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سیذ ًب اهیش الوَهٌیي پٌجویي خلیفِ حضشت هسیح هَعَد علیِ السالم ثتبسیخ  ۵۳طٍئیِ  ۴۲۴۲هصبدف ثب  ۳۲هشداد
 ۳۵۱۱دس ثیت الوجبسن اسالم آثبد خطجِ جوعِ ایشاد فشهَدًذ وِ ثب تشجوِ ضذُ دس صثبى ّبی هختلف ثش این.تی.ای صًذُ
پخص ضذ .حضَس اًَس فشهَدًذ:
اهشٍص صجح ،هب ًوبص عیذ ّن خَاًذین ٍ چَى اهشٍص جوعِ ّن است ٍ ٍلتی وِ سٍص عیذ ٍ جوعِ یىی ضَد آًگبُ [دسثبسُ
آى] ایي فشهبى حضشت پیبهجش اوشم صلی اهلل علیِ ٍ سلن یبفت هیضَد وِ آًبًی وِ هبیل ثبضٌذ هیتَاًٌذ ثِ جبی ًوبص
جوعًِ ،وبص ظْش ثخَاًٌذ ،اجبصُ ایي وبس دادُ ضذُ است اهب گفتٌی است وِ ّوبى هَلع آىحضشت ایي ّن فشهَدًذ وِ هب
وِ ًوبص جوعِ هیخَاًین ٍ ایطبى ًوبص جوعِ سا خَاًذُ ثَدًذ .لزا ثب تَجِ ثِ ایي فشهبى ،هي ثِ آلبی اهیش گفتِ ثَدم وِ
وسبًی وِ ثخَاٌّذ هیتَاًٌذ ًوبص ظْش سا ثِ جوبعت ثخَاًٌذ ٍ ًوبص جوعِ ًخَاًٌذ؛ ٍ اگشچِ ثِ سجت ضشایط سٍصگبس ّن
افشاد صیبدی ًویتَاًٌذ دس هسجذ جوع ضًَذ ٍ ثیطتش هشدم دس خبًِّبی خَد هیثبضٌذ .پس چٌبًچِ آًْب دس هٌضل خَد
فشاغت داضتِ ثبضٌذ دس آى صَست آًبى هثل سبثك ثبیذ ًوبص جوعِ ثخَاًٌذ.
حضشت هصلح هَعَد دس هَسد ّویي هَلع فشهَدًذ :پشٍسدگبسهب چمذس سخبٍتوٌذ است وِ اٍ ثِ هب دٍ عیذ عطب وشدُ
است ٍ ثِ وسی وِ دٍ ًبى سٍغٌی اعطب ضَد ،اٍ یىی سا چشا سّب وٌذ ،اٍ ّش دٍ سا خَاّذ گشفت هگش ایي وِ ًبچبسی
خبصی پیص ثیبیذ ٍ ثِ سجت آى ،حضشت پیبهجش اوشم صلی اهلل علیِ ٍ سلن اجبصُ دادُاًذ وِ اگش وسی ثِ علتی هججَس
ضَد ٍ ًوبص ظْش ثخَاًذ ٍ ًوبص جوعِ سا تشن وٌذّ ،یچ وسی ًجبیذ ثِ اٍ اعتشاض وٌذ.
