
امÇيرسليماني حسÇينيه در (مÇجذوبعليشاه) تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي جناب بيانات متن /1
رسولا كرم/ مبعث عيد مناسبت به (1ê22 رجب 27)1380 مهر 23 تاريخ در تهران

مبعث1 عيد

تابنده نورعلي دكتر حاج

حيم الر حمن الر اهللا بسم

فقرا, باالخص و شيعيان بهخصوص جهان مسلمين همة به را مبعث سعيد عيد
مÇيشنوند, را سÇخنان ايÇن كÇه آنÇهايي و جÇلسه اين در حاضر فقراي Hمخصوص

ميگويم/ تبريك
اين با خداوند گذاشت/ منت ما بر آن آوردن با خداوند كه است عيدي اين
وقتي حتي و نگذاشته منت ما بر بخشيده, هستي آفريده, را ما داده, كه نعماتي همه
به مقابل در و ميخرم را مالتان و جان ميگويد: كند, تشويق را مÆمنان ميخواهد

/ ¹َّن جÖال ÔمÔهل بأنَّ ÖمÔهوال Öم أ و ÖمÔه سÔفÖنأ نين م ÖÆ Ôالم ن م تري× ÖشI اهللا انَّ :111 آية توبه, سورة /2

به كه كيست ميگويد: كنيد, انفاق بگويد ميخواهد وقتي ميدهم/2 را بهشت شما

/Hن سحHضÖرق هللاI Ôض رÖقÔي âالَّذي ذا Öن م :2êë آية بقره, سورة /3

چÇند بزرگواري همه اين با اما است/ چيز همه مالك اينكه با بدهد?3 قرض من
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نموده راه ايمان به را شما كه سبب بدان (خدا ان يâم× Öالل ÖمÔدي×ك ه Öنا ÖمÔكÖيلع ن Ôمي Ôاهللا :17 آية حجرات, سورة /1
مينهد)/ منت شما بر است

اينكه ديگر و است هدايت1 و ايمان آنها از يكي است: گذاشته منت ما بر را چيز
و يهم ك زÔي و آياته يهم ل ع لوا Öت ي هم س Ôانف Öن م Áسو ر م فيه ث ع ب Öاذ منينÆالم لي ع Ôاهللا نَّ م Öد ق ل ميفرمايد:

/1ìê آية عمران, آل سورة /2

را كسÇي خÇودشان بÇين از كÇه ميگذارد شما بر منت خدا 2, ¹الحكم و الكتاب م Ôه Ôم ل ع Ôي

كند پا ك و تربيت را آنها اينكه براي و بخواند آنها براي را آياتش تا برميانگيزد
بياموزد/ حكمت و الهي كتاب آنها به و

اهÇميت خÇيلي گÇزينش, اين به پس است/ بعثت همين برميگزيند, كه اين
را قدرش ما هم ا گر است/ گذاشته منت ما بر خدا اينكه براي بدهيم بايد و ميدهيم
ارزشÇي بÇا چيز خيلي كه ميشود معلوم ما بر ميگذارد منت وقتي خداوند ندانيم,
رسول بعثت يا مبعث عيد كه است اين نميشويم, ه متوج كه ماست از نقص است/

ميگويم/ تبريك همه به هم باز را ا كرم
در Âمث است/ شده برده به كار مختلفي موارد در مبعث و بعث و بعثت لغت

Öن م تني Öث ع ب ان Ôالحمد كل ميگويند: بعثت موارد بعضي در هم بيدارشدن خواب از مورد
در ولي دارد مصداق هم قيامت روز مورد در اين ه البت /Gرمد س ÔهتÖل ع ج تÖت ش Öول و دي رق م

برانگيخته بهاصطالح, مرقدمان از را ما ميشويم, بيدار خواب از كه هم صبح مورد
هÇم نÇمايندهاي بÇه دادن مأموريت يا نمايندهاي فرستادن به راجع است/ (بعث)
معنوي داللتهاي بعثت ميگوييم/ رسول بعثت كمااينكه گفتهاند/ بعثت را اسمش

