
 

 کاشْب دز تواهِی ذزات عالن است    اش هغــسب آفتاب  کٌـد هی گْیا طلْع      

 استهحزم  کَ ًاهشرستخیز عام  ایي    خْاًوش قیاهِت دًیا تعید ًیست  گس

 بسن اهلل الرحمن الرحين

 السالم علي الحسين و علي علي بن الحسين و علي اوالد الحسين و علي اصحاب الحسين

  صیاست ػاضَسا ) هطلة دٍم( پیام ّایی اص

 صذای پای هحشم هی آیذ 

دلْا سیاُ پَش اتاػثذاهلل)ع( هی ضًَذ ٍ کَچِ ٍ خیاتاى ٍ تاصاس ّوِ ّوشاُ 

پَضٌذ ّش یک اص ها چگًَِ تش ًؼوت سسیذى تِ هحشم دیگش  دل، سیاُ هی

 تاضین .ضکشگضاس 

  استٍاسطِ فیض ٍسٍد تِ هحشم ٍجَد هقذس حضشت صّشا سالم اهلل ػلیْا

 

کٌاس سفشُ هؼشفتی اتاػثذاهلل سٍصیْای هؼشفتی خاظ تِ ّش کس 

هی سسذ فقط کافی است تا تشای دسیافت آى سٍصیْا آهادُ تاضین ٍ 

 کٌٌذ . توام سلَلْای تذًواى ایي آهادگی سا اػالم

******** 

تٌذُ دس قشائت صیاست ػاضَسا اص خذا دسخَاست   اللْن اجؼلٌی...

ًَس جذیذ ،   ا تَسل تِ هحشم اص خذاجؼل جذیذ هی کٌذ اٍ ت

 هی کٌٌذ سستگاسی جذیذ، فالح جذیذ، ػلن جذیذ ٍ ... سا طلة

******** 

اللْن اجؼلٌی... اگش کسی دس قشائت صیاست ػاضَسا تِ دسخَاست 

ّای هطشح ضذُ دس صیاست دست یاتذ تِ یقیي ًَس ٍجَدی اٍ تِ 

ُ صیاست دیگشاى سشایت هی کٌذ ًَسی کِ اص دػاّای اجاتت ضذ

ػاضَسا تش ٍجَد اٍ ساطغ هی ضَد ًِ تٌْا صًذگی خَد فشد سا 

 ذ .ٌهی یات ًجات هی تخطذ تلکِ دیگشاى ًیض تا اٍ ًجات

******* 



اللْن اجؼلٌی... اص قشائت صیاست ػاضَسا ایي ًکتِ دسیافت هی ضَد کِ ّشکس 

تا تاضین ٍ ّشکجا تاضین ٍ گشفتاس ّش آلَدگی کِ تاضین اها اجاصُ داسین 

تقاضای تغییش ٍ تحَل جذیذ ٍ جؼل جذیذی داضتِ تاضین صیشا سفشُ هؼشفتی 

 ًیست . حسیي فاطوِ)ع( تش سٍی ّیچ کس تستِ

******* 

اللْن اجؼلٌی: آى کس کِ صیاست ػاضَسا سا تا هؼشفت قشائت هی کٌذ تِ یقیي 

تاٍس داسد کِ ٌَّص صهاى دسیافت ّیچ یک اص جایگاُ ّای هؼشفتی اٍ تِ پایاى 

ًشسیذُ است ٍ تٌذُ تشای سسیذى تِ هقاهات هؼٌَی ّویطِ فشصت داسد فقط 

 تاضذ . کافی است کِ خَد طالة آى هقاهات

******* 

اللْن اجؼلٌی ... کسی اجاصُ ًذاسد دس کٌاس سفشُ هؼشفتی اتاػثذاهلل گواى کٌذ 

دٍسی اص سرایل اخالقی ٍ دست یاتی تِ حسٌات اخالقی تشای اٍ هیسش ًیست 

س صیاست چٌذیي تاس اص خذاًٍذ سثحاى تقاضای سسیذى تِ جایگاُ ّای صیشا د

هؼشفتی سفیؼی سا داسد کِ دس ضشایط هؼوَلی کسی تِ خَد اجاصُ دست یاتی 

 ًوی دّذ .تِ ایي هقاهات سا تِ خَد

 

 

******* 

اللْن اجؼلٌی... تٌذُ دس صیاست ػاضَسا تِ ارى حضشت حق قصذ 

ام تَجِ اش سا تِ خَد جلة هی تشتیت خَیص سا داسد یؼٌی اٍ تو

کٌذ ٍ تاٍس داسد کِ اگش هيِ ٍجَدیص اص سرایل پاک ضَد تِ یقیي 

دست یاتی تِ هقاهات سفیغ آساى تش خَاّذ تَد صیاست ػاضَسا 

تٌذُ سا تِ جایی هی سساًذ کِ سخي اٍ یک سخي است اللْن 

  ًفسی ظلوتُ

****** 



 تذُخذایا هشا دس ایي هقام قشاس    اللْن اجؼلٌی

هاى تشای اٍ ّیچ گاُ گواى ًوی کٌذ ص اهام حسیي ػلیِ السالم تٌذُ ػاسف تِ

گزضتِ ٍ پیش ضذُ است ٍ دسخَاست هقاهات هتؼالی تشای اٍ هیسش ًیست 

تلکِ اٍ خذای خَیص سا چٌذاى تی ًْایت هی تیٌذ کِ پیشی ٍ کٌْسالی ٍ 

آلَدگی اخالقی ٍ گشفتاسیْای سٍصهشُ خَد دس هقاتل ػظوت خذای سثحاى 

 جؼلیي  ّیچ است اص ایي سٍ چٌذیي تاس تکشاس هی کٌذ اللْن

 