ثشای خطجِ اهشٍص ثشگشفتِّبیی اص فشهبیطبت ا حضشت هسیح هَعَد علیِ الصلَٓ ٍالسالم ا ًتخبة وشدُام وِ دس آى
حضشت ّذف ثعثت خَیص سا تعشیف وشدُاًذ .هعبًذاىهب ثِ هب اعتشاض هیوٌٌذ وِ هب ثب ایوبى ثِ حضشت هسیح هَعَد
علیِ الصلَٓ ٍالسالم العیبر ثبهلل همبم ٍ هشتجت حضشت پیبهجش اوشم صلی اهلل علیِ ٍ سلن سا ون هیوٌین ٍ ایي هعبًذاىهب
دس پبوستبى ثب ثِ تصَیت سسبًذى الیحِّبیی افتخبس هیوٌٌذ ٍ هیگَیٌذ ثجیٌیذ وِ هب ًَضتي خبتن الٌجییي دس وٌبس ًبم
حضشت پیبهجش اوشم صلی اهلل علیِ ٍ سلن سا الضاهی لشاس دادُاین ٍ ثذیي طشیك چمذس ثسیبس صیبد عطك خَیص ًسجت ثِ
آىحضشت ٍ همبم عبلیضبى سا اثشاص ًوَدُاین ،چٌبًچِ دلطبى ّن ثِ حمیمت ثش ایي سخٌطبى ضْبدت دادُ ٍ آًْب سا عبهل
ثِ اسَُ ٍ الگَی حضشت پیبهجش اوشم صلی اهلل علیِ ٍ سلن هیسبخت دس آى صَست حىوبً ایي ثسیبس سخي خَثی است
اهب عول ٍ وشداسضبى آًْب سا اص آى تعبلین وِ حضشت پیبهجش اوشم صلی اهلل علیِ ٍ سلن دادُ ثَدًذ ،صذّب هبیل دٍس
[ثبثت] وشدُ است .چٌبًچِ آًْب ثِ دٍساى حضشت پیبهجش اوشم صلی اهلل علیِ ٍ سلن ثبصگطتِ ٍ آى آهَصُ ٍ الگَ سا دس
پیص گیشًذ وِ آىحضشت دادًذ ٍ ثِ آى عول ًوَدًذ آًگبُ اهىبى ًذاسد وِ یه هسلوبى گشدى هسلوبًی دیگش سا ثضًذ
ثلىِ دس آى صَست ایٌبى دٍاى دٍاى ثب اهبم صهبى ٍ غالم صبدق حضشت پیبهجش اوشم صلی اهلل علیِ ٍ سلن ثیعت خَاٌّذ

وشد .ایٌبى تصَس هیوٌٌذ وِ ثب الضاهی لشاس دادى ًَضتي خبتن الٌجییي ثِ ّوشاُ ًبم آىحضشت وبس ثسیبس ثضسگی اًجبم
دادُاًذ ٍ دس هسیش احوذیّب هبًعی دسست وشدُاًذ .ایي آدمّبی وَسعمل ًویداًٌذ وِ احوذیّب وِ ثیطتش اص ّوِ همبم
خبتن الٌجییي ثَدى آىحضشت سا دسن هیوٌٌذ ٍ حضشت هسیح هَعَد علیِ السالم ایي دسن ٍ فْن سا ثِ هب دادُاًذ،
لذستی وِ دس ولوبت حضشت هسیح هَعَد علیِ الصلَٓ ٍالسالم ّست ایي هشدم ًویتَاًٌذ حتی ًضدیه آى ّن ثشسٌذ،
دس ّش آى ٍ اص ّش عول آىحضشت آًچٌبى عطك ٍ ٍفبداسی ًسجت ثِ حضشت خبتن االًجیب هحوذ هصطفی صلی اهلل علیِ
ٍ سلن آضىبس هیضَد وِ ایي هشدم حتی فىشضبى ّن ثِ آًجب ًویسسذ ٍ .دس ایي ساثطِ ًَضتبس ٍ گفتبس آىحضشت فشاٍاى
است ،فعالً هي ثِ عٌَاى ًوًَِ اص آًْب فمط دٍ سِ ثشگشفتِ تمذین خَاّن وشد.