است/ معاني آن تمام خداوند منظور چهبسا و دارد دي متعد
را مÇرده خداوند است/ قيامت روز در شدن برانگيخته بعثت, معاني از يكي
است/ بعثت يك است, برانگيختگي يك مرده كردن زنده بنابراين ميكند/ زنده
خواب از را ما اينكه براي چرا? ما/ براي كي? براي برانگيخت/ خداوند را پيغمبر
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درواقع يعني انسانيت روح ما به بدهد/ نجات است, انسانيت مرگ آنچه از غفلت,

اهللا نَّ ا موا اعل و حييكÔم Ôي لما ÔمÔعا ك د ذا ا سول للرَّ و لله جيبوا ت Öاس نوا آم ذين ال ها ي ا يا بدمد/ الهي روح

/2ê آية انفال, سورة /1

بÇه مÇيخوانÇد را شما پيغمبرش و خداوند وقتي مÆمنين اي :1 Öه لب ق و ¾ر الم ينب Ôحول ي

تمام برويد//// دنبالش و كنيد اجابت حييكÔم) Ôي (لما ميكند زنده را شما كه امري سمت
پس ميدهد/ جان و ميكند زنده را ما اسالمي, دستورات تمام پيغمبر, دستورات
بÇعثت خÇودش مÇيآورد, بÇيرون مرگ از و ميكند زنده را ما كه كسي آن آمدن
از را ما خداوند يعني باشد ما بعثت انشا¾اهللا بعثت اين معنا يك به بنابراين است/

باشد/ كرده زنده و بدهد نجات مردگي
تÇمدن و فÇرهنگ عÇلم, امÇروز آنچه از بارقهاي هيچ روز, آن عربستان در
مثل گرفت, را جهان تمام شد ظاهر محيط آن از كه پيغمبري ولي نبود/ ميگويند
در كÇه فÇرقي انداخت/ سايه جهان تمام بر علف و بيآب كوير يك از كه چتري
در عÇلما, نوابÇغ, كه است اين ميشود ديده پيغمبران با نوابغ و فالسفه بين اينجا
مÇركز كه قديم يونان مثل دارد/ تربيت و تعليم سابقة كه ميآيند بهوجود محيطي
فسÇاد و جÇهل در جÇاها مابقي ولي قديم/ ايران يا بود هنر و فلسفه مركز و ن تمد
بÇا تÇناسبي هÇيچ GاهرÇظ كه شدند برانگيخته محيطي در پيغمبران بودند/ غوطهور
رشÇد مÇحيطي در (ع) نوح Âمث است, بوده چنين ل او همان از نداشت/ مولدشان
از را جانش كه بود نزديك زدند, كتكش بار چندين ميكردند/ مسخرهاش كه  كرد
سÇرزمين در (ع) مÇوسي بÇماند/ كÇه بÇود كÇرده ر قدÇم خداونÇد ولي بدهد دست
بÇرگشت/ بعد و بود درباري محيط در تي مد ه البت كرد/ ظهور روز آن يلÄبنياسرا
عيسي(ع) برانگيخت/ را او خدا وقت آن شد, چوپاني ساده زندگي وارد كه وقتي
با آن ظاهر كه برخاست زمانهاي و محيطي از بود/ چنين هم ما پيغمبر جور/ همين
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در كÇه كشÇورهايي كه معني اين به درنميآمد/ متناسب هيچنحو به اسالم ظواهر
بودند/ فساد در روز, آن ايران كشور Âمث بودند, عربستان محيط دورتادور

را خودشان پادشاهانش كه بود ساسانيان سلطنتي رژيم رژيمش ايران  كشور
بود گروه چهار بود/ درجهبندي جامعه محيط در ميدانستند/ خدا فرزند Âاق يا خدا
يÇادگرفتن سواد كند/ استفاده ديگر گروه مزاياي از نداشت حق گروهي هيچ  كه
كه وگرنه ميدادند ياد ميخواستند ا گر كه بود باالدستان و موبدان مخصوص فقط
يا هفت ميگويند مكه تمام در بودند/ بيسواد همه عربستان در طرف اين در نه/
حÇق مÇردم كÇه مÇحيط آن در داشتند/ نوشتن و خواندن سواد كه بودند نفر هفده
قÇول بÇه كÇه مÇحيط آن در كÇنند, سوادآموزي تقاضاي كه نميدانستند خودشان

