خطجِ اٍل ًوبص جوؼِ حبج آلب طَاف اهبم جوؼِ هَلت  5خشداد
لسوتی اص خطجِ ضؼجبًیِ وِ دس اخشیي سٍصّبی ضؼجبى آهذُ اص اهیشالوؤهٌیي ػلی(ع)ًمل ضذُ است دسهَسد
هبُ هجبسن سهضبى وِ پیبهجش اوشم(ظ) تَغیِ ّبیی ثِ هشدم فشهَدُ اًذ دس سٍایت اهیشالوؤهٌیي ػلی(ع) وِ
پیبهجش اوشم(ظ) سٍصی اص سٍصّبی آخش هبُ ضؼجبى ثشای هب خطجِ خَاًذ دس هَسد هبُ هجبسن سهضبى تَضیح
داد
فشهَد هشدم آگبُ ثبضیذ هبُ خذا ثِ ضوب سٍ هیآٍسد ثب ثشوت ّوشاُ است ثب سحوت ثب هغفشت ٍ ثخطص گٌبّبى
ّوشاُ است.ثْتشیي هبُ ّب است ثب فضیلت تشیي هبّْب هبُ سهضبى الوجبسن است سٍصّبیص ثب فضیلت تشیي
سٍصّبست ضجْبیص ثب فضیلت تشیي ضجْب است ٍ سبػتّبی آى ثب فضیلت تشیي ٍثْتشیي سبػبت است.هبُ
سهضبى هبّی است وِ ثٌذگبى خذا دػَت ضذُ ایذ ثِ هْوبًی خذا،دس ایي هبُ اص اّل وشاهت الْی لشاس دادُ
ضذُ ایذ،ایي ًفسْبی ضوب دس ایي هبُ تسجیح حسبة هیضًَذ ٍ،خَاة ضوب دس ایي هبُ هجبسن ػجبدت است
خذا دس ایي هبُ اػوبل ضوب سا لجَل هیوٌذ،دػبی ضوب سا هستجبة هیوٌذ،ثب ًیتْبی غبدق ٍ ساست ثب دلْبی
پبن اص خذاًٍذ ثخَاّیذ وِ ضوب سا ثِ سٍصُ داسی هَفك ثذاسد ٍ ثشای تالٍت لشآى هَفك ثذاسد ٍ ثذثخت
ٍالؼی،ضمی ٍالؼی وسی است وِ غفشاى ٍ ثخطص الْی دس ایي هبُ ثش اٍ حشام ضَد ،پیبهجشٍلتی دس ایي هبُ
هجبسن سهضبى سٍصُ ثَدیذ ثؼذ گشسٌِ ضذیذ تطٌِ ضذیذ ثِ یبد گشسٌگی ٍ تطٌگی سٍص لیبهت ثیفتیذ.
اًفبق ثىٌیذ دس ایي هبُ،غذلِ ثذّیذ ،دست فمشا سا ثگیشیذ دست هسبویي سا ثگیشیذ فشق فمشا ٍ هسبویي ایي
است هسبویي صهیي گیش ضذُ اًذ تَاى ّیچ وبسی سا ًذاسًذ اهب فمشا تَاى وبس سا داسًذ اهب وفبف صًذگی دادُ
ًویضَد هؼًَِ سبل سا ًذاسًذ حبل هسبویي ثِ هشاتت ثذتش اص فمشا است ایي ّب سا ضٌبسبیی وٌین فبهیلی
داسین ّوسبیِ ٍ دٍستی داسین ٍضغ هبلی اٍ ضؼیف است دس تٌگٌب لشاس گشفتِ ایي هبُ ثسیبس اسصضوٌذ است
ًسجت ثِ هبّْبی دیگش وِ اًسبى دست فمشا سا ثگیشد،احتشام ثضسگتشّب سا ًگِ ثذاسیذ،ثِ ثچِ ّبی وَچه سحن
وٌیذ وِ اهشٍص هیثیٌین ػشثستبى غؼَدی چطَس ثش سش ایي وَدوبى یوٌی ثوجبساى هیوٌٌذ ایي ثچِ ّب سا ثِ
خبن ٍخَى هی وطٌذ ایي صى سبلخَسدُ ّب سا چِ هیوٌٌذ ایي ّوبى اسالم آهشیىبیی است ایي ّوبى
اسالهی است وِ لشاسداد تسلیحبتی ثب تشاهپ هیثٌذد وِ ثش ػلیِ ایشاى هٌطمِ سا ًب اهي ثىٌٌذ خذا سحوت
وٌذ حضشت اهبم خویٌی «سُ »چِ خَة فشهَدًذ وِ فشق است ثیي اسالم ًبة هحوذی(ظ) ٍ اسالم
آهشیىبیی،اسالم ًبة هحوذی(ظ) صیش ثبس ظلن ًویسٍد ثب استىجبس جْبًی دضوي است،دست دٍستی دساص
ًویوٌذ اهب اسالم آهشیىبیی ظلن ستیض ًیست ػذالت هحَس ًیست ثب هستىجشاى ثش سش یه سفشُ هی ًطیٌٌذ
آًْب ّذایبی فشاٍاى چِ ّذایبیی پبدضبُ ػشثستبى دس ایي سفش ثِ تشاهپ داد یىی اص للن ّبیی وِ ّذیِ داد ثِ
تطخیع تشاهپ یه وطتی تفشیحی ثب 08اتبق وِ ثؼضی اتبق ّب ثب طالی خبلع ثستِ ضذُ ثَدًذ ثِ لیوت
088هیلیَى دالس اص اهَال هسلویي ایي خبدم حشهیي است ایي اسالم آهشیىبیی است.دس ایي هبُ غلِ اسحبم
داضتِ ثبضیذ

خطجِ دٍم ًوبص جوؼِ ثِ اهبهت حبج آلب طَاف اهبم جوؼِ هَلت ثْجْبى
ضت اٍل هبُ هجبسن سهضبى سفبسش ضذُ است خَاًذى صیبست آلب اثبػجذاهلل  ،غسل وشدى  ،خَاًذى دػبی
جَضي وجیش ٍ خَاًذى دػبی  ٣٣ ٍ ٣٤اص غحیفِ سجبدیِ
حضَس پش ضَس دس اًتخبثبت سیبست جوَْسی ٍ ضَسا ّبی ضْش ٍ سٍستب وِ الحك ثِ ًذای سّجش هؼظن اًمالة
پبسخ دادًذ ٍ ثب هطبسوت  ٣٤دسغذی هطت هحىوی ثِ دّبى استىجبس جْبًی صدًذ
دضوي دضوي است چِ خَة فشهَد ثٌیبًگزاس جوَْسی اسالهی وِ آهشیىب ضیطبى ثضسي است  .لش آى هی
فشهبیذ ضیطبى دضوي آضىبس ضوبست
دس هَسد  ٠8٤8ثشًبهِ سیضی وشدًذ یه چطن اًذاص  ٥5سبلِ ثشای ًفَر دس وطَسّب دس ًظش گشفتٌذ.
