
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

و املسسهني سيدَب حمًد و   احلًدهلل زة انعبملني و انصالة و انسالو عهي اشسف األَبيبء
 عهي آنّ و صحبّ و يٍ حبعهى ببحسبٌ إنی يىو انديٍ.

 ) و الحتسنب انريٍ قخهىا يف سبيم اهلل أيىاحب بم أحيبء و نكٍ الحشعسوٌ(.

ًٚ ثٚ خشّ ٓغِٔبٕ ٝ  ي ٓظلشيبٕؽٜيذ دًزش ػِصٗذگی ٓخزصشي دس ٓٞسد 

ٓؤٖٓ ثٞدٕ ثخذا ٝ سعٍٞ اهلل ٝ رجِيؾ إٓ ثذعذ ػٔبٍ سژيْ ثظبٛش اعالٓي ايشإ دس 
اَب هلل و ( ٓبٙ صٗذإ ٝ ؽٌ٘دٚ ثذسخٚ سكيغ ؽٜبدد ٗبئَ آٓذ) 9ؽٜش ؽيشاص پظ اص ٗٚ )

 (.اَب إنيّ زاجعىٌ

 312ٕٝ) روشيجب ٛـ.ػ. دس ؽٜش ًبصس5231ؽٜيذ دًزش ٓظلشيبٕ دس اعل٘ذ ٓبٙ عبٍ 
ًيِٞٓزشي ؽٔبٍ ؽشهي ؽيشاص( دس خبٗٞادٙ اي ًٚ پبيج٘ذ ثـٚ اوـٍٞ ٝ ٓؼزوـذاد ؽـيؼٚ     
ثٞدٗذ پب ثٚ ػشوٚ ٝخٞد گزاؽذ، پذسػ ٓشدي ٓزيٖ ٝ ٓٞهش ٝ ًبسٓ٘ـذ يٌـي اص اداساد   
دُٝزي ثٞد ًٚ ثب ٛٔذ ٛٔغشػ ٝ رًَٞ ثش خذا ثخٞثي اص ػٜـذح رشثيـذ كشصٗذاٗؾـبٕ    

خِٔٚ ػِـي ثذاٗؾـهبٙ ساٙ يبكز٘ـذ، )ػِـي( داٗؾـدٞاي       صش آٗبٕ اثشآٓذٗذ رب آٗدبئيٌٚ اًث
داٗؾهبٙ ؽيشاص ) داٗؾٌذٙ پضؽٌي( ثٞد ٝ ايٖ ٓصبدف ثب زٌٞٓذ ؽبٛ٘ؾبٛي دس ايـشإ  
ثٞد ًٚ عؼي ٓيؾذ ٓزٛت ثٚ كشآٞؽي عـرشدٙ ؽـٞد، دس إٓ دسٝإ اخز٘ـبم) ػِـي( دس     

ٝ ثٜٔـيٖ عـجت    داٗؾهبٙ ثب ًٔي ػذٙ اي اص دٝعزبٗؼ اٗسٖٔ ٓزٛجي رؾٌيَ دادٗـذ 
عي چ٘ذ ٗٞثذ خٔؼب زذٝد يٌغبٍ صٗذاٗي ؽذ، دس ايٖ اٗدٖٔ ٓزٛجي ثـٞد ًـٚ دس ا ـش    
ثسث ٝ ٓدبدُٚ ثب دٝعزبٗؼ ٗغجذ ثٚ وسذ ٝ زوبٗيذ ٓزٛت ؽؼيٚ دچبس رشديذ ؽذ ٝ 
ثب زبُذ هٜش اٗدٖٔ سا رشى ًشدٙ ٝ ثٔسضش اعبريذ ٝ ثضسگبٕ ٓزٛجي دس ؽيشاص سكـذ ٝ  

