نذاء اإلمبم الخبمنئي الى حجبج بيث هللا الحرام لعبم 1341

Archive of SID

جىجيهبت
قيبدية

نذاء اإلمبم الخبمنئي
الى حجبج بيث هللا الحرام لعبم 1341

ثسى هللا انشحًٍ انشحٛى
ٔ انحًذ هلل سة انؼبنً ٔ ٍٛصهٗ هللا ػهٗ سٛذَب
يحًددذ انًصددى ٗ ٔآنددّ انىٛجددٔ ٍٛصددحجّ
انًُزدج. ٍٛ
إٌ انكؼ جخ ان شش ٚخ ان ز ْٙ ٙس يض انٕ حذح
ٔان ؼضح ٔيظ ٓش انزٕح ٛذ ٔان قٛى انشٔح ٛخ،
رسز ضٛف ف ٙيٕ سى ان حح قهٕ ثب ي ؼ ًخ ثبن شٕق
ٔاأل يم ،رٕخ ٓذ يٍ كم أس خبء انًؼ ًٕسح إ نٗ
ي ٓذ اإل سالو يد ٛجخ د ػٕح ا نشة انده ٛم يشددح
َذاء انزهجٛخ .إٌ األيخ اإلساليٛخ رسزىٛغ اٌٜ
أٌ ر شبْذ ثؼ  ٌٕٛيٕ فذٓٚب انًدزً ؼُ ْ ٍٛب يٍ
أصقبع انؼبنى ،صٕسح يصغشح يٍ سحبثخ سبحزٓب
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ٔرُٕػ ٓبٔ ،ػ ًق اإلً ٚبٌ ا نز٘ ٚح كى ق هٕة
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ْزا ا نذ ٍٚانحُ ٛفٔ ،أٌ ر قذس

ْزا

دذٚشا
دّ رقد
دم ند
دز٘ اليثٛد
دم اند
دٛذ انٓبئد
انشصد
صحٛحب.
إٌ يؼشفزُب ثزارُب يٍ خذٚذ ،رسبػذَب َحٍ
انً سهً ٍٛػ هٗ أٌ َ ؼشف انًكب َخ انالئ قخ ث ُب
ف ٙػبنى انٕٛو ٔانغذٔ ،أٌ َسٛش ثبردبْٓب.
إٌ رُبي ٙيٕخخ انصحٕح اإلساليٛخ ف ٙػبنًُب
انًؼب صش ،حق ٛقخ رج شش األ يخ اإل ساليٛخ ث غذ
سؼٛذ .فً ُز أٌ ثذأد ْزِ االَىال قخ انقٕ ٚخ
ق جم ثال ثخ ػ قٕد ،ثبَز صبس ان ثٕسح اإل ساليٛخ
ٔقٛبو انُظبو اندًٕٓس٘ اإلسالي ،ٙساحذ أيزُب
انؼظً ٛخ رز قذو ثالرٕ قفٔ ،أصا نذ ػق جبد يٍ
طشٚقٓددب ٔاسددزٕنذ ػهددٗ خُددبدقٔ .إرا كددبٌ
دبنٛت
د ٙأسد
دذ فد
دٍ انزؼقٛد
دزكجبسقذ صاد يد
االسد
ػذا ئّ ٔ ثزل خ ٕٓدا ثبْ ظخ انزكه خ نًٕاخ ٓخ
اإل سالو ،فزنك ث سجت ْزا انز قذو َ سّ .إٌ يب
 ٚقٕو

ثّ ان ؼذٔ

يٍ خ ٕٓد إػالي ٛخ ٔا سؼخ

انُ ىبق إل شبػخ ان خٕف يٍ اإل سالؤ ،انً حبٔالد
انًز ٕٓسح ان ز ٚ ٙقٕو ث ٓب نضسع ان خالف ثٍٛ
يخز هف انىٕا ئف اإل ساليٛخ ٔإ ثبسح انؼ صجٛبد
ٛخ ٔ ،يب ٚذأة ػه  ّٛيٍ ا خزالق ػذٔ
انىبئ
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ْٔ ً ٙنه سُخ يٍ ان شٛؼخ ٔنه شٛؼخ يٍ ان سُخ،
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ٔ ثث ان ش قخ ٔان شقبق ث ٍٛا نذٔل اإل ساليٛخ،
ٔانسددؼ ٙنزصددؼٛذ انخالفددبد ٔرحٕٚهٓددب إنددٗ
ػذأاد َٔضا ػبد غٛشقبث هخ نه حمٔ ،ا سزخذاو
األخٓضح االسزخجبسارٛخ ٔاندبسٕسٛخ نحقٍ سًٕو
ان سبد ٔان ح شبء ف ٙص ٕف ان شجبة ... ،فإٌ
كم ر نك ال ٚخشج ػٍ كٕ َّ سدٔد ف ؼم يشرج كخ
ٔػ شٕائٛخ أ يبو حش كخ األ يخ اإل ساليٛخ انًزُ ٛخ
ُىب ْب ان سذٚذح
ٔخ

