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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

دس خطثِ ضعثاًیِ ضاهل دٍ جولِ تسیاس کَتاُ ٍلی پش   علي محمد وآ ه ولممصل اهلل پیاهثش خاتنپیام صیثای  ًْویي قسوت اص

 هعٌاست.

 "ٍتَتَا إلَى اللِّ ِ هِي رًَُتِکُن عٓلى أیتاهِکُن ، ٍتَحٌٌََّٓا عٓلى أیتامِ الٌّاسِ یٔتَحٌَّٓي" 

. اٍل سسیذگی تِ ایتام هشدم ٍ دٍم تَتِ تِ  علي محمد وآ ه ولممصل اهلل اکشمدٍ دستَس دس ایٌجا صادس ضذُ اص ًاحیِ پیاهثش 

 دسگاُ خذا. کِ دس ایي فشصت کَتاُ اى ضااهلل تِ ایي دٍ ًکتِ اضاسُ خَاّین کشد.

 ی تِ ایتام احادیث فشاٍاى داسین اص خَد پیاهثشهاى،پیاهثش هْشتاًی ّا کِ فشهَدًذ:دس تاب سسیذگ

 1"أًََا ٍٓ کَافِلُ الْیٓتِینِ کَْٓاتَیٕيِ فِی الْجٌَّٓةِ ٍٓ أَضَاسٓ تِإِصٕثٓعٓیِِٕ السَّثَّاتٓةِ ٍٓ الَْٔسٕطَی "

 -تِ  اًگطتاى خَدضاى اضاسُ فشهَدًذ -ًگطتی کِهي ٍ کسی کِ سشپشستی یتیوی سا تش عْذُ هی گیشد هثل ایي دٍ ا

 دس کٌاس ّن ّستٌذ دس قیاهت کٌاس ّن ّستین ٍ دس تْطت تا ّن ّوسایِ خَاّین ضذ.

سثة هی ضَد کِ دس تْطت تا پیاهثش ّوسایِ تطًَذ.  ،یعٌی سسیذگی تِ ایتام ظاّشی کِ اص پذس ٍ هادس هحشٍم ّستٌذ

صفحِ دٍم حذیث یک داسین. اهام دس جلذ دٍم تحاس هشحَم هجلسی سا  صیثاییاها دس کٌاس ایي هطلة تعشیف تسیاس 

أضذ هي یتن الیتین الزی اًقطع عي أتیِ، یتن  ًقل هی فشهایٌذ کِ: پیاهثش خاتن ضاىاص قَل جذّ  عیهولالم اهلل عسکشی

دیٌِ ، أال فوي کاى یتین اًقطع عي إهاهِ ٍال یقذسعلى الَصَل إلیِ ، ٍ ال یذسی کیف حکوِ فیوا یثتلی تِ هي ضشائع 
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ٍعلوِ  هي ضیعتٌا عالوا تعلَهٌا ٍّزا الجاّل تطشیعتٌا الوٌقطع عي هطاّذتٌا یتین فی حجشُ أال فوي ّذاُ ٍأسضذُ

 2.ضشیعتٌا کاى هعٌا فی الشفیق األعلى

اهام صهاًص دٍس افتادُ ٍ تِ خاطش ایي دٍس تش اص یتیوی کِ اص پذس ٍ هادس خَدش جذا ضذُ، یتیوی است کِ اص ضذیذ 

اص دیي خَدش غافل است. یعٌی اصحقایق دیي تْشُ ای ًذاسد تِ خاطش دٍسی اصاهام صهاًص ٍ عذم دستشسی تِ  ،افتادى

 آى تضسگَاس. 