ذٙ ٗيبكذ ٝ ايٖ ٓٞضٞع ثبػث ؽذ ًٚ ؽي ٝ رشديـذػ ثـٚ   دس آٗدب ٗيض چيضي هبٗغ ً٘٘
يويٖ رجذيَ ؽٞد، اٝ ًٚ رب ايٖ ٓٞهغ كٌش ٓيٌشد اعالّ كوظ ؽيؼٚ اعـذ ٝثـب اوـٍٞ ٝ    
ػوبيذػ ثضسگ ؽذٙ ٝخٞ گشكزٚ ٝ ثشايؼ رجِيغ ًشدٙ ثٞد إً٘ٞ آٗـشا ثـب عجـغ اعـالّ     

ثغـيبس   خٞاٛي ٝ سٝذ خذا خٞيؼ ٓغبثن ٗٔيذيذ ٝ ايٖ ٓٞضٞع ثش ازغـبط ٝ سٝاٗـؼ  
ٛـ.ػ. ثب ػ٘ٞإ دًزش اص داٗؾهبٙ كبسؽ اُزسصيَ 5215ع٘هي٘ي ٓيٌشد رب ايٌ٘ٚ دس عبٍ 
( عبٍ دس ٓ٘بعن ٓسـشّٝ ٝ دٝس اص ٓشًـض خـذٓذ    2ؽذٙ ٝ عجن ٓوشساد ثبيذ ٓذد عٚ)

ٗٔبيذ، ثشاي ايٖ ٓ٘ظـٞس ثـٚ ث٘ذسُ٘هـٚ سكـذ ؽـٜشي ًـٚ اًثشيـذ خٔؼيـذ إٓ اٛـَ          



ّ دي٘ي دس آٗدب ثٞد ًـٚ وـذاي ارإ پـ٘ح    ٛغز٘ذ ثب ٓغبخذ ٓزؼذد ٝ ٓذسعٚ ػِٞ ع٘ذ
ٝهذ اص ٓ٘بسٙ ٛبي ٓغبخذ رٞخٜؼ سا خِت ٓي٘ٔٞد ٝ ايٖ ثشايؼ ؿيش ػـبدي ٝ خذيـذ   
ثٞد ٝ ثبػث ؽذ ًٚ ثغٞي إٓ ًؾيذٙ ؽٞد، دس ٗزيدٚ ثسث ٝ گلزهـٞ ثـب ػِٔـبي اٛـَ     
ع٘ذ آٗدب ثٞد ًٚ ازغبط ًشد ثٚ اعالّ ساعزيٖ ٓسٔذي ٗضديي ٓيؾٞد پظ اص ٓذري 

ثشسعي ثيؾزش ثٚ ايٖ ٗزيدٚ سعيذ آٗچٌـٚ ثـذٗجبُؼ ثـٞدٙ يبكزـٚ ٝ ثٔـشداػ      رسوين ٝ 
دس  ( عبُٚ خذٓذ اص ث٘ذس ُ٘هٚ ثٚ ؽيشاص ثشگؾذ،2عٚ)  سعيذٙ اعذ، پظ اص ارٔبّ دٝدٙ

إٓ صٓبٕ ثٜٔـذ ػـذٙ اي اص داٗؾـدٞيبٕ پبًغـزبٗي ًـٚ دس ايـشإ ثٞدٗـذ دس يٌـي اص         
ذ ثش پب ٓيؾـذ ٝ دًزـش ٗيـض ٛـش     عبُٜ٘بي داٌٗؾذٙ ٜٓ٘ذعي ؽيشاص ٗٔبص خٔؼٚ اَٛ ع٘

ٛلزٚ ثشاي ٗٔبص ثذاٗدب ٓيشكذ رب ايٌ٘ٚ ًْ ًْ خٔبػـذ اٝ سا ؽـ٘بخزٚ ٝ ثؼ٘ـٞإ آـبّ     
خٔؼٚ ٓٞسد هجٍٞ ٛٔهبٕ ٝاهغ ؽذ، ايٖ خشيبٕ رب ثؼذ اص اٗوالة ادآٚ داؽذ رب آٌٗـٚ اص  
عشف داٗؾهبٙ ثٚ ثٜبٗٚ ٛبي ٓخزِق عؼي ٓيؾذ اص اهبٓخ ٗٔبص خٔؼـٚ خِـٞگيشي ؽـٞد،    

