
 ةعم اهلل الصخهو الصخیم
 ۰۳۰۳اکختص  ۰۳رالؾً رعتً جهػً نَررً 

ىا انیص الهَنيیو پيجهیو رلیفً خضصت نعیح نَغَد غلیً العالم در حاریذ ظیس
رعتً جهػً  در نعجس ةیج نتارک اظالم آةاد حلفصد، ۹۰۹۹آةان  ۹ةصاةص ةً  ۰۳۰۳اکختص ۰۳

 زغ ػس"پزىسه  یحی اٍای نزخلف ةص ایم را ایصاد فصنَدىس کً ةا حصجهً ةً زةاى
در رعتً گشػخً ذکص خضصت نػاذ در ادانً ةَد" نػاذ نصد خضَر اىَر فصنَدىس" 

ظزاوت نيس ةَد ةسیو دلیل ىاچار ةَد کً وام ةگیصد" ةاری ظلتکاران در رسنج پیانتص 
اکصم خاضص ػسىس و از ایؼان رَاظخيس کً ةصای پصدارخو كصض ةً خضصت نػاذ 

از گشػخو ةسٌی ةً آىٍا ظفارش کصدىس آن گاه ةػضی نصدم  ةگَیيس" پیانتص اکصم اول
كصض را نػاف کصدىس ظپط پیانتص اکصم ؾلی اهلل غلیً وظلم انالک وی را نیان آىٍا 
حلعیم کصدىس" انا ةسٌی ظلتکارا کاناًل ادا ىؼس" وكخی پیانتص اکصم نػاذ را جٍج ىهایيسه 

خادىس و اجازه دادىس کً اگص کعی و كاضی ةصای یاد دادن كصآن و دیو ةً ظصف یهو فصظ
ٌسیً ةسٌس ةایس آن را كتَل ةکيی" ان وكج پیانتص اکصم ایو ىظص را ىیض اةصاز ىهَدىس کً 
ػایس نػاذ دیگص ىهی حَاىس ةا نو نالكات ةکيس" ةا ػيیسن ایو نػاذ ػصوع ةً گصیعخو 

پارظا ٌعخيس از نصدم کعاىی کً ةً نو ىضدیک حصیو اىس  کصد" پیانتص اکصم فصنَدىس کً
ة را جهع نی کييس و ةً ظصف خضصت  َٰ ٌص کً ةاػس  و ٌص کجا ةاػس" غانلیو یهو زک

ةً  ةً ویژه حَؾیًنػاذ ةو جتل نی فصظخادىس" خضصت پیانتص اکصم ةً خضصت نػاذ 
نصدم جٍج ؾسكً ةگیص و از آه نظلَم پياه ایو انص کصدىس کً از نال و انالک نخَظط 

 ةجَ"



و پای رَد را دراز کصد" نصدم ةً ایو  ىهاز کصد انانجیهو رظیس و  او ليگ ةَد وكخی ةً
ىگاه کصدىس و پاٌای رَدػان را ىیض دراز کصدىس" ةػس از ىهاز خضصت نػاذ جشةً اظاغج 
نصدم را ظخایغ کصد و ىاچاری رَد را حػصیف کصده ةً آىٍا فٍهاىیس کً ایو ظيج ىیعج" 

اکصم ٌسایای نصدم را كتَل کصد و از انَال رسا او اولیو کعاىی ةَد کً از اجازه پیانتص 
 حجارت کصد"

ةػس از درگشػج پیانتص اکصم ؾلی اهلل غلیً وظلم خضصت غهص ةً خضصت اةَ ةکص 
غصض داػج کً نصرؿی کً پیانتص اکصم ةً خضصت نػاذ داده ةَد اکيَن ىیاز آن ةاكی 

اظب ىساىعج کً ىهاىس پط خال ػها ةایس وی را ةاز ةزَاىییس" خضصت اةَ ةکص ني
لغَ ةکيس" ةً نَكع خج وكخی خضصت نصرؿی کً از ظصف پیانتص اکصم داده ػسه ةَد 

