
 ناً صفص

گصفتٌ ػسً؛ زیصا زنان اىتزاب ىام، نلارن فصل پاییض ه زردی ةصگ دررتان ةُدً « ُصْفَصة #زردی" » از  -ٔ

  .اظت

 

ػسىس ه ػَصٍا   ٍای خصام، رٍعپار جيگ نی گصفتٌ ػسً؛ زیصا نصدم پط از پایان ناً« ِصْفص #رالی"»از  -ٕ

  .ػس  رالی نی

 

  :اظت. از پیانتص اکصم #ص" درةارً ناً صفص، چيیو ىلل ػسً اظت ایو ناً، نػصهف ةٌ ػُنی ه ةسػگُىی

  .دٍم ٍص کط رتص تهام ػسن ایو ناً را ةٌ نو دٍس، ةؼارت ةَؼت را ةٌ اه نی

  

  

  ةصری اغهال ناً صفص

  در ایو ناً، ةٌ دادن صسكٌ اٍتهام ةیؼتصی ػُد -ٔ

تُ ةص رهی ةصادرت صسكٌ اظت ، انص ةٌ نػصهف ه پیانتص اکصم #ص" در ةاب صسكٌ دادن نی فصنایيس : " لتزيس  

ىَی از نيکص کصدىت صسكٌ اظت ، رٍيهایی کعی کٌ راً را گم کصدً صسكٌ اظت ه دهر کصدن ظيگ ه را ر ه 

  " . اظتزُان از راً صسكٌ اظت

  

  : ةصای ایهيی از ةالٍا، دغای زیص ٍص رهز دً نصتتٌ رُاىسً ػُد -ٕ

َػصَّ َرْلِلَک یا   یَس اْلِهداِل یا َغضیُض یا َغضیُض یا َغضیُض َذلَّْت ِةَػَظَهِتَک َجهیُع َرْلِلَک َفاْکِفيیَهیا َػس  یا َػسیَس اْلُلُی

ٌَ ِااّل َاْىَت ُظْتداَىَک ِاّىی ًُ   ُنْدِعُو یا ُنْجِهُل یا ُنْيِػُم یا ُنْفِظُل یا ال ِال ٌُ َهَىجَّْیيا ِنَو ُکْيُت ِنَو الظَّاِلهیَو َفاْظَتَجْتيا َل

ٌُ َغلی ٌِ  اْلَغمِّ َهَکشِلَک ُىْيِجی اْلُهْؤِنيیَو َهَصلَّی الَلّ ٍِصیَو! #نفاتیح الجيان  ُنَدهٍَّس َه اِل   (الػَّیِّتیَو الػَّا

ات ٍهٌ رللت. پط کفایت کو  ای ظزت ىیصه، ه ای ظزتگیص! ای غضیض، ای غضیض، ای غضیض! رُارىس از ةضرگی

ان ةزغ! ای ىیکُکار! ای ىػهت ةزغ! ای غػا ِدً! ای کٌ نػتُدی جض تُ از نو ػّص رلق رُدت را، ای اخع

ىیعت! نيّضٍی تُ! ةٌ راظتی نو از ظالهاىم. اجاةت کصدیم ةصایغ ه ىجاتغ دادیم از غّم ه ٍهچيیو ىجات 

  !اش دٍیم نؤنيان را، ه رخهت کيس رسا ةص ندّهس ه آل پاک ه پاکیضً

  

: در رهز ظُم ناً صفص، ده رکػت ىهاز ةزُان کٌ در رکػت اّهل ظُرً ىلل کصدً اظت« ظّیس ةو غاههس»ـ  -ٖ

كصائت ػُد ه پط از ظالم « تُخیس»ه ظُرً « خهس»#فتح" ه در رکػت دهم ظُرً « اّىا فتديا»ه ظُرً « خهس»

ىهاز، صس ةار صلُات ةفصظت ه صس ةار آل اةی ظفیان را لػيت کو ه صس نصتتٌ اظتغفار ىها ه آىگاً خاجت 

  (7٘ٗلٌّ ةٌ ٍسف اجاةت نی رظس".# اكتال، صفدٌ 

  



در رهز ارةػیو #ةیعتم ناً صفص" زیارت انام خعیو#غلیٌ العالم" نعتدّب اظت ه نُرد تأکیس كصار گصفتٌ.   -4

" ىلل کصدً، چيیو آنسً اظت: ىؼاىٌ ٍاى از انام خعو غعکصى#غلیٌ العالم« ػیذ غُظی»در رهایتی کٌ 

رکػت ىافلٌ" ه  4ٖرکػت ىهاز هاجب ه  ٗٔنؤنو پيج چیض اظت: ةٌ جاى آهردن پيجاً ه یک رکػت ىهاز #

زیارت ارةػیو #انام خعیو#غلیٌ العالم"" ه اىگؼتص را ةص دظِت راظت ىَادن، ه پیؼاىی را ةٌ ٍيگام ظجسً ةص 

  (ٕالّصخیم را در ىهاز ةليس گفتو.#راک گشاردن ه ةعم اللٌ الّصخهو 

  

  نياظتت ٍای ناً صفص

  : اّهل ناً صفص

ٍجصى اظت. جيگ صّفیو از ظُى انیصنؤنيان#غلیٌ  ٖٗآغاز جيگ صّفیو، نػاةق ىلل نُّرران در ظال 

