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 ۱۲۱۲ یهفور ۱۲ در خالصه خطبه جمعه مورخه

زض هؿدس  ۰۲۰۲ یهفور ۱۲ؾ٘س ًب اه٘ط الوَهٌ٘ي دٌدو٘ي ذل٘لِ حضطر هؿ٘ح هَػَز ػلِ٘ الؿالم ثشبضٗد 

إ ظًسُ .سٖ.وِ قسُ زض ظثبى ّبٕ هرشلق ثط اٗنذغجِ خوؼِ اٗطاز كطهَزًس ًِ ثب سطخ ىساللشَح لٌث٘ز 

ح هَػَز زض خوبػز احوسِٗ ضٍظ ث٘ؿشن كَضِٗ ثِ هٌبؾجز د٘كگَٖٗ هصل :حضَض اًَض كطهَزًسرف قس. د

ّب ثطگعاض  ّب ٍ اخشوبع ّبٕ هحلٖ ّوبٗف ثِ اٗي هٌبؾجز زض خوبػز قَز. ثِ عَض ذبل ثطگعاض هٖ

ضثط ّبٕ هشؼسزِ دؿط هَػَز ًِ اٗي د٘كگَٖٗ ز قَز ٍ زض آًْب سب حسٍزٕ زضثبضُ اثؼبز هرشلق ٍ ٍٗػگٖ هٖ

قَز. ٍ زض ّوبٗف ٗي ؾبػشِ ٗب زٍ ؾبػشِ ث٘بى سوبم ًٌبر اٗي د٘كگَٖٗ ٍ اّو٘ز آًْب  زاضز، صحجز هٖ

سَاى آًْب ضا ثِ عَض ًبهل  ٕ سحون ٗبكشٌكبى اهٌبًذصٗط ً٘ؿز، دؽ ٍهشٖ ًِ زض ّوبٗف ّن ًوٖ ٍ ًحَُ

ؾز. لصا هي صالح ض هغؼٖ ؿ٘طهوٌي ا.,احبعِ ًطز آًگبُ زض ٗي ذغجِ ث٘بى اثؼبز هرشلق آى ثِ عَ

إ اظ آى ًٌبسٖ ضا ًِ حضطر هصلح هَػَز ضضٖ اهلل ػٌِ قرصبً زضثبضُ اٗي د٘كگَٖٗ  زاًؿشن ًِ دبضُ

اًس، ذَاًسى ٍ قٌ٘سى آى لصر ٍ ً٘ق  سَض٘ح زازًس، ػٌَاى ًٌن. آًچِ حضطر هصلح هَػَز ث٘بى ًطزُ

قَز ًِ  ٗي ًٌشِ ضٍقي ٍ آقٌبض هّٖطحبل، اظ اٗي اضخبػبر هرشصط ً٘ع سب حسٍزٕ ا ذبل ذَز ضا زاضز. ثِ

اٗي د٘كگَٖٗ چوسض ٍؾ٘غ اؾز ٍ چوسض ثب قأى ٍ قٌَُ زض شار دؿط هَػَز حضطر هؿ٘ح هَػَز ػلِ٘ 

حضَض اًَض زض ًلوبر حضطر هؿ٘ح هَػَز ػلِ٘ الؿالم  ٍالؿالم ثِ ٍاهؼ٘ز دَ٘ؾشِ اؾز. ٓالصلَ

اظ هبزٗبى ًِ حشٖ اّبلٖ هبزٗبى ّن اٍ ضا كطهبٌٗس۵ كطزٕ گوٌبم  حضطر هٖ آى د٘كگَئٖ ضا سؼطٗق ًطزًس.

قٌبذشٌس، ثب زٗسى آى هربللز ًِ هطزم ثب اؾالم ٍ هَؾؽ اؾالم زاقشٌس، زض ثبضگبُ دطٍضزگبض ذَز  ًوٖ

حبضط قس سب زض سٌْبٖٗ ثِ ػجبزسف ثذطزاظز ٍ آٗز ٍ هؼدعُ هجشٌٖ ثط سبٗ٘س ٍ ًصطسف ضا اظ اٍ ثغلجس؛ ٍ ٍٕ 

