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:  ػٗ اتی ػثذاهلل

 1 

ٔپا   .فشٔٛد٘پذ  ایپشاد ٞست وٝ ٍٞٙاْ ٔاللات تا حش ٚ سپااٞیاٖ حپش    ایٗ تخشی اص فشٔایشات أاْ حسیٗ

دا٘ذ، اِثتٝ حذ ٚ ٔشص ػّپٓ أپاْ تپٝ غیپة      تا غیة دس استثاط ٞست، غیة سا ٔی شیؼٝ ٔؼتمذ ٞستیٓ أاْ

شٛد وپٝ ٔمپذاس    اص سٚایات ٞٓ ٕٞیٗ ٔؼٙا استفادٜ ٔی .ا ٞست وٝ چٝ ٔمذاس سا أاْ تذا٘ذٔشتٛط تٝ ٔشیت خذ

فشٔایذ: ٚلتی أپاْ   سٚایتی ٔیدس   داسد. حضشت سضا تٝ ٔشیت حضشت حك تٝ غیة تستٍی ػّٓ ائٕٝ 

اِٟپی تؼّپك ٌشفپت تپٝ      جا اٌش ٔشپیت  شٛد تٝ ِٛح ٚ دس آٖ وٙذ چیضی سا تذا٘ذ اص اٚ ٘ٛسی ٔتظُ ٔی اسادٜ ٔی

وٝ لشآٖ ٔجیذ تٝ  دیٍشاٖ، ٚ  وٝ پیأثش ایٗ .شٛد وٙذ ٚ ٔغّغ ٔی چٝ وٝ دس ِٛح ٞست آٌاٞی پیذا ٔی آٖ

ی  اسپت ، خپذای ٔتؼپاَ دس آخپش سپٛسٜ     تذیٟی ٚ آشىاس أشی  ،وٙذ تا غیة دس استثاط ٞستٙذ آٖ تظشیح ٔی

یا دس آیپات دیٍپش لپشآٖ     2فشٔایذ:  ی جٗ ٔی ٔثاسوٝ

یا دس ساتغٝ تا تؼضی اص ا٘ثیاء ٔثپُ حضپشت ٔسپیح     3فشٔایذ:  خذای ٔتؼاَ ٔی

حضشت ػیسی :فشٔایذ ٔی  :تپٝ شپٕا    4تٝ لٛٔش فشٔٛد ٗٔ

ایذ. ایٗ ػّٓ غیة است. یپا ٔپثال     دٞٓ چٝ چیضی خٛاٞیذ خٛسد ٚ چٝ چیضی سا دس ٔٙضَ رخیشٜ وشدٜ خثش ٔی
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 فشٔایٙذ :  ساجغ تٝ تؼضی اص اِٚیاء ٚ تضسٌاٖ وٝ شایذ پیأثش ٞٓ ٘ثٛد٘ذ خذاٚ٘ذ ٔتؼاَ ٔی

فشٔایذ: ٚلتی  تٗ تشخیا خذای ٔتؼاَ ٔی . یا دس ساتغٝ تا ػاطفوٝ ایٗ غیش اص ػّٓ ٔؼِٕٛی است 

:آٖ جٙی ٌفت 

ٝ  .وٝ چشپٓ تپش ٞپٓ تض٘پی      ٔٗ تخت تّمیس سا خٛاٞٓ آٚسد لثُ اص آٖ 5 ی آخپش   دس آیپ

ػاطف تؼضی اص  6فشٔایذ:  ی سػذ است ٔی ی ٔثاسوٝ سٛسٜ

ی وشیٕٝ ٞست وٝ وسی وٝ ػّٓ وتاب ٘ضد اٚ ٞسپت   سٚایات فشاٚا٘ی دس ریُ ایٗ آیٝ .دا٘ست ػّٓ وتاب سا ٔی

ا٘ذ. حذ ٚ ٔشص  ا٘ذ ٚ آٌاٞی اص غیة داشتٝ ی ٔا تا غیة دس استثاط تٛدٜ ٞست. تٙاتشایٗ ائٕٝ اٚ أیشإِؤٔٙیٗ

ٞا  اختیاس آٖ خٛاستٝ دس ، ٞش ٔمذاس اص غیة سا وٝ ٔیایٗ آٌاٞی ٔشتٛط تٛدٜ تٝ ٔشیت حضشت حك جُ ٚ ػال

 لشاس دادٜ است. 

