
 بسم اهلل الرمحٰن الرحیم
 جان و دله فدای جنال محند است

 خاکه نثار کوچه آل محند است           

اص  2102ًواهجش  22خالصٔه خغجَ جوؼَ ایشاد فشهودٔه دضشد اهیش هوهٌبى ایذٍ اللَ رؼبلی ثٌصشٍ الؼضیض دس 
 ثیذ فزوح هوسدى، لٌذىهسجذ 

« یبساى خذا»اًصبساللَ و دسجھذ رکویل آى روصیَ ثَ دؑثیبى ػلذ و اھذاف ثؼضذ دضشد هسیخ هوػو
 گطزي

 اسرجبط ثب خذاوًذ هزؼبل اسذػلذ ثؼضزطبى رشثیذ لوای اخاللی و ثشلشاسی 

 خیلی الصم اسذ«دػب»صجش و صلٰوح  ،جھذ رکویل و اضبػذ ھذف اهبم صهبى

هوسدى ‘‘ثیذ فزوح ’’هسجذ سھجشهب دضشد خلیفخ الوسیخ الخبهس ایذٍ اللَ اص  2102ًواهجش  22جوؼَ،
 صًذٍ پخص گشدیذ. ایصثبًھبی هخزلف سوی ضجکَ این ری خغجَ جوؼَ ایشاد فشهودًذ کَ ثب رشاجن ثَ  ،لٌذى

ل دضشد هسیخ دس ساثغَ ثَ ػلذ و ھذف ثؼضذ دضشد هسیخ هوػود همزجسبد و الوا دضشد گشاهی
هشا دس ایي صهبى جھذ ادیبی .دضشد هسیخ هوػود هی فشهبیٌذ کَ خذاوًذ هزؼبل هوػود سا ًمل کشدًذ

کٌٌذ کَ خذاوًذ هوجود رشلی ایي هبهوس کشدٍ اسذ.هي هجؼوس ضذٍ ام رب هشدم دس ایمبى  ،ایوبى هجذد
ایي کَ ثَ دًیب ثٌوبیبًن کَ رب و  پبداش ًیکی ھب و سضای ثذی ھب هی دھذ،ھسذ و دػبھب سا اسزجبثذ هی کٌذ

چٌبى ایوبًی ثش خذاوًذ  دًذ کَ هي هی خواھنافضوایطبى چغوس اًسبى رب خذاوًذ هزؼبل هی رواًذ ثشسذ.
بى ثیبوسد وی اص صھش گٌبٍ هصوى ثوبًذ.هي دسزوس دادٍ کسی ثَ خذاوًذ هزؼبل ایواگش هزؼبل آوسدٍ ضود کَ 

 ضذٍ ام کَ لوای اخاللی سا رشثیذ کٌن.

جسزجوی خذاوًذ هجبھذٍ اسذ،یؼٌی ثَ فشهودًذ کَ جھذ رکبهل ایوبى و رشک ثذیھب ًیبص  دضشد واال
ئَ اسا.دضشد هسیخ هوػود خودضبى ًیض ًووًَ و الگوھبی ایي ثشای هب ثَ ػول ثیبیذثب اخالظ هزؼبل 

دضشد  ی خویصاکَ سشداس و فشهبًشو ًیکویی ھبی ػجبداد و اخالقالگوکشدًذ و روصیَ ثَ رجؼیذ اص 
کشدًذ کَ ػلن ثَ هشیذاى خویص ًصیذذ  دضشد هسیخ هوػودؑػشضَ کشدًذ،ًوودًذ.ملسو هيلع هللا ىلص هذوذ 

 یذ و ثکلی اًسبى جذیذ ثگشدیذ.فشا ثگیشیذ،دس دسوى خویص رذولی پبک ایجبد کٌسا رزکیَ ًفس 

خویص سا ثذسذ  فشهودًذ اهشوص هب هی ثیٌین کَ دًیب دس هبدیذ غشق ضذٍ و آفشیٌٌذٔه دضشد اهیشهوهٌبى
فشاهوضی سپشدٍ اسذ.ثیص اص ھطزبد دس صذ هشدم جھبى ھیچ ػاللَ ای ثب هزھت ًذاسًذ،صشود و اسجبة 

و ایٌکَ ثزواًین دیذ ثب دجل و هب سبخزَ اسذ.پس دس ایي ضشایظ هجبسصٍهشدم سا اص خذاوًذ دوس  ،هبدیدیگش
سا دس جھبى ملسو هيلع هللا ىلص سبصین و ػظوذ و روجیذ آًذضشد  ًیبى سا ثب ھسزٔی خذاوًذ هزؼبل ضٌبسباغلت جھب

اعویٌبى  دضشد هسیخ هوػودؑ .اهب هب ثَ ایي فشهودٔهظبھشاً اهکبى ًبپزیش ثٌظش هی سسذثشلشاس کٌین،



اى ضباللَ ایي ثَ ولوع خواھذ پیوسذ  و«هي جھذ اًجبم دادى ایي ھوَ کبس فشسزبدٍ ضذٍ ام»کبهل داسین کَ
اًکبس جھبًیبى ًوهیذ ًخواھین ضذ صیشا ربییذاد الھی دس ھش گبم ثَ هب رسلی هی دھٌذ کَ اگش فبًی  لزا هب اص

 سا دس خواھیذ یبفذ.ًویي  جسزجو کٌیذ دس آًصوسد ساٍ ھبیسا ی وی ساٍ ھب للَ ضذٍ،فی ا

ى ھوبًب خذاوًذ ھوشاٍ ضکیجبیبیبسی خذاوًذ هزؼبل ثغلجیذ. دػب وٌیي فشهودًذ کَ ثب صجش هاهیشالوودضشد 
پشھیض وسصیذى  ثب ضکیجبیی و رالش صیبدیاص ثذیھب  دس رؼشیف صجش فشهودًذ دضشد اهیشهوهٌبىهی ثبضذ.