  .تعذ هی فشهایٌذ کِ کسی کِ  ایي یتین سا تش عْذُ تگیشد، کاس اٍ سا تش عْذُ تگیشد

 عالما بعلٌمنا أال فمه کان مه شیعتنا

 کسی اص ضیعیاى ها کِ  تا علَم ٍ داًص ها آگاّی داضتِ تاضذ ٍ تِ ایي ٍسیلِ دستگیشی کٌذ ٍ اٍ سا اسضاد کٌذ

 أال فمه ىداه ًأرشده ًعلمو شریعتنا 

 کسی کِ اص اٍ دستگیشی کٌذ ٍ اسضادش کٌذ ٍ اٍ سا دس هسیش حق تِ ساُ تیٌذاصد

 کان معنا فی الرفیق األعلى

 قیاهت تا ها دس تاالتشیي ستثِ ّای تْطت ّوسایِ خَاّذ تَد، تِ ّش حال تْطت ّن دسجات هختلف داسددس 

هقایسِ تا کسی کِ یتین ظاّشی سا سشپشستی  ٍدس احادیث دیگش ّن داسین کِ کسی کِ تِ یتین هعٌَی پشداختِ دس 

 کشدُ است:

َكفَْضِل الشَّْمِس َعلَى السَُّيا 
3
   

 .آسواى هاًٌذ فضیلت خَسضیذ است تش کن ًَستشیي ستاسُتفاٍت ایي دٍ 

ٍاقع ضذُ این ٍ دس ایي دٍساى سخت ٍ پش هحٌت غیثت تایذ اًجام  ارواحنا فداه لزا تش ها کِ دس عصش غیثت صاحة الضهاى

ی تِ دس سسیذگ ٍظیفِ کٌین تَجِ تِ ایي ًکتِ تسیاس ضشٍسی تِ ًظش هی سسذ. کِ تِ هقذاسی کِ اص دستواى تشهی آیذ

 ،ایتام کَتاّی ًکٌین. ًتیجِ دًیَی هطلة سا ّن دقت کٌیذ

 هی فشهایٌذ ضوا تا ایتام هشدم هْشتاًی کٌیذ دس ًتیجِ تا ایتام ضوا هْشتاًی خَاٌّذ کشد. 
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 یٔتَحٌَّٓي عٓلى أیتاهِکُن

اص ًعوت پذس ٍهادس هحشٍم هی  یک سٍصی ها ّن  یک سٍصی تایذ اص ایي دًیا تشٍین. فشصًذاى ها دس ایي دًیا تِ ّش حال 

اگش ضوا دس سسیذگی تِ حال  ایتام هشدم تالش کشدیذ دس آیٌذُ خذا تِ  :اهثش دس خطثِ ضعثاًیِ هی فشهایٌذضًَذ. پی

 اًی کٌٌذ. دل دیگشاى ّن هی اًذاصد کِ آى ّا ّن تِ یتیواى ضوا هْشت

ع ٍ حقایق اعتقادی تِ ًسل سساًذى پیام دیي، فشٌّگ تطیَّاّین تِ حقیقت هطلة اضاسُ کٌین: لزا دس ایي تاب اگش تخ

ٍظیفِ ای است کِ تش عْذُ ّوِ ها ّست ٍ اگش دس ایي ٍظیفِ  یک جذیذ، تِ ًَجَاًاى ، ًَتاٍُ گاى ٍ جَاًاى جاهعِ

ي کَتاّی هاى پطیواى خَاّین تَد ٍ اگش تالش کٌین ًتیجِ آى ّویي است کِ قطعاً دس عالن تشصخ اص ای ،کَتاّی کٌین

دس سٍایات تِ ها فشهَدًذ.کِ یکی اص جایگاُ ّای ایي تالش هعوَالً دس هَاقفی است کِ هشدم آهادگی  پزیشش تیطتشی 

ای تیطتشی  داسًذ داسًذ، دس هشاسوی هثل ًیوِ ضعثاى، غذیش، عاضَسا، فاطویِ ٍ سایش هَاسدی کِ هشدم گَش ضٌَ

 تشای پزیشفتي ایي حقایق.

هتعال تِ ّوِ ها ایي تَفیق سا عٌایت تفشهایذ کِ دس هسیش خذهت گزاسی تِ اّل تیت ٍ  اهیذٍاسین کِ اى ضااهلل خذاًٍذ

 ایتام آى تضسگَاساى حذاکثش تالش خَدهاى سا تِ کاس تگیشین ٍ تا تَجِ تِ کوثَد فشصتی کِ االى ّست جولِ تعذی کِ

 سا تشای جلسِ تعذی خَاّین گزاضت. است  "رًَُتِکُنٍتَتَا إلَى اللِّ ِ هِي  "،

 
 ٍ سحوِ اهلل  ٍ تشکاتٍِسالم علیکن                                               
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