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 منبع : رهنمودهایی به طالب و دانشجویان جوان از منظر آیت هللا ابراهیم امینی 

شدسیدی که به  آ دمد  با وتدرس اتد اد    1326تدا  یکی از افرادی که می تواند الگو باشدد مروو  الممه بااباایی اتد م ما از 

الممه دشداا شدد م شدا رد ای داد بود  ش بز  از شدا ردیو مایشا ای داد بود م د، شا نو دش نیر رز ی مرا د، ووزه ال سزه  آ مایشا 

، وا، بود م رود کردندم یکی وتددرس اما  رسزازسدس تددروه بود ش دیگری الممه بااباایی  دس تددروه که رز ی شددزی ه ایا دش ب 

المشه بر د،س که ردم  الممه می رواندیآو به ما   ای اد نز  ،ف  ش دمد داش زآم رز ی هآ به ما لطف داش ادم از دارل زند ی  

شداد هآ رار داشد آم میدایل نیدا او ر دو دی ،ا هآ به ما می فرمودندم ما دشداایی با ایا مرد الزی ،ا از الطاا ریزه الزی می دانآم  

ه ال سزهو بو،ی ناود که هسه به الممه توجه داشد ه باشدادگ  ر ه ای داد مد،وس توانایی بودو اموا هسه ب اه ها با ای داد دد مو ن ووز

دشداا ناودندگ تازا الده ای بودند که به ای داد توجه داشد ادم ایاکه ردای م ،ا و اتداابی ،ا فراهآ کرد که جیا ای داد شدد  شا ،او از 

ی د، ایا ال و  پراکاده داشد ه باشدآو از الممه بااباایی اتد م ا دونو دد مروو  فرد مس ازی بودم از هر الطاا الزی بودم ا ر ما  ز 

جز  فرد کآ نظزری د، اتدم  بودم فردی که بزا ال آ ش پرش،  شدا رداد ش بزا م،اوی  ش ارمر ،ا جسن کرده بودم  ازا افرادی  

 .اس بیزا، ا،زنده ای ،ا د، دد زماد نیا  به اتم  ش انسما اناا  دادد، بزا ال سا زیاد نزی ادم اش فرد مس ازی بود ش ردم

ای داد الالآ الام ی بود که د، زماد وزات   د،  م، و  ش شداار ه ن دد ش ب،د از دد هآ با هسنایا ب ، داشد  ها هاوز وسو  ادا   

زه ش تزییب نیس بودم ما از تح دزمس ای داد ن دده اتد م از شیی ی های ای داد بود که از هساد اشایل ب اگی به فکر رودتدازیو ت ک

د، تاری  ابمع ندا، گ  ود مسدماس ش یک مسدا،ی از تدط  ،ا دناا روانده بودندو ب،د به ناف هارس کردندو شلی از مطالای که نسل 

 .می کردند ات یاده می شد که ای اد از هساد اش  به ت کزه ش تزییبو نیس الاای  شییه داش ه ات 

 بریق  الف( ا،ایه

که  امو هآ یاددش، شدد  ای داد می فرمودندو ش  ی می رواتد آ از تاری  به تدوی ناف ورک  کاآو نسی دانید آ دناا باید  ه  ااد

کا، کاآم ت،ازرشداد ایا بود که ما رز ی رجاو  بود  ش ابمالاس کافی هآ نداشد آم نسی دانید آ وا  که به ناف می ،ش   ه کا،  
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رش ؟ ،ف ا،   گونه باشدد؟ د، بو  ،اه نگرانی ا  ایا بود که  ه کاآم ش  ی به ناف ،تدزد و   دسآ به باید کاآ؟ د،س  ه کیدی ب

م  که اف اد الر  کرد و ییا ال ی  ما دمد  ردم  شدسا برای د،س روانددو مرا ،اهاسایی کازدم ا اب دا    اوه امزرالسؤمازا ال زه الیدو

م،رشا(  [1] ب،د د،ِ ما   ،ا زدند د، ،ا باز کرد و دید  تزدی ب ، وا، )د ای  اضیِیک ما لی اجا،ه کردیآ ش ،ف زآ د، دد ما  م ،شز  

های داد به ما فرمودندو کیدی که می دید ب اه می شدود المشه بر ایاکه  هید ادم ای داد با ما  دحا  هایی کردندم د، ضدسا ورا

ت کزه ش تزییب ش ا ددمن نیس رود نز  باشددد تا ب واند از ال س  اتدد یاده کادم ایا  اد باید فکر د،س رواندد باشدددو باید به فکر 

 .جس ه ،ا فرمودند ش ب اد شدند ش ،ف اد

 ا( رودیابی از دغاز

الممه فرمودندو ما از دد مو ن ،اه رود  ،ا پزدا کرد  ش تا ش  ی که د، ناف بود  د، د،س مروو  د ا تدزد ال ی  اضدی شدرک  می 

مرتوب د، ج یداس د،س ارمر ر دو دی ای داد نز  شدرک  می کرد  ش از مروو   اضدی رز ی اتد یاده ها برد م ت،ازرشداد  کرد م ما

ایا بود که ما هر  ه دا،  از اتد اد  مروو  د ای  اضدی دا، م از مروو   اضدی نسل می کردند که ای داد می فرمودندو ا ر انیداد 

ما شا ،ی باشددو ن دف السر  ،ا هآ  درا کادو ا،ز  دا،دم الا ه ای داد رودشداد ایا برای پزدا کردد انیداد کامل که وساو یک مؤ

 .ش شا رداد زبده ای هآ تربز  کردند[2]دد  کامل ،ا پزدا کرده بودندم وسواو د ای  اضی انیاد کام ی بودند

 بز ج( تزاود ش محا  به اهل

الاادس ش تدزر ش تد وآ دن ه که محیدوس بود ش ما دیده بودیآ ش از ن دیک رار داشد زآ ایا از ر دو دزاس الممه بااباایی از جز   

بود که ای داد فردی بود که تزاود  ترآ نسی شددم هسز ده نساز شدب ،ا می رواند ش  اهی هآ که ب،تدی افراد دتد و،ال،سل می 

شددب ،ا ترآ نکازدم نساز شددب ،ا روا ش با د   رواتدد اد ای دداد به نساز شددب ش تزاود تیکزد می کردند ش می فرمودند که نساز 