غهص ةا خضصت نػاذ نالكات کصدىس، او را فٍهاىس" اةخساًء او ىظص خضصت غهص را رد ىهَد 
انا ةػس از نسحی او در رویا دیس کً در آب غصق کی ػَد و خضصت غهص او را ىجات داد 

 رویا او ظزو خضصت غهص را پضیصفج" پط ةيا ةص ایو

ؾصاخج ػس کً رساوىس ىیض وی را از ایو انص نخَجً  ایيجا #خضَر اىَر فصنَدىس
ىعارج حا زناىی کً ىیاز وی رفع ىؼس، زناىی کً كصض ٌا پصدارخً ػس و وظػج و 
فصاری پیسا ػس رساوىس رَد او را نخَجً ظارج کً خال ىخَاىی ٌسیً ةگیصی و از 

 الهال رصج ةسٌی" انَال ةیج

وكخی پیانتص اکصم خضصت نػاز را ةً ظصف یهو فصظخادىس از او اظخفعار کصدىس کً 
كضیً ای پیغ آیس چً ظَر كضاوت رَاٌی کصد" او راجع ةً کخاب اهلل ظپط وكخی 



ظيج رظَل و ةػس از ایو ةاةج اجخٍاد ذاحی غصض کصد، آن وكج پیانتص اکصم اظٍار 
 " رَػيَدی کصدىس

پیؼً کصدن ،سن در آظایغ زىسگی ػپصٌیض از نؼغَل  نػاؓذ را خضصتملسو هيلع هللا ىلص پیانتص اکصم

ٌا و  ةیَه اة رَش رفخاری و حَؾیً فصنَدىس اخَال پصظی نصیضان و حلَی اهلل

 رَش ارالكی ةا نصدم را ٌم ىؿیدج فصنَدىس"و  نعاکیو

اىَر ةا اظخياد ةً نعلهاىان غؿص خاضص فصنَدىس  کً ىکخً اؾلی ةصای جؼو  خضَر

 پیصوی از حَؾیً ٌای ایؼان اظج" ملسو هيلع هللا ىلص اليتی  نیالد

از لداظ داىغ و دیو یهو فصنَدىس کً نو ةص ػها  اٌل در ىانً ةيامملسو هيلع هللا ىلص اکصم پیانتص

خضصت ملسو هيلع هللا ىلص پیانتصاکصم ،ظتق روایج نعيس اخهس ام" را خاکم کصدهةٍخصیو نصد 

از فصض  ىهاز حصک ىگفخوپسرو نادر،  تصیػصک، فصناىاز اجخياب ةاةج جتؓل را  ةو نػاذ

ناىيس ی وةا نيعلًاز  دػهو فصار ىکصدن، از ، پصٌیض از نی و گياه، دوران جيگ روی غهس

راجع کصدن و آىان را   رصجرارج ىؼسن و ةص اغضای راىَاده ظتق حَان رَد  ظاغَن

 حَؾیً کصدىس" اهلل دائها حشکص دادنحلَی ةً 

خضصت غهؓص ٌجصی در یهو زىسگی کصد" ةاری  ۹۹ٌجصی حا  ۹ جتؓل از ةو خضصت نػاذ

ةتیو چگَىً حَظط غالم چٍار ؾس دیيار فصظخاد و حاکیس کصد کً جتؓل را  ةو خضصت نػاذ



ٌا را حلعیم کصد" ٌهعصش گفج  درىگ ٌهً دیيار ةی نػاذنػاؓذ ایو دیيارٌا را ةکارنیتصد"

