٚی ٝخٝ٘ٛ
تضسي ٔ ٚجُّ  ٚضیىی داضت  ...و ٝاالٖ لسٕتی اص ا ٖٚخ ٝ٘ٛس ٚت ٗٔ ٝدادٜ
ٕٞ ...یٗ جایی و ٝاالٖ ٞستیٓ  ٚاص ضٕا پزیشایی ٔی وٙیٓ . ... ٓٞ
پیشٔشد :داستاٖ خٛاب لثُ اص ٕ٘اصش چی تٛد؟ . ...
ٔشدٔ :ی ٌفت لثُ ایٙى ٝدسب تجاست خ ٝ٘ٛس ٚتثٙذ ٚ ٜت ٝسٕت تٟشاٖ
حشوت و ٝٙیه چشتی صد ٜتٛد و ٝأاْ سضا (ع) س ٚت ٛخٛاب ٔی تی ٚ ٝٙآلا
تٟص ٔیٍ ٝفال٘ی ت ٛجادٚ ٜسأیٗ ت ٝتٟشاٖ یه تچ ٝیتیٓ ت ٛخطش ٚ ٜاص ضذت
خ٘ٛشیضی ػٗ لشیث ٝو ٝج ٖٛتذ ،ٜاسٓ ٌٔ ٛٙفت ٝتٛد  ٚاص وته ٞایی وٝ
٘اپذسی ت ٗٔ ٝصد ٜتٛد . ...
پیشٔشد :یا ػّی اتٗ ٔٛسی اِشضا (ع).
ٔشد :یا أاْ سضا (ع) أاْ سضا (ع) تٔ ٝشد تاجش ت ٛخٛاب ٌفت ٝتٛد ؤ ٝیشی
ویّٔٛتش جاد ٜا٘ ٛ٘ٚجات ٔیذی  ٚپیص خٛدت ٍ٘ٔ ٝیذاسی  ٚتضسٌص ٔی وٙی
 ٓٞ ٗٔ ٚخشج ٔ ٚخاسج ایٗ تچ ٝیتیٓ س ٚتمثُ ٔی و.ٓٙ
پیشٔشد :اهلل اوثش  ...أ ٖٚشد  ٓٞفٛسی أٚذٜ
ٔشدٔ ٝ٘ :ی ٌفت اِٚص اِٚص ٌفتٓ ایٗ چ ٝخٛاتی خذا ٔٗ دیذْ  ...وٕی صثش
وشدْ ِٚ ...ی تا خٛدْ ٌفتٓ ٔٗ ؤ ٝیخٛاْ تشْ تٟش ،ٖٚوٕی صٚدتش ٔیشْ اٌش

خٛاتٓ دسست تٛد وٞ ٝیچ اٌش  ٓٞو ٝیه خٛاب اص سٚی ضىٓ سیشی وٝ
ٞیچ ضشسی ٘ىشدْ . ...
پیشٔشد :اهلل اوثش ،خة پس ػّت ایٗ  ٕٝٞػالل ٝت ٛت ٝأاْ سضا (ع) ایٝٙ؟ . ...
ٔشد :آسٔ ،ٜشد تاجش ٔ ٛٙتضسي وشد ٔىتة فشستاد  ٚتا سٛاد ضذْ  ٚتخطی اص
داسایی اش سا ت٘ ٝاْ ٔٗ وشد  ٚپس اص ٔذتی دختشش سا ت ٝػمذ ٔٗ دس آٚسد ٚ
ص٘ذٌی  ٗٔ ٚدختشش سا تیٕ ٝأاْ سضا (ع) وشد . ...
پیشٔشد :ػجة  ...چشا تخطی اص لشٚت خٛد سا ت٘ ٝاْ ت ٛوشد؟
ٔشد :آخٔ ٝی ٌفت أاْ سضا (ع) ضأٗ خشج ٔ ٚخاسج ت ٛضذ ٚ ٜاص آٖ سٚصی
و ٝت ٛپا ت ٝص٘ذٌی ٔٗ ٌزاضتی ،واس  ٚواسثی  ٚتجاست ٔٗ چٙذ تشاتش ضذ. ٜ
تجاست سا ت ٗٔ ٝآٔٛخت  ٚاالٖ تاجش فشش  ٚتاصاس تٟشا٘ٓ.
 ٚؿالْ ٛ٘ ٚوش أاْ سضا (ع) ٔٗ ٕٞ ٚسشْ خٛد سا ٚلف أاْ سضا (ع)  ٚتثّیؾ
فش ًٙٞسضٛی وشد ٜایٓ . ...پذسجاٖ تّٙذ ض ٛیه حٕاْ داؽ  ٚیه خٛاب
ساحت و ٝفشدا  ٕٝٞخا٘ٛاد ،ٜضٕا سا تٔ ٝطٟذ ٔمذس تذسل ٝخٛاٞیٓ وشد .صائش
أاْ سضا (ع) خٛش ت ٝسؼادت ضٕا ؤ ٝا سا تٛ٘ ٝوشی  ٚخذٔتٍضاسی لثَٛ
وشدی ...