تا آٌاٞی اص شٟادت اص ٔذیٙٝ حشوت وشد ٚ ایٗ آٌپاٞی سا   غشع اص ایٗ ٔمذٔٝ ایٗ ٞست وٝ أاْ حسیٗ

 ٚاِضیپاسات   تیٙیٓ ٚ ٞٓ دس ضٕٗ یه سّسّٝ سٚایاتی وٝ تشخی اص آٖ سٚایات دس وأُ ٞٓ دس ٔتٖٛ تاسیخی ٔی

 ٔغّثی است .  ٞای ػّٓ غیة أاْ حاال یىی اص آٖ ٕ٘ٛ٘ٝ .است دیٍش  وتة

 ًوًَه علن اهام 

ٔٙضَ ششاف تٝ فتح شیٗ ضثظ  شذ٘ذ دساص حجاص ٚاسد ػشاق  ،ٍٞٙأی وٝ دس ٔسیش ساٜ تٛد٘ذ أاْ حسیٗ

سحش وٝ شذ حضشت تپٝ   جا سا شة حضشت ٔا٘ذ٘ذ  آٖ .وشد٘ذ

سپت، چپٖٛ چٙپذ    اایٗ دسپتٛس حتٕپا  ی حىٕتپی    دس آب صیادی تشداسیذ.  :ٞا فشٔٛد٘ذ شاٖ ٚ تٝ جٛاٖ اطحاب

جا آب ٞست عثیؼتا ، ٔٙاصَ ٔشپخض تپٛدٜ چپٖٛ ایپٗ      سسٙذ ٚ دس آٖ فشسًٙ دیٍش تٝ یه ٔٙضَ دیٍشی ٔی

سسپذ آب   ٔپی وپٝ  دا٘ستٙذ ٔٙپضَ تؼپذی    ٔسیش ساٜ وٛفٝ ٔىٝ تٛدٜ، حجاج تٛی ایٗ ٔسیش دس تشدد تٛد٘ذ، ٔی

حضشت فشٔٛد: ٞشچٝ ظشف داسیذ پپش    ٞا سا پش وشد٘ذ، تمشیثا  ایٗ ٔشه ،تٛد شتشٞاٞای آب سٚی  ٔشه .ٞست

ساتمٝ تٛدٜ دس ایٗ  دا٘ستٙذ چٖٛ تی حىٕت ایٗ ٕٞٝ آب تشداشتٗ سا ٕ٘ی أاٞا سا پش اص آب وشد٘ذ  وٙیذ. ظشف
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جا أش وشد٘ذ آب صیپادی   جایی أش وشدٜ تاشٙذ آب صیادی تشداسیذ، ایٗ سد ٔسیش ساٜ ٔىٝ تا وشتال وٝ أاْ

وٓ  دا٘ستٙذ. حشوت وشد٘ذ ٔسیش سا ادأٝ داد٘ذ، یه ٔمذاس وٝ خٛسشیذ تاال آٔذ ٚ وٓ ٕ٘یحىٕتش سا تشداسیذ؛ 

یه ٔپشدی اص اطپحاب أپاْ حسپیٗ تىثیپش ٌفپت،        ٞٛا سٚ تٝ ٌشٔی ٌزاشت

شپٛد ٔپثال     اطحاب تٝ ایشاٖ ٌفتٙذ وٝ تىیثش تشای چی ٌفتی؟ ٔؼٕٛال  ا٘ساٖ ٚلتی تا یه أپشی ٔٛاجپٝ ٔپی   

صٞیشتٗ لیٗ ٌفپت:   ٔی تیٙٓ. ٌٛیذ. ٌفت: ٔٗ اص دٚس ٘خّستاٖ آٚس است یا أش ػظیٕی است تىثیش ٔی شٍفت

فشٔٛد: ٘یه تٍٙشیذ، خپٛب دلپت وٙیپذ،     . أاْ حسیٗخّستاٖ ٘یست٘ٔٗ ایٗ ٔسیش سا ٔىشس تشدد وشدْ 

