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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 ۲۰/11/۲۰1۸           مومند راحمدینص
 

 «ص»حضرت محمد رتیوسرحلت  ،الدیم در بارهٔ  یسخنان کوتاه
 

 ستیا نــنـراه ثـشم بـچ دـمـحـم  ستید ما نـمـانتظار ح در خدا
 دا بسـد خـمـد حـامـد حــمـحـم  بس یطفـمص نیآفر مدح خدا
 کرد توانیم قناعت مـه یتیبه ب  ردـک انـیـب دیاـربگا یاجاتـنـم

 را یصفـتـــــوعشق م از ایخدا  را داـخ مــخواهیتوم از محمد
 

هللا  یحضرت محمد صل دیجاو تمیآن  نییخاتم النب تیبشر ی، مقام ومرتبت ناج یگ،زند تییکه در باب شخص آنچه
بها وقطره  تیپر بار وقم میبس حج یکتاب ،کتاب کیاز  ستیسطر رددگیم انیب یرامگ انگوسلم خدمت خوانند هیوعل
 تیازشخص انیاندک شرح و ب نیا بتوان با کهنبود  یوروان او کس یجار شهیزالل وهم یای،در ایدر کیاز  ستیا

 الرحمه : هیعل یسعد انیبه ب بدست داد یرکاملیاوتصو
 

 کتب خانه هفت ملت بشست  که نا کرده قرآن درست یمیتی
 

اصل ونصبش  .و ممات شان واقع نشده است  اتیغموض دروالدت ،ح بهیشا چیاست که ه یامبریپ نیاول «ص»او
کتاب وسنت  یماورا کهیرسول نیاول .به همه عرب وعجم معلوم وروشن است میمادر تا به حضرت ابراه پدر و از
ورسالت  نبوت فهیکرده و برعالوه وظ ازومرتبه را احر یجا نیواالتر زین خیصفحات علم تار نیروشنتر خود در ینید

 و روانیپ ینه تنها برا شیخو یومکتب انسان ساز واجتماع نیئآ ادیمعلم مشفق وتوانا را بر بن کی تیمسوول شیخو
ت نهض قتیحق در و شودیمحسوب م یومعنو یوتکامل ماد ی،ترق ینهضت انسان یمتش ، بلکه بازکننده ورهکشاا  

 هرفتگاش سرچشمه  یاسیوس یوادار یروح نهضت علم ؛ از ین ایامروزه به آن اعتراف کند  ایبشرخواه دن یامروز
 .بود  لیبد یونستوه ب گزربفاضل ،متفکر  ، عالم و استدانیس کیبدون شک آنحضرت  .است

،  ستردهگوخرافات دامنش را  یجهل ونادان طرهیبه جهان کشود که س دهید یوسلم روز هیهللا عل یصل آنحضرت
، اروا، ن تیبربر .بود  ذاشتهگ یعدالتی، ظلم وب یتوز نهیوعداوت وک یرا به دشمن شیجا یوعواطف انسان یگزند

خون مظلومان  .کرد یه وحکومت مبود لطبرمردم وجامعه مس ونگ ونهگ یها یوبدبخت یواجتماع یفساد اخالق
 و شده بود مگ ومردم راه دهیوفساد به اوجش رس یانصاف یب و تجاوز ظلم و .شد یم ختاندهیبه نا حق ر انگچاریوب
خانمانسوز وتباه کننده  یوبال بتیراه خروج از مص افتاده بودند ،موضوع نجات و ینادان جهل و وحشت و ودالگ در
 . دیرسیم یرون به نظر میب یتوان بشر  عقل و طهیازح
 ریوحشت تحت تاث رحمیب یه ومردم را در پنجه هاترشد رمگ تا روز صفتان روز سیوابل سیربازارابلگیجانب د از
،زنا و تجاوزبرمال ، ناموس وعزت  یو قمارباز یشراب نوش عیکه انهمه مظالم وفساد و فجا داده بودند سلطه قرار و