Ôطلب كه: آمد دستوري بودند, بيابانگرد عرب و باديهنشين عرب مردم خودشان,
تÇفاوت چقدر برود/ دانش و علم دنبال بايد مسلماني هر سلم; Ôم لÔك لي× ع Õ¹ريض ف Öالعلم

كسي اينجا در ولي ميدانست, خدا همچون را خودش كسي آنجا است? اينها بين
ميكرد, ه توج خيلي خودش به وقتي نيست/ خدايي اهللا جز اهللا; اال الاله گفت: و آمد

/ì آية لت, فص سورة /1

شما/ مثل هستم بشري هم من ثلكم,1 م Õبشر انا ميفرمود:
لحÇاظ از بود/ حكومتي لحاظ از وضعيت همين وقت آن رم امپراطوري در
ولي ميدانستند/ مردم سرنوشت همة بر حا كم را خودشان كشيشها هم مسيحيت
خÇداونÇد شايد ولي بود علي(ع) پيغمبر جانشين كه است درست طرف, اين در
عربستان خود در كردند/ انتخاب را خليفه خودشان مسلمانان كه دانست مصلحت
كÇه بÇود اجÇتماعي واحÇد يك قبيله بودند/ جنگ حال در هم با هميشه قبايل هم
قبيله تمام ميشد, واقع ستم مورد قبيله يك از فردي ا گر يعني بود/ فرد از باالتر
قÇبيله افراد از نفر يك چون Âمث كه نميكرد فرق برايشان و بودند خونخواهش
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كه قاتل قبيله آن افراد از يك هر به لذا كنند/ قصاص و پيدا را قاتل فقط شده  كشته
Çي ف Çم Ôك ل و فÇرمود: مÇردم اين به پيامبر اما ميكردند/ مجازاتشان داشتند دسترسي

/179 و 178 آيات بقره, سورة /3 و 2 و 1

رÇ Ôالح القÇتلي× ي ف Ôصاص الق ÔمÔعليك ب ت Ôك افÇزود: و داريد حيات قصاص در 1, Õ¸حيا القصاص

ميفرمايد: بعد اما نفر//// يك به آزاد نفر يك داريد قصاص حق قتل در ,///2  ر Ôالح ب

اين ببخشد, را حقش يعني كند, عفو برادرش از كه كسي ,///3 Õ¾شي اخيه Öن م له ي ف Ôع ن م ف

نÇيست/ سازگار عرب ه روحي آن با اين ميكند/ كرم او به خداوند و است رحمتي
دارد/ انساني حكمت و نبوغ با پيغمبري ت نبو كه تفاوتهايي آن است اين

قÇوانÇين بخواهيم ما كه نبود عربستان در قوانيني درواقع بعثت از قبل Âاص
اجتماعي/ رات مقر چه فردي رات مقر چه كنيم, مقايسه رات مقر آن با را اسالمي
كÇه اجÇتماعي رات قرÇم با يا فردي اخالقي رات مقر با را اسالمي قوانين ا گر ولي
كه حمالتي همة با ميشود/ فهميده آن عظمت كنيم مقايسه نوشتند, اخالق علماي
اسÇالم معذلك كرد, خواهند هم باز و كرده اسالم به سال صد چند و هزار اين در
حملهاي هر بزنند, بخواهند هم لطمهاي هر است/ عظمت و توسعه در روزبهروز
آهن بر كه است چكش مثال همان بهمنزلة اين بكنند, مسلمين به و اسالم به كه هم
آهÇن آنÇقدر مÇيشود/ مÇحكمتر آهن كه است اين تش خاصي و ميشود  كوبيده