هي هی تَاًن خَب تاضن اٍ تاٍس داسد تا ٍالیت اتاػثذاهلل ّوِ چیض دسست هی 

 .ضَد

******* 

اللَُّهنَّ اْجَعْلنِي فِي َهَقاِهي َهَذا ِهوَّْن تََنالُُه ِهْنَك »

 )هطلب اول(« َصلََىاٌت َو َرْحَوٌة َو َهْغِفَزة

 

خدای سثحاى زا سپاس گرازین کَ تْفیق ّزّد تَ هاٍ هحسّم 

ی زا ًصیة ها کسدٍ است، حکایت ّزّد ُس یک اش ها تَ دیگس

زسٌد شیسا دز  هحسّم هتفاّت است گسُّی تَ هحسم دیگس هی

هثال  هحسم گرشتَ اهتیاش کاهل تٌدگی زا کسة ًکسدٍ اًد

آًاى هثال ضاگشدی است کِ اهتیاص ٍسٍد تِ سال تاالتش سا اص دست 

ّای خَیص سا  دادُ است ٍ تایذ دس ّواى کالس تواًٌذ ٍ آهَختِ

هشٍس کٌذ. تشای گشٍّی ٍسٍد تِ هحشم دیگش اص جْت کسة ًکشدى 

اًذ اها  اهتیاص خاظ ًیست تلکِ آًاى اهتیاص الصم سا تِ دست آٍسدُ

اًذ کِ اص اهتیاص کسة  ّایی داضتِ دس ایي هیاًِ غفلت ّا ٍ ًقصاى

اًذ ایي گشٍُ الصم است تشای  ی الصم سا ًثشدُ ی خَیص تْشُ ضذُ

دست آٍسدّای هحشم ٍ دٍسی اص ّش ًَع غفلت ٍ کن کاسی  تثثیت

 ضًَذ  ٍاسد هحشم دیگش



 

 

ُا پشت  گسٍّ سْم هحسّم گرشتَ زا تَ تِتسیي شکل ّ ّاالتسیي تِسٍ

اًد دز آى هحسّم تحت عٌایات ّ تأییدات خاص اتاعثدهللا قساز  سس گراشتَ

حة هحشم اسادُ اها ػلت ٍسٍد آًاى تِ هحشم دیگش آى است کِ صا اًد گسفتَ

ّای  کشدُ است تا تشای ایي گشٍُ ًَسٌ ػلی ًَس ایجاد کٌذ. فضیلتی تش فضیلت

سثحاى اسادُ کشدُ است تا  ی آًاى تیافضایذ تِ ػثاستی دیگش خذاًٍذ گزضتِ

قذس ضٌاسی آًاى سا قذسداًی کٌذ ٍ اص حُسي تٌذگی آًاى تطکش کٌذ تا 

 .گشداًذ  واىی آًاى سا دس ضیافت حسیٌی هْ ّای آهادُ قلة

ی اعضای  ی هحسم آى است کَ ُوَ ی قاتل تْجَ ضیافت خاًَ ًکتَ اها

ی  گیش هذسسِ خاصیت چطن شًْد ایي گسُِّا تس سس یک سفسٍ جوع هی

ًطاًذ ٍ ّوِ سا دس  اتاػثذاهلل آى است کِ ّوِ سا تش سش یک سفشُ هؼشفتی هی

هحشم ًثشدُ  ای اص دّذ تا آى کس کِ سال قثل تْشُ کٌاس یکذیگش جای هی

ّایص اص هحشم چٌذاى تَدُ کِ  است ضشهٌذُ ًطَد ٍ ٍ آًکس کِ تْشُ

خذاًٍذ سثحاى اص تاب تطکش اص اٍ تِ ایي هحشّم دػَتص ًوَدُ 

 .ًطًَذ  ی خَیص است هغشٍس اص کشدُ

هِواًاى هحسم ُس کَ ُستٌد اش ُس کجا ُستٌد ُوَ دز یک 

خْاى  ًشیٌٌد تا اش کالس هعسفتی ّ دز کٌاز یکدیگس هی

 کٌٌد.  ی هحسم اهسال زشقی ًْ ّ هعسفتی جدا کسة گستسدٍ

 

اهیذ کِ تِ لطف حاجی تِ حج ًشفتِ ری الحجِ هحشّم اهسال ّش 

  یک اص ها هحشّهی هتفاٍت اص ّش سال تاضذ.

 

هدهی هب اگشیپه مطهر امام حسین علیه السالم  

لواتص 
 

 

 

 