 ضط ذسإ ذَز زػبّب ذَاًس.سب چْل ضٍظ زٍض اظ هطزم زض هح

إ ػغب ًطز ٍ آى اٗي ثَز ًِ ]اٍ هَل زاز۵[ هي ًِ  دؽ اظ زػبّبٕ چْل ضٍظ، ذسإ سؼبلٖ اٍ ضا هؼدعُ

ضؾبًن ثلٌِ ثطإ  ًٌن ٍ ًبهز ضا زض گَقِ ٍ ًٌبض خْبى هٖ ّبٖٗ ًِ ثِ سَ زازم ضا ٍكب هٖ سٌْب آى هَل

ًٌن ًِ هشصق ثِ ثؼضٖ صلبر ذبل  ً٘ع ػغب هٖ سحون اٗي ٍػسُ ثب قأى ٍ قٌَُ ث٘كشطٕ ثِ سَ دؿطٕ

ًوبٗس،  ذَاّس ثَز ٍ اٍ اؾالم ضا سب اهصٖ ًوبط خْبى ًكط ذَاّس زاز، هؼبضف ًالم الْٖ ثِ هطزم سلْ٘ن هٖ

قَز،  اٍ ًكبًِ ضحوز ٍ كضل اؾز ٍ ػلَم زٌٖٗ ٍ زًَٕ٘ ًِ ثطإ ًكط اؾالم الظم اؾز، ثِ اٍ ػغب هٖ

ًٌس ]ٍ  ّبٕ خْبى قْطر د٘سا هٖ ًٌس سب اٗي ًِ اٍ سب ًٌبضُ ط زضاظ ػغب هٖعَض ذسإ سؼبلٖ اٍ ضا ػو ّو٘ي



الكبى  اهطٍظ زض ّط ًكَضٕ ًِ خوبػز احوسِٗ ثطهطاض اؾز، زض آًدب اٗي د٘كگَٖٗ ٍ اٗي دؿط ػظ٘ن

ثِ چبح ضؾ٘س، هربللبى قطٍع ثِ اػشطاض ًطزًس ۶۳۳۱كَضِٗ  ۰۲زض ظهبًٖ ًِ اٗي اػالهِ٘  قْطر زاضًس.[

. دؽ اگط دؿطـ ثِ آٗس سَاًس اػالم ثٌٌس ًِ دؿطم ثِ زً٘ب هٖ د٘كگَٖٗ اؾز! ّط ًؿٖ هٖ ِچًِ اٗي 

زً٘ب هٖ آهس چِ عَض اٗي اهط ثِ سحون هٖ ضؾس ًِ ثِ اٗي ٍؾ٘لِ ًكبى ٍٗػُ ذساًٍس هشؼبل ظَْض قسُ 

ٌس هبضؼ ًَقش ۰۰ٕ هَضخ  حضطر هؿ٘ح هَػَز ػلِ٘ الؿالم ثب دبؾد ثِ اٗي اػشطاض زض اػالهِ٘اؾز. 

الكأى آؾوبًٖ اؾز ًِ ذسإ سؼبلٖ آى ضا ثطإ اظْبض  ٕ ػظ٘ن ًِ اٗي كوظ د٘كگَٖٗ ً٘ؿز ثلٌِ هؼدعُ

هب، ضئَف ٍ ضح٘ن، هحوس هصغلٖ صلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ ؾلن ًكبى زازُ اؾز. زض  صساهز ٍ ػظوز د٘بهجط اًطم

لٖ ٍ ثِ ثطًز ّو٘ي اػالهِ٘ حضطر هؿ٘ح هَػَز ػلِ٘ الؿالم ًَقشٌس ًِ ثِ لغق ٍ كضل ذسإ سؼب

حضطر ذبسن االًج٘ب صلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ ؾلن ذساًٍس ًطٗن ثب هؿشدبة ًطزى زػبٕ اٗي ػبخع هَل زازُ 

اـ ثط ؾطاؾط ظه٘ي ًكط  اًگ٘عز ًِ ثطًبر ظبّطٕ ٍ ثبعٌٖ اؾز ًِ آًچٌبى  ضٍح دطثطًشٖ ضا ثطهٖ

ز سب گَقِ ٍ ًٌبض خْبى اهطٍظ خْبى ثط اٗي گَاُ اؾز ًِ اٗي دؿط هَػَحضَض اًَض كطهَزًس۵ ٗبثس. هٖ

حضطر  قْطر ٗبكشِ اؾز ٍ ذبضج اظ هبزٗبى ٍ ٌّس، ّط هطًع سجل٘ؾ خوبػز احوسِٗ زل٘ل ثط حوبً٘ز آى

ثؿ٘بضٕ اظ اٗي هطاًع زض زٍضاى ذالكز حضطر هصلح هَػَز سبؾ٘ؽ قسُ ثَز ٍ ؾلؿلِ ّوبى ًظبم اؾز. 