ٝ  دیذ٘ذ ایٗ چیضٞایی وٝ اص دٚس تٝ چشٓ ٔی ٍ٘اٜ وشد٘ذ  طپٛست ٘خپُ،    خٛسدٜ تپ

 وشد. طٛست ٘خُ اص دٚس جّٜٛ ٔی ٞایی است وٝ دس دست دشٕٗ است تاال ٌشفتٙذ تٝ ٞا ٘یضٜ ایٗ

 ریاحیحر بي یسید 

فشٔٛد٘ذ  تٗ یضیذ سیاحی تٛد تٝ ٕٞشاٜ ٞضاس ٘فش سٛاس سسیذ، ٞٛا ٌشْ تٝ شذت تشٙٝ تٛد٘ذ. أاْ حسیٗ حش 

ٞپضاس ٘فپش سا آب دادٖ ٚ    .ٞا آب تذٞیذ. سشّ أش أاْ دس سپحشٌاٜ وپٝ آب صیپاد تشداسیپذ ٔشپخض شپذ       تٝ ایٗ

ٞا تشداشتٝ تاشٙذ. تٕاْ ایٗ جٕاػت تٝ  ٞا سا ٞٓ آب دادٖ عثیؼی است وٝ آب صیادی سا تایذ ایٗ ٞای آٖ  اسة

ٖ  ٘اْ ػّی یه شخظی است تٝ ٞا اص آب سیشاب شذ٘ذ، آخشیٗ ٘فش ٞای آٖ ی اسة ضٕیٕٝ ٌٛیپذ:   ٔپی  تٗ عحپا

یه ٍ٘پاٞی   أاْ .ٞا تش شتش تٛد ٔشه دس حاِیىٝ اص ٔشه ٔٗ آخشیٗ وسی تٛد وٝ خٛاستٓ آب تٙٛشٓ، 

ٝ یؼٙی ٔشه، أا تٝ صتاٖ ٚ ِغت اُٞ حجاص یؼٙی شپتش، ٔپٗ ٘فٟٕیپذْ    یساٚتٝ ٔٗ وشد٘ذ فشٔٛد٘ذ: 

یه ٔؼٙای دیٍش ساٚیٝ شپتش اسپت، شپتش سا     .فٟٕیذْ ٔمظٛد حضشت سا  .چٖٛ ػشالی تٛدْ ٘فٟٕیذْ

خٛاتا٘ذْ آٖ ٔشه آتی سا وٝ سٚی شتش تٛد ٔٗ تشداشتٓ خٛاسپتٓ تٙٛشپٓ دس ا پش شپذت تشپٍٙی ٘تٛا٘سپتٓ       

ٞا ٘شیض، ٘تٛا٘ستٓ،  آبفشٔٛد٘ذ وٝ:  سیخت. أاْ ٞا ٔی ی ٔشه سا جٕغ وٙٓ ٚ دسست آب تٙٛشٓ، آب دٞا٘ٝ

ی ٔشه سا جٕغ وشد٘ذ وٙاس دٞاٖ ٔٗ ٌشفتٙذ ٚ ٔپٗ آب   ٞا٘ٝتششیف آٚسد٘ذ ٚ د دیذْ خٛد أاْ حسیٗ

اسپت ٚ فشص٘پذ    پسش أیشإِؤٔٙیٗ، ی تضسي ٚ ایٗ وشأت ٘فس چٖٛ أاْ حسیٗ ٘ٛشیذْ. ایٗ سٚحیٝ

 ٝ سٚی دشپٕٗ تپشاص اَٚ خپٛدع یؼٙپی       سسَٛ خذا ٞست، ٕٞاٖ تضسٌٛاسی وٝ دس طفیٗ حاضش ٘شذ آب سا تپ

حاَ آب سا خٛسد٘ذ ٚ سیشاب شذ٘ذ، ٘ضدیه ظٟپش   ای تایذ آب آصاد تاشذ. ػّیٔؼاٚیٝ ٚ ٔشدْ شاْ تثٙذد، فشٔٛد 
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تٗ ٔسشٚق جؼفی وٝ ٔؤرٖ حضپشت تپٛد فشٔپٛد:     تٝ حجاج وٓ ٍٞٙاْ صٚاَ فشا سسیذ. أاْ حسیٗ شذ وٓ

