ذالغِ ذطثِ ّای ًواظ جوؼِ ترص سطچْاى هَضخ 1395/9/5
ذطثِ اٍل:
حؿطت ػلی (ع )زضًاهِ  53تِ هاله اضتط تِ ًرستیي چیعی وِ سفاضش هی وٌس تمَا ست هی فطهایس:
أَهَطَُُ تِتَمََْى اَللَِِّ ٍَ إِیِثَاضِ طَاػَتِِِ ٍَ اِتِّثَاعِ هَا أَهَطَ تِِِ فِی وِتَاتِِِ هِيْ فَطَائِؿِِِ ٍَ سٌٌَُِِِ اَلَّتِی اَ یَسِؼَسُ أَحَسٌ إِاَّ تِاتِّثَاػَِْا ٍَ اَ یَطْمَى إِاَّ هَغَ جُحَُزَِّا ٍَ إِؾَاػَتَِْا ٍَ أَىْ
یٌَْػُطَ اَللََِّ سُثِحَاًَُِ تِمَلْثِِِ ٍَ یَسُِِ ٍَ لِسَاًِِِ فَإًَُِِّ جَلَّ اِسِوُُِ لَسِ تَىَفَّلَ تٌَِػِطِ هَيْ ًَػَطَُُ ٍَ إِػِعَاظِ
ًرست اٍضا تِ تمَا ٍتطس اظذساًٍس ایثاض ٍفساواضی زض ضاُ اطاػتص ٍهتاتؼت اظ آًچِ زضوتاب ذسا(لطآى) تِ آى اهط ضسُ فطهاى هی زّس ٍتِ
هتاتؼت اٍاهطی وِ زض وتاب اهلل آهسُ فطائؽ ٍٍاجثات ٍ سٌتْا ّواى زستَضاتی وِ ّط وس اظ آًْا هتاتؼت وٌس سؼازتوٌس هی ضَز تا اًىاض ٍؾایغ
ساذتي آًْا زضضماٍت ٍتسترتی هی افتس تِ اٍ فطهاى هی زّس وِ آییي ذساًٍس ضاتا للة زست ٍظتاى یاضی وٌس .یىی اظ چیعّایی وِ ظهیٌِ ٍظایٌسُ
تمَاست ایواى است .ایواى جاى است تمَا لثاس ٍتثلَض آى
ایواى اػتماز تِ اغَلی هحسٍز است وِ تِ تثغ اػتماز ٍایواى تِ ذسای ػعٍجل هی تاضس ٍلی تمَا ػول تِ لَاظم ایي اػتماز است وِ ضاهل ػول تِ
احىام اػن اظ ٍاجثات ٍهستحثات هحطهات ٍهىطٍّات آزاب ٍاذالق ٍغیطُ هی ضَز.
اتي ػثاس اظ ضسَل ذسا(ظ) ًمل هی وٌس وِ فطهَزتساًیس وِ هثل ایي زیي ّواًٌس هثل زضذتی ًَپا ٍضٍیا ثاتت ٍاستَاضی است وِ اغل ٍاساس آى
ایواى ضاذِ آى ظوات آب آى ًواظ ضیطِ آى ضٍظُ ٍتطي ّای آى حس اذالق لماح آى اذَت زیٌی پَست آى حیاءٍذَززاضی اظهحاضم الْی هیَُ
ّای آى هی تاضس پس ّواًطَض وِ زضذت تِ ووال ًوی ضسس هگط تا هیَُ پان ٍطیثص ّوچٌیي ایواى واهل ًوی ضَز هگط تِ تطن اظهحاضم الْی
تطثیِ زیي اسالم تِ زضذت ًطاى زازى جایگاُ ایواى ٍتمَا زضآى حسٍز ٍضؼَض ایي زٍ ضا واهال هطرع هی ًوایس ًثی هىطم اسالم هی فطهایس اغل
ایي زضذت ایواى است وِ سایط اجعای آى وِ ػثاضت اظ احىام ٍازاب ٍاذالق وِ هطوَل تمَا ّستٌس ضاذِ ٍتطي ٍضیطِ ٍهیَُ آى هی تاضٌس