آىحضشت ثب ثیبى ّذف ثعثت خَیص هیفشهبیٌذ :آهذى هي دٍ ّذف داسد :ثشای هسلوبًبى ایٌىِ آًْب ثش تمَا ٍ طْبست
ساستیي استَاس ضًَذ ٍ ّذف دٍم ًسجت ثِ هسیحیبى است وِ صلیجطبى ضىستِ ضَد ٍ خذای هصٌَعیضبى ثِ چطن
ًخَسد .آىحضشت افضٍدًذ :ثب تَجِ ثِ ایي اّذاف ایي هشدم چشا ثب هي هخبلفت هیوٌٌذ؟ خذاًٍذ هتعبل آى وسی سا
ّذایت ًویوٌذ وِ اص حذ گزضتِ ثبضذ ٍ سخت دسٍغگَ ثبضذ .حضشت فشهَدًذ :ثشای ّالوت ٍ ًبثَدی وزاة ٍ دسٍغگَ
دسٍغص وفبیت هیوٌذ .چٌبًچِ اًسبى دسٍغگَست ،آًگبُ ثشای ًبثَد ضذى اٍ دسٍغص ّن وبفی است .اهب وبسی وِ ثِ
عٌَاى هذسن ٍ ثشای اظْبس جالل خذاًٍذ هتعبل ٍ ثشوبت پیبهجشش اًجبم ضَد ٍ آى دسختی ثبضذ وِ تَسط خَد خذاًٍذ
هتعبل وبضتِ ضذُ ثبضذ ،اص آى خَد فشضتگبى هحبفظت هیوٌٌذ ،ثِ یبد داضتِ ثبضیذ وِ چٌبًچِ ایي جوبعت هي فمط
دوبًذاسی است آًگبُ ّیچ اثشی اص آى ثبلی ًخَاّذ هبًذ اهب اگش اص طشف خذاًٍذ هتعبل است ٍ هطوئٌبً اص طشف خذاًٍذ
هتعبل است آًگبُ ثبٍجَد ایي وِ توبم جْبى ثب آى هخبلف ضَد ،آى پیطشفت هیوٌذ ٍ ًطش هییبثذ ٍ فشضتگبى اص آى
هحبفظت خَاٌّذ وشد .حضشت هیافضایٌذ :چٌبًچِ یه ًفش ّن ثِ ّوشاّن ًجبضذ ٍ ّیچ وسی ثِ هي ووه ًىٌذ ثبص
یمیي داسم وِ ایي جوبعت پیشٍص هیضَد .ایي فضل ٍ لطف خذاًٍذ هتعبل است وِ جوبعت هب فَق العبدُ داسد پیطشفت
هیوٌذ.
حضَس اًَس افضٍدًذ :اهشٍص ضبّذین وِ دس ثیص اص دٍیست وطَس احوذیّبی هخلص ٍجَد داسًذ .دس آى صهبى حضشت
فشهَدًذ وِ ّش سبل صذّب ًفش ثیعت هیوٌٌذ ٍ االى وِ ثِ فضل خذاًٍذ هتعبل صذّب ّضاس ًفش ّش سبل ثیعت هیوٌٌذ.
سپس حضشت الذس هسیح هَعَد علیِ السالم ثب اعالم ایوبى وبهل خَد ٍ جوبعت خَد ٍ اطبعت ساستیي اص حضشت
پیبهجش اوشم صلی اهلل علیِ ٍ سلن هیفشهبیٌذ :هي ثِ ساستی هیگَین ٍ ثب سَگٌذ خذاًٍذ هتعبل هیگَین وِ هي ٍ
جوبعتن هسلوبًین هي حتی یه گبم ثیشٍى ًْبدى اص اسالم سا هَجت ّالوت هیداًن ٍ ثبٍسم ّویي است وِ وسی ّش
لذس فیَض ٍ ثشوبت هیتَاًذ تحصیل ًوبیذ ٍ ثِ تمشة ثِ خذا ًبیل ضَد آى سا فمط ٍ فمط ثِ اطبعت ساستیي اص حضشت
پیبهجش اوشم صلی اهلل علیِ ٍ سلن ٍ عطك وبهل ثِ ایطبى هیتَاًذ ثِ دست آٍسد ثجض ایي ّیچ ًویتَاًذ .ثذٍى حضشت
پیبهجش اوشم صلی اهلل علیِ ٍ سلن ّیچ ساُ ًیىی ٍجَد ًذاسد ،آسی ،ایي ّن دسست است وِ هي ّشگض ثبٍس ًذاسم وِ