خٛا٘ٓ. حپش ػپشع    اراٖ تٍٛ، ایشاٖ اراٖ ٌفت، فشٔٛد تٝ حش تٛ تا یاسا٘ت ٕ٘اص تٍزاس ٔٗ ٞٓ تا اطحاتٓ ٕ٘اص ٔی

ٕ٘پاص ظٟپش   ایستاد٘ذ ٕ٘اص ظٟش سا خٛا٘ذ٘ذ ٚ تؼذ اص  وٙیٓ. أاْ حسیٗ د ٘ٝ آلا، ٔا ٕٞٝ تٝ شٕا التذا ٔیوش

: ایٟا اِٙاس، ای ٔشدْ ایپٗ جٕاػپت   دس آٖ خغثٝ حضشت فشٔٛد٘ذ ای سا ایشاد وشد٘ذ. خغثٝ

ٞا دس صٔیٗ فساد وشد٘ذ، حذٚد سا تؼغیُ وشد٘پذ، حپذٚد    أیٝ؛ ایٗ ؼٙی تٙیی 7

حشاْ خذا سا حالَ وشد٘پذ،    أٛاَ سا اختیاس خٛدشاٖ ٌشفتٙذ اِٟی اجشا ٘شذ 

ٞ     ٔٗ سضاٚاستشیٗ وسی  حالَ خذا سا حشاْ وشد٘ذ   .ٓٞستٓ وپٝ ایپٗ ٚضپؼیت سا تغییپش تپذ

ٚجٛد آٔذٜ،  ٔٙىشات احیاء شذٜ ٚ ٔؼشٚف اص ٔیاٖ سفتٝ، ٔٗ تایذ ایٗ ٚضؼیت سا تغییپش تپذٞٓ.    ٚضؼیتی وٝ تٝ

تؼذ خٛدشاٖ سا ٔؼشفی وشد٘ذ وٝ ٔٗ فشص٘ذ أیشإِؤٔٙیٗ ٚ فشص٘ذ سسَٛ خذا ٞسپتٓ، وسپی چیپضی ٍ٘فپت،     

ٗ   ػظشٍٞٙاْ شذ، اراٖ ٕ٘اص ػظش سا حجاج ،سىٛت ٕٞٝ جا سا فشا ٌشفتٝ تٛد  تٗ ٔسشٚق ٌفت، أپاْ حسپی

وٝ ٔشدْ ٔٗ تٝ ایٗ دیاس ٘یأذْ ٍٔش تؼپذ اص   :ٕ٘اص ػظش سا ٞٓ خٛا٘ذ٘ذ. تاص فشٔایشاتی سا ایشاد وشد٘ذ، فشٔٛد٘ذ

ٞپا   جا حشتٗ یضیذ سىٛت سا شىست ٚ ٌفت یا حسیٗ! ٔٗ اص ایٗ ٘أٝ ایٗ ،وٝ فشستادٌاٖ شٕا ٘ضد ٔٗ آٔذ آٖ

ٝ  فشٔٛد٘ذ:  شاٖ غالْ تٝ  :اعالػی ٘ذاسْ. حضشت فشٔٛد٘ذ ٞپای ٔپشدْ وٛفپٝ دس آٖ     ایٗ دٚتا خشجیٙی وٝ ٘أپ

ٞا سا حضشت ٘شاٖ داد، حش ٍ٘اٜ وشد دیذ  آٚسدٜ تٛد٘ذ. ٘أٝ شاٖ  ٞا سا ٞٓ ٕٞشاٜ ٞست سا تیاٚس، حضشت ایٗ ٘أٝ

حپاَ ٔپٗ    ای ٔا تٝ حضشت ػشع وشد وٝ آلا ػّپی ٞایی است وٝ فشستادٜ شذٜ، ا ٞا ٚالؼا  ٘أٝ دسست است ایٗ

تٗ صیاد تپذٞٓ. حضپشت    ٞا سا ٘فشستادْ ٚ ٔٗ ٔأٔٛس ٞستٓ وٝ شٕا سا تٝ وٛفٝ تثشْ ٚ تحٛیُ ػثیذاهلل ایٗ ٘أٝ