 سبًٌَى ازاهِ زاضز.

گٌَٗس ًِ هصلح هَػَز اظ  كطهبٌٗس۵ ثؼضٖ هطزم هٖ هٖحضَض اًَض كطهَزًس۵ حضطر هصلح هَػَز 

سَاًس زض  ًٌس ٍ ًوٖ ًؿل آٌٗسُ حضطر هؿ٘ح هَػَز ػلِ٘ الؿالم دؽ اظ ؾ٘صس ٗب چْبضصس ؾبل ظَْض هٖ

سطؾس سب ًلوبر د٘كگَٖٗ ضا ثجٌ٘س ٍ ثِ آًْب  ػصطحبضط ظَْض ًٌس؛ اهب اظ اٗي هطزم ّ٘چ ًؿٖ اظ ذسا ًوٖ

قَز ًِ  ًَٗؿٌس ًِ االى ثِ اؾالم اػشطاض هٖ ٘ح هَػَز ػلِ٘ الؿالم هٖزهز ٍ سؼون ٍضظز. حضطر هؿ

ًطز ًِ چٌبًچِ اؾالم ثطحن اؾز،  الوثل دٌسر لٌ٘طام اػشطاض هٖ ًوبٖٗ ضا ًساضز؛ كٖ اؾالم هسضر هؼدعُ

ًطز ًِ اگط اؾالم ثطحن اؾز، ثِ اٍ  عَض اًسضهي اػشطاض هٖ إ ًكبى زازُ قَز، ّو٘ي ثِ اٍ هؼدعُ

دطزاظًس ٍ  آًگبُ حضطر هؿ٘ح هَػَز ػلِ٘ الؿالم زض ثبضگبُ الْٖ ثِ ً٘بٗف هًٖكبى زازُ قَز، إ هؼدعُ

ٕ ضحوز ثِ هي ًكبى ثسُ، ثِ هي آٗز  ًٌن ًِ ذَزر هؼدعُ إ ذسا، هي اظ سَ زػب هٖ ۵ًٌٌس ػطض هٖ

ٌَظ اٗي قس ًِ ّ سطٗي آى ظهبى ًكبى زازُ هٖ هسضر ٍ هطثز ػغب ًي. دؽ اٗي هؼدعُ ثبٗؿشٖ زض ًعزٗي

م ظهبًٖ ًِ هي عجن ۶۳۳۴هؼبًساى ظًسُ ٍ عبلت هؼدعُ ثَزًس ٍ زض حو٘وز ّو٘ي گًَِ ضخ زاز. زض 

د٘كگَٖٗ ذسإ سؼبلٖ ثِ زً٘ب آهسم، اٗي هطزم ظًسُ ثَزًس ٍ اظ حضطر هؿ٘ح هَػَز ػلِ٘ الؿالم هؼدعُ ضا 

ٍ ث٘كشط ثِ ظَْض ضؾ٘س. علج٘سًس ٍ ؾذؽ ثِ هطٍض ظهبى ًِ ثعضٍ قسم، هؼدعار ذسإ سؼبلٖ ث٘كشط  هٖ



ٍالؿالم ٍ ًؿبًٖ ًِ ثِ اؾالم  ٓدؽ الظم ثَز ًِ اٗي هؼدعُ زض ح٘بر حضطر هؿ٘ح هَػَز ػلِ٘ الصلَ

 ًطزًس، ثِ ظَْض ضؾس ٍ ّو٘ي اسلبم اكشبز. اػشطاض هٖ

حضَض اًَض زض ًلوبر حضطر هؿ٘ح هَػَز اؿطاض د٘كگَئٖ هصلح هَػَز شًط ًطزُ قجْبر 

م هصسام اٗي د٘كگَٖٗ ثَزى ضا اػالم ۶۴۱۱حضطر زض  آى. حضَض كطهَزًس۵ هؼشطض٘ي ضا دبؾد زازًس