ٖ ثبػث ؽذ ًٚ خٔبػذ ثلٌش ٓغدذي ٓغزوَ ثشاي اٛـَ عـ٘ذ ؽـيشاص ثيلز٘ـذ رـب      اي
پؾزٞاٗخ ٓبُي يٌي اص اكشاد خيشاٗذيؼ خبٗٚ دٝ عجوٚ اي  ايٌ٘ٚ ثب ٛٔذ ٝ رالػ دًزش ٝ

اَٛ ع٘ذ ٝ خٔبػذ ؽـيشاص دس اداسح    دس ؽيشاص خشيذاسي ؽذ ٝ ثؼ٘ٞإ ٓغدذ اُسغ٘يٖ
ـييشاري ًٚ دس ث٘بي ايٖ خبٗٚ ثؼٔـَ آٓـذ   اٝهبف ؽيشاص  جذ ؽذ ٝ ٝهق گشديذ، پظ اس ر

دٝ عجوٚ إٓ رجذيَ ثٚ دٝ عبُٖ ثضسگ ؽذ ٝ زيبط ٝعيغ إٓ ثب عبيجبٕ پٞؽيذٙ ٝ رجذيَ 
ثٔغدذ ؽذ، ثذيٖ رشريت اَٛ ع٘ذ ؽيشاص پظ اص عبُٜب عشگشداٗي وـبزت ٓغـدذي   

 دس ؽيشاص ؽذٗذ.

ثخصـٞؿ دس  دس سٝص ٛبي خٔؼٚ عبُٜ٘ب ٝ زيبط إٓ ِٓٔٞ اص خٔؼيذ ٗٔبص گضاس ثـٞد  
اػيبد ًٚ دس ا ش ًثشد ٗٔبص گزسإ ًٞچٚ خيبثبٕ خ٘ت ٓغدذ ٗيض ثـشاي ٗٔـبص خٞاٗـذٕ    
اؽـبٍ ٓيؾذ، ايٖ رؼذاد خٔبػذ ٗغجذ ثٚ خٔبػـذ اٛـَ رؾـيغ ؽـيشاص ثغـيبس صيـبد ٝ       
چؾٔهيش ثٞد ثخصٞؿ ًٚ دس ٗٔبص خٔؼٚ اَٛ ع٘ذ رؼذادي اص اكشاد رسصـيَ ًـشدٙ ٝ   

، ًٚ ايٖ ثبػث رشط ٝ زغـبدد ػـذٙ اي اص   داٗؾدٞي اَٛ ؽيؼٚ ٗيض ؽشًذ ٓيٌشدٗذ
آخٞٗذٛبي ؽيؼٚ ٝ اكشاد ٓزؼصت گشديذ ًٚ پظ اص زذٝد يٌغبٍ ثٚ ثٜبٗٚ ٛبي ٓخزِق 
ٝ ثيدبي َاٜٗب ٓ٘دش ثٚ رؼغيَ ؽذٕ ٓغدذ گشديذ ًٚ ثبصْٛ ثب رالػ دًزش ٝ ديهـشإ  
 ٓغدذ ثبص ؽذ، ُٝي ثٜبٗٚ ٛب ٝ اؽٌبٍ رشاؽيٜب ٛٔچ٘بٕ ادآـٚ داؽـذ ٝ اص دؽـٔ٘ي ثـب    



دًزش چيضي ٌٗبعذ ٝ ثبسٛب دًزش ٝ اػضبء ٛيئذ آ٘بء ثبداسٙ اعالػبد ازضـبس ؽـذٗذ ٝ   
 آٜٗب سا رسذ كؾبس ٝ ٓسذٝديزٜبي كشاٝإ هشاس دادٗذ.