 و تیجز رواج ، مصروف عیفجا و انواع ظلم و زنان دختران و یکردنها ورگوزنده به  یزیالمال، خونر تیمردم و ب
باخت  یم گرن تیزمان انسان وانسان ذشتگوبا هر روز .دادیم لیمستکبران وجباران را تشک یعاد یرمگسر

هرآن ولحظه نارامتر ومضطرب  یوروح انسان دیردگیم اش منحرف یاصل ریاز مس داد،یوجوهرش را از دست م
 .شد یترم
 وهډیظالم  ظلم کاسه نسکوره ده ، او د د ؛ یانیهم پا یکیدارد و هر تار یانجام زیچهر » اذعان نمودکه  دی! با یبل

وموقع وموعد زوال آن فرا  رفتیشده م کیها نزد یومظالم وبدبخت یمراهگانجام  یمبن نیبرهم .«یږیترسهاره نه بل
 . دیرسیم
 ! ایتنها ب دودیهردوعالم در رکابت م  ! ایب مایچمن س یبهارستان اقبال ! ا یا
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اطراف واکناف وکوه دشت ودمن آهسته آهسته ، هیرا ازقر نشیجست وآفتاب دامن اشعه زر یتقرب م انشیبه پا روز
مردم به  ش هموار شدو بستر دیفرا رس شب .بود  ستردنگرا درحال  کشینمود وشب لحاف مکدر وتار یجمع م

 نقره فام یب با شعله ها، مهتا دیوز یم معطرو میمال مینس وسکوت حکم فرما بود؛ یبود ، خاموش هخواب آرام رفت
 .دیدرخشیدر آسمان م اهیمانند الماس س انگ؛ ستار دیبخش یرمیدلپذ یرا روشن نیزم دشیسف یرو
 یادم یایبه هرطرف ؛ دن یمبارک شاد باش و یها غامیپخش پ بود که با نشر و تیهلهله فضا وعالم معنو و شور نیا

 تیبشر گزرب یرهنما ومعلم و ی، ناج تیبود آفتاب معنو قیلحظات و دقا نیهم آورده بود؛ در وجد را هم به شور و
مبارکش را به  و مونیقدوم م گرټت سیآن شخص بضاعت چشمش را به جهان باز کرد و یوب ریخانواده فق کیدر 

 بعمل لیسال است که ازان روزتجل چهارصد هزارو شترازیب یازا در در نامند و یکه مولودش م» ذاردگ ایعالم دن
انس وجن  . بردندیانتظار قدومش را م شانیارواح ناآرام ومضطرب وپر کهیدرست زمان دارند؛یاش م یرامگو دیا یم

 نیرحمت اللعالم یدرخدمت وبرا یوهمه هست ایدن نکهیخالصه ا .شدند  دهیکشان دانیمآزمون وامتحان به  یهمه برا
و  بتیازه وقلعه کسرا منیومتبرکش آتشکده زردشت خاموش شد، حصار  مونیبا قدوم م .شده بود ماردهگآماده و

 . دیوازهم پاش ختیصالبت قدومش فرو ر

 «ءو قلعه کسرا منیحصار  دی؛غلط دیقصرترا د رهگکن یچون محکم»
 که میابی یدرم یبه روشن مییمراجعه و دقت نما«ص» یرسول خدا محمد مصطف حضرت رتیوس یگزند به اهگهر
ش آغو ازمحبت و یسال وخورد تیدرآوان طفول دیجاو تمی نی،مشکالت ومشقت بار داشتند ،ا فیپرازتکل یگزند

ر رب العزت مقام ومرتبه گشبان بودند ،م کیبه ظاهر  محروم و بهره و یب مادر و پرمهر وعطوفت وشفقت پدر
 یاز نعمت سوادهم ب« ص»حضرت رسول هللا  ونهگنیهم.انعام فرمودند  شانیانسان را برا ییو رهنما یبلند وشبان

