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وازل شذ ي اعالم پىجاٌ  3102کٍ در سال  فضل ي بخششُای خذايوذ رکر وً،ىیت سال ریک ي تُتب

 ‘‘يقف جذیذ’’سال یهي َفتم

ديم در مرتبهٍ  ايل ي پاکستان در مرتبٍ  اوگلستان ،ال يقف جذیذًماقرباوی  گردآيریاز لحاظ امسال 

  سًم قرار گرفت.در مرتبٍ ي آمریکا 

صهذ ي َشهتاد   بهی  از   پیام احمذیٍ بٍسال ایه سفرَای حضرت امیرالمًمىیه ایذٌ اهلل در  پیدر 

 رسیذ.لیًن وفر یم

اص هسجذ تیت  4102  طاًَیِ  3حضشت اهیش هَهٌاى ایذُ اهلل تعالی تٌصشُ العضیض دس  ضذُ تَسطخطثِ جوعِ ایشاد  ٔخالصِ

 فتَح هَسدى، لٌذىال

 حضشت  سیذًا 1024  طاًَیِ 3، جوعِ
 
ۃ ف 

لی   
فتجَح هجَسدى   الاص هسججذ تیجت   تعالی تٌصشُ العضیض الوسیح الخاهس ایذُ اهلل  خ

 صًذُ پخص گشدیذ.تِ صَست  یم تی اسٍی ضثکِ الٌذى خطثِ جوعِ ایشاد فشهَدًذ کِ تا تشجوِ تِ صتاى ّای هختلف 

هیالدی دعا کشدًجذ کجِ خذاًٍجذ ایجي      ِ تا تثشیک سال جذیذدس آغاص خطث حضشت اهیشهَهٌاى ایذُ اهلل تعالی تٌصشُ العضیض

 آهیي .قشاس دّذ سحوت ٍ فضل ٍ تشکتسال  ،خَیص خاظ تسال سا تا فضل ٍ سحو

هسجاجذی سا کجِ دس سشاسجش     ضشح حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تعالی تٌصشُ العضیض ضوي تیاى پیطشفت ٍ تشقی جواعت،

لیجَى  یصجذّا ه  پیام اسالم تِ ،اهسال خالل سفشّاین تا فضل خذاًٍذ هتعال ایطاى افضٍدًذ: تاصگَ ًوَدًذ. جْاى تٌا ضذًذ،

ّطتاد ٍ دٍ  تِسساًِ ّای تلَیضیًَی ٍ سادیَ  پیام احوذیِ تِ ٍسیلِ ایي کاس تا کَضص اًساًی اًجام ضذًی ًثَد. ،ًفش سسیذ

لیجَى  یاص صجذ ٍ ضصجت ه   تیص تِ تاد ٍ ّطت سٍصًاهِتَسط ّضاس ٍ ّطپیام، ایي  لیَى ٍ چْاس صذ ّضاس ًفش اتالغ ضذ.یه

 ایي است. عالٍُ تش،ضذى استدسحال اًجام ا دس آفشیق کِ فعالیتی ٍ .ًفش اتالغ ضذ

ا تاصُ گشٍیذُ اص کطجَسّای آفشیقج  یذادّای ایواى هحکن ٍ غیشت دیٌی احوذیاى سٍاص اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تعالی حضشت 

 تعشیف کشدًذ.

ًیض افجضٍى تجش    هخالفت ٍ دضوٌی تا جواعت ،خذاًٍذ هتعال تا افضایص فضل تا پیطشفت ٍ تشقی جواعت ٍ ایطاى فشهَدًذ:

آیٌذُ ًیض جْت جزب فضلْای خذاًٍذ ٍ  دسالصم است ها  تشاها ها ًگشاى ایي ّستین کِ  خَاّذ ضذ. ّن تیطتش ٍ هی ضَد

جْت تکویجل ّجذح حضجشت هسجیح      خطین.اص گزضتِ تحکین ٍ تقَیت ت تیص ایواى خَیص سا ،تشای هقاتلِ تا هخالفتْا

صیجاد پیطجِ   دسٍد ٍ اسجتففاس سا  کٌین.  لثشیضدعا  تاسال ًَ سا ٍسین ٍ آ دعا سٍیعی ٍ تالش کٌین ٍ تِ س هَعَد علیِ السالم



سا  یگشداًذ ٍ ّجش هخجالفت  ایطاى تش سا تِ دضوٌاى حیلِ ّایٍ  ها گستشدُ تش کٌذ فضل خَیص سا تش ،کٌین تا خذاًٍذ هتعال

 تش تاد دّذ.

کشدًذ ٍ سا اعالم ٍقف جذیذ سال  یيّفتوٍ پٌجاُ  دس اٍلیي خطثِ طاًَیِ ،حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تعالی طثق سٌت

احوذیاى سا تاصگَ ًوَدًذ. حضجشت   قشتاًی هال فشیيایواى آذادّای تشکات آى ٍ سٍی ٍقف جذیذ، یسپس اّویت جْاد هال

تجزل هجال سا هجی طلثجذ. هجال سا دس ساُ       ،الْی اتهخلَقتخص تضسگی اص ّوذسدی ٍ دلسَصی تا  فشهَدًذ ؑ ؑهسیح هَعَد

 ی اًساى هی تاضذ.اهعیاس ٍ هحک سعادت ٍ تقَ ،خذاًٍذ هتعال خشج کشدى

گفتٌجذ کجِ اهسجال    ٍ تاصگَ کجشدُ   سا سال گزضتِ ٍقف جذیذ هجوَع گشدآٍسی گضاسشحضشت اهیشهَهٌاى ایذُ اهلل تعالی 

ّجضاس پًَجذ    چْاس صذ ٍ ّطجتاد ٍ چْجاس  لیَى ٍ یپٌج ه ،یقشتاًی هال ، جْتفضل خذاًٍذ هتعال ِاحوذیِ تجْاًی جواعت 

اٍل  ستثِ دس اًگلستاى ًذ.ٍ ّفت صذ ٍ تیست ًفش ٍ ّطتاد ٍ چْاس ّضاسلیَى یتعذاد ضشکای ٍقف جذیذ یک ه تقذین ًوَد.

 اٍل الّجَس، دس هشتثجِ  دٍم ٍ آهشیکا عٌَاى سَم سا اص آى خَد کشد. ٍ دس جواعتْای پاکستاى  دس ستثِپاکستاى  قشاس گشفت،

دس هجَسد  ّوچٌیي حضجشت اهیشالوجَهٌیي ایجذُ اهلل تشسسجی      سَم جواعت کشاچی قشاس گشفت.دس هشتثِ  دٍم ستَُ ٍهشتثِ 

 ٍ سپس فشهَدًذ کِ خذاًٍذ هتعال دس اهَال ٍ ًفَس توام کساًی کِ ایي قشتاًی ّا سا کشدًجذ،  اسائِ دادًذکطَسّای دیگش 

 آهیي .قشاس دّذیوي ٍ تشکت تی پایاى 

اخجالظ ٍ  حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تعالی تٌصشُ العضیض تش ٍفات آقای یَسف لطیف هشحَم اص تَستي آهشیکا دس پایاى 

 کشدًذ ٍ اعالم خَاًذى ًواص جٌاصُ غایة ٍی سا ًوَدًذ. رکش ٍفا ٍ خذهات جواعتی اش سا 

 

 

 

 

 

 

 