ٛـ . ػ. ٛ٘هبٓيٌٚ دًزش ػبصّ ثئبسعزبٕ 5232عشاٗدبّ وجر سٝص پبصدْٛ آثبٗٔبٙ  
اٗزغـبس ػٔـَ    ثشاي اٗدبّ ػَٔ خشازي ثٞد ٝ ٓشيضؼ ٗيض سٝي رخـذ ثئبسعـزبٕ دس  

خشازي ثيزبثي ٓيٌشد، رٞعظ ػٔبٍ عبصٓبٕ اعالػبد دس خِٞ دسة ثئبسعـزبٕ خِـت ٝ   
ثشاي رلزيؼ ثٚ خبٗٚ ثشگشداٗذٙ ؽذ ٝ عرظ اص آٗدب ثٚ ٌٓبٕ ٗبٓؼِٞٓي ثشدٗـذ، خـبٗٞادٙ   
اػ رب ٓذرٜب پظ اص ثبصداؽذ ٛيچ اعالػـي اص اٝ ٗذاؽـز٘ذ ٝ ثـٚ ٛـش خبئيٌـٚ ثـب ايـٖ        

ؼٚ ًشدٗذ ُٝي خٞاثي هبٗغ ً٘٘ـذٙ ٗيبكز٘ـذ رـب ايٌ٘ـٚ پـظ اص      ٓٞضٞع ساثغٚ داؽذ ٓشاخ
زذٝد دٝ ٓبٙ دس صٗذإ ٝيژٙ سٝزبٗيذ دس رٜشإ رٞاٗغز٘ذ اٝ سا ٓالهبد ً٘٘ذ، اص إٓ پظ 

ثبس وٞسد ٓيهشكذ، ٓ٘ظٞس ٓوبٓبد صٗـذإ اص ٓالهبرٜـب    4اُي  2ٓالهبد روشيجب ٛش ٓبٙ 
اص اػزوبدارؼ ثشگـشدد، چـٕٞ ػِـذ    ايٖ ثٞد ًٚ ؽبيذ خبٗٞادٙ اػ اٝ سا ساضي ً٘٘ذ ًٚ 

صٗذاٗي ثٞدٗؼ كوظ سٝي گشداٗي اص ٓزٛت ؽيؼٚ ثٞد، ٝ ػٞآَ زٌٞٓذ ايـشإ ٓؼزوـذ   
ثٞدٗذ چٕٞ دًزش ثٔزٛت اَٛ ع٘ذ گشٝيذٙ ٝ پيشٝي ٝ ٓزبثؼذ سعٍٞ اهلل سا پزيشكزٚ اص 
دايشٙ ديٖ ثضػْ خٞدؽبٕ خبسج ٝ ًـبكش ٝ ٓشرـذ گؾـزٚ، ُٝـي اٝ ًـٚ ٓـذرٜب زـالٝد        

) إٌ انريٍ قبنىا زبُب اهلل مث اسخقبيىا حخُزل ائبٕ سا چؾيذٙ ٝ ثبسٛب آيخ ًشئـخ  دي٘ذاسي ٝ
سا رـالٝد ٝ دس  عهيهى املالئكت أال ختبفىا والحتزَىا و أبشسوا ببجلُت انيت كُخى حىعددوٌ(  

هِجؼ خبي گشكزٚ ثٞد، زبضش ٗجٞد ثٜيچ ػ٘ٞإ ائبٕ خٞد سا كشٝخزٚ ٝ يب ززي ثظـبٛش  
بيذ، خبٗٞادٙ اػ ٗيض ثبيٖ آـش  يب ثوٍٞ ؽيؼٚ دسٝؽ ثهٞيذ ٝ رويٚ ٗٔ اص إٓ ػذٍٝ ٗٔبيذ ٝ

( ٓبٙ صٗذاٗي ٝ 9ساضي ٗجٞدٗذ، ايٖ پبيذاسي ٝ اعزوبٓذ ساعخ اٝ ثبػث ؽذ ًٚ ٓذد ٗٚ )
اٗٞاع ؽٌ٘دٚ ٛب سا ٓزسٔـَ ؽـٞد، عـشاٗدبّ عـسشگبٙ يٌؾـ٘جٚ يـبصدْٛ ٓـشداد ٓـبٙ         