" ه در ٕرهز غُل کؼیس،# ٓٔٔالعالم" ه لؼکصیاىغ، در ةصاةص نػاهیٌ ه ظپاً غارتگص ػام، آغاز ػس ه نّست 

ظتاىٌ ػکعت لؼکص ػام، غهصه غاص رسغٌ اى ةٌ کار زد ه كصآن ٍا را ةص ظص ىیضً کصدىس ه داظتان تأّظف ةار آ

  .خکهیو پیغ آنس

ٍجصى #ةيا ةص رهایتی" ظِص نتارک خظصت ظّیسالّؼَسا#غلیٌ العالم" را ٍهصاً  1ٍٔهچيیو در ایو رهز در ظال 

  .سکارهان اٍل ةیت#غلیَم العالم"هارد ػَص ػام کصدى

  

  :دهم ناً صفص

ٍجصى اظت;  ٕٓٔرهز ػَادت زیس ةو غلی ةو الدعیو#غلیٌ العالم" پط از كیام ةص طّس ةيی انیٌّ در ظال 

  .ظال داػت 4ٕهى ةٌ ٍيگام ػَادت 

  

  : ٍفتم ناً صفص

  .ةيا ةص ىلل ػیذ نفیس ه کفػهی، رهز ػَادت انام خعو نجتتی#غلیٌ العالم" اظت

#ندّلی « اةُاء»، در ایو رهز در نيػلٌ ٍٕ٘ٔهچيیو هالدت انام کاظم#غلیٌ العالم" غتق رهایتی در ظال 

  .نیان نکٌّ ه نسیيٌ" هاكع ػسً اظت. ایو رهز از جَتی رهز خضن ه از جَتی رهز ظصهر اظت

  

  : ةیعتم ناً صفص

ان ناىيس ػیذ نفیس، ػیذ غُظی ه رهز ارةػیو انام خعیو#غلیٌ العالم" اظت; ةياةص ىلل جهػی از ةضرگ

لٌّ اىصارى در ایو رهز ةصاى زیارت انام خعیو#غلیٌ العالم" ةٌ کصةال آنس ه ٍهیو رهز، رهزى اظت کٌ اٍل 

  .ةیت انام خعیو#غلیٌ العالم" غتق رهایتی از ػام ةٌ نسیيٌ آنسىس

" در رهز ارةػیو ةٌ کصةال نیان نُّرران گفتگُظت; هلی در ارتتاط ةا آنسن اٍل ةیت خعیيی#غلیٌ العالم

از ظّیس ةو غاههس ىلل نی کيس کٌ اٍل ةیت خصم « نيتَی اآلنال»نصخُم خاج ػیذ غّتاس كهی در 

خعیيی#غلیٌ العالم" در نعیص ةازگؼت ةٌ نسیيٌ، ىزعت ةٌ کصةال آنسىس ه زناىی ةٌ آىجا رظیسىس کٌ جاةصةو 



يی ٍاػم ةٌ زیارت انام خعیو ه یاراىغ آنسً ةُدىس #ه ةا تُجٌ ةٌ ایيکٌ جاةص در غتساللٌ اىصارى ه گصهٍی از ة

  .(ةیعتم صفص ةٌ کصةال آنس، ةياةصایو اٍل ةیت ىیض هرهدػان ةٌ کصةال ٍهان رهز ةُد

انا نصخُم خاج ػیذ غتاس كهی ةا تُجٌ ةٌ ىلل دیگص نُّرران ه كصائو ه ػُاٍس دیگص، هرهد اٍل ةیت#غلیَم 

را در ةیعتم صفص #ارةػیو خعیيی" ةٌ کصةال ةعیار ةػیس نی داىس ه از ػیذ نفیس ه ػیذ غُظی ىلل  العالم"

  .نی کيس کٌ اٍل ةیت#غلیَم العالم" رهز ةیعتم صفص از ػام ةٌ نسیيٌ نصاجػت کصدىس

  

  : ةیعت ه ٍؼتم ناً صفص

هآلٌ" هفات یافت ه ٍهٌ نُّرران در چيیو رهزى، در ظال یازدٍم ٍجصى، رظُل گصانی اظالم#صلی اللٌ غلیٌ 

اّتفاق دارىس کٌ رهز هفات آن خظصت، رهز دهػيتٌ ةُد ه آن خظصت ةٌ ٍيگام هفات ػصت ه ظٌ ظال از غهص 

  .نتارکؼان نی گشػت

ٍجصى، رهز ػَادت انام  7ٍٓهچيیو ةيا ةص ىلل جهػی از غلها ه نُّرران، رهز ةیعت ه ٍؼتم صفص ظال 

  .ظت ه ایو رهایت ةیؼتص در نیان ػیػیان نؼَُر اظت تا رهایت ٍفتم ناً صفصخعو نجتتی#غلیٌ العالم" ا

  

  : رهز آرص ناً صفص

ٍجصى، رهز ػَادت انام رطا#غلیٌ العالم"  ٖٕٓآرص ناً صفص ظال « اةو اثیص»ه « ػیذ غتصظی»ةيا ةص كُل 

 ػَادت ىائل آنسىساظت کٌ در ظّو پيجاً ه پيج ظالگی، تُّظع نأنُن غّتاظی نعهُم ػسً ه ةٌ فیض 

 