 وجهل را نثاروانعامش یمراهگاز  تیبشر ییورهنما یمقام معلم یگستیوشا ییتوانا نیلمبهره بودند؛ اما رب العا
مجهز ومفتخر  یبا قانون یول ،نداشتنتد یاهگعلم وآ یوناقص بشر خرفمز نیبه قوان« ص»آنحضرت  .فرمود

  .روشن کننده راه عالم وآدم است رهبر ونجات دهنده و مشعل تابان رهنما و امتیقانون تا ق نیبدون شک ا که دندیردگ
 یها یبدبخت که از پرتو انوارش همه آن جهالت و را با خودهمراه داشت یقانون نیباسعادت رحمت اللعالم والدت

 یاز خرافات و ب تیونجات عالم بشر ییرهنما یالعرب وجامعه مسلمان ها ، بلکه راه را برا رهیحاکم نه تنها در جز
کاذب ساخته و پرداخته  یرا اجازه نداد تابت ها قتیحق هرا روانینمود و پ اهگمردم را آ.ومظالم روشن کرد یعدالت

 ،یعدالتیکردن دختران رااجازه ندادو در برابر تمام آن ظلم وب ورگزنده به  . ندیدست خودرا سجده وپرستش نما
 یخدا ، رجوع و پرستش ییپرست کتای یسو وهمه را به.دفاع نمود  تیقاطع باستادویاستبداد وتجاوزمسلط برجامعه اا

 .دعوت نمود « هللا صمد»مثل ومانند ییو کیواحد الشر
 وحکمت رینه کتب س« ص»که آنحضرت  رددگ مبذول امرتوجه نیبه ا اهانهگبااعتقاد راسخ وحب عالمانه وآ اهگهر

سرکش  توانستند که براعراب ونهگچ بودند! پس آموخته یاز تجربه کس دانستندونهیرا م انگشته  ذگونه هم کتب وآثار
سخت  یتادلها ندیحاصل نما قیشده وتوف رهیوفراست برقلوب آنها چ ریبتد مسلط شده ورام سازند ؟ چطوربا تیوجاهل

 اناز ج شیکتایخالق ند که دربرابرراه رسول و دیردگ عیمحب ومط یوتاسرحد.جمع کنند  شیشا نرا نرم وبدورخو
 الزیال یخدا غامیقرآن کالم وپ راعجازواندرزیبدون شک تاث ند؟یمقاطعه ومقاتله نما ذشته،گوفرزندهمه  ومال ، زن

 نیوارازگامبربزریپ ی ایریمخلصانه و ب یو عمل یعلم ییوبلند، فراست وتوانا یفهم ودانش عال جهیزوال وجزنت یب
و  یاریوهوش یدرجه بلند عقل.شود  هیتوج ایتصور  تواندینم ی رگید یزیچ یمانوعادالنه آس قانون متبحر کامل

راداشته  شیانسان نقش بسزا یابیرفاه وره یعال فاهدا یساز ادهیدرپ  «ص» میرسول کر یاخالق یعال یایسجا
  .است 
 دند،یرزویخصومت م ابیدر غ کهیقرارداشتند ؛ منافقان یوبلند اخالق عیهللا مبارک درچنا ن سطح ومرتبه وس رسول

 یوقت.پرداختند  یم یوحضور مبارکشان به تملق وچاپلوس یرو شینمودند ، در پ یمبارک را م ییوگمذمت وبد
 دهی، دندان مبارک شما رابه شهادت رسان کنندیم تلهکه با شما مقا یکه : با آن قوم فتندگیواصحاب مبارکشان م ارانی

ن م:» پاسخ داده وفرمودند « باسالح علم وحلم » آنحضرت . دیولعنت بفرست نینفر زندیریوخون وجود شما را م
 . «....؛ بلکه بعثت من دعا و رحمت است میوگولعنت ب نیام که به مردم نفر دهیردگومبعوث ن امدهین نیا یبرا