ف ٙطش ٚق ان صحٕح ٔان ؼضح

ٔانحشٚخ.
ان ٕٛو،

نى  ٚؼذ ان ؼذٔ ان صٓ َٕٙٛػًال قب

الٚقٓش ،خالفب نًب كبٌ ػه ّٛانحبل قجم ثالثٍٛ
ػب يب ؛ ٔ نى  ٚؼذ األيشٚك ٔ ٌٕٛانغشث ْ ٌٕٛى
أ صحبة ان قشاس ف ٙان ششق األٔ سط دٌٔ ي ُبصع،
خال فب ن ًب كبٌ ػه  ّٛان حبل ق جم ػ قذ ٍٚيٍ
انضيٍ؛ ٔنى رؼذ انزقُٛخ انُٕٔٚخ ٔغٛشْب يٍ
انزقُ ٛبد انًؼ قذح ثؼ ٛذح ػٍ يز ُبٔل ان شؼٕة
انً سهًخ ف ٙانًُى قخ ٔ نى ر ؼذ ثبنُ سجخ ن ٓب
أحال يب ثؼ ٛذح انً ُبل ،خال فب ن ًب كبٌ ػه ّٛ
انحددبل قجددم ػقددذ يددٍ انددضيٍ .إٌ انشددؼت
ان ه سى ْٕ ُٙٛان ٕٛو ث ىم انًقبٔ يخٔ ،ان شؼت
 ْٕ www.SID.irنٕ حذِ يحىِّى انٓ ٛجخ انضائ خ
انهج ُبَٙ
نهك ٛبٌ ان صٓ ٔ َٕٙٛفبرح حشة ا ند  ٕٚ ٣٣يب
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دم
دٕ حبيد
دْ ٙد
دؼت اإلٚشاَد
دٕص)؛ ٔانشد
دشة رًد
(حد
انشاٚخ ٔيقزحى انؼقجبد صبػذا َحٕ انقًى.
إٌ أيش ٚكب انً سزكجشح ان ز ٙرضػى نُ سٓب
قٛددبدح انًُىقددخ اإلسدداليٛخٔ ،انزدد ٙرشددكم
انحبي ٛخ انشئ ٛسٛخ نهك ٛبٌ ان صٓ،َٕٙٛ

قذ

ٔق ؼذ ف ٙانٕس طخ ان ز ٙأٔ خذرٓب ثُ سٓب فٙ
أفغبَسزبٌ ،كًب أَٓب ثذأد رُؼضل ف ٙانسبحخ
انؼشاقٛددخ ثؼددذ كددم رهددك اندددشائى انزددٙ
اسركجز ٓب ث حق ان شؼت انؼشا قٔ ،ٙأَ ٓب