بخوانزدم ا ر می رواهزد به مساماتی برتدزد نساز شدب ،ا بخوانزدم مسزود بودند که نوافل ،ا و ی السسدش، بخوانادم و ی  اهی نوافل ،ا 

د، وا  ،اه ،ف ا تددؤالی    بزا ،اه می رواندندگ  ود نوافل ،ا می شددود ن ددیدد ه ش روابزده ش د، هر وال ی رواندم یک با، از ای دداد

کرد و ای داد د، پاتدد دادد یک مسدا،ی تیرزر کردندم ب،داو الی،رواهی کردند ش فرمودند ما م د و  رواندد ناف ه بود  که جواا 

الوضدو  یآشدسا ،ا با تیرزر داد م دد  د، به نوافل مسزود بودند که ا ر زمانی موفق نسی شددندو به هر نحوی بود دنزا ،ا اناا  می دادندم دا

الیکر بودندم هسز ده ککری بر لب داشد ادم ما د، ،اه که می ،ف زآ برای ج یده ای که د، شدب بودندم تسریااو می تواد  ی  که دایآ

شددااه ش جس،ه بر را، بودگ  ود ما   ما ن دیک ما   ای دداد بود با هآ می ،ف زآم هسز دده ککر ردا بر لب داشدد م ا ر ما های پاج

اا ما ،ا می دادندو ب،د دشبا،ه م د و  ککر می شددندم د، دد ج یده ای هآ که داشد زآ که ب ، اد هآ واضدر تدؤا  می کردیآ جو

بودندو ا ر کیدی تدؤا  می کردو جواا می دادند ش ب،د دشبا،ه م د و  ککر می شددندم الا ه ما نسی دانآ که ککر دایسی ای داد  ه 

ای داد پرتدزد  که شدسا ،اجن به ککری که تداش  پزدا کاد  ه تدیا،شدی دا،ید؟ بود ش غی   هآ کرد  که تدؤا  کاآو اموا یک ش  ی از 

ای داد فرمودندو ین اله ان ا«ام ای داد می فرمودندو ایا ککر برای کیدی که می رواهد د، بریق ت کزه باشددو بز ریا ککر اتد م به 

ی  زیادی به زیا،س داشدد م د،  آ ای دداد مسزود بود هر وا  فردی دایآ الیکر بود ش به دالا هآ رز ی الاای  داشدد گ هسزا بو، الاا
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هی ه ای یک ،شز غالااو ب،دازظزرها به ور  وتدرس م، دومه تدم  ا« ال ززا م دروا شدوندم موا ن دیگر که االزاد یا شفزواس بود باز هآ 

 .الاای  مخ و ی به زیا،س داش اد

د، پزاده ،شی رزاباد ا،   آ می ،ف زآو ای داد پوتد  مزوه ای  به میدایل ارم ی ش اج ساالی نز  توجه مخ دود داشد ادم یک با، که  

،ا د، پزاده ،ش دید دد پوتد  مزوه ،ا با ال دا ش پای داد به کاا،ی اندار ادگ برای ایاکه می رواتد اد کیدی که از دناا الاو، می کاد 

ابراا ناداشددداددم می تواد  ید  اش از زمزا نخو،د ش ریدددا،س نازاددم د،الزا ودالی کده بده فکر دالدا ش ککر بود بو،ی ناود کده م وجوده 

کیدانی بود که د، دالای کسزل به دنزا اشدا،ه شدده ات  کهو یردایا مرا از کیانی  را، بده که اش،اد ش االسال اد یکی ات  ش دن ه برای  

ه اشج تا وی ارمر اتدممی ،ا می ایا توجه کاشدف از یک  دی  ب ،ا اتد  ک[3] .«ردا باشدد د، د،ی ه دید دنزا  را، می  زرد

 .،تاند که نه تازا انیاد رود کا، غزر ارم ی اناا  ندهدو ب که مسزود باشد که کا، غزر ارم ی دیگراد ،ا هآ ا من کاد

هآ   شیی ی دیگر ای داد الم ه به ،شضده وتدرس اباالادا« ال زه الیدوم  بودم رودشداد هآ ما یدی برپا می کردندگ ش د، ماالس دیگراد

شدرک  می کردندم ما به هسراه ای داد به ما   د ای  اضدی می ،ف زآم رز ی باوا  روا د، ،شضده شدرک  می کردندم  اهی که  

،شضده می رواندند شدانه های داد از  ریه بان ش پایزا می ،ف م ای داد م،سونو تابید اد ها به ابراا تزراد می ،ف ادو  اد تدالی هآ 

هایی که م دزد بودند ما هآ برای زیا،س ،ف آ ش دد وانتی که هاگا  ت درا به ور  داشد اد ش  م دزد م درا بودندم یکی از تدا

الاای  ش او رامی که نیدا  به اما  ،ضداال زه الیدوم  داشد اد ،ا مموظه کرد م ای داد ال اه د،ا ور  اما  ،ا می بوتدزدندو ب،د هآ د، 

رد الادی د، نساز جساال  ای داد شدرک  می کردندم الا ه ب،تدی ب اه ها اش ا« مزمنی شدرک  می کردندگ ملل یک ف نساز مروو  دی 

 .،ا می شاار اد ش دش، ای اد ،ا می  رف اد ش تؤا  می پرتزدند

 د( مرا اه

شیی ی دیگری که د، زند ی ای ددداد کاممو محیدددوس بودو وال  مرا ا  از نیس روی  د، جاهای مخ  ف بودم د، ورا زددو ،اه 

 ی او د، هسه وا  د، ای دداد یک وال  مرا ا  از نیس به روبی محیددوس بودم الا ه دد  از د  افراد رار ندا،دو اموا ،ف او د،س  

 ط،او ظواهرو یک  ز هایی ،ا ن داد می دهدم وتدرس اما  ،او روسنا« ال زه هآ ایا  ونه بودندم هسز ده یک وال  مرا ا  از نیس 

 .،ا انیاد د، ای اد وس می کرد

ال،اده بودندم ما تدا  ها با ای داد مح دو، بود م د، تسا  ایا مدتی که د، ردم  ای داد بود  ندید  ز جز  ارمر هآ فورالممه ا

ال داانی شدوندم به الاواد نسونه شدززد مطزری هاگا  د،س د، اشدکا  کردد رز ی تدساج  داشد و ،ها نسی کردم هر  ه اتد اد می 