 یوش خخو اریباوقار، متواضع ، بس نیام کرکتر آرام، یدارا تیشخص« ص» یاسالم محمد مصطف امبریپ حضرت
 استنجیوازهم دیآ یشان بشمار م یابیوکام یگاز عناصربزر یکی، با صدق محبت ومهربا ن و راستکار بودند که 

 .داشته ودارند  یکه در قلوب مردم جا 
ازضعفا وفقرا  .نمودند یآمد وبرخورد م شیندوپ دیدینظر م کیسان وبا  کی،زورآور ، وناتوان را  فیوضع یقو
سن مردم را به ح دند،یورزیاشتراک م جنازه فرمودند،بهیم ادتیع ضانیازمر.آوردند یبعمل م یوارس ادتریوز شتریب

و صادقانه  تیبا خلوص ن یواجتماع یدر راه رفع مشکالت فرد .نمودند  یدعوت وکمک م یکوکاریسلوک و ن
ست خوا ینچه که قرآن مآ .« و سر مشق شان قرآن بود  مانیشان ا نید».دادندیبخرچ م رینا پذ یگوتالش خست یسع

 . دادندیشده بود آنرا دوست نداشتندواجازه نم یکه درقرآن نه یزی؛وچ خواستی، مبارک هم همان رام
 رسول هللا صلى هللا علیه و سلم: نیهم در مورد لحظات واپس یتیروا
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 که انجام دادند،  یکار نیرسول هللا صلى هللا علیه و سلم قبل از وفات، آخر
الیوم أكملت لكم دینكم وأتممت علیكم نعمتي ورضیت قول خداوند عزوجل نازل شد ]  نیلوداع بود که بعد از آن اا حجة

 : 3[ المائدة: لكم االسالم دینا .. 
 یا هیآ نیوا داشت ا هیتو را به گر زيی: چه چکردند به ایشان گفتند هیگر دیرا شن هیآ نیهنگامي كه ا قیصد ابوبکر

را  امبریخبر وفات پ هیآ نیگفتند : ا شانیکه بر رسول هللا صلى هللا علیه و سلم نازل شده . ا یگرید اتیاست مانند آ
از  هیآ نیآخر شانی... و نه روز قبل از وفات ااز حجة الوداع برگشت سلمدر بردارد . و رسول هللا صلى هللا علیه و 

 یو دردها ۲۸1[ البقرة: توفي كل نفس ما كسبت وهم ال یظلمون  واتقوا یوما ترجعون فیه الي هللا ثم” ] قرآن نازل شد 
 رسول هللا شروع شد ، فرمودند : 

 مکیو فرمود : السالم عل ستادیآنان ا یاحد رفتند و کنار قبرها یکنم و بطرف شهدا ارتیاحد را ز یخواهم شهدا یم
وم . و ش ی، من هم انشاء هللا به شما ملحق م میوندیپ یو ما هم انشاء هللا به شما م دیگرفت یشیاحد ، شما پ دانیشه یا

ول خدا رس یصحابه گفتند : ا ختندیصلى هللا علیه و سلم اشک ر احد رسول هللا یشهدا ارتیدر اثناء برگشت از ز
: رمودند؟ فمیستی: مگر ما برادرانت ن، گفتندرمودند : مشتاق برادرانم گشته امواداشت ؟ ف هیشما را به گر یزیچه چ
 یم مانیاند به من ا دهیندکه مرا  یودر حال ندیآ یهستند که بعد از من م ی، اما برادرانم کسان دیمن هست ارانینه شما 
. و رسول هللا صلى هللا علیه و سلم از احد برگشتند ، سه روز قبل از وفات رسول هللا صلى هللا علیه و سلم آورند

، همسرانش دی: همسرانم را جمع کنبودند ، فرمودند مونهیم نیام المومنسخت تر شد و آنروز در خانه  یو یماریب
که  خواست: بله ، ؟ گفتندباشم شهیرا در خانه عا میماریدوران ب دیده یبه من اجازه م ای: آدفرمودن امبریجمع شدند پ