 ٛـ . ػ. ثذسخٚ سكيغ ؽٜبدد ٗبيَ آٓذ.5452ٛـ.ػ. ثشاثش ثب دّٝ ولش 5235

 (.قبل يب نيج قىيي يعهًىٌ مبب غفسيل زيب وجعهين يٍ املكسيني -تقيم ادخم اجلُ )

دٝ سٝص هجَ اص ؽٜبدد دًزش، ٓغـدذ اُسغـ٘يٖ اٛـَ عـ٘ذ ؽـيشاص ٗيـض اس عـشف        
ٓوبٓبد دُٝذ خٜٔٞسي اعالٓي ايشإ رؼغيَ ٝ آٞاٍ ٝ داسائي إٓ ٓصبدسٙ ٝ ثٚ رـبساج  

ًـٚ اص عـشف سژيـْ    ثشدٗذ، عرظ آٗشا رجذيَ ثٚ ٓغدذ اٛـَ رؾـيغ ًشدٗـذ، ارٜبٓـبري     
ثبوغالذ اعالٓي ايشإ ثؼ٘ٞإ خشّ ٝ ع٘ذ ٓسٌٞٓيذ دًزٞس وبدس ؽـذ اص ايـٖ هـشاس    

 ثٞد!:



خبعٞعي ثشاي آٓشيٌب، عؼٞدي، ػشام، ػَٔ كسؾـبء ) ُـٞاط ٝ صٗـب( دس ٓغـدذ ٝ     
رٞٛيٖ ثٚ ٓوذعبد ؽيؼٚ، دس ايٖ ٓٞسد كئِي دسٝؿيٖ اص اٝ عبخز٘ذ ٝ ٓذػي ؽذٗذ ًـٚ  

(. ًـٚ  فصرب مجيم و اهلل املسخعبٌ عهی يب حصفىٌزيشكزٚ اعذ. ) خٞدػ ايٖ ارٜبٓبد سا پ
ٛٔٚ اػ دسٝؽ ثٞد ٝ رٜ٘ب خشٓؼ خشٝج اص ٓزٛت ؽيؼٚ ثٞد ٝ ثظ، ٛش ًظ إٓ كـيِْ  
عبخزهي ثب إٓ ارٜبٓبد ٝاٛي ديذ اص دٝعذ ٝ دؽـٖٔ، دس ثشائـذ دًزـش ٝ ؽـٜبدد اٝ     

 گٞاٛي دادٗذ ٝ ٌُٚ ٗ٘هي ثشدآٖ عيبٙ زٌٞٓذ ايشإ ؽذ.

شٙ دالٕ ززي اص ٓشدٙ دًزٞس رشعيذٗذ ٝ زبضش ٗؾذٗذ خغذػ سا ثخـبٗٞادٙ ٝ  ايٖ ري
 دٝعذ داساٗؼ رسٞيَ ثذٛ٘ذ.

دس إٓ كيِْ عبخزهي يٌي اص ٓٞاسد ارٜبٓبد رٞٛيٖ ثـٚ ٓوذعـبد ؽـيؼٚ ثـٞد ًـٚ      
ٓدبصاد إٓ خشّ، اػذاّ اعذ، ٝ اگش كشدي ؽيؼي، ٓزٛت اٛـَ عـ٘ذ سا هجـٍٞ ٗٔبيـذ     

ُٝي خٞدؽبٕ دس ٜٗبيذ ثيؾـشٓي ٝ سراُـذ ٝ ثـشاي    خشّ ٓزًٞس سا ٓشرٌت ؽذٙ اعذ، 
رٞخيٚ ػِٔؾبٕ) ؽٜبدد دًزٞس ٝثغزٖ ٓغدذ( ٓذػي ٓيؾٞٗذ ًٚ ٗضد اَٛ ع٘ذ ػَٔ 
ُٞاط ٝ صٗب آشي ػبدي اعذ ًٚ ززي دس ٓغـبخذ ٗيـض ثـٚ ايـٖ ػٔـَ ؽـ٘يغ ٓجـبدسد        

 ٓيٞسصٗذ.