  بز   ی،ای کردندگ  شفاس الممه که  1360  تا  1326  تدا  از تسریااو ما که    ایا مدسفرمود باز ای داد اشدکا  می کرد شلی د، تسا

  ای داد  کاد می  دادشبزداد جیدو، شدا رد که بود  شددد  ال داانی جای  ایاکه بام  شدود  ال داانی  ای داد  که ندید  مرتاه  یک  تدا   تدی از

دادندم  اهی  دو،ت داد برافرشر ه می شدد ش می  ی و ا می  جوا ممبی  با شلی  شددندو می  ال داانی ش کردند  می  دادشبزداد باید هآ

ید ا   را توجه نسی کای؟ا ایا ملمو نزای  شاکا  ای دداد به تددؤانس مکر، ش جیددو،انه شددا رداد بودم نیددا  به هسه او را  می 

 . یاش ادو و ی به بما ما دی ش مرد  الادی

https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/71649/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87#_edn3


 ( تواضنه

بود که هر ب اه ای با ای دادو اویداس  دسزسز  می کردم رز ی م واضدن بودندم د،  الممه با ایاکه د،یایی از ال آ بودو دد  د، م واضدن

 اه ایا اویداس ناود که ای داد اتد اد هید ادم به شدا رداد نسی  ی  شدسا  و  بده شدسا نسی فزسزد  با کسا  ممیس و د،س هزچ

یهو ارمرو تییدزر شم م م م بز ریا نظرها ،ا رز ی مطالب ،ا می فرمودندم وساو د، هر ،شد ه ای یک انیداد اهل نظر بودم د،  یدس  ف ید

تداده بزاد می کردم ا دمو کیدی وس نسی کرد که مط ای دشدوا، اتد گ  ود به تداد ی بزاد می کردم ب،تدی اتداتزد ش  ی یک 

ادی بزاد می نسودم مط ای از رودشداد اتد  به رود می بالاد  اموا ای داد ا دمو ش ابداو  ازا ناودندم مطالب الالی ،ا د، تدط  تداده ش ال

الم نزیادی به شددا ردان  داشدد  ش م،ا،ا ،ا با او را  ت، زآ می دادم از دنزا اووال رتددی می کردندم  اهی د، ج یدداس شددب های 

شددااه ش جس،ه ا ر یکی از افراد نسی دمدو تددرا  اش ،ا می  رف ادم الاای  داشدد اد که و ساو اووال دداد ،ا ب رتددادم به هر وا  از پاج

 .ال،اده بودندر رز ی فورجز  ارم

که ردم  ای داد بود و بخ دی از ماظومه واجی تدا شا،ی ،ا ردم  ای داد رواند م تد،یید داد د، ما   بودم ب،د از   1326از تدا   

دد هآ ماظومه وکس  ،ا د، مد،تده وا زه شدرشع کردندگ ب،د از دد هآ اتدیا، ش یک مسدا، هآ تییدزرم د، دد زماد از ال آ تییدزر ش 

م یر ه د، ووزه  آ راری ناودگ ی،ای تییدزر یک د،س فرالی ش یک نس  شدسرده می شددم الحسدا« وان اشضداع بز ر شدده ش ال و  

تییدزر یک د،س ،تدسی ووزه شدده اتد گ اموا دد زماد تییدزر ایا  ونه ناود ی،ای ایا  ونه  تدایا ،ا کو ک می شدسردندم د، دد  

تدو  هساد د،س فسه ش ا دو  بودم ای داد برای اشلزا با، د،س تییدزر ،ا د،  آ شدرشع  ،شز ا، دج،سِ مزآو فسه ش ا دو  بودم د،س مر

ب اه د، د،س ای داد شدرک  می کردندم   70یا  60کردندم دد مو ن نوشد ا تییدزر یالسز ادا ،ا شدرشع نکرده بودندم شداید ودشد 

 .هسزا د،س نسطه شرشالی برای نوش ا تییزر السز اد شد

س ،تدسی اتد و شلی دد مو ن رز ی م دکل بودم الده ای نسی  یاشد اد کیدی د،س ف یدیه بگویدگ ی،ای د،س ف یدیهو امرشزه یک د،

ن دزح  می کردندو شلی دد مو ن ای داد با کسا  جدوی و د،س ف یدیه ،ا شدرشع کردندم یک د،س فسه ش ا دو  هآ د، یکی از واره 

ل کردندم فرمودندو اتد اد د،س فسه ش ا دو  زیاد هید و اموا های فزتدزه داشد ادگ روا هآ بودو اما ب،دها د،س فسه ش ا دو  ،ا ت،طز

اتد ادی که د،س تییدزر ش ف یدیه بگوید رز ی نزید  لیا فسه ش ا دو  ،ا ت،طزل کردندم ایا دنل  بر ارمد ای داد داشد م و ی  

ا، برری از بازا،یاد تزراد  اهی الده ایو مانن اتیا،  ی ا ای اد می شدندم وترس دی  ا« ال،ظسی برشجردیروسنا« ال زه تح  ف 

که  ی ه بودند ما تدزآ اما  ،ا می دهزآ که بما فسه ش ا دو  بخواناد ش ا ر ف یدیه تد،یس شدود ش ف یدیه بخواناد دیگر تدزآ اما  

به   نسی دهزآو ای داد برای ووزه اویداس رطر کرده بودم ازایا ،شو با شجود ایاکه ای داد رودشداد اهل ف یدیه بودندو پز ا  مح رمانه

الممه داده بود که د،س اتدیا، ،ا نگویزد ش پز دازاد شدیا ،ا داده بودندم ای داد هآ پز ا  داده بود   دآ اباال  می کاآم اموا ما اتدیا، 

،ا که می  ویآ از ،شی شظزیه می  ویآ ا ر شدسا می  ویزد شظزیه نزید  نسی  ویآم مدتی ب،د دی  ا« بزازانی به د ای برشجردی  

که برای ووزه رز ی بد شدده اتد گ  ود د، دان دگاه می  ویاد ووزه السب  رد می کاد که ف یدیه ،ا ت،طزل کرده    پز ا  داده بود

اندم د ای برشجردی باز پز ا  داده بودند که د،س ف یددیه ،ا شددرشع کازدم ای دداد د،  آ پایه  یا، ال آ هزد  ش ودی  بودم ما مدتی 