اًثیاءٍاٍغیاء الْی ّوَاضُ زض زػاّا تا تؿطع ٍاستغاثِ ووال ایواى ضا اظ پطٍضزگاض تماؾا هی وطزًس ووال ایواى اًساى ضا تِ للِ ّای فؿیلت ّسایت
هی وٌس ٍّوِ فؿیلت ّا زضسایِ ایواى واهال تِ زست هی آیس ایواى زاضای زضجات تی ضواضی است وِ اًساى تا ایثاض ٍفساواضی ٍػول زلیك
ٍهرلػاًِ تِ طاػت پطٍضزگاض هی تَاى تِ للِ ّای تلٌس آى زست پیسا وٌس ایواى اظسِ ضوي تطىیل هی ضَز -1.تاٍض للثی تِ حمایك ػالن تاٍض تِ
غیثت یؼٌی یىتایی ذساًٍس ٍٍجَز فطضتگاى ٍلیاهت ٍواضگعاضاى ٍّازیاى تطط اظًاحیِ پطٍضزگاض ػالن (اًثیا ٍاٍغیا) آًاى تِ ٍیژُ ایواى تِ چْاضزُ
ًَض پان ٍائوِ هؼػَهیي (ع) -2اػالى ٍاظْاض تاٍض ٍضْازت آًْا  -3ػول تِ فطهاى ّای پطٍضزگاض ٍفطستازگاى اٍ ٍائوِ هؼػَهیي (ع) ّطچِ
زضجاى اًساى ایي تاٍض ٍاػتماز تیص تط ًفَش هی وٌس ٍّوِ ٍجَز اًساى ضا زضطاػت الْی ذاؾغ تط وٌس ذَف ٍهطیت الْی زضجاى اًساى حاون ضَز
تمَا ٍٍضع تطجَاضح اًساى هسلط ضسُ اًساى تِ ووال ًعزیه تط هی ضَز

ذطثِ زٍم :
یىی اظ هحَضّای هْن سرٌاى همام هؼظن ضّثطی زضجوغ تسیجیاى پیطاهَى تسػْسی آهطیىا تَز
ضّثط هؼظن اًمالب اسالهی پیص اظ ضىل گیطی تطجام ًیع تاضّا ٍتاضّا تطتسػْسی ٍغیط لاتل اػتواز تَزى زضوي چَى اهطیىا تاویس وطزُ تَز
هتاسفاًِ زض آى ظهاى تطذی اظ فْن ایي حىوت ًاتَاى تَزًس ٍتطذی شّي ّاهجصٍب اهطیىا تَاى ایي فْن ضاًساضتٌس وِ زٍلت استىثاضی اهطیىاتِ
ػْس ذَز ٍفا ًرَاّس وطز ًٍمؽ وٌٌسُ تَافمات ذَاّس تَز ظٍضگَیی ٍپطهسػایی آهطیىا یی ّا اظلثل ًیع ضٍضي تَز اها هتاسفاًِ تطذی زضن اظم
تطای ایي همػَز ضاًساضتٌس ٍاظ ایي جْت اظم تَز تاتطجاهی غَضت تگیطز ٍهطرع ضَز وِ اهطیىا ذائي تِ تؼْسات ذَز پایثٌس ًرَاّستَز یىی اظ
هحَضّای هْن تیاًات غطیح ضّثط هؼظن اًمالب تَز وِ فطهَزًس زٍلت وًٌَی اهطیىا زضلؿیِ تَافك ّستِ ای ترلف ّای هتؼسزی تا ااى اًجاى زازُ
است تاظُ تطیٌص تحطین 10سالِ است اگط ایي تحطین تطَز لطؼا ًمؽ تطجام است ٍتساًٌس لطؼا جوَْضی اسالهی زض تطاتط آى ٍاوٌص ًطاى ذَاّس
زاز ًىتِ هْن زضایي هیاى آى است وِ اگط اهطیىا تحطین زُ سالِ ضا اػوال ًوایس ایطاى اسالهی ذاهَش ًرَاّس ًطست ٍٍاوٌص لطؼی جوَْضی
