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الرّحیمالرّحمناهللبسم

 (۱)راجِعون اِلَیهِ اِنّا وَ هلِل اِنّا

 

 مُیبخز  مؤمىیبنِ  ي الزّحمیبن  ضییً   اس کثیزی خمع آن در کٍ مىب در امزيس ببر مصیبت ی فبخعٍ 

 عییذ  ي آيردٌ پذییذ  اسیم   خُبن در بشرگ اوذيَی ببختىذ، خبن گًوبگًن کطًرَبی اس اهلل الی

ٍ  خیبوًادٌ  َیب  دٌ وییش  میب  عشیش میُه در. است کزدٌ عشا را آوبن ٍ  کی  عشییشان  اوتظیبر  در مطیتبابو

 َمیذردی  ي غم اس سزضبر البی بب ایىدبوب. اوذ وطستٍ آوبن عشای بٍ اکىًن بًدوذ، خًد گشار حح

 اعظییم رسییً  حضییز  مطُّییز ريح بییٍ را بییبر اوییذيٌ ی حبدثییٍ ایییه دیییذگبن، مصیییبت بییب

ٍ ( فذاٌ ارياحىب) الشّمبن صبحب حضز  االعظم اهلل يلیّ مقذّس سبحت بٍ ي( يآلٍ علیٍ اهلل صلّی)  کی

 در بیًیهٌ  اسیم   خُبن سزاسز در عشاداران ي ببسمبوذگبن ی َمٍ بٍ ي است اصلی عشای صبحب

 بیزای  را ضیکًر  ي رحییم  ي غفًر خذايوذ ی خبصٍّ رحمت ي میکىم عزض تسلیت عشیش ایزان

 عطیًفتص  درگیبٌ  اس را مدزيحیبن  ي دییذگبن  آسییب  عبخی   ضیفبی  ي اش گزامی میُمبوبن ایه

 :میطً  یبدآير ي میىمبیم مسئلت

 ضىبسیبیی  در خیًد  فزسیبی  طبایت  تیمش  حیح،  سیبسمبن  ي ایىدبویب  ومبیىیذگی  مسیئًالن  .۱

ٍ  را سزیع خبزرسبوی ي کطًر بٍ اعشا  ي مدزيحبن ی معبلدٍ ي ببختگبن خبن  امیزيس  سزاسیز  کی

 .کىىذ کمک آوبن بٍ داروذ تًاوبیی کٍ کسبوی ی َمٍ ي دَىذ ادامٍ َمچىبن بًدوذ، مطغً  بذان

 را اسیممی  بزادری حقّ ي دَىذ تعمیم ویش کطًرَب دیگز حدّبج بٍ را ممکه کمک گًوٍ َز .۲

 .رسبوىذ اودب  بٍ
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ٍ  ایه در را خًد سىگیه مسئًلیّت است مًظّف سعًدی ديلت .۳ ٍ  تلی   ی حبدثی ٍ  ي پذیزفتی  بی

ٍ  وبضبیستٍ ااذامب  ي غلط مذیزیّت. کىذ عم  اوصب  ي حق ی ابعذٌ بٍ آن لًاس   اییه  عبمی   کی

 .بمبوذ دير وظز اس وببیذ بًدٌ، فبخعٍ

ٍ  مِیه  یَخزُج مَه يَ: کٍ ازآوىذ وًراوی کم  ایه مطمً  ضبءاهلل ان حبدثٍ ایه ببختگبن خبن .۴   بَیتِی

ٌ  يَاَعَ فَقَذ المًَ ُ یُذرِکٍُ ثُمَّ  رَسًلٍِ يَ اهللِ اِلَی مُُبخِزاً  ببسمبویذگبن،  بیزای  اییه ( ۲)اهلل؛ عَلَیی ُ  اَخیزُ

 ي مطیعز  ي عزفیب   پُزبزکت سبعب  اس پس ي سعی ي طًا  اس پس آوبن. است بشرگی تسلّبی

 ی يییهٌ  رحمیت  ي لطف مًرد ضبءاهلل ان ي اوذ ضتبفتٍ معبًد دیذار بٍ حح مىبسک اودب  حب  در

 .احذیّتىذ

 .میکىم اعم  کطًر در عمًمی عشای ريس سٍ عشاداران، بٍ ديببرٌ تسلیت بب ایىدبوب 

 

  الصّالحین اهلل عباد علی والسّالم

  ای خامنه سیّدعلی

 چهار و نود و سیصد و یکهزار مهر دوم

 

 «.میگزدیم ببس اي سًی بٍ ي َستیم، خذا آنِ اس مب»...  ؛۱۵۶ ی آیٍ اس بخطی بقزٌ، ی سًرٌ (۱

ٍ  اش خبوٍ اس اي، پیبمبز ي خذا راٌ در مُبخز [ اصذ بٍ] َزکس ي»...  ؛۱۱۱ ی آیٍ اس بخطی وسبء، ی سًرٌ( ۲  سیسس  درآییذ،  بی

 ...« است خذا بز اطعبً اي پبداش دررسذ، مزگص