 اش  ج د   اد  رواندیآگ می  ودی  د،س  بودند  فز یدوا  ای داد  ایاکه با  جس،ه شدااه شهای پاجردم  ای داد د، هساد ج یده شدب

 الامغه  نزج به  "مخ دو دا ودی  ش تییدزر به را دی الاای   ش  کردند  می  دحا  د زق  رز ی  الا هم  رواندیآ ای داد ردم  ما  ،ا بحا،



تالی [4] ووزه ،ا ت ززر دادم پرشفیو، کُربا فرانیویر  فک  ش ووزه میزر اتداتداو  بودگ  ا،زنده  رز ی  جز  ایا  از ای داد ردماسم  داشد اد

شدااتدی می دمد ایراد ش از محتدر مروو  الممه اتد یاده می کرد ش الممه بااباایی هآ از  آ با اتوبوس به یک یا دش با، برای شدز،ه

د،تدی برای اش ش دیگر ب ، اد بر  ا، می کردم می فرمودو ردای  ،شز ج یده  15تزراد می ،ف  تا با کرباو ن دید ی داشد ه باشدادم هر  

 .م ،ا  روات ه ات  که الرفاد ت زون توتط پرفیو، کربا به را،ج برشدم ای اد هآ م ایی بود ش شا ،او د، ن ر ت زون مؤثر بود

دشداد ش رانواده بودند ش یکی  د، ما لی  دد م ری د، یخ ا   اضدی اجا،ه ن دزا بودم  زا، اتار داشد  که دش تا رو  1326د، تدا  

هآ بزرشنی بود ش محل تد،یس ای دادم یک ش   شضدن ا   دادی ای داد رز ی تدخ  شدد ش بیدزا، مسرش  شددندم ظاهراو ضداما یکی از 

بید گان داد شدده بود ش اش هآ ش،شدکید  شدده ش  ر  تداگزای بر الزدفالممه اف اده بودم با ایاکه بان ب ، ی داشد و شلی ایا وال  

ودد د، ای داد محیدوس بودم یک مسدا، تدزآ اما   رف زآ که بدهزآ ردم  ای داد که ایا  رف ا،ی ،ا ،فن کادم پو  تدزآ  مسرش  ب

اما  ،ا ردم  ای داد دادندو اما ای داد  او  نکردم هر  ه  ی اد  او  نکردم ما هآ هر  ه الر  کردیآ تدزآ اما  ش تدزآ تداداس  

 .که ا را، کردیآو فرمودند شسا بگزرید ش بزا ب اه ها تسیزآ کازد ات و ردم  شسا باشد ای اد فرمود نهم زیاد

ظاهراو ای داد تدزآ اما  م درا نسی کردگ د، والی که شضدن مالی روبی نداشد م مسدا،ی م ک د، تاری  داشد اد که مخ  در اجا،ه ای  

مود که ردای م ،ا و ،زر ش ،شزی ما ،ا از دد می  رف اد ش ه یانزند ی ،ا از دد تیمزا می کردندم ب،د از نوشدد ا ک ااو به ما فر

د،   آ  را، داده اتد م زمانی دد اممآ تاری  ای داد د، برن اف اد ش ا،ز  پزدا کردم دد ش   توانید  رانه تداده ای بخردم لااس 

زند ی  های تداده ای داشد م ج زسه ای داشد  که تا درریا ،شزهای السر  هآ ایا ج زسه ،ا می پوشدزدم با دد کی  های تداده ش  

تداده که فر د  ککر  نزید م نه اممکی به جا  یاشد ادو نه پولیم فسط ایا رانه ،ا  یاشد اد که از ا،ی پد،ی رریده بودند ش دد  

 [5] .هآ ارزراو مؤتیه  ردنی شده ات 

یگر تحسل ش  ااای  مط ب جدید ندا،دم اشارر السر م یتددیانه به بزسا،ی ما م شددده بودند ش پ شددکاد می  ی اد که م   ای دداد د

ای داد اشارر السر تسریااو به دنزا توجه نداشد اد ش د، الالآ دیگری بودندم ما یک با، ردم  ای داد ،تدزد م روابزده بودندو د، هساد 

نسی شداار ادم   ،ر خواا ن دید ادم از ای داد تدؤالی پرتدزد  ش فزسزد  م وجوه هید اد ش جواا مرا دادندو شلی شدا رداد ش فرزنداد ،ا

 .م، و  شد که د، الالآ دیگری هی اد ش باید با هساد شتایل الالآ دیگر با ای اد ا،تااط داش 

د، ،شزهای دررو یک ،شز از ای داد پرتدزد و یبرای وتدو،   ب د، نساز  ه تو دزه ای دا،ید؟ا با  ددای ضد،زف فرمودو یتوجوهو توجوهو 

اشدهو مراشدهو مراشدهم م م ام از ایا دتدد و،ال،سل کوتاه  ازا فزسزد  که نساز  ا، برای وتددو،  توجهم م م مرا اهو مرا اهو مرا اهم م م مر

  بو باید  ال از شدرشع نسازو تسا  توجه رود ،ا به تدوی ردا م،طوا تدازدو رود ،ا د، محتدر ردا م داهده کاد ش   ا  ،ا از غزر اش 

دد مرا ب باشدددد تا از ایا وا  را،ج ن دددود ش به یاد ردا بودد ،ا هس اداد تا    رالی  رداندو ب،دد از دد تکازرف انورا  بگویدم ب،دد از

پایاد نساز ادامه دهدم  اان ه لحظه ای توجه به امر دیگری به کها اش دمدو فو،او از دد ما ددرا شددود ش به وا  توجه تددابق رود 

 .باز ردد

السامه مسزود بودم و ی به هاگا  بزسا،ی ش د، بیدد رو پ و ،ا ،شی  الممهو بیددزا، مؤدوا بودند ش د، مم اس با افراد به پوشددزدد لااس ش

های ارم یو پاهای  می اندار  تا بی او رامی به دیگراد ن دودم ای داد بیدزا، رو  ما س ش شدزریا زباد بود ش با بزاد داتد اد

https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/71649/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87#_edn4
https://hawzah.net/fa/LifeStyle/View/71649/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87#_edn5


ل نسی ش،زیدم از امان  دادد ک ااو و ی  ج یه ،ا ،شنق می دادم از کیی ان ساد ش الزب جویی نسی کردم د، بی ِ دان و جواد بود ش بخ