فٙ

ثبكسزبٌ انًُكٕثخ أصجحذ يجغٕضخ أكثش يٍ أ٘
ٔ قذ ي ضٗ .إٌ اندج ٓخ انًؼبد ٚخ نإل سالو ان زٙ
ظ هذ ن ًذح قشَ ٍٛيٍ ا نضيٍ رزحكى ف ٙي صٛش
ان شؼٕة اإل ساليٛخ ٔدٔن ٓب ثظ هى ٔرؼ سفٔ ،رُ ٓت
ثشٔار ٓب َٓ جب ،ر شٓذ ان ٕٛو صٔال َ ٕر ْب
ٔرصذ٘ انشؼٕة انًسهًخ نٓب ثشدبػخ ٔثسبنخ.
ٔف ٙانًقبثم ،أصجحذ حشكخ انصحٕح اإلساليٛخ
رزقذو ٔرزؼًق أكثش فأكثش ػهٗ يش األٚبو.
إٌ ْزِ األٔضبع انز ٙرجؼث ػهٗ األيم ٔرحًم
يؼٓب انجشبسح ،الثذ نٓب  -يٍ خٓخ  -أٌ رذفغ
ث ُب َ حٍ ان شؼٕة انً سهًخ إ نٗ ي سزقجم يُ شٕد
أكجش يٍ أ٘ ٔقذ يضٗ ،كًب ُٚجغ ٙنٓب -
ثثقخ
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رجقُ ٛب ثذسٔ سٓب ٔػجش ْب
يٍ خ ٓخ أ خشٖ  -أٌ ُ
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أك ثش ٔػ ٛب ٔٚق ظخ يٍ أ٘ ٔ قذ ي ضٗٔ .ال شك أٌ
ْددزا انخىددبة انؼددبو ٚدؼددم ػهًددبء انددذٍٚ
دجبة،
دٔ ٍٛانشد
دٔ ٍٛٛانًثق د
دبدح انسٛبسد
ٔانقد
دءالء
دت ْد
دشْىٚٔ ،ىبند
دٍ غٛد
دش يد
دضي ٍٛأكثد
يهزد
ثبنًدبْذح ٔانشٚبدح.
ٚخبطجُب انقشآٌ انكشٚى ثُجشح ثهٛغخ ٔحٛخ
فٛقٕل" :كُزى خٛش أيخ أخشخذ نهُبط ،رأيشٌٔ
ثبنًؼشٔف ٔرُ ٌٕٓ ػٍ انًُ كش ٔرءي ٌُٕ ثبهلل".
فإٌ األ يخ اإل ساليٛخ ح ست خ ىبة ان ؼضح انقشآ َٙ
ْزا قذ أخشخذ نهجششٚخ ٔ ،إٌ انٓذف يٍ ٔخٕد
ْددزِ األيددخ ْددٕ إَقددبر انجشددشٚخ ٔرحقٛددق
انخٛشنٓب.
ك ًب أٌ انٕا خت انكج ٛش انًه قٗ ػ هٗ ػبرق
ْزِ األ يخ

ْٕ األ يش

ثبنًؼشٔف ٔانُ ٓٙ

ػٍ

انًُكش ٔاإلًٚبٌ انشاسخ ثبهلل رؼبنٗٔ .اليؼشٔف
أ سًٗ

يٍ إَ قبر ان شؼٕة

يٍ

ثشاثٍ ُْ ًٛخ

اال سزكجبس ان شٛىبَٛخ ،ك ًب أ َّ ال يُ كش أث شغ
يٍ انزجؼٛخ نهًسزكجشٔ ٍٚخذيزٓى .إٌ يسبػذح
انشددؼت ان هسددىٔ ُٙٛانًحبصددش ٍٚفدد ٙغددضح،
دزبٌ
دؼٕة أفغبَسد
دغ شد
دذ يد
دبطف ٔانزؼبضد
ٔانزؼد
دزبٌ ٔانؼددشاق ٔكشددًٛشٔ ،انًدبْددذح
ٔثبكسد
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ٔانًقبٔيدددخ أيدددبو انؼدددذٔاٌ األيشٚكدددٙ
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ٔان صٓٔ ،َٕٙٛان سٓش ػ هٗ ٔ حذح انً سهً،ٍٛ
ٔيكبفحخ األٚذ٘ انٕسخخ ٔاألنسٍ انؼًٛهخ انزٙ
ر حبٔل انً سبط ث ٓزِ انٕ حذح َٔ ،شش ان صحٕح
ٔان شؼٕس ثبنً سءٔنٛخ ٔاالن زضاو ث ٍٛان شجبة
انً سهً ٍٛف ٙخً ٛغ األق ىبس اإل ساليٛخ ... ،كم
ر نك  ٚؼذ ي سءٔنٛبد خ سًٛخ ره قٗ ػ هٗ ػٕا رق
انخٕاص يٍ أثُبء األيخ.
إٌ انً شٓذ انشا ئغ ا نز٘ ٚج هٕسِ ان حح،
ٚش شذَب إ نٗ انً دبالد انًالئ ًخ نهق ٛبو ث ٓزِ
انً سءٔنٛبدٚ ٔ ،ذػَٕب إ نٗ ي ضبػ خ انؼ ًم
ٔانًٓى.
ٔ انسالو ػهٛکى ٔسحًخ هللا
سٛذ ػه ٙانحس ُٙٛانخبيُئٙ
األٔل يٍ ر٘ انحدخ انحشاو ْ13٣1د  .ق

www.SID.ir

Surf and download all data from SID.ir: www.SID.ir
Translate via STRS.ir: www.STRS.ir
Follow our scientific posts via our Blog: www.sid.ir/blog
Use our educational service (Courses, Workshops, Videos and etc.) via Workshop: www.sid.ir/workshop