ميشكند/ را چكش دسته كه ميشود محكمتر
يÇافت/ پÇرورش مÇحيطي چÇنين در و آمÇد بÇهدنيا محيطي چنين در پيغمبر
و د وحÇم كÇه عÇبدالمÇطلب ش دÇج بÇهدست ابÇتدا كÇه بÇود الهي ر مقد پرورشش
او كه بود ابوطالب عمويش تربيت تحت عبدالمطلب از بعد باشد/ بود خداشناس
كاملي انسان دوره هر در كه ف تصو بزرگان عقيدة به بلكه و خداشناس و د موح هم
و داد اجÇازه پÇيغمبر بÇه او بÇود/ هدايت امر در پيغمبر سلف ابوطالب باشد, بايد
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خودش ابوطالب كه رسيد مقامي به پيامبر بعد و كرد قبول شا گردي به را پيغمبر
شد/ پيغمبر شا گرد

او نميشناختند, ت نبو بهعنوان را د محم و بود نداده رخ بعثت هنوز كه وقتي
هÇرگونه لÇح و مورداعتماد كه كسي امين"/ د محم" ميشناختند: امين بهعنوان را
تÇا چÇهار كنند, تعمير ميخواستند را كعبه خانة بناي وقتي كمااينكه بود اختالف
قÇريش قÇبايل رÅسÇاي از يكي را كدامش هر كه بود كعبه خانه خدمت در مت س
ايÇنها از كÇدام هÇر كÇنند, نصب را حجراالسود ميخواستند وقتي داشتند/ ي تصد
شد اين بر قرار باالخره نكردند توافق كدام هيچ بردارم/ را سنگ بايد من ميگفتند
ايشان از شدند, مسجد وارد پيغمبر وقتي دهند/ انجام بگويد امين د محم هرچه  كه
گذاشتند/ آن روي را سنگ و انداختند زمين روي را خود عباي حضرت پرسيدند/
بÇياوريد و برداريÇد و بگيريد را عبا گوشة يك قبيله چهار شما از كدام هر  گفتند

كردند/ نصب و برداشتند را سنگ پيغمبر خود بردند آنجا وقتي اينجا/
بعثت از قبل حتي پيغمبر بزرگواري و بيطرفي به كه بود اعتمادي اين خوب
ايÇام آن در صÇدق راه در كÇه بÇود قÇدمي كÇه لفالفÇضول ح مسأله يا داشتند/ هم
به دل در راهي شايد كه آنهايي از ه عد يك م سق شد/ برداشته مردم بهنفع جاهليت
را ايÇن كÇنند/ كÇمك را مÇظلومان كه شدند قسم هم و نشستند هم با و داشتند خدا
آن از هÇميشه و پيوست حلفالفضول اين به هم پيغمبر ميگفتند/ حلفالفضول

ميكرد/ تجليل
در دارد/ عاليهاي مباني با ارتباطي پيغمبر كه بود معلوم ايام همان در خوب
ميبرد تشريف حرا غار به حضرت ديگر, ايام چه و رمضان ماه چه اوقات, غالب
در بزرگواري كمال با خديجه حضرت و ميكرد/ عبادت و ميگرفت روزه آنجا و
را ايشÇان ناراحتي موجب هرگز و ميكرد تشويق و تأييد و بود حضرت خدمت
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بود/ ابوطالب و خديجه به ميكردند اذيتش قريش كه حضرت يه تك نكرد/ فراهم
بÇود/ عÇبدالمÇطلب جانشين داشت كه احترامي و اهميت لحاظ از ابوطالب چون
كمتر كه است اين ميشناختند, هم را خودش و بود محترمي خاندان از هم خديجه

ميشدند/ مزاحم
حقايقي آن بيان به مأمور پيغمبر كه وقتي يعني بعثت بود? چگونه بعثت اما
پيغمبر بودند/ خداجو و د موح عمرشان ل او از پيغمبران همه بود/ دلش در كه شد
تشÇريف پÇايين حÇرا غÇار از كÇه بÇاري آن از بÇعد تÇا بود خداجو همينجور هم
"اقÇرأ" گÇفت: مÇن بÇه و آمÇد جÇبرÄيل ديدم كه فرمود Gبعد پيغمبر خود ميآورد,
"اقرأ", گفت: و داد فشار مرا گلوي مرتبه دو نيستم, بلد خواندن گفتم من (بخوان)/
Çذي ال ك رب باسم اقرأ الهي: امر به بنا گفت: و داد فشار سوم مرتبة گفتم/ را همين باز