ایو  وكخی خضصت غهصؓ  ةگشار" ىیض کم ةصای راىَاده ٌعخیم ةایس یک حيگسظجنا ىیض 

 ػيیس ریلی رَػدال ػس"را  ناجصا

ىضدیک ةاػس و ٌهیيعَر ةاری خضصت غهؓص فصنَدىس اگص وكج وفات نو 

گهارم واگص  نی جتؓل را رلیفً رَد ةص ةو نو نػاذ ةاػس جصاح فَت کصده ةو غتیسهاةَ

دٌم کً از  کً چصا وی را رلیفً نلصر کصدی پاظذ نی ةپصظسرسای نو از نو 

ةصوز رظخاریض پیغ  [جتؓل  ةو نػاذ]فصنَدىس کً وی  حَ ػيیسم کً داػج نیملسو هيلع هللا ىلصپیانتص

 غلها رَاٌس آورد"

یصنَک وی فصناىسه ةزؼی از لؼکص نیهيً ةَد" خهلً  جيگ ٌيگام ٌجصی۹۱ در

ج وریم ػیایو وض ایيلسر ػسیس ةَد کً در اةخسا نعلهاىان لغضیسىس" درٌا  ىؿصاىی

پط نعلهاىان دوةاره " جتؓل و پعصش ػٍانج و اظخَاری زیادی ىؼان دادىس ةو نػاذ

 نعخَلی ػسىس و پیصوز ػسىس" 

جتؓل دو  ٌهعص داػج" نیان ٌص دو ایيعَر اىؿاف نی کصد کً وكخی  ةو خضصت نػاذ 

خخی آب ىهی رَرد" ایو ٌص دو ٌهعص در ػام از  ٌهعص دیگصدر راىً اولیو ةَد از راىً 



نصض وةا فَت کصدىس ٌص دو را در یک گَر دفو کصدىس ٌيگام دفو کصدن وی كصغً کؼیس 

 کيس"ةدر گَر دارل  سةای را اول کطچً کً 

و گفج کً نو از  افخادگصیً او ةً  رظیسجتؓل ىضدیک  ةو وفات خضصت نػاذچَن وكج 

کيم کً ةٍؼخی  کيم ةلکً فلط ةً ایو غلج گصیً نی گصیً ىهی ،حصک گفخو دىیا و غم نصگ

 داىم در کسام گصوه ةصراظخً رَاٌم ػس"  و جٍيهی دو گصوه ةاػيس و ىهی

ٌجصت رَاٌی کصد و آن از دظج حَ فصنَدىس کً ةضودی ةً ظَی ػام ملسو هيلع هللا ىلص پیانتص اکصم

رسا ةَظیلً آن  رَاٌس ػس" نعلطیک نصض آةلً و آناس ةص حَ  انا حعزیص رَاٌس ػس"

 نصدم را ػٍیس رَاٌس کصد و اغهال ػان را حضکیً رَاٌس ىهَد"

فصنَد کً# دوظج  وكخی در اىگؼج ػٍادت خضصت نػاذ آناس ظاغَن ظاٌص ػس نی 

 ظصخ ىؿیب نو ةؼَىس" یٌاىسارم در غَض ایو خخی ػخص

 فَت کصد" ظالگی۰۱یا  ۰۰،۰۳ٌجصی در  ۹۱جتؓل در  خضصت نػاذةو

غهصؓو را ذکص ریص فصنَدىس" وی ةً ػارً  ةو خضَر اىَر ؾداةی ةػسی خضصت غتساهلل

چٍل ظالً ةَد" ملسو هيلع هللا ىلص ٌيگام ٌجصت پیانتصظلهً از دودنان رضرج اىؿار حػلق داػج"  ةيَ

غتساهلؓل ةَد" وی در دونیو ةیػج غلتً ػصکج  وة خضصت جاةصوی پسر ؾداةی نػصوف 



رویساد ةَد" وی در غضوه اخس ػٍیس ػس" ملسو هيلع هللا ىلص پیانتص اکصم یباز دوازده ىل یکصد و یک

