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الرّحیمالرّحمناهللبسم

  اِغّاٞزیٗ آِٝ ٚ ٔحّٕذ ػّی اهلل صّّی ٚ اِؼإِیٗ ربّ اِحٕذهلل ٚ

ٝ  ِثیه لزآ٘ی دػٛت تٝ وٝ سؼادتٕٙذاٖ ضٕا تز تىزیٓ ٚ ضٛق سزِ اس سالٔی ٚ درٚد ٝ  ٚ ٌفته  ته

 ٚ تذا٘یهذ  لهذر  را تهشري  ٘ؼٕت ایٗ وٝ است آٖ سخٗ ٘خستیٗ. ایذ ضتافتٝ خذا ی خا٘ٝ ٔیٟٕا٘یِ

 ٘شدیهه  تهزای  ٕٞتها   تهی  ی فزیضٝ ایٗ إِّّی تیٗ ٚ رٚحی ٚ اجتٕاػی ٚ فزدی اتؼاد در تأُٔ تا

 ایٙجا٘هة . تخٛاٞیهذ  وٕهه  آٖ تزای لذیز  ٚ رحیٓ ٔیشتاٖ اس ٚ وٙیذ تالش آٖ ٞذفٟای تٝ ضذٖ

 ضهٕا  تهز  را خٛد ٘ؼٕت وٝ ٔیىٙٓ درخٛاست ٔٙاٖ ٚ غفٛر پزٚردٌار اس ضٕا تا ٕٞشتاٖ ٚ ٕٞذَ

 ٚ فزٔایهذ  ػغها  ٘یهش  وأُ حج ٌشاردٖ تٛفیكِ است  وزدٜ ػغا حج سفز تٛفیك چٖٛ ٚ وٙذ تٕاْ

ُ  ػافیهت  ٚ پز دست تا را ضٕا خٛد  ی وزیٕا٘ٝ لثَٛ تا آٍ٘اٜ ٝ  وأه  سهاسد   خهٛد  دیهار  ی رٚا٘ه

 .ضاءاهلل اٖ

ٝ  رٚحهی  ٚ ٔؼٙهٛی ( ۱)تؼٕیهز  ٚ تغٟیز جش تٝ ٘ظیز  تی ٚ پزٔغش ٔٙاسه ایٗ ٔغتِٙٓ فزصت در  وه

 فزاٌیز ٚ تّٙذ ٍ٘اٞی ٚ اسالْ جٟاٖ ٔسائُ تٝ تٛجٝ است  حج دستاٚرد تزیٗ ای ریطٝ ٚ تزتزیٗ

 آداب ٚ ٚظهای   صهذر  در اسهالٔی   أهت  تها  ٔزتثظ ٔٛضٛػات دارتزیٗ اِٚٛیت ٚ تزیٗ ٟٔٓ تٝ

 .است ٌشاراٖ حج

ٝ  اِٚٛیهت   دارای ٚ ٟٔٓ ٔٛضٛػات ایٗ ی جّٕٝ اس أزٚس ٖ  اتحهاد  ی ٔسهلّ ٖ  ٚ ٔسهّٕا٘ا  ٌطهٛد

 ٚ یىپهارچٍی  ٚ ٚحهذت  ٔظٟهز  حهج  . اسهت  اسالٔی أت تخطٟای ٔیاٖ افىٗ فاصّٝ ٞای ٌزٜ

 اختالفات رفغ ٚ ٔطتزوات تز تٕزوش درس ٍٕٞاٖ تایذ حج در. است ٕٞیاری ٚ تزادری واٖ٘ٛ

ٗ  تهزای  را افىٙی تفزلٝ دیزتاس اس استؼٕاری سیاستٟای پّیذ دستٟای. تٍیز٘ذ فزا را  ٔماصهذ  تهأٔی

ٖ  ّٔتٟهای  اسهالٔی   تیهذاری  تزوت تٝ وٝ أزٚس ِٚی ا٘ذ  داضتٝ وار دستٛر در خٛد ضْٛ  ٔسهّٕا

ٓ  ٚ استىثار ی جثٟٝ دضٕٙیِ ٝ  تذرسهتی  را صٟیٛ٘یسه ٝ  ٔٛضهغ  آٖ تزاتهز  در ٚ ضهٙاخت  ا٘هذ   ٌزفته

ٝ  اسهت  آٖ تز ٔىار دضٕٗ. است یافتٝ تیطتزی ضذت ٔسّٕا٘اٖ ٔیاٖ افىٙی تفزلٝ سیاست  تها  وه
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ٖ  در را ٔجاٞذت ٚ ٔماٚٔت ٞای اٍ٘یشٜ ٔسّٕا٘اٖ  ٔیاٖ خاٍ٘ی جٍٟٙای آتص افزٚختٗ ٝ  آ٘ها  ته