گَٗن ًِ هصسام د٘كگَٖٗ هصلح  ًوَزًس ٍ زض ٌّگبم اٗي اػالم كطهَزًس۵ ثب ٗبز ؾَگٌس ذساًٍس سؼبلٖ هٖ

ّب هطاض زازُ اؾز ًِ حضطر هؿ٘ح هَػَز  هَػَز، هي ّؿشن ٍ ذساًٍس هشؼبل هطا هصسام آى د٘كگَٖٗ

ام  ًٌس ًِ هي زؾز ثِ اكشطا ظزُ ٍالؿالم زضثبضُ كطز هَػَز گلشِ ثَزًس. ّط ًؿٖ ًِ سصَض هٖ ٓػلِ٘ الصلَ

ام، ٍٕ ث٘بٗس ٍ زض اٗي ضاؾشب ثب هي هجبّلِ ًٌس ٍ ٗب ثب ؾَگٌس  ٗب زض اٗي ثبضُ هطسٌت زضٍؽ ٍ ًبضاؾشٖ قسُ

گَٗن آًگبُ ذسإ  ضٍؽ هٖذساًٍس هشؼبل هإًس ثط ػصاثف اػالم ًٌس ًِ ثِ اٍ ذسا گلشِ اؾز ًِ هي زاضم ز

 سؼبلٖ ذَز ثِ ذَز ثب هؼدعار آؾوبًٖ زاٍضٕ ذَاّس ًوَز ًِ چِ ًؿٖ زضٍؿگَؾز ٍ چِ ًؿٖ صبزم.

حضطر حشٖ آًْبٖٗ ّن ًِ اٍل اظ خوبػز ثَزًس ٍ ؾذؽ خسا قسًس،  ٍلٖ ّ٘چ ًؿٖ اظ هؼبًساى آى

د٘كگَٖٗ ًِ اظ هسر هسٗسٕ ذالصِ، ثِ كضل ٍ ضحن ذساًٍس هشؼبل آى  حضطر ً٘بهسًس.  زضهوبثل آى

قس، زضثبضُ آى ذساًٍس سؼبلٖ ثِ الْبم ٍ اػالم ذَٗف ثِ هي ذجط زازُ اؾز ًِ  اًشظبض سحون آى ًك٘سُ هٖ

اٗي د٘كگَٖٗ زض ٍخَزم سحون ٗبكشِ اؾز ٍ اًٌَى ذساًٍس هشؼبل ثط زقوٌبى اؾالم اسوبم حدز ًوَزُ ٍ 

ٍ هحوس ضؾَل اهلل صلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ ؾلن د٘بهجط  ضٍقي ؾبذشِ اؾز ًِ اؾالم، زٗي ضاؾش٘ي ذسإ سؼبلٖ

ٕ ضاؾش٘ي اٍ ّؿشٌس، زضٍؿگٌَٗس ًؿبًٖ ًِ اؾالم  صبزم اٍ ٍ حضطر هؿ٘ح هَػَز ػلِ٘ الؿالم كطؾشبزُ

گٌَٗس، ًبشثٌس آى ًؿبًٖ ًِ حضطر د٘بهجط اًطم صلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ ؾلن ضا ًبشة  ضا زٗي زضٍؿ٘ي هٖ

ثط حوبً٘ز اؾالم ٍ د٘بهجط   الكبًٖ ثِ هطزم هسضى ظًسُ گَٖٗ ػظ٘نذَاًٌس، ذساًٍس اظ عطٗن اٗي د٘ك هٖ

دؽ اٗي ٗي اػالم هؼوَلٖ ًجَز چٌبًٌِ حضَض اًَض كطهَزًس۵  اًطم صلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ ؾلن ًكبى زازُ اؾز.