دس ایي سٌذ آهذُ وِ صى ٍ هشد ثبیذ دس توبم صهیٌِ ّب هسبٍی ثبضٌذ وِ ایي حشف ثِ ظبّش خَة است ٍلی
ٍلتی ػوك آى سا ثبص هی وٌین هی ثیٌین چِ حشف اسالم ستیض ٍ خظشًبوی است.
ثِ ثْبًِ ایي سٌذ ثؼضی اص دسسْب هثل جْبد ٍ ضْبدت هثل دسس ضْیذ حسیي فْویذُ اص وتبة ّبی دسسی
حزف هی وٌٌذ ثِ خبطش ایٌىِ ثگَیٌذ هب ایي است سٌذ سا اهضب وشدُ این.
تجشیه ثِ هٌتخجیي ضَسای ضْش ٍ سأی آٍسدًذ تمبضب هی وٌین وِ ثشای هشدم وبس وٌیذ  .هشدم ثٌذُ ّبی خذا
ّستٌذ ٍ هسئَلیت سٌگیٌی داسیذ ثِ هجلوبى ضْشی سسیذگی وٌیذ ٍ سضَُ  ،پشٍاًِ ّب  ،ساثطِ ّب ٍ تین ّبی
فسبد گشفتِ ضَد وِ ثب اغل ًظبم اسالهی هٌبفبت داسد ٍ اضتجبّبت ضَسای لجلی سا تىشاس ًىٌیذ
هَفمیت دٍ تي اص ٍسصضىبساى ػضیضهبى سیذ هػطفی غبلحی صادُ وِ فشصًذ آصادُ ٍ جبًجبص ٍ دس هسبثمبت
آسیبیی وطتی فشٌّگی ثضسگسبالى دس ٍصى  08ویلَ گشم همبم اٍل سا وست وشدُ ٍ ّوچٌیي حبهذ تبة دس
ٍصى  ٦٦ویلَ گشم دس هسبثمبت ثیي الوللی گشجستبى همبم دٍم سا وست ًوَدًذ.
ثحث ثحشیي ٍ ایي ػبلن ثضسگَاس وِ دس ثٌذ آل خلیفِ لشاس گشفتِ وِ ضیخ ػیسی لبسن ایي طَس هشدم اص اٍ
حوبیت هی وٌٌذ وِ ّذفطبى سشوَة وشدى اًمالة ّبی هشدم ًْبد ٍ ضیؼِ ًْبد است اهب یشٍیذى آى
ثیطفئَا ًَسالذیي ثبفَاّْن (تىجیش حبضشاى) آل خلیفِ اص اّل ّستٌذ وِ لشیت  ٠8سبل دس ثحشیي خالفت
هی وٌٌذ ثش هشدم ،تغییشات جوؼیتی دس ثحشیي دادًذ ضیؼِ ٍ سٌی سا ثِ جبى ّن هی اًذاصًذ وِ ثشای ًبثَدی
اسالم ًبة هحوذی (ظ) است ٍ ثحوذاهلل هشدم ثحشیي ثیذاسی آگبّبًِ اص سّجشضبى دفبع هی وٌٌذ .
چٌذ تَغیِ ثوٌبسجت هبُ هجبسن سهضبى :

هظبّش اسالهی سا سػبیت وٌٌذ ٍ سٍصُ خَاسی ثِ طَس ػلٌی دیذُ ضَد اگش هشیض ّن ثبضٌذ دس خفب اًجبم
گیشد سستَساًْب ٍ غیشُ احتشام هبُ هجبسن سهضبى سا ًگِ ثذاسًذ هشدم ّن تزوش لسبًی دٌّذ
اص هبُ هجبسن سهضبى ًْبیت استفبدُ سا ثجشین هجلغیي ػضیضی وِ اص لن تطشیف آٍسدًذ اص سخٌبى تفبسیش آى
هشدم سا ثْشُهٌذ وٌٌذ هسبئل سٍص ،تشثیت اسالهی سا تَضیح ٍ ضشح دٌّذ وِ اهشٍص ضبّذ سضذ چطوگیش دس
هسبئل طالق دس خبًَادُ ّب داسین.
پشداخت وفبسُ دس سبلی وِ گزضت ٍ ًتَاًستٌذ سٍصُ ثگیشًذ وفبسُ ّ 5٥ضاس تَهبى وفبسُ یىسبل هی ضَد.