 .تٛ ٔٗ سا تٝ وٛفٝ تثشی وشد. اتتذا تٝ ایشاٖ فشٔٛد٘ذ:  أتٙاع وشد٘ذ اٚ ٞٓ اطشاس ٔی

وٝ ٔٗ سا تٝ وٛفٝ تثشی. ٌفت آلا ٔٗ شٕا سا تایذ تثشْ تٝ وٛفٝ، دستٛس  تش است اص ایٗ تٟتش است ٚ آساٖ ْتٕیش

ایپٗ  ی تشخٛسد تا حضشت. حضشت تٝ ایشاٖ فشٔٛد٘ذ وٝ:  داد سااٞش آٔادٜ شذ٘ذ، آٔادٜ

یؼٙی ٔپادست   وّٕٝ  وّٕٝ دشٙاْ ٘یست أا یه ٘فشیٗ است ٔٗ ایٗ سا ػشع تىٙٓ ٘فشیٗ است ایٗ

ٌفت:  سا شٙیذ تٝ أاْ تٍشیذ. حش وٝ ایٗ سخٗیؼٙی تٕیشی ٚ ٔادست دس ػضایت ٌشیٝ  .ت تٍشیذایدس ػض
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تشدْ ٞشوٝ تاشپذ،   اٌش وسی اص تٛ وسی ٘اْ ٔادس ٔٗ سا تشدٜ تٛد ٔٗ ٘اْ ٔادس اٚ سا ٔی

تٛا٘ٓ ٘اْ ٔادس شٕا سا روش وپٙٓ ِپزا وٛتپاٜ     أا چٝ وٙٓ اٌش تخٛاٞٓ ٘اْ ٔادس شٕا سا روش وٙٓ جض تا ٘یىی ٕ٘ی

ػثاست ٔماتُ ٚ وسا٘ی  آٔذ. لشاس شذ أاْ حسیٗ یه ٔسیش دیٍشی سا ا٘تخاب وٙٙذ ٘ٝ وٛفٝ تاشذ ٚ ٘ٝ ٔذیٙٝ.

ٕت چپ جادٜ سا حضشت ا٘تخپاب  س استعٛسی  ی وشتال سا ٘ٛشتٙذ ایٗ وٝ حاد ٝ

  .وشد٘ذ

    ٗ دس سپشصٔیٗ وپشتال    آٔذ٘ذ تا طثح سٚص دْٚ ٔحشْ، طثح سٚص دْٚ ٔحشْ تا دسپتٛس ػثیپذاهلل أپاْ حسپی

ی سا ٔٗ ػشع وٙٓ ایٗ لاتُ تٛجٝ است ٚ آٖ ایٗ است ا فمظ یه ٘ىتٝٔتٛلف شذ ٚ ٔسثة ایٗ واس حش تٛد. 

أیپٝ تسپیاس لپٛی     وشد آلا جپاٖ تٙپی   ػشع ٔی آٔذ تٝ أاْ حسیٗ وٝ حشتٗ یضیذ دس ٔسیش ساٜ ٌاٞی ٔی

وٙٙذ.  وشٙذ، خٛدتاٖ سا شٟیذ ٔی تاٖ سا ٔی وشٙذ، اطحاب سسا٘ٙذ، یاساٖ شٕا سا ٔی ٞستٙذ شٕا سا تٝ لتُ ٔی

 دس جٛاتش ایٗ اشؼاس سا فشٔٛد٘ذ، فشٔٛد٘ذ:  أاْ حسیٗ

 حر هیاى بهشت ٍ آتش

ٗ    ػاشٛسا چٙاٖ دس سااٜ دشٕٗ تٛد تا طثح سٚص  حش ٞٓ ٞپای حسپیٗ سا    آٔذ پیش ػٕپشتٗ سپؼذ، ٌفپت سپخ

وٙی؟ ػٕش سؼذ  ٞایی وٝ شٙیذی تاص ٞٓ جًٙ ٔی تا ایٗ سخٗشٙیذی؟ ٌفت آسی، ٌفت: 

ٞپا اص   ، جٍٙی وپٝ دسپت  جٍٙیذْ، أا چٖٛ أش أیش ػثیذاهلل است آسی ٌفت اٌش واس دس دست ٔٗ تٛد ٘ٝ ٕ٘ی