ػطض ًطزم زٍضاى ذالكز اٗكبى ًِ ثبلؾ ثط دٌدبُ ٍ زٍ ؾبل اؾز، ّط ضٍظ آى قأى ٍ قٌَُ اٗي 

  گصاضز. ف هٖد٘كگَٖٗ ضا ثِ ًوبٗ

زاضم،  هي اٗي صساهز ضا ثِ عَض آقٌبضا خلَٕ سوبم خْبى ػطضِ هٖزض ازام هغلت اٗكبى كطهَزًس۵ 

اٗي صسا آى اؾز ًِ صسإ ذسإ ظه٘ي ٍ آؾوبى اؾز، اٗي آى هك٘ز اؾز ًِ هك٘ز ذسإ آؾوبى ٍ 

ض هغغ ثط خْبى ظه٘ي اؾز اٗي صساهز ضز ًرَاّس قس، ضز ًرَاّس قس ٍ ضز ًرَاّس قس. اؾالم ثِ عَ

آٍضز ًِ  ّبٖٗ ضا دسٗس هٖ ام، اظ آى ثصضّب چٌبى زضذز ثصضّبٖٗ ًِ هي ًبقشِ اهلل سؼبلٖ.ءقب ٗبثس. اى ؿلجِ هٖ



ضًٍن ذَاّس قس ٍ زض خْبى ثِ ّط چْبض ؾَ دطچن  زض هوبثل آى هؿ٘ح٘ز ّوچَى ثَسِ ذكٌ٘سُ ثٖ

 آٗس. ّب ثِ اّشعاظ زضهٖ اؾالم ٍ احوسِٗ زض ًْبٗز ثلٌسٕ

زّن ًِ ذسإ سؼبلٖ خلَٕ  كطهبٌٗس۵ زض آى ظهبى آًدبٖٗ ًِ ثِ قوب ثكبضر هٖ ضطر هٖح آى

ٍالؿالم ضا هحون ًوَزُ اؾز ًِ هطثَط ثِ  ٓچكوبًشبى اٗي د٘كگَٖٗ حضطر هؿ٘ح هَػَز ػلِ٘ الصلَ

ًٌن ًِ ثط قوب ٍاخت اؾز  ّبٗشبى ً٘ع هؼغَف هٖ هصلح هَػَز ثَز، ّوبًدب سَخِ قوب ضا ثِ آى هؿئَل٘ز

ّب اهطٍظ ً٘ع ثط هب ٍاخت اؾز[ قوب ًِ هصسم ٍ سبٗ٘س ًٌٌسُ اٗي اػالهن ّؿش٘س ًِ هي  ٍ اٗي هؿئَل٘ز]

هصلح هَػَزم، اٍل٘ي كطض ٍ هؿئَل٘ششبى اٗي اؾز ًِ زض ٍخَز ذَز سحَل اٗدبز ًٌ٘س ٍ حبضط قَٗس ًِ 

ًساضز ًِ قوب ثط اٗي  سب آذطٗي هغطُ، ذَى ذَز ضا ثطإ د٘طٍظٕ ٍ هَكو٘ز اؾالم ٍ احوسِٗ ثطٗعٗس. ػ٘جٖ

اهب  .د٘كگَٖٗ ذَقحبل قَٗس ٍ قبزٕ ًٌ٘س چَى ذساًٍس هشؼبل اٗي د٘كگَٖٗ ضا ثِ سحون ضؾبًسُ اؾز

ّبٕ ذَٗف ضا اظ ٗبز ًجطٗس. چٌبًٌِ ذسإ  ًٌن ًِ زض اٗي قبزٕ ٍ ذَقحبلٖ هؿئَل٘ز ّوعهبى سَصِ٘ هٖ

ضٍم ٍ ظه٘ي ظٗط دبّبٗن زضّن  ى ضاُ هٖسؼبلٖ زض ضؤٗب ثِ هي ًكبى زازُ اؾز ًِ هي ثِ ؾطػز زٍاى زٍا

عَض ذسإ سؼبلٖ الْبهبً زضثبضُ هي اٗي ذجط زازُ اؾز ًِ هي ثِ ؾطػز د٘كطكز  قَز ّو٘ي ًك٘سُ هٖ

ّبٕ د٘كطكز ٍ سطهٖ ثِ ؾطػز  ّبٕ ذَٗف ضا زض ػطصِ ًٌن، دؽ ثطاٗن ّو٘ي هوسض اؾز ًِ هي گبم هٖ

ّبٕ ذَز ضا سٌسسط ٍ ؾطٗؼشط ًٌ٘س ٍ سٌجلٖ ٍ ًٌسضٍٕ ضا  ثطزاضم اهب ّوعهبى ثط قوب ّن ٍاخت اؾز ًِ گبم

ّبٕ ذَز ضا ثِ ًحَ زضؾز  ذَاّ٘س ًِ د٘كطكز ًٌ٘س هؿئَل٘ز كطهبٌٗس۵ اگط هٖ حضطر هٖ آى سطى ًٌ٘س.