ٝ  در ا٘ذ  حمیمی دضٕٙاٖ وٝ را استىثار وارٌشاراٖ ٚ صٟیٛ٘یستی رصیٓ وطا٘ذٜ  ا٘حزاف  ی حاضهی

 غهزبِ  ی ٔٙغمٝ وطٛرٞای در آٖ أثاَ ٚ تىفیزی تزٚریستی ٞای ٌزٜٚ ا٘ذاسی راٜ. دٞذ لزار أٗ

ٝ  اسهت  ٔا ی ٕٞٝ تٝ ٞطذاری ایٗ. است غذارا٘ٝ سیاستِ ایٗ اس ٘اضی آسیا ٝ  وه  اتحهاد  ی ٔسهلّ

 .تطٕاریٓ خٛد إِّّی تیٗ ٚ ّٔی ٚظای  صذر در أزٚس را ٔسّٕیٗ

ُ  آغهاس  اس ساَ ۵۶ ٌذضت تا. است فّسغیٗ ی ٔسلّٝ دیٍز ٟٔٓ ٔٛضٛع ٓ  تطهىی  غاصهة  رصیه

 حهٛاد   تا تخصٛظ ٚ حساس ٚ ٟٔٓ ی ٔسلّٝ ایٗ در ٌٛ٘اٌٖٛ فزاسٚفزٚدٞای ٚ صٟیٛ٘یست

ٝ  اَٚ: است ضذٜ آضىار ٕٞٝ تزای حمیمت دٚ اخیز  ساِٟای خٛ٘یٗ ٓ  آ٘ىه  ٚ صٟیٛ٘یسهت  رصیه

ٗ  ی ٕٞٝ وزدٖ پایٕاَ ٚ سثؼیت ٚ لساٚت در آٖ  جٙایتىار پطتیثا٘اٖ  اخاللهی  ٚ ا٘سها٘ی  ٔهٛاسی

ُ  جٙایهت  . ضٙاسٙذ ٕ٘ی ٔزسی ٚ حذ ٞیچ ٖ  وطهی   ٘سه ٖ  وطهتار  ٌهزی   ٚیهزا ٖ  ٚ وٛدوها  ٚ س٘ها

 افتخار آٖ تٝ ٚ ٔیطٕز٘ذ ٔثاح خٛد تزای تزآیذ دستطاٖ اس وٝ را ظّٕی ٚ تؼذی ٞز ٚ پٙاٞاٖ  تی

 ایههٗ ی ٕ٘ٛ٘ههٝ آخههزیٗ غههشٜ  اخیههز ی رٚسٜ پٙجههاٜ جٙههً آٚر ٌزیههٝ ٞههای صههحٙٝ. ٔیىٙٙههذ ٞههٓ

 .است ضذٜ تىزار تارٞا اخیز لزٖ ٘یٓ در اِثتٝ وٝ است تاریخی ٞای تشٞىاری

ٖ  ٞهذفِ  اسهت  ٘تٛا٘ستٝ ٞا آفزیٙی فاجؼٝ ٚ سفاوی ایٗ وٝ است آٖ حمیمت دٚٔیٗ  ٚ سهزدٔذارا

ٝ  آرسٚی تزخالف. ساسد تزآٚردٜ را غاصة رصیٓ پطتیثا٘اٖ ٝ  اسهتحىأی  ٚ التهذار  ی احٕما٘ه  وه

ٓ  تزای خثیث تاساٖ سیاست ٗ  ٔیپزٚرا٘ذ٘هذ   سهز  در صٟیٛ٘یسهتی  رصیه ٓ  ایه ٝ  رصیه ٝ  رٚس رٚسته  ته

 در پٙهاٜ  تهی  ٚ ٔحصٛر ی غشٜ ی رٚسٜ پٙجاٜ ایستادٌی. است ضذٜ تز ٘شدیه ٘اتٛدی ٚ اضٕحالَ

 رصیٓ آٖ ٘طیٙی ػمة ٚ ٘اوأی سزا٘جاْ  ٚ صٟیٛ٘یست  رصیٓ ی آٚردٜ صحٙٝ تٝ تٛاِٖ ی ٕٞٝ تزاتز

 تٙیٍهی  تهی  ٚ ٘هاتٛا٘ی  ٚ ضهؼ   ایٗ آضىار ٕ٘ایطٍاٜ ٔماٚٔت  ضزٚط تزاتز در ضذ٘ص تسّیٓ ٚ