ث٘بّ ٗٞيغ٘ذٙ اي ٓدٍٜٞ اُٜٞيٚ ثـب رجِيــبد ٝعـيغ چـب  ٝ     «  ْ اٛزذيذ»ًزبة 
 ٓ٘زؾش ٓي٘ٔبي٘ذ، ًٚ ٗٞيغ٘ذٙ ٓذػي ؽذٙ ع٘ي ثٞدٙ عرظ ثٔزٛت ؽيؼٚ گشائيذٙ اعذ.

ًزبة ٓزًٞس ٝ ززي ًزت ٓؼزجش ؽيؼٚ ِٓٔٞ اص دسٝؽ ٝ رٞٛيٖ ثـٚ اعـالّ ٝ سعـٍٞ    
 اهلل ٝ اوسبثؼ اعذ.

  خخى اهلل عهی قهىهبى وعهی مسعهى و عهی ابصبزْى غشدبوة ايٖ ًٞسإ ٝ ًشإ ًٚ 
ٚ زبٝي چ٘بٕ اساخيلي ثٞد اص رِٞيضيٕٞ ٗيض ثٔؼـش  رٔبؽـب   إٓ كيِْ صؽذ ٝ ٝهيسبٗٚ ً

گذاؽز٘ذ ؿبكَ ص ايٌ٘ٚ زشثٚ كيِْ عبصي دس ايشإ ديهش ًٜ٘ٚ ؽذٙ ٝ ٓشدّ ززی ثذيذٕ 
چ٘يٖ، كئِٜبئي سؿجذ ٗؾبٕ ٗٔيذٛ٘ذ ثخصٞؿ دس ٓـٞسد ؽخصـيذ ٓؼـشٝف ٝػـبُْ،     

يٌ٘ـٚ دس يـي   ٓبٗ٘ذ دًزش ٓظلشيبٕ ًٚ ؽ٘بخزٚ ؽذٙ ٝ ٓسجٞة ؽيؼٚ ٝ ع٘ي ثٞد، ًٔب ا
خِغٚ كيِْ ٓزًٞس ثشای پضؽٌبٕ ثٚ ٗٔبيؼ گزاؽزٚ ثٞدٗذ ٛيچ ًذآؾـبٕ گلزـٚ ٛـبی    
گٞي٘ذٙ ای ًٚ عؼی ٓيٌشد وذای دًزش سا روِيذ ً٘ذ، ربييذ ٌٗشدٗذ، ززـی چ٘ـذ رـٖ اص    
آٜٗب دس إٓ خِغٚ سػت ٝ ٝزؾذ اػزشا  ًشدٙ آٜٗب ٗيض دعزهيش ؽذٗذ، ٝ ٛٔٚ آٜٗـب ثـب   



ػضايؼ زبضش ؽذٗذ ٝ ربييذ ًشدٗذ ًٚ ؽيٜذ ساٙ اعـالّ  دعزٚ گِٜبي ثضسگ دس ٓدِظ 
 .) انريٍ يبهغىٌ زسبالث اهلل و خيشىَّ و الخيشىٌ احدا إال اهلل(.ؽذ

دس ظشف چ٘ذ عبُي ًٚ اص اٗوالة ٓيهزسد اكشاد ٓسزشّ ٝ آگبٙ ٝ ػـبُْ ثغـيبسي دس   
ٜٗب خٞد ايشإ هشثبٗي چ٘يٖ دعيغٚ ٛبئي ؽذٙ ٝ ٓيؾٞٗذ ًٚ ثذاليَ آ٘يزي اص رًش ٗبّ آ