ًٌ٘س ٍ ثِ ّوطاُ هي گبم ثِ گبم ٍ قبًِ ثِ قبًِ خلَ ثطٍٗس سب هب زض هلت ًلط دطچن هحوس ضؾَل اهلل  زضى 

اهلل ءقب ن ضا ثٌَث٘ن ٍ ثبعل ضا ثطإ ّو٘كِ اظ صلحِ ػبلن ً٘ؿز ٍ ًبثَز ًٌ٘ن ٍ اىصلٖ اهلل ػلِ٘ ٍ ؾل

سَاًٌس ذظ ذَز ضا سـ٘٘ط زٌّس ٍلٖ ؾرٌبى ذساًٍس هشؼبل  عَض اسلبم ذَاّس اكشبز. ظه٘ي ٍ آؾوبى هٖ ّو٘ي

 سَاًٌس سـ٘٘ط ٗبثٌس. ّ٘چگبُ ًوٖ

 قَز ػلَم ظبّطٕ ٍ ثبعٌٖ ثِ ٍكَض اػغب هًِٖ ثِ اٍ حضَض اًَض ضاخغ ثِ ًلوبر، هصًَض زض د٘كگَئٖ 

ّبٕ حضطر هصلح هَػَز ضضٖ  ّب ٍ ذغبثِ ّب ٍ ؾرٌطاًٖ  هدوَػِ ًشبةًظط اخوبلٖ ًطزُ كطهَزًس۵ًِ 

ضؾس، ثؿ٘بضٕ اظ خلسّبٕ اٗي هدوَػِ هٌشكط قسُ اؾز ٍ ًؿبًٖ  اهلل ػٌِ ثِ ًبم اًَاضالؼلَم ثِ چبح هٖ

حضطر ثِ  ّبٕ آى  ّب ضا هغبلؼِ ًٌٌس اگطچِ ثؼضٖ ًشبة ي ًشبةًِ اضزٍ ظثبى ثلسًس ثط آًْب اؾز ًِ اٗ

قَز. سب ًٌَى ث٘ؿز ٍ قف خلس اًَاض الؼلَم ثِ چبح ضؾ٘سُ اؾز ٍ زض اٗي  اًگل٘ؿٖ ّن زاضز سطخوِ هٖ

ث٘ؿز ٍ قف خلس ضٍٕ ّن ضكشِ قكصس ًشبة، ذغبثِ ٍ ؾرٌطاًٖ آهسُ اؾز. اظ ذغجبر هحوَز ؾٖ ٍ 

 ۰۶۱۲م اؾز. اٗي خلسّب قبهل ۶۴۹۴ّبٕ خوؼِ سب ؾبل  ِ ثبلؾ ثط ذغجًِِ خلس ثِ چبح ضؾ٘سُ اؾز ً



حضطر هكشول ثط ّعاض ٍ ّلشبز ٍ ٗي صلحِ اؾز ٍ سلؿ٘ط ًج٘ط  ذغجِ خوؼِ اؾز. سلؿ٘ط صـ٘ط آى

حضطر هح٘ظ ثط زُ خلس اؾز ٍ زض آًْب اظ دٌدبُ ٍ ًِ ؾَضُ هطآى قطٗق سلؿ٘ط قسُ اؾز. سؼساز ًل  آى

حضطر ًِ ثبلؾ ثط  سلؿ٘ط چبح ًكسُ آى٘ط دٌح ّعاض ٍ ًْصس ٍ ّلز اؾز. صلحبر زُ خلس سلؿ٘ط ًج

زضٍؼ هطآى قطٗق اؾز، آى ضا هطًع سحو٘وبر سبٗخ ًطزُ ٍ ثِ هَؾؿِ كضل ػوط زازُ اؾز ٍ آى ثبلؾ 

ثطاٗي، هي ثِ هطًع سحو٘وبر گلشِ ثَزم ًِ اظ ًَقشبض ٍ گلشبضّبٕ حضطر  صلحِ اؾز. ػالٍُ ۶۲۴۱ثط 