 .رطر هآ ناودنوش ه های رطی رود  ام ااع نداش گ  ر ه  اهی بی

 ونه که  هر کیدی تدؤا  می پرتدزدو پاتدد می دادو شلو از الوا  بودم الا ه د، پاتدد دادد مسدا، د،آ مخابب ،ا ،الای  می کردگ هساد

 .توانی اد از ال وم  بزره بگزرند  فتم از محتر  ات یاده می کردندو الوا  نز  می

زند ی نیدا او تداده ای داشد م فر  ما   اش  الی های م وتدط ش   زآ پ دسی بودم لواز  زند ی ای داد تداده ش لااس های اش د، ود 

 .م وتطو شلی تسز  ش زیاا بودو  اهی یک لااس ،ا  ادیا تا  می پوشزد

 نویییش( ت ویق به فا،تی

 د، فسه ش ا و  ش به زباد الربی بودم الده ایو مساله نوییی ش تیلزف ک اا به زباد فا،تی ،ا برای توده مرد  د، د، تابقو تیلزیاس غالااو

شددید ال سا نسی دانیدد اد ش ت،داد محدشدی از بماو کسی از اش ات دداد ،ا  ددرا نگا،  ک اا می کردندم الممه ایا ،ش  ،ا بر 

دانید  ش می فرمودو یاکلر مرد  ایرادو فا،س زباد هید اد ش نزازهای السزدتیو ووزشیاد نسی پیدادید ش دد ،ا یک نس  ش ضد،ف می  

ارم یو کممیو اج ساالی ش فسزی دناد باید از ووزه ال سزه تیمزا شدودگ باابرایاو بما ش فتدم باید نوییداد ی ،ا بزاموزند ش تسریا 

 .ه ایا کا، ت ویق می نسودکاادام ازایا ،شو رود  فا،تی نوییی ،ا شرشع کرد ش شا ردان  ،ا نز  ب

 ز( تیلزف م ود د،تی

های مزآ ش ال سیو به تدشیا م ود د،تدددی هآ می پردار م از جس دهو یبداین الحکسدنا ش ینزداین الحکسنا که هر کدا  المشه بر ک داا

های شدز،ه د، یک دش،ه ف درده ف یدیه اتد  ش به پز دازاد شدززد  دشتدیو د، دش تدط  برای بما ما دی نگاشد ه شدده اتد م یک اا

اتدم ا ش ی ردد د، اتدم ا ،ا به پز دازاد د ای دک ر تدزد ویزا ن ر برای تد،یس د، دان گاه های را،ج ک و، نوش اد ش به   آ اش  

 .ترجسه شد ش پاش، ی های یشز،ه د، اتم ا ،ا ما به امر ات اد نوش آ

اتد  که به زباد فا،تدی اتد م ایا ک اا ،ا به زباد تداده ش یکی از دثا، ایا دان دساد ب ،او ک اا یدموز  دیا یا ت،الزآ اتدم ا 

برای تد،یس د، دبزرتد اد ال وی تزراد ش به پز دازاد شدزد ال ی ا د ر کرباتد زاد م،رشا به الممه کرباتد زاد نوشد هو ایا ک اا د، 

 .ها د، دبزرت اد ال وی تد،یس می شد زا، ج د  اپ شد ش مدوس

ملل یالازاد فی السوافسن بزا الحدی  ش السرددا د، موضدوع تییدزرو د، تده ج د که هاوز رطی    الممهو دثا، ما  در ن دده ای هآ دا،د

 .ش ج د دش  ش توم  ،ا پس از  اپ ج د دش  یالسز ادا نگاش ه ات  ش تا اشاتط تو،ه یوتف ادامه یاف ه ات  [6]ات 

 ن( او را  ش محا  به هسیر

 ،اضدددی بود ش ب،د از مرا اش  ریه ش بی  را،ی می کردم می فرمودو یمحا  ها ش هسکا،ی های اش ،ا هر    الممه از هسیدددر  کاممو

فرامو  نسی کاآم زند ی پرفراز ش ن دزای داشد آم د، ناف اشدرا از جز  میدکا ش میدایل م،ز د ی د، شضدن روبی ناود م به امو، 

ر الزده رانآ بود ش ما به د،س ش بح  م د و  بود م د،  آ نز  هسزا  ونه  زند ی ش کا،های مربوط به رانه دشداا ناود و هسنکا،ها ب
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 اه ن ددد که رانآ کا،ی ،ا اناا  دهد ش ما د، دلآ بگویآو کا  ایا السل ،ا اناا  نداده بودو یا کا  فمد بودم د، بو  زند ی هزچ

ردی یا نکردی؟ المشه بر امو، رانه دا،ی ش ب ده دا،ی از  اه به ما نگید و  را فمد کا، ،ا ککا، ،ا انادا  می دادم د، بو  زند ی هزچ

ما نز  مرا ا  می کرد تا ب وانآ به کا،های ال سی رود  ب رداز م اکلر اش اس د، ما   بود  ش به مطال،ه ش تحسزق ش نوشدد ا اشدد  ا   

شضدن ما توجه داشد  تداال ی   داشد آم  اهی  ادیا تداال  یکیدره م د و  بود م رید ه می شدد  ش نزاز به اتد راو  داشد آم رانآ به

یک با، یک فااداد  ای به اتار مطدال،ده می دش،د ش بدشد تدددخا  ی ا دد ،ا می  یاشددد  ش می ،ف و بدیا شتدددز ده بدشد ایاکده  

،شد نفکر   طن شودو  ای ،ا می رو،د  ش پس از اندکی تادید  وا به کا،  ادامه می داد م مادا  که د، اتار کا، م  و  بود و رانآ  

 .«یک با، هسزا السل ،ا اناا  می دادم  گونه می توانآ ایا هسه محا  ش  یا ،ا فرامو  کاآ هر تاال 

د،ی ال ی ادو از الوامل مزآ موفسز  یا شدکید  بماو شضد،ز  هسیدراد دنزاتد م ازایا ،شو د، دغاز باید د، هسیدر  یای ش د، ادامه  

 .به ،ش  هسیردا،ی د و  داش 

 پی نوشت ها

  

 

 .ای اد از روی اد دش، مروو  الممه ش از زبده های ،شز ا، بودند [1]

 .،وسنا« ال زه ما  ر شده ات  ا« د ا تزد ال ی  اضی تاکاود  اد ک اا د، شرن وا  دی  [2]