داسي ٓيؾٞد، ٝ ٛٔٚ آٜٗب پظ اص ايٌ٘ٚ ٓدجٞس ثٚ ٓصبزجٚ ؽذٗذ ٝ ٛٔٚ رٜٔزٜـبئي ًـٚ   
ثشاي خذؽٚ داس ٗٔٞدٕ ؽخصيزؾبٕ ثٚ آٜٗبٗغجذ دادٗذ، اخجبسا پزيشكز٘ذ ٝ اص صٗذإ آصاد 
ؽذٗذ، ُٝي ؽيٜذ دًزش زبضش ٗؾذ اي٘هٞٗٚ دسٝؿٜب ٝ رٞٛي٘بد دس هبُت ًزبة ث٘ٞيغذ ٝ 

ٝسد ٝ عشين ؽٜذاء سا اٗزخبة ٗٔٞد، ثشاعزي ًٚ ايٖ ؽٜبدد صيج٘ـذٙ  يب ززی ثش صثبٕ ثيب
 ٝ ثشاصٗذٙ اٝ ثٞد سٝاٗؼ ؽبد، ساٛؼ پٞي٘ذٙ ثبد.

دًزش دس ٓذد ًٞربٙ صٗذگي پش اكزخبسػ ٛٔيؾٚ ٝ دس ٛش زبٍ دس خذٓذ ثٚ اعالّ 
ٝ ٓغِٔيٖ ثٞد، اٝ ثب گلزبس ٝ ًشداس ٝ اخالم ٗيٌٞيؼ ًٚ ٗؾأد گشكزٚ اص هشإٓ ٝ عـ٘ذ  

ثٞد ٛش ثي٘٘ذٙ ٝ ؽ٘ٞٗذٙ اي ثغشكؼ خِت ٓيؾذ، اٝ پيٞعزٚ عؼي ٓيٌشد دٝعزبٕ  ٗجٞي
ٝ ٝزذد ٝ دٝعزي  ٝ ؽ٘ٞٗذگبٗؼ سا ثلشاگيشي ٝ پيشٝسي اص هشإٓ ٝ ع٘ذ سعٍٞ اهلل 

دػٞد ً٘ذ، ٝ اص رؾذد ثيٖ كشم ٓزٛجي ثٌبٛذ، ًٚ دس ًبسػ ثغيبس ْٛ ٓٞكن ثـٞد، اٝ  
بٕ ثبص ًشدٙ اٗذ ٝ ٓشدّ ػـبٓي ٝ ثيغـٞاد سا   ٓخبُق ثٞد ثب آخٞٗذٛبئي ًٚ ث٘بّ ٓزٛت دً

اص ديٖ ٝ دٗيب ثبص ٓيذاسٗذ، ايٖ زشًذ ثٔزام آيذ اهلل ٛـب ٝ زدـذ االعـالٜٓب خـٞػ     
ٗٔي آٓذ ٝ ثبػث دؽٔ٘ي آٜٗب ثب دًزش ٓيؾذ، اٝ ٝاهؼب خٞد سا ٝهق اعالّ ٗٔـٞد صيـشا دس   

ـ    ب ثيغـذ عـبٍ   ايشإ ٓشكٚ رشيٖ عجوٚ، ٛٔبٗب پضؽٌبٕ ٛغز٘ذ، ٝ ثب ٝخـٞد ايٌ٘ـٚ روشيج
عجيجي زبرم ٝ رٞاٗب ثٞد ٝ ٓيزٞاٗغذ  شٝد ٛ٘هلزي پظ اٗذاص ٗٔبيـذ، ٗزٞاٗغـذ ثـشاي    
خٞد خبٗٚ ثغبصد ٝ دس خبٗٚ پذسػ صٗذگي ٓيٌشد ٝ دس آٓذػ خشج ٓغدذ ٝ كوشا ٓيؾذ، 
ٝ دًزش ٓشيضٜبيؼ ًٚ اص ُسبػ ٓبدي ضؼيق ثٞدٗذ ػالٝٙ ثش آيٌ٘ٚ ػَٔ خشازي آٜٗـب  

) إٌ اهلل اشخسی يٍ املؤيُني ي ٗوذي ٗيض اص آٜٗب دسيؾ ٗٔيذاؽذ سا ٓدبٗب اٗدبّ ٓيذاد ًٔ
 أَفسهى وأيىاهلى بأٌ هلى اجلُت (.

