
 
 
 
 
 
 
 

 صفر ماه چهارشنبو آخرین 

 

 السالم عليكن ّسحوح هللا ّتشكاذَ،

 .أعْر تا هللا هي الطيطاى الشجين. بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 الصالج ّالسالم على سسْلٌا دمحم سيذ األّليي ّاآلخشيي،

 سسْل هللا، هذد يا ساداذي أصحاب سسْل هللا، هذد يا هطايخٌا،هذد يا 

 .ضيخ عثذهللا الفائض الذاغسراًي، ضيخ دمحم ًاظن الحماًي، دسرْس

 .طشيمرٌا الصحثح ّالخيش في الجوعيح

 

 

 کَ: الٌخش صفش" گفد، هی( ق) ضيخ هْالًا .سسذ هی سّص ايي دس( تاال) هطکالخ ۰۷،۷۷۷

 ايي." اسد هجاصاخ سضاّاس ضيطاى" گفد، هی اّ ."تشسذ ديگشاى تَ تذيص ّ تشسذ ها تا خْتيص

 داضرَ ياد تَ سا هللا کَ کساًی تَ صًذ ًوی دسد .هيشسذ ضياطيي ّ ايواًی تی هشدم تش( تاال) هطکالخ

 تا  آًِا، تشای .هيشسذ آًِا سّی تش خْتی .کٌٌذ تخطص طلة ّ ذْتَ ّ تذٌُذ، سا خْد صذلَ تاضٌذ،

 .اسد خْتی آيذ هی هللا اص کَ چيضُا ُوَ دس هللا، خْاسد

 

 کجا" گْيٌذ، ًَ .کٌين ًَ فشاهْش سا سّص ُش صذلَ ّ هللا أسرغفش ۳۷۷ ضِادذيي، ۳ دُيذ اجاصٍ

 يک دس سا ايي تگزاسيذ، کٌاسی يک دس سا خْد صذلَ "کٌن؟ پيذا هيرْاًن صّد صثح ايي دس فميش فشد يک

 فميش فشد يک کَ صهاًی ذا صًيذ ًَ دسد سا ايي ـ تخْاُيذ کَ جای ُش ـ تگزاسيذ جعثَ يک يا ًاهَ پاکد

 عٌْاى تَ چيضی ُيچکٌيذ، هی سصسّ صذلَ ًّيد تا اس ايي کَ ٌُگاهی .اسد ضذٍ پزيشفرَ ًيض ايي .کٌيذ پيذا

 سا کسی کَ ٌُگاهی تذُيذ سا ايي ذْاًيذ هی .ًذاسد ّجْد صهاى ُواى دس فميش فشد يک کشدى پيذا لضّها  

 .کٌيذ سصسّ سا سّص ايي صذلَ اها کشديذ، پيذا

 

 تاس، اّليي تشای .داسد سّص ۹۲ صفش هاٍ صهاى، تيطرش هعوْل، طْس تَ کَ اسد هللا حکود ايي

 انشاءهللا .داسد ّجْد حکوری  ُن ايي دس .اسد سّص ۳۷ ايي کَ ُسرين ضاُذ طْالًی، صهاى يک هذخ دس

 انجام هللا علیه شورش که کسانی به برسد ستم و ظلم عنوان به( باال) مشکالت این که .است ما برای صفر ماه این خوبی

 .کشند می رحمت بدون را مردم و کنند، می نیازمندا   روی باران بمب که کنند، می ستم و ظلم مردم به دهند، می
 

 هللا اص آًِا .ضة ّ سّص هسروش طْس تَ کٌٌذ هی تاساى سرن ذحد هشدم سّی تش توة ّ آذص آًِا

 سا کسی ُش اّ اگش .داسد سا خْد تالُايی اّ ّ داسد ّجْد هللا .داسًذ ًَ خجالد هشدم اص ّ ًويرشسٌذ

 هاٍ خْتی اًطاءهللا .کٌذ کوک ها تَ خذاًّذ کَ تاضذ .کٌذ ًجاخ سا آًِا ذْاًذ ًوی کس ُيچ کٌذ سًجْس

 .ُسرٌذ سروگشاى کَ کساًی آى تا تذی ّ تاضذ ها تا صفش

 

 .الرْفيكّ هي هللا 

 الفاذحَ

 



 

 

 

 

 

 

 

 حضشخ ضيخ دمحم هحود عادل

 فجش أكثاتا، دسگاٍ ،۳۴۳۸ صفش ۳۷