/ë تا 1 آيات علق, سورة /1

بخوان ;1 Öم ل Öع ي Öمل ما االنسان لَّم ع م, ل الق ب لَّم ع ذي ال اال كرم, ربك و قرأ ا لق, ع ن م االنسان لق خ , Öقل خ

پÇروردگار بÇهنام بخوان آفريد, لق ع از را او كرد, خلق را بشر كه خداوندي بهنام
بشر به داد/ ياد او به نميدانست انسان كه را آنچه و داد تعليم قلم با كه بزرگوارت
بياموزد, علم خودش هم يعني است; علم انتقال كه كرد آشنا قلم با را او و داد علم

بدهد/ انتقال را آن هم
بود, اين ليهاش او شعار امروزي, بهاصطالح يا رسالتش كار شروع ما پيغمبر
انا فرمود: او به خداوند كه بود وحياي در ليهاش او شعار موسي حضرت اينكه  كما

/1ê و 13 آيات ط×ه, سورة /2

من ياد براي را نماز تو و برگزيدم خودم براي را تو من كري2 ذل ¸و ل× الصَّ م ق ا و ك/// Ôرت ت Öخ ا

بÇراي را نÇماز شÇد داده دسÇتور كÇه بÇود بنياسراÄيل براي كم Ôح اين شايد بپادار/
داده ما پيغمبر به كه دستوري بخوان/ من ياد براي را نماز نخوان, دنيايي  كارهاي
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م لَّ ع بخواني/ من ياد به بايد را نماز كه ميفهمي خودت جلو, برو كه است اين شد
آن وقت, آن مÇيفهمي/ خÇود كمكم يعني داد, علم را انسان خداوند , Öبالقلم االنسان

جÇلو برو گفتند دفعه اين ولي بكن/ چه گفتند او به كه بود كودك اسالم آن ملت,
جÇايي در يا كوه پايين در پايين, آمدم كه فرمودند پيغمبر بعد ميفهمي/ خودت
يك كÇه ديÇدمش انسÇاني بÇهصورت و كردم نگاه او به ديدم/ را فرشته باز ديگر
ميكردم نگاه هم هرجا به بود/ افق طرف آن ديگرش پاي و افق طرف اين پايش

ميديدم/ را او
بÇينم تÇو رعÇنا قÇÇامت از نشÇÇان دشت و در و كوه بنگرم جا هر به

بود/ محو بود, پيغمبر سلوك كمال اين ميديدم/ را او ميكردم نگاه جا هر به
بÇهصورت هم ديگر بار يك جبرÄيل جبرÄيل/ ارباب در بلكه جبرÄيل در نه ه البت
بود/ مريم حضرت پيشگاه در واقعه يادآوري آن و شد متمثل پيامبر براي انسان
بودند/ كرده عرق منزل, آمدند حضرت شدم/ نگران ترسيدم, من كه فرمود پيغمبر

/2 و 1 آيات ر, مدث سورة /1

اي ر;1 ذÖان ف Öم Ôق ثر د Ôالم ها اي يا شد: نازل ديگري آيه كه چيزي در پيچيدند را خودشان
بده/ اندرز و برخيز پوشاندهاي, را خود كه  كسي

بÇوده, حÇمد سÇوره يÇا مÇدثر يÇا مÇزمل سÇورة شÇده نÇازل ليه او آيات حاال
كÇه امروز يعني بود رجب 27 در واقعه اين نميكند/ فرق ولي است اختالفنظر

¹لÇلي ي ف زلناه Öن ا نا ا آمده: آيه يك در چون ميگويند بعضيها ه البت است/ مبعث روز
لذي  