سپس صجش ایي اسذ  .کٌذ ذ جھذ دوسی اص ثذیھب جھبد کٌذ،ًفس خویص سا هھبسصجش اسذ.ھش ادوذی ثبی
جلوی » هؼبهالد خویص سا ثذوى ھیچ فشیبد و صاسیَ ثَ جب ثیبوسد و زکَ ثش ًیکی پبفطبسی کٌذ،اػوبل ضبیس

ھوشاٍ صجش،هوهي ًیبص ثَ ًوبص ھن  ًذ کَدضشد اهیشهوهٌبى افضوددس پیطگبٍ خذاوًذ ثجشد.« هشدم
ھٌذ.ًزبیج ػبلی صجش آًولذ ظبھش خواھٌذ ًوبص ادا کشدٍ،اص خذاوًذ هزؼبل کوک ثخوا داسد.هوهٌبى ثبیذ دك

ثطود.ایي ھن اص هؼٌبی صالح اسذ کَ ًبئل ثَ سدوذ  ی ثَ سوی ًوبص ھن روجَ هؼغوفگشدیذ کَ ھٌگبه
دػب سوی ثیبوسیذ و ثش هخلوق خذاوًذ سدن کٌیذ و دموق ایطبى  وًذ ضویذ و اسزغفبس کٌیذ و ثَ سویخذا

یذ.پس اگش ایي وسؼذ صجش و صالح داضزَ ثبضیذ،ًصشد و دسود ثفشسزملسو هيلع هللا ىلص سا ھن ادا کٌیذ و ثش آًذضشد 
یبسی خذاوًذ هزؼبل ھوشاٍ ضوب خواھذ ثود و روبم کبسھب آسبى خواھٌذ گشدیذ.هسئولیذ هوهي ایي اسذ کَ 

 ًھبیی ثشسبًذ و هؼبهلَ سا ثَ خذاوًذ هزؼبل ثسپبسد. سؼی ھبوػجبداد ودػبھب و اخالق خویص سا رب دسجٔه

 دًذ کَ دضشد هسیخ هوػودؑ دس ساثغَ ثب سھبیی اص ثذیھب فشهودًذ روثٔهوافضدضشد اهیشهوهٌبى 
ت ایجبد فسبد دس دل و ثبػش رھییج و کَ روبم خیبالد و افکبس سا کَ هوج هی اًجبهذ دمیمی آى ھٌگبم

ثش ثذی اظھبس ًذاهذ و ضشم ثبضذ و ایي ػضم بضٌذ آًھب سا اص دل ثیشوى ثشاًیذ و کبسھبی ًبسوا هی ث رذشیض
فشهودًذ کَ اگش هب وضؼوبى سا چٌیي رغییش  رکشاس ًوی کٌن.دضشد اهیشهوهٌبىون ثبضذ کَ ایي ثذی سا هص

دادین و سؼی و رالش صیبدی جھذ ثذسذ آوسدى هؼیبس صجش و صالح کشدین دسآًصوسد ًطبًَ ھبی فوق 
واھیذ کَ دك ثیؼذ الؼبدٔه ربییذاد الھی ثبفضل خذاوًذ هزؼبل سر خواھٌذ داد.ایطبى فشهودًذ کَ اگش هی خ

سا ثَ اکوبل ثشسبًیذ دسآًصوسد ثبیذ ھویطَ هسبجذ سا ادا کٌیذ و ھذف دضشد هسیخ هوػود ؑ سا 
هوػودؑ سؼی کٌین دس  .اگش هب ثب صذق ًیذ جھذ دسزیبثی ثَ اھذاف دضشد هسیخًگھذاسیذ سوًكپش

سا ضٌبخزَ ملسو هيلع هللا ىلص آًذضشد  همبمهب ھن هطبھذٍ خواھین کشد و دًیب سا اى اللَ هغ الصبثشیي  آًصوسد هٌظشٔه
خواھذ آهذ.خذا کٌذ کَ هب ثب ادای هسئولیزھبی خویص ایي هٌظشٍ ھب سا ثجیٌین.دس پبیبى دس  وطبىصیش پشچ

ثؼذ اص ادای ًوبص  کشدًذ ورکش خیشش  ذیي اسبهَ اص آهشیکبش الثطی جٌبةثش وفبد دضشد اهیشهوهٌبى 
 جوؼَ اػالم ًوبص جٌبصٍ غبیت وی ًوودًذ.