انه ام به خ مونهیم نیرا از خانه ام المومن شانیطالب و فضل بن عباس آمدند و ا یبن اب ی، علبلند شود اما نتوانستند
. مسجد پر شده بود از دندید یحالت م نیرا در ا امبریبار پ نیاول یکردند و صحابه برا یهمراه شهیعا نیالمومن
که رسول هللا را چه شده است رسول هللا را چه شده است و به مسجد هجوم  کردندی، صحابه با حرص سوال م تیجمع

به  یبودم کس دهیام ند ی: تا بحال در زندگدیگو یهللا عنها م یرض شهی, عاعرق کرده بودند ادیز امبریپ آورده بودند.
کردم چون دست  یرا گرفته بودم و صورتش را با آن پاک م امبریشود . و دست پ رین شکل عرق از او سرازیا
هللا  یضر شهیاال هللا ، مرگ سکرات دارد . عا الهگفتند ال یم امبریکه پ دمیتر از دست من بود . و شن فیلط امبریپ

شده بود ، رسول هللا فرمودند: سر و صدا بخاطر  ادیز: بخاطر ترس بر رسول هللا سر و صدا در مسجد دیگو یعنها م
، ما نتوانستا ستدی. خواست با دی: مرا به نزد آنها ببرترسند. فرمود یرسول هللا ، مردم بر حال شما م ای: ؟ گفتندستیچ

خطبه  نیآخر نیابر منبر رفت و  امبریرا بردند ، پ امبری. بعد از آن پتا به هوش آمد ختندیر شانیهفت مشت آب بر ا
 : فرمود امبریبود پ شانیکلمات ا نیو آخر

 ستین ایدن نیمردم وعده شما با من در ا یرسول هللا فرمود ا ی، گفتند بله ا دیترس یشما بر من م نکهیمردم مثل ا یا
م از قس هللامردم به  ی. انمیب یجا حوض را م نیکه از هم ایبلکه موعد شما با من در کنار حوض است به هللا قسم گو

سر آن  همانطور که گذشتگان شما بر دیرقابت کن گریکدیبا  ایترسم که بر دن یم نیترسم بلکه از ا یفقر بر شما نم
 یمردم هللا هللا ف یسپس فرمود ا…را هالک ساخت رقابت کردند و شما را هالک کند همانطور که آنها گریکدیبا 

تمرار و به اس دیدهم که بر نمازتان محافظت کن یکه شما را به هللا قسم م یمعن نیالصالة به ا یالصالة ، هللا هللا ف
و آنچه نزد هللا است مختار نمود و او آنچه نزد هللا  ایند نیرا ب ی، هللا بنده امردم یکردند سپس فرمود ا یتکرار م

بود که  ی، ابوبکر تنها کس بود شانیخود ا امبری، و منظور پ دیرا نفهم امبریکس منظور پ چیاست را انتخاب کرد ، ه
درانمان پ :را قطع نمود و گفت امبری، حرف پ ستادیمتوجه منظور رسول هللا صلى هللا علیه و سلم شد و گریه كنان ا

ار ، و به استمرار تکر تیبه فدا مانیها ی، دارائ تی، همسرانمان به فدا تی، فرزندانمان فدا تی، مادرانمان فدا تیفدا
د و از ابوبکر دفاع نمو امبری، پرا قطع کرد امبریبا تعجب به ابوبکر نگاه کردند که چگونه حرف پ دم. مرکرد یم

از شما فضل و خوبي نداشته مگر اینكه جبران شده ، بجز ابوبکر که  کی چیه دیمردم ابوبکر را رها ساز یگفتند: ا
دروازه  به هللا عز وجل واگذار نموده ام همهٔ  رانتوانسته ام خوبي هاي او را جبران کنم ، و جبران خوبي هاي او 

آمدن از منبر  نیئ...و در آخر قبل از پاخواهد ماند باز شهیهم یشود مگر دروازه ابوبکر که برا یمسجد بسته م یها
 : باشد ، فرمود یقبل از وفاتش م امبریپ یدعاها نیاز آخر نیمسلمانان دعا نمود و ا یبرا امبریپ