ا رمضان, Ôشهر آمده ديگر آيه در و شد نازل شب يك در همةقرآن پس القدر,

/18ë آية بقره, سورة /2

چون ندارند منافاتي هم با اينها شد/ نازل آن كهقرآندر رمضان ماه فيهالقرآن2: ل نزÔا

و شد نازل پيغمبر قلب بر جملگي بهصورت يكبار عرفانيقرآن بهتعبيرات بنا
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بعد شد/ نازل يكباره يعني است انزال بر دال فيهالقرآن, ل نزÔا بود/ رمضان ماه در اين
اين مثل اين آمد/ جديدي آيات نزولي شأن بهاصطالح و موردي هر در بهتدريج
حكومتي يا شركتي يا سازماني يك ميخواهند و ميشود كوششي Hفرض كه است
اينجور بايد ميگويند كه هست همه ذهن در كلياتي اينكار براي بدهند/ تشكيل
چيزي آن اصل بنويسند/ را اساسنامه كه ميشوند مأمور نفر دو نفر, يك بعد باشد/
هÇم قرآن ميشود/ نازل يكباره كه است مشترك و هست همه فكر در كه است
كه است اين اساسش و شد نازل پيغمبر بر رمضان ماه در يكباره ترتيب بههمين
و دارد ايمان پيغمبر ت نبو به بگويد را عبارت اين كه كسي Hطبع خوب اهللا/ الالهاال

دارد/ قبول را خدا بهسوي برگشت يا معاد بعد و رسولاهللا Gدمحم ميگويد
ايÇن است/ منطبق اينها با احكامقرآن همة كه است اسالم ليه او اساس اينها
آثاري ميبينيم/ جهان در است هنوز كه هنوز را بعثت اثر است/ ليهقرآن او روح
داشت/ خواهد ادامه هم قيامت روز آخر تا است داشته بشريت در واقعه اين  كه

است/ پيامبر كه ميدانستند نزديكان از نفر چند خودشو فقط ل او در پيغمبر
علي و خديجه فقط ميخواند حضرت كه نمازي بود/ ركعت دو تها مد Âقب نماز
تها مد ميخواندند/ نماز كعبه جلوي مسجدالحرام به ميرفتند بودند/ سرش پشت
از دارد ابا هم خداوند داد/ پيغمبر به قدرتي Hتدريج خداوند اينكه تا بود همين فقط
ها/ باب Öس ا ب الا االمور ري Öج ي Öن ا بي ا اهللا نَّ ا بدهد: انجام خودش اسباب به جز را امور اينكه
كرد را اژدها كار عصا موسي براي چنانكه باشد اين خالف است ممكن گاهي البته
بكند بخواهد خداوند كاري هر و است بهندرت اين ولي شكافت/ را نيل اينكه يا

ميكند/ است, آفريده خودش كه اسبابي بهوسيلة
خÇيلي مكه مردم ميان در خود وضعيت از پيغمبر ل او طبيعي بهطور خوب
ميپرستيد? كه چيست بتها اين كه بگويد مكه تمام در بايد تنه يك بود/ ناراحت
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در كÇه بكÇند مÇيخواست هÇم ابراهيم حضرت كه همانكاري است, سنگ اينها
كÇه آمÇده قÇرآن آيÇه يك در كرد/ محكم را او Hتدريج خداوند انداختنش/ آتش
نÇازل تÇو بÇه يكبÇاره قرآن چرا كه ميپرسند كافران ميگويند: پيامبر به خطاب
مÇحكم را تÇو قÇلب كÇه فÇرستاديم برايت كمكم را قرآن ميفرمايد: خداوند نشد?

/Âترتي Ôلناهت ر و ادكÆف به تبثÔنل كذلك ¸ واحد ¹جمل Ôالقران عليه ل زÔن ال لو كفروا ذين ال قال و :32 آية فرقان, سورة /1

پÇيامبر ايÇنكه تÇا گÇذاشÇتيم/ عÇهدهات به را سنگين بار اين Hتدريج يعني  كنيم/1

/2ì آية شعرا, سورة /2

خÇويشهاي و قÇوم قربين,2 اال كشيرت ع ر نذا و فÇرمود: خداوند كه رسيد بهدرجهاي
بترسان/ كن, انذار را خودت

