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زو فٓ ٛب اإل طبءح إ نٗ طحبثخ انُ جٙ

األػ ظى (ص)

أٔ انً ظبص ثأي ٓبد ان ًؤيُ،ٍٛ

ٔفًٛب ٚهَ ٙض انجٛبٌ:
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(ص)  ْٙٔ ،فزٕٖ رظذر ػٍ ػهى طحٛح،

ٔ ػٍ إدران ػً ٛك نخ طٕرح يب  ٚمٕو ثّ أ ْم
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انفز ُخٔ ،رؼ جز ػٍ

زص ػ هٗ ٔ ذح انً ظهً.ٍٛ
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ٔيًب ٚشٚذ يٍ أًْٛخ ْذِ انفزٕٖ أَٓب طبدرح
ػٍ ػبنى يٍ وجبر ػهًبء انًظهًٔ ٍٛيٍ أثزس
مذ األػه مٗ
مبرِ انًزشم
مٛؼخ ٔثبػزجم
مغ انشم
يزاخم
نهدًٕٓرٚخ اإلطاليٛخ اإلٚزاَٛخ.
إَ ُ ٙيٍ يٕ لغ انؼ هى ٔ يٍ ٔا لغ انً ظؤٔنٛخ
ان شزػٛخ أ لزر أٌ ان ظؼ ٙنٕ
فممزعٔ ،أٌ االخممزال

ذح انً ظهًٍٛ

ثمم ٍٛأطممحبة انًممذاْت

ًا ف ٙدا ئزح
اإل طاليٛخ ُٚج غ ٙأٌ ٚج مٗ يح ظٕر
ف ٙا نزأ٘ ٔاالخز ٓبد ث ٍٛانؼه ًبء
اال خزال
ً
ٔأ طحبة ا نزأ٘ ٔأال ً ٚض ٔ ذح األ يخ .ي ظذالب
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و ًب أ لزر أٌ وم يٍ ٚذوَ ٙبر انفز ُخ ثٍٛ
انًظممهً ٍٛآثممى ،يظممزحك نؼمممبة هللا ٔإَكممبر
انُبص.
اٌ األسْممز انشممزٚف نٛممذػٕ انًظممهً ٍٛألٌ
مٕا ٔ ،أٌ
ً ٔالٚزفزلم
مم هللا خًٛؼ مب
مًٕا ثحجم
ٚؼزظم
ٚدً ؼٕا خ ٕٓدْى نهؼ ًم يٍ أ خم رف ؼخ اإل طالو ،
ٔ ٔ ذح انً ظهً ٔ ، ٍٛػشح األٔ طبٌ ٔ ،إر طبء
انظممالو ثمم ٍٛانُممبص ػهممٗ اخممزال

أدٚممبَٓى

ٔيذاْجٓى ٔ أخُبطٓى .
ً
www.SID.irث ٛبٌ األس ْز أٌ ي ظز وب َذ دائ ًب
ُِٕٔ ٚ
طممجبلخ نهؼًممم ػهممٗ انزمزٚممت ثمم ٍٛيممذاْت
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انًظممهً ٍٛػهممٗ يممُٓح االػزممذال ٔانزٕطمم

ٔاالخز ًبع ػ هٗ انمٕا طى انً شززوخٔ ،أَ ٓب
ثبدرد إ نٗ إَ شبء دار نهزمز ٚت ث ٍٛان ًذاْت
ضى

طفٕح

يٍ أ ْم انؼ هى ٔا نذٔ ٍٚا نزأ٘

ٔانثمب فخ ٔانظٛب طخ يٍ يخز هف ثالد اإل طالو،
خًؼ ٓى َ جم انم ظذ ٔػ ًك انف ٓى ٔ طذق انُ ٛخ
ٔانؼًم ػهٗ يزضبح هللا طجحبَّ ٔرؼبنٗ.
ٔخزب يب

فئٌ األس ْز ان شزٚف  ٕٚخّ رح ٛخ

طبدلخ نإليبو ػه ٙخبيُئ ٙػهٗ فزٕاِ انكزًٚخ
ان ز ٙأ رذ ف ٙأٔاَ ٓب ن ززأة ان ظذع ٔرغ هك
مٌٕ
مبنٗ أٌ ركم
مذػٕ هللا رؼم
مخٚٔ ،م
مٕاة انفزُم
أثم
فبر حخ خ ٛزٔ ،ثذا ٚخ نؼ ًم خبد يٕ طٕل ،ند ًغ
ذا ػٍ د ػبٖٔ
انً ظهً ٍٛػ هٗ وه ًخ طٕاء ثؼ ًٛ
انغهٕ ٔانزطز ٔ ،دػبح انفزلخ ٔانخال .
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