 .،ادی ک وزا ش،داو شاوداواگ میاتز  الااادو دالای کسزلو ی تکود أالسالی ش اش [3]

شدااس فرانیدوی که بخ دی از السر رود ،ا د، ایراد ش شدااس ش شدز،ه  پرشفیدو، هانری کُربجاگ فز یدواو ایراد شدااسو اتدم  [4]

 .مزمدی د، یش  1978راش،مزانه ت ری کرد ش د، تا  

 .ایا ما    دیآ ش مؤتیه کاونی د،  آگ بزا ب وا، شززد محسد ما ظری ش رزاباد شزدا   را، دا،د [5]

 .های ارزر د، یک ماسواله ش  ج دیو ما  ر شده ات ایا اثر د، تا  [6]
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 طباطبایی  عالمه سیره در محبت آیین

 
نس  محا  د، پرش،  ،شن غزر  ابل انکا، بوده ش م ، ق محا  وسزسیو موجود بی نزای  ش کسا  نی ااهی رداشندی دانی ه شده 

تریا ،ش  تربز  ارم ی ما ای بر تووزدو ،ش  وبو  )،ه( م، سد ات و مزآات  ش د زسا از هسزا ،شت  که الممه بااباایی 

 .الاودی ات 

ال ق ش محا  از موضوالاتی ات  که د، نگاه اش و هر الا،ا ش الامی ،ا بخود ج ب می نسایدم د، بو   رد های م سادیو محا   

 .یکی از مزآ تریا دغدغه ها ش  س ده های ددمی بوده ات 

بر  رف  ات و تا محا  غیای ،شن انیاد ش د،ام  دهاده به اشت م محا  د، نزاد ددمی ترش  شده ش تسا  تا، ش پود اش ،ا د، 

 (1) .جایی که و ی برری شجه تیسزه انیاد ،ا بردمده از انس  زری اش دانی ه اند

جیبه محا  د، مو،د انیاد تا جایی ات  که می تواند انیاد ،ا به ترود باد ی برتاندو  اانکه که  ی ه اند ی اننیاد الازد  

  (2)انویاد

داد رود می یابزآ که الممه بااباایی )،ه( دد ،ا ایا ازا ت،ریف می نسایاد  وب ش دشت ی یکی از وسایسی ات  که ما د، شج

بریآ ش  ییکی از م،انی شجدانی که با دد ترشکا، دا،یآو یوبا ات  که دد ،ا د، رو،اآ ش زد ش ما  ش جاه ش ال آ به کا، می

 .«دا،  ویزآو یفمد غیا ،ا دشت  دا، و زد ،ا دشت  دا، و ما  ش جاه ش ال آ ،ا دشت  می

غیا ،ا دشت  دا،دگ  ود موجب کسا  جیآ ات م هس ازا الم ه انیاد به ما  ش جاه ش ال آ نز و الم ه به کسا  ات م باابرایاو  

،تاند ش بزا م، و  تکامل وب ش دشت ی الاا،س ات  از ت، ق شجودی ش جیا راد ش،و،ی بزا ال  ی که انیاد ،ا به کسا  می

 .یاف ه

برد یا مالی باشد که د، دد  رو،دو یا بزره ش لیتی باشد که از زد میال  و غیایی باشد که انیاد می کاد که ایاوا  فرر نسی

 (3).«.دموزدنسایدو یا م، آ ش دموز ا،ی که از دد دان  میکادو یا اال اا،ی که از دد ات یاده میت را می 

فرمودو ی اجل وزُآجو  )د( د، دالای  دد ،ا ب ب کردهو می  اکیزر ال ق ش محا  از  ااد اهسز  ش ا،زشی بررو،دا، ات و که ،تو  اکر

  (4)الْساِ  الْاا،ِدِا،ْزُ ْای وُاجوکج شج وُبجو مجاْ یُحِاُوکج شج وُبجو ما یُسجرِوبُای اِلی وُاِوکج شجاجْ،جلْ وُاِوکج اجوجبجو اِلجی مِاج

شودو ،شزی ما  دت زابی به محا  تو می س ی که موجبپرش،د ا،ا  دشت ی رودس ش دشت ی کیی که تو ،ا دشت  دا،دو ش دشت ی ال 

 «.راک لیییتر ش ال ی تر  را، ده   ردادو ش دشت ی رود ،ا د، نظر ش کایسه ما از داِ



 
نابزاا شد ش ردای م ،ا  نو،   سان   نسل شده ات  که ش،زب پزامار)ع( بر اثر ال ق ش محا  ردا دد  د،  ریی  که دید ان   

 .فرش  شدو باز رداشند   سان  ،ا بزاا تار م تا  زا، با، ایا السل تکرا، شد بی ،ا باز رداندم دشبا،ه دد  د،  ریی  که   سان 

  نالیو تو ،ا ایسادهی؟ ا ر از ترس دت  جزاآ می ا  ش،زب  تا کی به ایا کا، ادامه میودو ای باده ت س رداشند رطاا به شی فرم

 .دا،  ردانآو ش ا ر م  ار بز  یو دد ،ا به تو ا،زانی میمی

و دلآ ،ا   ریآو ب که اکیزرمحا  ش ال س  نالآ ش از اش زار بز   نسی دانی که از ترس دت   نسیالر  کردو ای د ای ما  می

 .ش با  آ ،ا برده ش شکزاایی ندا، و مگر به ش ا  تو نایل دیآ ،بوده ش  ار

  (5) سا،  با السرادو ک زآ رود ،ا به ردم  تو می  رییو موتی  اه ردای م ،ا  بدش فرمودو اکاود که برای ش ا  ما میدد

پرش،  ،شن غزر  ابل انکا، بوده ش م ، ق محا  وسزسی  با الاای  به هسزا تاکزداس ات  که د، اندی ه اتممیو نس  محا  د، 

موجود بی نزای  ش کسا  نی ااهی رداشندی دانی ه شده ات  ش د زسا از هسزا ،شت  که الممه بااباایی )،ه( م، سد ات و  

 .تریا ،ش  تربز  ارم ی ما ای بر تووزدو ،ش  وبو الاودی ات مزآ

ا شزوه تربز ی ارم ی د، نظر  رددو شزوه وب الاودی ات م  ود باای اتم  بر محا   تریفرمایدو ی مزآای اد د، السز اد می