پشیصفخو اظالم وی ایيعَر حػصیف نی کييس" ٌيگام دونیو ةیػج غلتً چَن نصدم 

ص گفخيس غهرفخيس آىان ةً غتساهلل ةو ملسو هيلع هللا ىلص نزلؽ نسیيً نزفیاىً ةً نالكات پیانتص اکصم

جٍيم ةاػیس"  یضمٌػها رَاٌیم  " نا ىهیظا و اػصاف نا ٌعخیؤکً ای اةَ جاةص! حَ از ر

خاضص ػس و ةً ةیػج ملسو هيلع هللا ىلص پط وی دغَت اظالم را پشیصفج و در رسنج پیانتصاکصم

  ىلیب نيؿَب ػس"ةً غيَان غلتً ػصکج کصد و 

لتً یو حفؿیل رویساد دونیو ةیػج غیظیصت راحم اليت [کخاب]ةً خضَر اىَر ةا اظخياد 

 ٌهچيیو حػصیف کصدىس" 

ٌجصی ناه ذوالدجً ٌيگام خج ٌفخاد ىفص از كتیلً اوس و رضرج در ىیهً ػب در  ۹۰در 

درنَرد خلَق اهلل و ملسو هيلع هللا ىلص خاضص ػسىس"آن ٌيگام پیانتص اکصمملسو هيلع هللا ىلص رسنج پیانتص اکصم

رَد فلط ایيلسر نی رَاٌم  نَرد س کً نو درىیض فصنَدى خلَق ةيسگان حَضیح دادىس"

در ؾَرت لضوم ةً نو ىیض  کيیس  ن و اكَام رَدػان را ندافظج نیچيان کً غضیضا

 ندافظج کيیس" 

کصد آىگاه خضصت غتساهلل ةو  غساریظلَل ةو اخس چَن غتساهلل ةو اةی ٌيگام غضوه 

 غهصؓو ظػی کصد کً آن را حَضیح و ىؿیدج کيس"



 در ظزيصاىی جلعً ظالیاىً صاةؒع دو یا ظً ظال كتل از رالفجخضصت رلیفث الهعیح ال

غهؓصو یػيی  ةو درنَرد خضصت غتساهلل ةو غهصؓو فصنَدىس کً رَاٌص خضصت غتساهلل

 ةَد"ملسو هيلع هللا ىلص ظصػار از ندتج پیانتصاکصم رَد جهَؓح ىیض ٌهچَ ةصادر ةو ٌهعص غهصو

ةص غم غلتً ملسو هيلع هللا ىلص ػٌَص،ةصادر،پعص،در جيگ ػٍیس ػسىس انا ػادناىی ظالنخی پیانتص اکصم

ًؓ حػص  دیسم کً از جهَح ٌيس را  ةو يس کً نو ٌهعص غهصوکنی یفیافج" خضصت غایؼ

پصظیسم درةاره نیسان جيگ چً نٍار یک ػخص را گصفخً ةَد"  " گصدنیسان کارزار ةص نی

رظَل اهلل ؾلی اهلل غلیً وآلً وظلم  رتص اظج" گفج الدهسهلل ٌهً چیض رَب اظج"

خضصت ] وی "کصده ةَدةص او خهل  کً چیضی افخاددر ایو اثيا ىگاٌم ةً ػخص  رَب اىس،

 ًؓ  ٌای ػٌَصم وةصادرم ٌعخيس" "وی گفج ىػغایو چً اظج؟پصظیس  [غایؼ

 [خضصت غهصوؓ ]"رىگغ پسرم را در یک چادر کفو کصدىسکيس کً خضصت جاةؓص ةیان نی

 "زیاد ىتَدىسدرخالیکً نٌَا در جلَی ظصػان  ظصخ ةَد و كس زیاد ظَالىی ىتَد

 اهللء ؼاىآیيسه ةیان نی ػَد ا ةاكی ناىسهً ذکص در پایان رعتً خضَر اىَر فصنَدىس ک