لي او هÇمان بگÇيريم شÇخصي لحاظ از را بعثت است/ بعثت دنبالة همه اينها
بعثت مراحل اينها بگيريم امت ما لحاظ از ا گر اما شد/ برانگيخته پيغمبر كه است
و قÇوم ايÇنرو از خÇويشهايش/ و قÇوم بÇر شÇد مÇبعوث پÇيغمبر اينجا در است/
كÇه مÇهمانان ولي ميرسيد بهنظر كم Gظاهر كه غذايي به كرد دعوت را خويشها
و دوم روز نشد/ مجال گويا ل او روز آمد/ هم زياد و خوردند بودند نفر ê0 Hتقريب
كند, بيعت اسالم به من با كه هر بياورد, ايمان من به كه هر فرمود: پيغمبر سوم روز
من كرد: عرض و شد بلند علي(ع) فقط بار چند هر اما است/ من وصي و جانشين
مÇرا شÇما كÇه گÇفت پÇيغمبر شد/ آشكار پيامبر دعوت ديگر اينجا از خدمتم/ در
كه كوههايي اين پشت بگويم من ا گر فرمود: بلي/ گفتند: همه ميدانيد? راستگو
باور كند, غارت و قتل را شما ميخواهد كه هست قشوني برگرفته, در را مكه دور
در مÇحاسبه روز يك كÇه ميدهم خبر شما به من پس گفت: بله/ گفتند: ميكنيد?
هÇمه بÇياوريد/ ايÇمان خÇداونÇد به و بترسيد حساب روز آن از است/ شما  كمين
عثمان ابوبكر, آوردند/ ايمان نفري چند بهتدريج ولي كردند/ مسخره را حضرت
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بÇهطاÄف پÇيغمبر ميكردند/ اذيت هم باز ولي آوردند/ ايمان ديگري نفر چند و
تي ميÇاه عربستان در طاÄف و مكه و مدينه شهر سه زمان آن در بردند/ تشريف
بÇعثت و طÇاÄف بÇه رفÇتند حÇضرت بÇودند/ قÇبيلهاي هÇمه ديگر جاهاي داشت/
حÇتي و كÇردند بÇيرون را حÇضرت هم آنها ولي كردند/ اعالم آنها به را خودشان
فÇقط و شÇد زخمي ايشان پاي و بزنند سنگ حضرت به كه كردند وادار را هها بچ

شد/ مسلمان و آمد حضرت خدمت بود مسيحي غالمي كه نفر يك
فرمود: Gد مجد خداوند تا بود مكه محيط همان به منحصر دعوت زمان آن در

/28 آية سبا, سورة /1

بشارت بهعنوان جهان مردم تمام براي را تو ,1Gنذير و Gبشير Öاس لنل ¹ كاف الا رسلنا ك ا ما و

كÇه تÇرتيب ايÇن بÇه فÇرمود/ آشكÇار را بÇعثت پيغمبر اينجا از فرستاديم/ انذار و
به يكي و روم به يكي حبشه, به يكي وقت: پادشاهان به فرمودند مرقوم نامههايي
دستورات و بياوريد اسالم ا گر گفتند و كردند دعوت اسالم به را آنها قديم/ ايران
از بÇياوريد/ اسÇالم ميخواهيم فقط نداريم, كاري شما به ما كنيد رعايت را اسالم

شد/ آشكار اسالم ديگر اينجا
يÇعني آمد وحي كه بود لحظهاي همان حضرت خود لحاظ از درواقع بعثت
ميشود, زنده مرده كه بگيريم آنمعنا به بعثترا ا گر مردم لحاظما از آمد/ جبرÄيل
مÇا براي وقت آن بشويم/ زنده مردهايم انسانيت لحاظ از كه ما كه است وقتي آن
شÇخصي عثتÇب پÇيغمبر, ليه او بعثت كه روز اين ن تيم به ما بنابراين است/ بعثت
كه ميخواهيم خدا از هست, هم ما معنوي تولد عيد گفت ميشود و است, پيغمبر

انشا¾اهللا بدهد/ نجات معنوي مرگ مرگ, اين از هم را ما برانگيزد/ هم را ما




