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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                                                                                                                                                                                                                                

 و معینتعین اهن خیرُ انصرو هب نس 

ئهم اجمعین                                                                                                                                                         اللّهم صل علي محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدا

 چْاس پیام تشای ها داسد:  صل اهلل علیو آهل و سلماص خطاتِ ضشیفِ ضؼثاًیِ پیاهثشاػظن ّفتویي قسوت 

 "ٍتَصَذَّقَا ػَلى فُقَشائِکُن ٍهَساکیٌِکُن " :پیام اٍل

 دس توام ایام سال ایي ٍظیفِ تشای .تاضینتِ فقشا ٍ هساکیي تالش تیطتشی داضتِ دس ایي هاُ ًسثت تِ صذقِ دادى   

. تشای یک هحة اّل تیت ٍظیفِ ّوِ سال است کِ  ًسثت تِ فقشا ٍ هساکیي تی تفاٍت ًثاضذ .یک هسلواى ّست

ایي فشاص حضشت اهش هی فشهایٌذ لزا دس . ثَاب ّای ٍیژُ ای تشای ایي هستحة ًْفتِ است اها دس هاُ خاظ گَیا یک

. هی داًیذکِ کلوِ صذقِ ّن غیش اص پشداخت ٍجَُ ضشػیِ است هثل خوس ى صذقِ تشساًیذتا تِ فقشا ٍ هساکیي کِ

  .اًذستحثی است کِ تِ ها تَصیِ فشهَدُ شداخت هتلکِ دس ٍاقغ یک ًَع پ .ٍصکات

 "ٍٍَقِّشٍا کِثاسَکُن" ًکتِ دٍم :

فاًِ دس فشٌّگ ایي دِّ ّای اخیش هتاسیکی اص چیضّایی کِ  .حشهت ًگِ داسیذ .کٌیذى سا احتشام تضسگتش ّای خَدتَ

ین کِ ها جَاى ها خاطشهَى  ّست کِ دس قذ .تضسگ داضت  افشاد هسي تش ّست ،داسد کن سًگ هی ضَدها یک هقذاس 

ذ اص سٍی اتَتَس هی ضذ خیلی ّا تِ احتشام اٍ قیام هی کشدً، ٍاسد فشد سالخَسدُ ای  ،ٍقتی پیشهشدیتش اص حاال تَدین 

آى فشد هسي ،کِ آى پیشهشد سا  چٌذیي ًفش دس ٍاقغ داٍطلة تَدًذ حذاقل .تِ اٍ تذٌّذ خَدضَى سٍصٌذلی کِ جای 

 ایي سیص سفیذی کِ حاال ٍاسد اتَتَس ضذُ .تِ جای خَدضاى تٌطاًٌذ کِ  اٍ اریت ًطَد ،آى فشد کْي سال سا، سا

ًِ ایٌکِ  ًثاضذ اها  .شّا کن پیذا هیطِاص ایي خثهثل هتشٍ ٍ اتَتَس هی تیٌین کِ  اها االى دس هحیط ّایی  است.

 .ایي کاس ٍ ایي فشاهَضی حق تضسگ تش ّاست  ًسثت تِ قثل داسد کوشًگ هی ضَد

دس هجالس یاد اّل تیت دس هجالس   ،ًِ تٌْا دس اتَتَس ٍ هتشٍ .گشاهی تذاسیذ تضسگ تش ّایتاى سا "ٍٍَقِّشٍا کِثاسَکُن"

تقیِ  ،دیَاستکیِ تذٌّذ یک تؼذاد خاصی هی تًَي اطشاف هجلس تٌطیٌٌذ ٍ تِ خة طثیؼتاً .علیهم السالمرکش اّل تیت 

ٍاسد هی ضًَذ  ٍ کسی احتشاهی ًوی کٌذ کِ جا خالی . تاسّا هی تیٌین کِ افشاد هسٌی تایذ ٍسط هجلس تٌطیٌٌذ
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اطشاف ّستٌذ ٍ کٌاس دیَاس ٍ پطتی  یا سٍی صٌذلی  ًطستِ اًذ ٍ احساس ساحتی داسًذ ایي کِ ذ اص جَاى تش ّا کٌ

  .جای خَدضاى سا تِ فشد هسي تش تذٌّذ

ی کِ پیاهثش فشهَدًذ سا ها اطاػت اگش ّویي اهش .ًسثت تِ کَچکتش ّای خَدتاى هْشتاى تاضیذ  "صِغاسَکُن  ٍَاسحَوَا"

