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الرّحیمالرّحمناهللبسم

 الطّاهرین آله و النّبیّین خاتن هحوّد سیّدنا علی السّالم و الصّالة و العالوین ربّ الحودهلل و

 .الونتجبین صحبه و

ٝ  ضا ٌعاضی حج سعبزت ٘یع أسبَ وٝ ٔیٍٛیٓ سپبس ضا ثعضي ذسای  ُ  ثه ٖ  ا٘جهٜٛ  ذیه  اظ ٔؤٔٙهب

 ٚ ضٚظٞهب  زض ٚ ضهٛ٘س  ثطذهٛضزاض  فیّبض ٚ ٌٛاضا ی سطچطٕٝ ایٗ اظ تب فطٔٛز عطب جٟبٖ سطاسط

 جبٟ٘ب ٚ ٔٙمّت ضا زِٟب ٔیتٛا٘س ٌط ٔعجعٜ اوسیطی ٕٞچٖٛ ٔجبضوص، ٚ ٔغتٙٓ سبعبت وٝ ضجٟبیی

 ٚ ذطهٛ   ٚ عجهبزت  ٔٛالیتِ ٚ ذساٚ٘س عظٕت ثب ی ذب٘ٝ ٔجبٚضت زض سبظز، ٔعیّٗ ٚ پبویعٜ ضا

 .ثبضٙس تمطّة ٚ شوط

 ٚ آیهبت  ٔظٟهط  ٚ اِٟهی  ثطوهبت  اظ سطضبض جبیٍبٞی ضطیف، ثیت ٚ ضاظٚضٔع، پُط عجبزتی حج، 

ٝ  ضا تسثّط ٚ ذطٛ  اُٞ ٚ ٔؤٔٗ ی ثٙسٜ ٔیتٛا٘س حج. است ٔتعبَ حك حضطت ثیّٙبت  ٔمبٔهبت  ثه

ٖ  ثسهبظز   ٘هٛضا٘ی  ٚ ٚاال ا٘سهب٘ی  اٚ اظ ٚ سهبظز  ٘بئُ ٔعٙٛی ٝ  ٕٞچٙهب  عٙصهطی  اٚ اظ ٔیتٛا٘هس  وه

 فهطزی  ٚ سیبسی ٚ ٔعٙٛی سٛی زٚ ٞط. آٚضز پسیس ٔجبٞست ٚ الساْ اُٞ ٚ ضجب  ٚ ثبثصیطت

ٝ  ٚ است ٕ٘بیبٖ ٚ ثطجستٝ ثسی ٘ظیط، ثی ی فطیضٝ ایٗ زض اجتٕبعی ٚ  أهطٚظ  ٔسهّٕبٖ،  ی جبٔعه

 .٘یبظٔٙس ثسی جٙجٝ زٚ ٞط ثٝ

َ  زض پیطهطفتٝ،  اثعاضٞهبی  اظ ٌیهطی  ثٟهطٜ  ثهب  ٌطایهی،  ٔهبزّی  جبزٚی سٛیی، اظ   ٚ اغهٛاٌطی  حهب

ٝ  وهبضِ  زض سّطٝ ٘ظبْ سیبستٟبی سٛیی اظ ٚ است، سبظی تجبٜ ٖ  افهطٚظی  آتهص  ٚ اٍ٘یهعی  فتٙه  ٔیهب

 زاضٚی ٔیتٛا٘هس  حهج . اسهت  اذهتال   ٚ ٘هبأٙی  زٚظخ ثٝ اسالٔی وطٛضٞبی تجسیُ ٚ ٔسّٕب٘بٖ

 تمهٛا  ٘ٛض ثٝ ٚ پبن ظٍ٘بضٞب اظ ضا زِٟب ٞٓ ثبضس  اسالٔی أّت عظیٓ اثتالی زٚ ٞط ایٗ ضفبثرص

 ضا ععٟٔهب  ٚ وٙس ثبظ اسالْ ز٘یبی تّد ٚالعیّتٟبی ضٚی ثط ضا چطٕٟب ٞٓ ٚ سبظز، ّٔٙٛض ٔعطفت ٚ

 .ٕ٘بیس وبض ثٝ آٔبزٜ ضا شٟٞٙب ٚ زستٟب ٚ استٛاض ضا ٌبٟٔب ٚ ضاسد آٖ ثب ٔمبثّٝ ثطای
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ُ . سیبسی ٘بأٙی ٚ ٔعٙٛی، ٚ اذاللی ٘بأٙی است  ٘بأٙی زچبض اسالْ ز٘یبی أطٚظ   عٕهسٜ،  عبٔه

 زیٙی ی ٚظیفٝ ثٝ ٘بثىبض زضٕٗ ٞجْٛ ثطاثط زض ٔب. است زضٕٙبٖ ی ضحٕب٘ٝ ثی ٞجْٛ ٚ ٔب غفّت

ٓ  ٚ ثطزیٓ، یبز اظ ضا «اِىُفّبض عََّی اَضِّسآءُ» ٞٓ ٘ىطزیٓ  عُٕ ذٛز عمّی ٚ ٓ  ضُحَٕهأءُ » ٞه ( ۱)«ثَیهَُٟٙ