 .الاودی ات 

ی،ای ترجز  دادد جانب ردا بر جانب بادهگ ،ضای ردا ،ا بر ،ضای رود ترجز  داددگ از وق رود به رابر وق ردا  یش ا ش از  

پیاددم  ود  دا،د که السل اج ساالی نسیکا،هایی شا می ر آ رود به رابر ر آ ردا  را نظر کرددگ ایا محا  انیاد ،ا به

دا،د که فزآ الادی که اتاس تکالزف السومی ش  ممآ ارمر اج ساالیو هسزا السل اج ساالی ات م محا  انیاد ،ا به کا،هایی شا می

 (6) .«فزسددیای ات و دد ،ا نسی

های کیب وبو رداشند د،  ردد ،ا مو،د بر،تی   زاو ،اهالممه بااباایی پس از ت ری  ،ابطه الاد ش م،اود بر مااای محا  ،ات



ها ش میدولز  انیاد د، برابر   را، داده ش دنزا ،ا بدیا  ونه برمی شسرندگ ی تیکر ش شاار  رداشندو ککر دایآ ش یاددش،ی ن،س 

 (7)رداشندو 

( ش محاو  اشلزای  9ردد مطابق ،ضای  الزی )( السل ک8ارراج محاو  غزر ردا یالس ب ور  ا« فم تیکا فی ور  ا« غزر ا«او )

(گ الممه هس ازا بزاد  23ردا که رداشند به دد تیا،  کرده ات و ی ُلْ ن أجتْدج ُکُآْ الج جزْهِ أججْراو إِنجو الْسجوجدجوهج فِی الْسُرْبیا)شو،ی/  

 (10) .دیدرداشند به شتز ه دنزا به یاد میاندگ زیرا  ) ع ( ای ادو م ادیق ککر الزی بز  م، و )د( ش اهلکاد که پزامارمی

الممه بااباایی ) ،ه ( د، کاا، تاززا ال سی ش الرفانی دیزا محا  د، دثا، روی و دد ،ا د، هسه زشایای زند ی روی  جریاد دادهو  

ممه ایا ،اه ال ق ش  بگونه ای که ای اد ،ا اوزا ر محا  به اهل بز  پزامار )د( د، دهه های ارزر دانی ه اند ی تزدناانت اد ال

 ااد اوزا کرد که السمو فرمودو )إِلجوا الْسجوجدجوهج فِی الْسُرْبجی( وجیاه ،تسی ما  محاو  ش الم ه به رانداد ال س  ش بزا،س ،ا دد

هات  د، ج یه د،ت اد فرمود ویاه ،تسی مس ک  ا ر  ی اد ویاه, هسزا شنی  اهل بز  ات   را, برای ایاکه د،  می ساد

  مسا  د، م زسوا  د، ایا( وجیجاجهو یجسْ جرِاْ شجمجاو )فرمود بمفا  ه ب،د  ه که دا،د ) ُل نج أجتْیجلُکُآْ الج جزْهِ أججْراو إِلجوا الْسجوجدجوهج فِی الْسُرْبجی(ایا دی

اد برای اش تر  انی ات  محاو  از بانتر که هی  شِداد ا ر بز  اهل  مودوس ی،ای ویاه  ات   م دار م زسوا  د، ایا  ات  تخابب

 (11) «.دهد ایا ب ، وا، دمده هآ بح  مودوس ش محاو  ،ا اوزا کاددهد جاد میمی

از توی دیگر ش د، زند ی رانواد ی ش ،شابط فزسابزا الممه ش هسیر  نز  و محا  نس  ت،ززا کااده ای داش ه ش هر دش د،  

 (12) .یکدیگر کشا شده بودند

دو ی،ف ا،شاد با ماد،  بیزا، او را  دمز  ش دشت انه بودم هسز ه بو،ی ،ف ا، می کردند  ویی  فرزند الممه بااباایی)،ه( می  وی

 (13) « .م  ار دیدا، ماد،  هی اد

بزسا، می شوندو الممه هر   اجازه نسی دهاد تا هسیرشاد برای اناا  کا،ی از بی ر   1344ش  ی هسیر مروو  الممه د، تا  

 .ب اد شوند

،شز پز  از فوس د، بی ر بزسا،ی بود ش د، ایا مدس پد،  از کاا،   27ا ر ود می  ویدو یماد، ما ودشد  فرزند ای اد د، ای

 (14) «بی ر ای اد لحظه ای ب اد ن دندم تسا  کا،های اد ،ا ت،طزل کردند ش به مرا ا  از اش پردار اد

 :ش بدیاگونه ات  که باید ترشد

  (15) ه وزاتی ش  ه دنزای بز   دیزای                شزریا،ا ا ر دیزا محا  باشد 
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 سیره عبادی عالمه طباطبایی )ره( 
 

 مناجات و عبادات 

 :یکی از شا رداد الممه بااباایی د، ایا با،ه می نویید

الممه د، مراتب الرفاد ش تزر ش ت وآ م،اوی مراو ی ،ا پزسوده بودم اهل ککرو دالا ش مااجاس بودو د، بزا ،اه که اش ،ا می دید    »

و دیده می شد که لازای ات اد  غالااو ککر ردا ،ا بر لب داش و د، ج یاتی که د، محترشاد بودیآ ش  ی ج یه به تکوس می ک زد

 . به ککر ردا ورک  می کردو به نوافل مسزد بود

 اهی دیده می شد که د، بزا ،اه م  و  رواندد نسازهای ناف ه ات و تا جایی که هسیر شززد  دشتی فرزند مروو  الممه  

 :بااباایی می  وید

و پد،  به جواا تم  اک یا کرده ش اووا  پرتی نکرده بودندو  یک با، فردی دشاا الممه ،ا د، رزاباد می بزاد ش تم  می کاد »

شخ  م بو، نا،او  شده ش  میه نسوده بود که واج د ا تاگزا جواا داده اندو ب،د پد،  برای ،فن تو  تیاهآ توضز  دادند که 

 .ضوع رار نداش زآ هر ش   از رانه بزرشد می دیاد تا مس دو نساز ناف ه می رواناد ش ما تا دد هاگا  از ایا مو

 .شازای ماه ،متاد تا  ا  بزدا، بود مسدا،ی مطال،ه می کرد ش بسزه ،ا به دالا ش  رای   ردد ش نساز ش اککا، م  و  بود