تِ خصَظ دس  .دس تؼلین ٍ تشتیت ًَتاٍگاى ٍ ًَجَاًاى ٍ ًًَْاالى  جاهؼِ ًقص تسیاس هْوی خَاّذ داضت قطؼاً کٌین،

هْشتاًی تا اگش ایي حالت  .علیهم السالم، هجالس جطي ٍ ػضای اّل تیت هساجذحسیٌیِ ّا،  هجاهغ هزّثی ها هثل

آى ّا  تیٌی تاػث خَش قطؼاً ،ها تضسگتش ّا دس حذ خَضاى سػایت کٌیندس ٍاقغ حق تچِ ّا  کَچکتش ّا سػایت تطَد،

  .ًسثت تِ هحیط ّای دیٌی خَاّذ تَد

اهیل ٍ ًسثت تِ ف "ٍصِلَا أسحاهَکُن" چْاسهیي ٍ آخشیي فشهاى دس ایي  فشاصی کِ اهشٍص هی خَاّین اضاسُ کٌین :ٍ 

سشی تضًیذ ٍ صلِ اسحام اًجام کساًی کِ سحن هطتشک داسیذ اص جْت صاد ٍلذ تِ آى ّا تستگاى ٍ سحن ّای خَدتاى ،

هی فقط احَال پشسی کشدى ًیست.کِ تگَییذ خة ها  ًیذ هٌظَس اص صلِ اسحام صشفاًکِ ایي جا ّن هی دا .تذّیذ

تِ دایی ٍ ػوَ  ٍ ػوِ  .یک صلِ اسحام کاهل اص توام فاهیل اًجام ضذ ،چٌذ تا تلفي  ّضیٌِ هی کٌین ،طیٌین پای تلفيً

 .ٍ دیگِ هطکل توام ن ٍ احَال ّوِ سٍ پشسیذیٍ خالِ تِ ّوِ صًگ صدی

. گشُ اص کاس گشفتاسی ّای ّن سٍ حل کٌیذ .تِ هطکالت ّن تشسیذ .ًِ هٌظَس اص صلِ اسحام ایي است کِ تِ ّن تشسیذ

حام داسین  تش هثٌای حذیث ضشیف : یاتی کِ دس تحث صلِ اسّوذیگش تگطایین ٍ دس ایي جا دقت داضتِ تاضین کِ دس آ

هصلِ تا اهام صهاى  ،هْوتشیي ٍ تاالتشیي صلِ سحن ها "اًا ٍ ػلی اتَا ّزُ االهة " یؼٌی تِ یاد صاحة . است ارواحنا فدا

تش اص خذهت شستادى ٍ چِ ّذیِ ای تْتش ٍ تاالا ّذیِ ف. تشای آًْتِ یاد اجذاد طاّشیي آى تضسگَاس تَدى .الضهاى تَدى

کِ اهیذٍاسین خذاًٍذ هتؼال تَفیق ایي خذهت گزاسی سا تِ ػٌَاى صلِ اسحام  ،گزاسی تِ آستاى هقذس آى تضسگَاساى

هًسثت تِ صاحة الضهاى   .ٍ اجذاد طاّشیٌطاى تِ ّوِ ها کشاهت تفشهایذ ارواحنا فدا

ل پشسی است کِ اص ایي خذهت کشدى تِ اسحام هْن تش اص احَا. پس هٌظَس اص صلِ اسحام فقط احَال پشسی ًیست 

هقسوتص ها گاّی اٍقات غفلت هی کٌین ٍ ّیچ صلِ سحوی تِ صلِ اسحام تِ پذس هؼٌَی ها حضشت تقیِ اهلل  ٍ  ارواحنا فدا

 :ًجام ایي چْاس دستَسی کِ فشهَدًذخذا تِ ّوِ ها تَفیق اًجام اًَاع صلِ سحن ٍ ا .اجذاد طاّشیٌطاى ًخَاّذ سسیذ

 .اى ضااهللهْشتاًی تا کَچکتش ّا ٍ اًجام صلِ سحن سا ػٌایت تفشهایذ  ،تکشین تضسگ تش ّاصذقِ تِ فقشا ٍ هساکیي، 

 ٍ سحوِ اهلل  ٍ تشکاتٍِسالم ػلیکن                                                
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