د ساز دیرساند، هللا ثابت قدمتان گرداند ، هللا شما را مو یاریهللا شما را  د،یدهد ، هللا شما را حفظ نما ناههللا شما را پ
 ییبود ، اي مردم سالم مرا به امتم ، به آنها نیمنبر خود به امت خطاب نمود ا یرو امبرازیكه پ یجمله ا نی.. وآخر 
را به خانه شان حمل کردند . و در آن وقت عبدالرحمن  شانی. و دوباره ادیکنند، برسان یم یرویاز من پ امتیکه تا ق

 شیماریشد اما از شدت ب رهیبه مسواک خ امبریوارد شد، پ امبریکه مسواک دستش بود بر پ یبن ابوبکر در حال
رفت و گ منو مسواک را از برادر خود عبدالرح دیفهم امبریهللا عنها از نگاه پ یرض شهینتوانست آنرا طلب کند ، عا

 نکهیا یگرفت و برا امبریمسواک را از پ شهینتوانست از مسواک استفاده کند ، عا امبریگذاشت اما پ امبریدر دهان پ
که وارد دهان  یزیچ نی: آخرگفت شهیبرگرداند ، عا امبریمسواک نرم شود ، آنرا با دهانش نرم نمود و دوباره به پ

. ودجمع نم امبریآب دهان من و آب دهان پ نیاز فضل هللا بود که قبل از وفاتش ب نیشد آب دهان من بود ، و ا امبریپ
 هی، گرودتواند بلند ش ینم امبریپ دیآمدند د کهیوارد شد زمان امبری: سپس فاطمه دختر پدیوگ یهللا عنها م یرض شهیعا

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

به من  فاطمه یفرمود ا امبری. پ دیبوس یرا م شیشانیپ امبریآمد پ یهر وقت که فاطمه نزد پدرش م نکهیا ینمود برا
اره در شو ، دوب کیگفت : به من نزد امبریکرد . پ هیگر شتریدر گوشش زمزمه نمود ، فاطمه ب امبریشو ) پ کینزد

 چه گفت . گفت : بار امبریپ دمیاز فاطمه پرس امبری. ( بعد از وفات پدیگوشش زمزمه نمود ، بعد از آن فاطمه خند
از  کس نیفاطمه تو اول یا»: کنم گفت یم هیگر دید یکردم وقت هیو من گر رمیم یمن امشب م هفاطم ی: ااول گفت
 «دیاز اتاق خارج شو»ند: فرمود امبری: و پ دیگو یم شهی. عا« دمی، و من خندیوندیپ یکه به من م یهستخانواده ام 

 ، و دستش را به طرف آسمان باال برد و دیخوابهمسرش  نهیبر س امبریشو ، پ کیبه من نزد شهیعا یو بعد گفتند : ا
 اریکه به او اخت دمی: فهم دیگو یم شهیخواهم ، عا یرا م یاعل قیخواهم ، بلکه رف یرا م یأعل قی: بلکه رفگفت یم

 یرسول هللا ملک الموت پشت در است اجازه دخول م ی: اوارد شده و گفت امبریالسالم بر پ هیعل لی... جبرداده شده
 ملک الموت ، لیئجبر ی: به او اجازه بده اگفتند امبری. پکس اجازه نخواسته چیدخول از ه یو تا به حال برا واهدخ

و  این در دنماند یباق نیکنم ب ریرسول هللا ، هللا مرا فرستاده تا تو را مخ ای کمی: سالم علوارد شد و گفت امبریبر پ
 خواهم . آنگاه ملک یرا م یاعل قی، بلکه رفخواهم یرا م یأعل قیرف که: بلفرمود امبریبه پروردگار . پ وستنیپ