ؿ٘ط هطآى قطٗق ضا زضث٘بٍضًس ٍ زض اٗي ضاؾشب ًبض قطٍع قسُ اؾز ٍ سبًٌَى سلؿ٘ط هصلح هَػَز ّن سل

آٍضٕ قسُ اؾز ٍ ٌَّظ اٗي دطٍغُ زض حبل اًدبم اؾز. اٗي  هطآى قطٗق ثبلؾ ثط ًِ ّعاض صلحِ خوغ

الوؿ٘ح الثبلث ضحوِ اهلل سؼبلٖ ً٘ع زض  ذل٘لٔحضطر ثَز. اهب ٗي ثبض حضطر  ثطضؾٖ هرشصط ًبضّبٕ آى

إ اظ آى ضا ً٘ع هطائز  حضطر ضا ث٘بى كطهَزُ ثَزًس، ثطگطكشِ إ آهبض ًبضّبٕ آى ذَز زض ذغجِ ظهبى

كطهبٌٗس۵ ذساًٍس هشؼبل زضثبضُ حضطر هصلح هَػَز گلشِ ثَز ًِ ثِ اٍ ػلَم  حضطر هٖ ًٌن، آى هٖ

ّب ضا  لص٘لكطهبٌٗس ًِ هي س ظبّطٕ ٍ ثبعٌٖ ثِ ٍكَض اػغب ذَاّس قس، زضثبضُ اٗي حضطر ذل٘لِ ؾَم هٖ

سَاًن سصَٗطٕ اظ آى ًبضّب ضا اضائِ زّن ًِ ثطإ اٗي ّسف آهبزُ ًطزُ  خوغ ًطزُ ثَزم اهب اًٌَى كوظ هٖ

حضطر سلؿ٘ط ًج٘ط زاضًس ًِ آًچٌبى سلؿ٘ط  ثَزم ٍ آى ثسٗي هطاض اؾز ًِ زض ثبة سلؿ٘ط، آى

ذَاّس قس ًِ اشػبى اًگ٘عٕ اؾز ًِ ّط ًؿٖ ًِ ثركٖ اظ آى ضا ثِ زهز هغبلؼِ ًٌس هدجَض  قگلز

ثَز ٍ اٍ كوظ اٗي ثرف هطآى قطٗق ضا ثب اٗي  ثساضز ًِ چٌبًچِ زض خْبى اًؿبًٖ ثِ ذسا ضؾ٘سُ ٍ ضثبًٖ هٖ

ضؾبًس، اٗي ًبضـ ثطإ اٗي ًِ ٍٕ ضا زض هٌظط خْبى ٌٖٗ اظ  ّبٕ سلؿ٘ط ذَز ثِ چبح هٖ ٗبززاقز

طز؛ اهب ّوٌ٘دب ثؽ ً٘ؿز ثلٌِ ً ّبٕ خْبى هطاض زّس، ًلبٗز هٖ سطٗي اًؿبى ثعضگشطٗي ٍ ػظ٘ن

ًٌن ًِ اٗكبى كوظ  ّبٕ زٗگط ً٘ع زضثبضُ هطآى قطٗق سبل٘ق ًوَزًس ٍ كٌط هٖ حضطر ثؿ٘بضٕ اظ ًشبة آى

اًس، ٗبظزُ خلس سلؿ٘ط ًج٘ط ً٘ع قبهل اٗي  زض سلؿ٘ط هطآى قطٗق ّكز الٖ زُ ّعاض صلحِ سبل٘ق ًوَزُ

ٍ ضؾبلِ ًگبقشٌس ٍ زض ثبة ضٍحبً٘ز ٍ هؼٌَٗز،  حضطر زُ ًشبة سلؿ٘ط اؾز. ضاخغ ثِ هَضَع ًالم آى

حضطر ثط هَضَع اذالم ٍ ػوبٗس اؾالهٖ ؾٖ ٍ ٗي ًشبة ٍ ضؾبلِ سبل٘ق ًوَزًس ٍ ثط هَضَع ؾ٘طُ  آى

احَال ؾ٘عزُ ًشبة ٍ ضؾبلِ ًَقشٌس ٍ ثط هَضَع سبضٗد چْبض ًشبة ٍ ضؾبلِ ٍ ثط هَضَع كوِ ؾِ  ٍ قطح