َ  زض اسهالْ  جٟبٖ جغطافیبی لّت زض صٟیٛ٘یست زضٕٗ وٝ است آٖ ٘تیجٝ. ضا ٝ  حهب  ٌهطی  فتٙه

 ٚ یٕٗ ٚ عطاق ٚ سٛضیٝ زض زاذّی جًٙ ثٝ فّسطیٗ، ٘جبت لطعیِ ی ٚظیفٝ اظ غبفُ ٔب ٚ است

 .سطٌطٔیٓ غیطٜ ٚ پبوستبٖ ٚ افغب٘ستبٖ زض تطٚضیسٓ ثب ٔٛاجٟٝ ٚ ثحطیٗ، ٚ ِیجی

 ٚظهبیف  اسهالْ،  ز٘یهبی  زض فطٍٞٙهی  ٚ زیٙهی  ٚ سیبسی ٘رجٍبٖ ٚ اسالٔی وطٛضٞبی ضؤسبی 

 لٛٔی ٞبی ٌطی ستیعٜ اظ ٍٕٞبٖ زاضتٗ ثطحصض ٚ ٚحست ایجبز ی ٚظیفٝ: زاض٘س زٚش ثط سٍٙیٗ

 صٟیٛ٘یسهٓ   ٚ اسهتىجبض  ذیب٘هت  ٚ زضهٕٙی  ٞهبی  ضهیٜٛ  اظ ّّٔتٟهب  سبظی آٌبٜ ی ٚظیفٝ ٔصٞجی  ٚ

ٗ  ثهب  ٔمبثّٝ ثطای ٍٕٞبٖ تجٟیع ی ٚظیفٝ ٖ  ٔیهساٟ٘بی  زض زضهٕ ً  ٌٛ٘هبٌٛ ْ  جٙه  سهرت   ٚ ٘هط

ٝ  أهطٚظ  وٝ اسالٔی وطٛضٞبی ٔیبٖ زض ثبض فبجعٝ ٚلبیع فٛضی سبظی ٔتٛلّف ی ٚظیفٝ  ٞهبی  ٕ٘ٛ٘ه

ٝ  اسهت   اعتطاض ٚ ا٘سٜٚ ی ٔبیٝ جٟبٖ سطاسط زض یٕٗ، حٛازث ٕٞچٖٛ آٖ تّد  زفهب   ی ٚظیفه

ٖ  ٔسهّٕبٖ،  ستٓ تحت الّّیّتٟبی اظ لبطع ٖ  ٕٞچهٛ ٝ  اظ ٚ غیهطٜ   ٚ ٔیبٕ٘هبض  ٔظّٛٔهب ٓ  ٕٞه  تهط  ٟٔه

َ  ٞفتبز ثٝ ٘عزیه وٝ ّّٔتی ثب چٙسٚچٖٛ ثی ٕٞطاٞی ٚ ٕٞىبضی ٚ فّسطیٗ اظ زفب  ی ٚظیفٝ  سهب

 .ٔیىٙس ٔجبضظٜ ذٛز ی ضسٜ غصت وطٛض ثطای است

ٝ  ذهٛز  زِٚتٟبی اظ ضا آٖ ثبیس ّّٔتٟب. است ٔب ی ٕٞٝ زٚش ثط ّٟٕٔی ٚظبیف ایٟٙب   ٚ وٙٙهس  ٔطبِجه

 لطعهی  ٔصهساق  وبضٞهب  ایٗ. ثىٛضٙس آٖ تحمّك ضاٜ زض ذبِص ٘یّت ٚ ضاسد ععْ ثب ثبیس ٘رجٍبٖ

ٝ  ضا ذهسا  ٘صهطت  اِٟهی،  ی ٚعهسٜ  طجك ثط ضه ثی وٝ است ذسا زیٗ ٘صطت  ذٛاٞهس  ٕٞهطاٜ  ثه

 .زاضت

 .وٙیٓ عُٕ ثساٖ ٚ فٟٓ ضا آٖ أیسٚاضْ ٚ است حجّ زضسٟبی اظ ثرطی ایٟٙب 



3 

 

ْ  ٌطأی ضا ٔسجساِحطاْ ٚ ٔٙب ضٟیساٖ یبز ٚ ٔیىٙٓ ٔسئّت ضٕب ی ٕٞٝ ثطای ٔمجَٛ حجّ   ٔیهساض

 .ٔیٕٙبیٓ طّت وطیٓ ٚ ضحیٓ ذساٚ٘س اظ ضا آ٘بٖ زضجبت عّّٛ ٚ

  

 ضحٕةاهلل ٚ عّیىٓ ٚاِسّالْ

 ای ذبٔٙٝ سیّسعّی

 ۱۹۳۱ ضٟطیٛض ٞفتٓ

 ۱۳۹۱ ی اِحجّٝ شی ٞفتٓ

 

 ...« ٟٔطثب٘ٙس ٕٞسیٍط ثب[ ٚ] سرتٍیط وبفطاٖ، ثط»...   ۹۳ ی آیٝ اظ ثرطی فتح، ی سٛضٜ( ۱