وردگار جنت هللا و پر ی، روح محمد بن عبدهللا ،خارج شو بسو زهیروح پاک ی: او گفت ستادیا امبریسر پ یالموت باال
 دمی، فهمردک ینیسنگام  نهیس یافتاد و سرش بر رو امبری: دست پدیگو یم شهی. عاباشد ینم نیاست و خشمگ یراض
که به  یاز اتاقم خارج شوم . در نکهیاز ا ریتوانستم بکنم غ ینم یچکار کنم ، کار دمیوفات نمودند ... نفهم شانیکه ا

 یدا: ص دیگو یطرف مردان در مسجد بسته بود را گشودم و گفتم رسول هللا وفات نمود ، رسول هللا وفات نمود . م
طالب بود که نشست و عثمان بن عفان مانند بچه ها دست راست و  یبن اب ین همان علی. و ا دیچیدر مسجد پ هیگر

فوت نموده  امبریپ دیگفت هر کس بگو یبرد و م یرا باال م رشیگرفت و عمر بن خطاب شمش یچپ خود را م
و مرده ا او دیکه بگو یبه مالقات پروردگارش رفته و بر خواهد گشت و کس ی، او مانند موسکنم یسرش را قطع م

فت و گ دید و او را در آغوش کشوارد ش امبریمردم ابوبکر رضي هللا عنه بود ، او بر پ نیکشم . اما محکم تر یرا م
 نیهمچن و یچه خوش بو بود اتتیو گفت: در ح دیرا بوس امبری: وآآآ خلیاله وآآآ صفیاه ، وآآآ حبیباه ، وآآآ نبیاه . و پ

،  کرد یمحمد را عبادت م کهیگفت : کس یم کهی. سپس خارج شد در حال یهست وبعد از وفاتت هم معطر و خوش ب
 ... ردیم یکرد ، همانا هللا زنده است و نم یهللا را عبادت م کهیود و کسهمانا محمد وفات نم

: دیگو یکه او وفات نموده است ... و م دمی: فهمگفت یاز دستش افتاده بود م ریشمش کهیعمر بن خطاب در حال و
 کنم ....... هیگر ییو تنها نمیگشتم که بش یم ییرفتم و دنبال جا رونیب
... و  دیزیبر امبریخاک را بر چهره پ دیشو یم ی: چگونه راضگفت یالسالم م هایشد و فاطمه عل یدفن م امبریپ و
ت ، بهشت اس شیگفته و جا کی: پدرم دعوت پروردگارش را لبگفت ینمود و م یدعا م امبریپ یبود و برا ستادهیا

 قسمت بهشت جنت الفردوس مکان اوست . نیباالتر
 یکه هست ادامه م نطوری، هم تیتو داشته باز هم به زندگ یبرا امبریکه پ ییها هیتوص نیهوشیار، بعد از آخر یا
 ؟؟ یده
 . یاوریدوام ب یاله یشهایدر برابر امتحان و آزما یکرد تا بتوان یدانم چه خواه ینم
مشعل تابناک ومشعل دار راه روشن وسعادت بر خوردار  نینمسلمانان ازچ یخواهم بعرض برسانم وقت یخاتمه م در

 یابد قانون یتا با استفاده ازروشن دیآیاش بشمار م یواسالم یانسان بیاند ضرورت است و از وجا رفتهگو به ارث 
 دینه تنها احترازنما یمراهگمظالم و یعدالت یوب اتیهومن یاز نواه یرسول خدا محمد مصطف رتیو س یوکامل آسمان

،  نییالن اتمځتواناو ارگو رهبنما وآموز یمخلص قانون آسمان عییبرو ومط کی ثیورسالت دارد منح تیلکه مامورب
ذل ب ونهگچیفرد وجامعه از ه یو نجات و پاک ساز یمراهگپخش ونشر یریگدر راه جلو نیالمذنب عیامام رسل و شف

خداورسولش را فراهم  یرا ادا وموجبات کسب رضاوخوشنود ییایو دن یورسالت اخرو نی، د دهینورز غیدر یمساع
 سخن : انیوپا دینما
 

 میدیکه تو را ند ما
 میدیخوشت شن نام
 میدیرگزـو بـت نید
 محمد یصطفـم ای
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