اسپثت    :تٝ ٔٗ ٌفت ٔٗ ٌٛیذ ٔٗ دیذْ وٝ حش اٖ حش ٔی. یه آلایی اص دٚستتذٖ جذا شٛد

خٛاٞذ تىٙذ ٚ اال ٕٔىٗ  واس ٔی سا آب دادی؟ ٌفتٓ ٘ٝ، ٌفت تشٚ اسثت سا آب تذٜ. ٔٗ آٔذْ، تٝ ٔٗ ٍ٘فت چٝ

واسٞای تٛ ا٘ساٖ سا تٝ  تٛدٌفت:شخض دیٍشی اص سااٞیاٖ وٛفٝ اص دٚستاٖ حش  .سفتٓ تٛد ٔٗ ٞٓ ٕٞشاٜ اٚ ٔی

عٛس ٔتحیش ٞستی؟ چشا ٔتٛلف ٞستی؟ تٛی ٔیذاٖ جًٙ ا٘ساٖ تایذ خیّی آٔپادٜ   ا٘ذاصد، تٛ چشا ایٗ شه ٔی

وٙٓ. شٕشپیشع سا   تیٙٓ ٚ ٔٗ آتش سا تش تٟشت اختیاس ٕ٘ی تاشذ. ٌفت: ٚاهلل خٛدْ سا ٔیاٖ آتش ٚ تٟشت ٔی
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ٝ   ع سا ٞٓ اص سش تشداشت، ٔیخٛدوالٜ غالف وشد، ساشع سا پشت سش ا٘ذاخت، شایذ  ی  آٔذ تٝ سپٕت خیٕپ

  :وشد ای ٞٓ ٔی  صیش ِة یه صٔضٔٝ سفت. ػثذاهلل اتی

 سٚضٝ:

   حك سحٕت جیش سٛی شذ سٚاٖ

 ّٔحك ٌشت حك تا ٚ پیٛست حك تٝ

 ٌٕشاٜ حشّ آٖ ٔٙٓ شٝ ای تٍفت

 اوشاٜ تٝ ساٞت سش تٍشفتٓ وٝ

 یضداٖ ػشك دِذادٌاٖ دَ

 عغیاٖ ٚ ٘ادا٘ی تٝ ٔٗ شىستٓ

 ػذٚتٙذ شاٜ ای تخش خغایٓ

 خذاٚ٘ذ اص ِغف ٚ تٙذٜ اص ٌٙٝ

 

آلا جاٖ سٛاسٜ تاشٓ  :پیادٜ شٛ، ػشع وشد تٝ حضشت ػشع وشد 

وٙٙپذٜ   تاٖ تٍشیذ، ٔٗ حسیٗ سا دػٛت ٘ىپشدْ شپٕا دػپٛت    ٔادستاٖ دس ػضایٌفت: سااٜ صد  تٟتش است 

، احساسپات سپااٜ سا   شٛد؟ ػٕش سؼذ تشسیذ سخٙاٖ حش تأ یش تٍزاسد عٛس پزیشایی ٔی اص ٟٕٔاٖ ایٗ تٛدیذ، آیا

ٌٛیپذ ٔپٗ ٍ٘پاٜ     ی سااٜ حّٕٝ وشد٘ذ. حٕیپذتٗ ٔسپّٓ ٔپی    دٌشٌٖٛ وٙذ، ٌفت حّٕٝ وٙیذ، یه جا٘ثٝ ٕٞٝ

ا ٌشفت دیٍش حپش  سصٔیذ. دیٍش غثاس فضا س سصٔیذ تؼذ اسثش سا پی وشد٘ذ، پیادٜ شذ پیادٜ ٔی وشدْ حش ٔی ٔی

 ٚلت ٍ٘اٜ وشدْ دیذْ سشع تٝ دأٗ حسیٗ است. سا ٘ذیذْ. فمظ یه

 تٝ دٚ ػآِ ٘ذٞٓ ِزت تیٕاسی سا               ش عثیثا٘ٝ تیایی تش سش تاِیٌٙٓ

 وٙذ.  خان اص طٛست حش پان ٔیػثذاهلل  اتیدیذْ 

 

 تٟیٝ ٚ تذٚیٗ:

 ٞا ٚ استثاعات حٛصٚی دفتش ٔغاِؼات، پژٚٞش

 ٔشوض سسیذٌی تٝ أٛس ٔساجذ                                                                                              

       