اسالهی تاػث ػَؼ ضسى غحٌِ ذَاّس ضس
5آشضسالطٍظ تطىیل تسیج تِ فطهاى اهام ذویٌی (ضُ) زضسال 1351است ضٍظ تسیج هستؿؼفیي تسیج لطىط هرلع ذساست وِ هطظ ًوی ضٌاسس ًِ
هطظ جغطافیایی ًِ هطظ لَهی ًٍژازی ًِ جٌسیت ٍٍؾؼیت سٌی .تسیج تسًِ فؼال جاهؼِ است وِ اظالطاض هرتلف جاهؼِ یاضگیطی وطزُ ًٍواز لسضت
ٍػعت هتىی تطتَزُ هطزم هی تاضسٍتسیجی ػٌػطی است هطزهی وِ تا ایواى ٍتػیطت ٍاتحاز اظحیثیت ٍضطافت جاهؼِ ٍاضظش ّای زیٌی ٍاًمالتی
ٍزیي پاسساضی ٍغیاًت هی وٌس ّفتِ هثاضن تسیج فطغتی است تطای تَجِ تِ ایي اضظش ّا ٍهْوتطیي ٍظیثا تطیي ضوي ٍذویطهایِ اًسیطِ تفىط
تسیجی ذساهحَضی است
21غفط سالطٍظ ضحلت پیاهثط اوطم (ظ) ٍّوچٌیي ضْازت اهام حسي هجتثی (ع) است اهام غازق (ع) زضتیاى حال هؼٌَی اهام حسي (ع) هی
فطهَز .اهام هجتثی (ع) ػاتستطیي هطزم ظهاى ذَز تَز تسیاض حج تِ غَضت پیازُ ٍگاُ تا پای تطٌِّ تِ جای هی آٍضز ٍّویطِ اٍ ضا زضحال شوط
گفتي هی زیسًس ٍّطگاُ آیِ( یا ایْا الصیي آهٌَا ) ضا هی ضٌیسًس پاسد هی گفت (لثیه اللْن لثیه) ذساًٍسا گَش تِ فطهاى تَام
سی ام غفط سالطٍظ ضْازت اهام ضؾا (ع) ذسهت ضوا زٍستساضاى اّلثیت تسلیت ػطؼ هی ًوایین
ٍلتی ًام ضطیف اهام ضؾا (ع) ضا هی ضٌَین هْوتطیي ٍیژگی آى حؿطت وِ تایس تِ شّي هتثازض ضَز
اًتمال غطیح تطیي پیام ّای ٍایی تِ هطزم است .اهام ضؾا (ع) زضتیي ّوِ ائوِ ّسی غطیح تطیي پیام ّای ٍایی ضاتِ هطزم هٌتمل وطزًس ٍهی
تَاى گفت اهام ضؾا (ع) زضتیاى ٍزػَت تِ اهط اهاهت ٍ ٍایت اظجْاتی غطیح تطیي اهام تَزًس
10آشضهاُ ضْازت آیت اهلل سیس حسي هسضس ضٍظهجلس است هْوتطیي ٍظیفِ هجلس ًظاضت زضست تط لَاًیي است اهطٍظ هجلسی تَاًوٌس است وِ
لَاًیي ذَتی ضاتِ تػَیة تطساًس ًٍظاضت زضست زاضتِ تاضس
یىن ضتیغ ااٍل ّجطت ضسَل ذسا (ظ) اظهىِ تِ هسیٌِ ،هثسا تاضید ّجطی لوطی لیلِ الوثیت ضثی وِ حؿطت ػلی (ع) تِ جای ضسَل ذسا زضتستط
ذَاتیسى ٍلتی وِ ذساًٍس حؿطت ضا اظًمطِ وفاض تاذثط وطز وِ آًاى لػس زاضًس اٍ ضا تِ لتل تطساًٌس حؿطت ػلی (ع) ضة زض تستط حؿطت
ذَاتیسى .تسیي تطتیة وفاضًتَاًستٌس ًفطِ ذَزضاػولی ًوایٌس.