هسیح علیِ السالم ثب ّویي ثذى صًذُ ثِ آسوبى سفتِ ثبضذ ٍ تبوٌَى صًذُ ثبضذ .اگش ثشای هسیح اعتمبد ٍفبت یبفتٌص یب

ًسجت دادى هشي ثِ اٍ ثیادثی اٍست آًگبُ هي هیگَین وِ ایي گستبخی ٍ ثیادثی دسثبسُ حضشت پیبهجش اوشم صلی اهلل
علیِ ٍ سلن چشا پزیشفتِ هیضَد؟
هب ّن سًج ًذیذین ،اگش ضوب الفبظ هشي ًسجت ثِ پیبهجشاوشم صلی اهلل علیِ ٍسلن گَش وشدیذ ٍ اضه سیختیذ اهب
افسَس وِ ضوب ثشای خبتن الٌجییي ٍ سشٍس دٍعبلن هشي سا تسلین هیوٌیذ ٍ ثشای ثبثت ضخصی وِ خَدش سا لبثل ایي
فىش ًویوٌٌذ وِ تسوِ وفص پیبهجشاوشم صلی اهلل علیِ ٍسلن سا ثبص وٌٌذٍ ،ی سا صًذُ ثبٍس وٌیذ .فشهَدًذ هي ثِ ضوب
ساست هیگَین وِ ًیبص ثِ ٍجَد پیبهجشاوشم صلی اهلل علیِ ٍسلن اّل جْبى ٍ هسلوبًبى ٍجَد داضت آًگًَِ ًیبصی ثِ
ٍجَد هسیح ًذاضتذ .سپس ٍجَد ایطبى ایٌمذس پشثشوت است وِ ٍلتی ایطبى دسگزضتٌذ،حبلت صحبثِ هبًٌذ دیَاًِ ضذُ
ثَد تب ایٌىِ حضشت عوش ضوطیش سا اص حوبیل ثیشٍى آٍسدًذ ٍ گفتٌذ وِ اگش وسی ثِ پیبهجشاوشم هشدُ گفت ،هي سشش سا
اص تي جذا هیوٌن .دس ایي حبلت جَش ،خذاًٍذ هتعبل ثِ حضشت اثَثىش ًَسخبصی ٍ ادسان اعطب فشهَد .ایطبى توبم افشاد
سا جوع وشدًذ ٍ خطجِ ایشاد فشهَدًذ ٍ .دس آى ایي آیِ خَاًذًذ ٍ .هب هحوذ اال سسَل لذ خلت هي لجلِ الشسل .یعٌی
پیبهجشاوشم یه سسَل ّستٌذ ٍ سسَالًی وِ لجل اص ایطبى آهذُ ثَدًذ توبم آًْب دسگزضتٌذ.
سپس حضشت هسیح هَعَد علیِ الصلَٓ ٍالسالم دسهَسد همبم ٍ هشتجِ پیبهجشاوشم صلی اهلل علیِ ٍسلن روش وشدُ
فشهَدًذ
آى ضخصی وِ اص رات ٍ اص صفبت ٍ اص افعبل ٍ اصاعوبل خَد ٍ اص دسیبی پشصٍس لَای پبن ٍ سٍحبًی ٍ ًوًَِ ووبل تبم سا
علوب ٍ عوال ٍ صذلب ٍ ثجبتب ًطبى داد ٍ اًسبى وبهل ًبهجشدُ ضذ .سپس فشهَدًذ وِ اًسبًی وِ اص ّوِ وبهل ٍ اًسبى
وبهل ثَد ٍ ًجی وبهل ثَد ٍ ثب ثشوبت وبهل آهذُ ثَد.
خذاًٍذ هب سا اداسان ٍالعی اص همبم ٍ هشتجِ پیبهجشاوشم صلی اهلل علیِ ٍسلن عطب وٌذ ،تَفیك دّذ وِ ثش پیبهجشاوشم صلی
اهلل علیِ ٍسلن صلَات ثفشستین ٍ دس ثبسگبُ ایضدی ثیطتش اص لجل تَفیك عجبدت ثذّذ ٍ ّویي سٍضی است وِ هب ثب عول
خَد ،هحجت ثب هحوذ صلی اهلل علیِ ٍسلن سا اثجبت وٌین ٍ دس دلْبی خَدهبى جب دّین دس آًصَست هیتَاًین ثِ
هخبلفیي پبسخ دّین یعٌی حبلت عولی هب ثِ هخبلفت هخبلفیي پبسخ هیدٌّذ ٍ خذاًٍذ هب سا تَفیك ایي وبس دّذ.