ٓثَ ايٖ ٝاهؼٚ، خشيبٗبد ثغـيبسي ثـشای اٛـَ عـ٘ذ دس ايـشإ ثٞهـٞع پيٞعـزٚ ٝ        
اَٛ ع٘ذ دس ايشإ ثٚ ثٜبٗٚ ٝٛبثيذ رسـذ كؾـبس ٛغـز٘ذ،      ٛٔچ٘بٕ ادآٚ داسد، ػِٔبء
دٓذاسإ زٌٞٓذ ايشإ ادػبی ٝزذد ؽيؼٚ ٝ ع٘ذ سا داسٗـذ  ايٖ دس زبُی اعذ ًٚ عش

ٝخٞد سا سٛجش ٓغِٔيٖ خٜبٕ ٓيذاٗ٘ذ ٝ ثب ثٞم رجِيـبری خٞد، ٛٔٚ ًؾٞسٛبی اعـالٓی  



خٞاٛ٘ـذ   سا ثصذا دس آٝسدٙ اٗذ ٝ ٓغِٔبٗبٕ ظبٛش ثيٖ ٝ عبدٙ ُٞذ سا كشيت ٓيذٛ٘ذ ٝ ٓي
ذ، ث٘بثشايٖ آٜٗبئيٌٚ دس خبسج سا اص اعالّ دٝس ً٘٘ذ ٝ ثٔزٛت ؽيؼٚ گشايؼ دٛ٘ ًٚ آٗبٕ

ًـٚ ؽـ٘يذٙ    ٛبئي دسٝؽ اص ايشإ ٛغز٘ذ زٌٞٓذ ايشإ سا كوظ اص عشين چشة صثبٗيٜب ٝ
ؽ٘بع٘ذ ٝ ػَٔ آٜٗب سا دس داخَ ايشإ ٗذيذٙ اٗذ، ًٚ ززـی ثـب ٓغـِٔبٗبٕ آگـبٙ      اٗذ ٓي

 ؽيؼٚ خٞدؽبٕ ثٚ چٚ عشص كديغ ٝ ٝزؾز٘بًی سكزبس ٓيٌ٘٘ذ.

ٝ  ٓغبخذ سا خشاة ٝيب رؼغيَ ثبسگبٜٛـبی خـٞد سا    ٓيٌ٘٘ذ ٝ ثدبی إٓ زغي٘يٚ ٛـب 
سٝٗن ثيؾزشی ٓيذٛ٘ذ ٝ سٝضٚ خٞاٗبٕ ثب ٗبّ آبّ خٔؼٚ اص ٓ٘جش ٝ خبيهبٙ ٓغٜش سعـٍٞ  

ٓغِٔبٗبٕ سا ثشضذ يٌذيهش ٓيؾٞساٗ٘ذ ٝٓغبخذ اَٛ ع٘ذ چٚ دس ايشإ ٝ چٚ دس  اهلل 
دٕ ٓغـبخذ ثيؾـزشی   خٞاعزبس رؼغيَ ٝخشاة ًش خبسج ايشإ سا ٓغدذ ضشاس ٓي٘بٓ٘ذ ٝ

 ٓيؾٞٗذ.

 و صدق اهلل إذ قبل: 

 ) يسيدوٌ نيطفئىا َىز اهلل بأفىاْهى و اهلل يخى َىزِ و نى كسِ انكبفسوٌ(.

 ) قد بدأث انبغضبء يٍ أفىاْهى و يب ختفي صدوزْى أكرب(.

 أٌ احلًدهلل زة انعبملني. وآخس دعىاَب:

 و انسالو عهيكى وزمحت اهلل و بسكبحّ.

  

  
  
 