الممه هسوا،ه وتو،   ب داش  ش مداش  م  و  ککر ردا بود ش د، تسامی وانس و ی به هاگا  پیشه  های ال سیو ایا وال  ،ا  

 .فرامو  نسی کرد

 :لحظاس درر السر  یکی از شا رداد ر و ی الممه می  وید د،

 از ای اد پرتزد   ه کاآ د، نساز به یاد ردا باشآ ش وتو،   ب داش ه باشآ؟ 

 :برای شازدد بزاناس ات ادو  وشآ ،ا ن دیک دهان  برد   اد با، فرمود

 « .توجهو مرا اهو توجهو مرا اهو به یاد ردا با  ش ردا ،ا فرامو  نکا  »

 :روو  الممه می فرمودم

 « .تخ  تریا وانس ش اش اس بادهو فا  ه مزاد تطززر ش شضو تار اآ ات  »

 
 اهسزو  به نساز 

هاگامی که الممه بااباایی برای السل جراوی   آ به را،ج تیر کردند د، ،اه نساز ،ا د، هواپزسا رواندند ش از ایا جز  رز ی  

ب جران به ای اد  ی و ی روشاخ انه جراوی   آ شسا با موفسز  هسراه بودم ا الممه غسگزا ش ناررتاد شدندم پس از السلو باز

 :فرمودند

 « !اما ما بیزا، نا،او آ »

 :بازب ال   ناررتادی ای اد ،ا پرتزد ش ای اد  ی اد

باز    هآ باید نساز ،ا د،   هاگا  دمددو نساز ،ا د، هواپزسا رواند  ش ن وانی آ دد  ونه که شایی ه بودو اناا  دهآم از ایا که د، »

 «!هواپزسا بخوانآو افیرده ا 

دد بازب با شرک  هواپزسای  ی  ش  و می کاد تا شرک و پرشاز ،ا تاظزآ ش د، جایی تو ف کاد تا الممه نسازشاد ،ا ،شی زمزا  



 .بخوانادگ اما شرک  پاتد می دهد که برای  مسکا نزی 

و ی  حا  می کاد ش دناد مز ییرند که د، مزاد ،اهو د، فرشد اه تو ف کااد تا الممه  دک رو با، دیگر با یک شرک  هواپزسایی ر 

 «.بااباایی نسازشاد ،ا ،شی زمزا ش دد  ونه که می پیادندو به جا دش،ند

 
 ادا نیا  به  ردد 

ترجسه السز اد بود و  وا  انتم  موتوی هسدانی م رجآ تییزر السز اد نسل کرده اند که زمانی د، یکی از ،شزها که م  و  

هآ ،شبرشیآ ش د، ایا وال  می روات آ ک اا دیگری ،ا باز کاآو اما  ود او سا  داش  دد  یحه مو،د    ردد دت آ بود ش تییزر

نظر  ردد بی ه شود ش بزآ بخو،دو  ردد ،ا پ   ،شو ،شی زمزا نزاد و الممه بااباایی که وانس ش ،ف ا،  ،ا م اهده می کردو فو،او 

 :د ،ا برداش  ش بر دد بوته زد ش به ما  ی  رد

 « .دیگر از ایا کا،ها نکازد »

 .ش ایا شضنو ادا ش او را  زاید الو ف الممه بااباایی ،ا نیا  به ایا ک اا الزی ن اد می دهد

 :یکی از شا رداد الممه بااباایی می  وید

می شدندو الر  کرد  د ا  را د، ایا مو ن که هوا تا،یک  ش  ی که غرشا فرا می ،تدو الممه بااباایی به تمشس  ردد م  و 

 ات   ردد می روانزد؟

 :فرمود

 « . رای   ردد به نو،   آ می اف اید هساد  ونه که ب زرس د  ،ا اف ای  می دهد »

ی د، ایا اشارر که ا ر مو ،ز ی پز  می دمد  رای   ردد ش برری از نوافل ،ا د، ،اه یا و ی توا، بر اتومازل اناا  می دادممم و 

بزسا،ی ،ال ه ای اد ،ا  رف ا، تار ه بود ش شا ،او ،نا اد می داد ش مرتب دا،شی اال اا م را می کردو تمشس  ردد ،ا ترآ نسی  

 .نسود

 :وا  انتم   رای ی نسل می کاد

 :ردا ،وس  کاد الممه بااباایی ،ا  می فرمود

 « .م  ود هر با، که انیاد د،  ردد تدبر می کادو به مطالب تازه ای می ،تدهر دش تا  یک با، باید تییار  ردد نوش ه شود »

 :وا  انتم  محسد فاضل )تاری ی( نسل مزکااد که

د ای شربزانی ،شزی الممه ،ا به رانه رود ) د، تاری  ( دالوس کرد ش  اد نیر ،ا هآ برای زیا،س ش ات یاده از تیره م،ا،ا ای اد به 

 .جس ه باده ،اما   رود رواندگ از 

 :دد شب الممه به ما فرمود

 «.باده تی تا  پز و ات خر شا  ی ) مح ی با یا ش رر  د، تاری ( ،ا دیده ا  »

 :ت س با ممبی  ش م ان ادامه داد 

 «.ا ر م اوآ رواا د ایاد نااشآو می رواهآ فردا بزا الط والزا به دد جا برش  »

ردای دد شبو با اتوماز آ ای اد ،ا به ات خر شا  ی می برد  که دید  ای اد د،  الر  کرد و ی  ا  ردم  اد رواهآ بودم ا ف

 :ماشزاو  ردنی از جزب رود د،دش،ده ش به باده فرمود

ما الزد دا،  که هر ،شز یک ج   از  ردد ،ا بخوانآ ش اند  زل تا  ات  که ایا کا، ،ا اناا  می دهآم دی ب شسا ال سا م اوآ   »

 !انآ ش اکاود  تا می کاآشدیدو ن وانی آ بخو

هر ماه یک ر آ  ردد تسا  می شود ش باز از اب دای دد شرشع می کاآ ش هر با، می بزاآ که انگا، ا مو ایا  رددو دد  ردد پز زا  

بزره  نزی   از بس مطالب تازه ای از دد می فزآ  از ردا می رواهآ به باده السر بیزا،ی دهد تا بیزا،  ردد بخوانآ ش از لطایف دد  

 « !بار م نسی دانزد ما  ه اندازه از  ردد لیس می بر  ش ات یاده می کاآ

 
 