ٖ  تاضهذ   أیذٚارتز ٕٞیطٝ اس تایذ فّسغیٗ ّٔت وٝ است ٔؼٙی تذاٖ ایٗ. است  ٚ جٟهاد  ٔثهارسا

 تها  را ٕٞیطهٍی  پزافتخار راٜ غزتی ی وزا٘ٝ تیفشایٙذ  خٛد ٕٞت ٚ ػشْ ٚ تالش تز تایذ حٕاس
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ٗ  اس جهذی  ٚ ٚالؼهی  پطهتیثا٘ی  ٔسّٕاٖ ّٔتٟای ٌیزد  پی تیطتز استحىاْ ٚ لذرت  اس را فّسهغی

 .ٟ٘ٙذ ٌاْ راٜ ایٗ در صادلا٘ٝ ٔسّٕاٖ دِٚتٟای ٚ وٙٙذ  ٔغاِثٝ خٛد دِٚتٟای

ٖ  دِسٛس فؼاالٖ وٝ است ای ٞٛضٕٙذا٘ٝ ٍ٘اٜ اِٚٛیت  دارای ٚ ٟٔٓ ٔٛضٛع سٛٔیٗ  اسهالْ  جٟها

 ٔیاٖ اضتثاٜ ٚ خّظ اس ٚ تاضٙذ داضتٝ آٔزیىایی اسالْ ٚ ٔحٕذی ٘اب اسالْ ٔیاٖ تفاٚت تٝ تایذ

ٝ  ٔها  تهشري  راحُ أاْ تار ٘خستیٗ. تذار٘ذ تزحذر را دیٍزاٖ ٚ خٛد دٚ  ایٗ ٗ  تٕهایش  ته  دٚ ایه

 ٚ صهفا  اسهالِْ  ٘اب  اسالِْ. وزد اسالْ د٘یای سیاسی لأٛس ٚارد را آٖ ٚ ٌٕاضتٝ ٕٞت ٔمِٛٝ

. اسهت ( ۲) «تَیَُٟٙٓ رُحَٕاءُ اِىُفّار ػََّی اَضِذّاءُ» اسالِْ ساالری  ٔزدْ ٚ پزٞیشواری اسالِْ ٔؼٙٛیت 

. اسهت  اسهالٔی  أهت  تها  دضهٕٙی  ٚ اجا٘هة  ٘هٛوزی  تز اسالْ ِثاس پٛضا٘ذٖ آٔزیىایی  اسالِْ

ٝ  اِٟی  ی ٚػذٜ تٝ اػتٕاد جای تٝ تش٘ذ  دأٗ را ٔسّٕیٗ ٔیاٖ تفزلٝ آتص وٝ اسالٔی ٖ  ته  دضهٕٙا

 آٔزیىهای  تها  تجٍٙهذ   ٔسّٕاٖ تزادر تا استىثار ٚ صٟیٛ٘یسٓ تا ٔثارسٜ جای تٝ وٙذ  اػتٕاد خذا

 ّٟٔىهی  ٚ خغز٘هان  ٘فهاق  ٘یسهت   اسهالْ  ضٛد  ٔتحذ دیٍز ّٔتٟای یا خٛد ّٔت ػّیٝ ٔستىثز

 .وٙذ ٔثارسٜ آٖ تا تایذ صادلی ٔسّٕاٖ ٞز وٝ است

ٓ  ٔسائُ ٚ حمایك ایٗ ا٘ذیطی  صرف  ٚ تصیزت تا ٕٞزاٜ ٍ٘اٜ ٖ  ٚالؼیهتِ  در را ٟٔه  اسهالْ  جٟها

ٗ  اتٟأی ٞیچ تی را رٚس تىّی ِ ٚ ٚظیفٝ ٚ ٔیساسد رٚضٗ حمی ی جٛیٙذٜ ٞز تزای . ٔیىٙهذ  ٔؼهی

ٝ  أیهذ  ٚ اسهت   تصیزت ایٗ وسة تزای ٔغتٕٙی فزصت آٖ ضؼائز ٚ ٔٙاسه ٚ حج  ضهٕا  آ٘ىه

 خذای تٝ را ضٕا ی ٕٞٝ. ٌزدیذ ٔٙذ تٟزٜ وأُ عٛر تٝ اِٟی ٔٛٞثت ایٗ اس ٌشار حج سؼادتٕٙذاٖ

 .ٔیٕٙایٓ ٔسلّت خذاٚ٘ذ اس را ضٕا تالش لثِٛی ٚ سپارْ ٔی تشري

  رحوةاهلل و علیکن والسّالم

  ای خاهنه سیدعلی

 ۵۴۳۴ ههرهاه هشتن با هصادف ۵۳۴۱ الحجة ذی پنجن