عَض ضاخغ ثِ  ظ سوؿ٘ن ٌّس ث٘ؿز ٍ دٌح ًشبة ٍ ضؾبلِ ٍ ّو٘يًشبة ٍ ضؾبلِ ٍ زض ثبة ؾ٘بؾز هجل ا

سوؿ٘ن ثؼس اظ ٌّس ٍ اؾشوالل دبًؿشبى ٍ ٌّس ًِ ًشبة ٍ ضؾبلِ ًَقشٌس، زضثبضُ ؾ٘بؾز ًكو٘ط دبًعزُ ًشبة 

ّب ًَز ٍ ًِ ًشبة  ّب ٍ صٌسٍم ٍ ضؾبلِ سبل٘ق ًوَزًس ٍ زضثبضُ اهَضٕ هطثَط ثِ خوبػز احوسِٗ ٍ كطاذَاى

حضطر آهبض ًبهل زازُ  اؾز. آى ظهبى قبٗس ثِ آى ۰۰۹ّب  ّب ٍ ضؾبلِ َقشٌس. خوغ اٗي ًشبةٍ ضؾبلِ ً

حضطر زض ازاهِ  ًكسُ ثَز، چٌبًٌِ هجالً ّن گلشن اًٌَى آهبض ٍ اعالػبر ث٘كشط زض زؾز اؾز؛ ثبضٕ، آى



سؼل٘ن زازُ  كطهبٌٗس۵ دؽ چٌبًٌِ زض الْبم كطهَزُ قسُ ثَز ًِ ثِ اٍ ػلَم ظبّطٕ ٍ ثبعٌٖ ثِ ٍكَض هٖ

حضطر ًگبُ قَز، زض آًْب، ّن ػلَم ظبّطٕ ٍ ّن ػلَم ثبعٌٖ ثِ چكن  ّبٕ آى قَز، اگط ثِ اٗي ًشبة هٖ

إ ًَقشٌس، ّط ًؿٖ زضثبضُ آى ّو٘ي  حضطر ًشبثٖ ٗب ضؾبلِ ذَضز. ٍ خبلت اٗي اؾز ًِ ّطگبُ آى هٖ

س هشؼبل ثط اٗكبى ثبز، ذساًٍس ّعاضاى ّعاض ضحوز ذساًٍ .سَاى ًَقز اشػبى ًوَز ًِ ثْشط اظ اٗي ًوٖ

حضطر ضا ضك٘ؼشط ًوبٗس ٍ هب ّوچَى اٗي دؿط حضطر هؿ٘ح هَػَز  هشؼبل ّط آى ٍ ّط لحظِ زضخبر آى

ٍالؿالم زضز ًكط اؾالم ضا زض ٍخَز ذَز اٗدبز ًٌ٘ن ٍ ّط لحظِ ثطإ ذسهز ثِ اؾالم ًوط  ٓػلِ٘ الصلَ

ذبزم زٗي ّؿشٌس ًِ اٗي ًِ اظ آًْب ثبق٘ن ًِ ذَز ضا ثجٌسٗن ٍ زض ظهطُ آى ًؿبًٖ هطاض گ٘طٗن ًِ 

قبى حضطر هصلح هَػَز كطهَزُ ثَزًس ًِ هجبزا زض زٍضاًشبى اٗي خوبػز ثسًبم قَز! ذسا ًٌٌس ًِ  زضثبضُ

 .ٕ اٗي خوبػز ثبق٘ن ثلٌِ ذسا ًٌس هب زض ذسهز زٗي دَ٘ؾشِ هسم ثِ د٘ف ٍ د٘ف ثطزاضٗن ًٌٌسُ هب ثسًبم

ٗن العثشِ ظى آهب هلي ػوط ػلٖ ًًَْْط ضئ٘ؽ هلشبى ٍ اه٘ط اؾجن هلشبى زض دبٗبى حضَض اًَض ذبًن هط

ٍ خٌبة خبّس كبضؼ احوس دؿط آهب عبضم ًَضٕ ًِ زض زٍظزُ ؾبلگٖ زضٍز ثِ خْبى گلز شًط ذ٘ط ًطزًس 

  ٍ ثؼس اظ ذغجِ خوؼِ اهبهِ ًوبظ ه٘ز ؿبئت قبى ضا اػالم ًوَزًس. 

 

 

 

 

 

 


