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 و احلمدهلل رب العاملین

 و صلی اهلل علی حممد و آلِ حممد األئمة و املهدیین و سلم تسلیماً کثیراً

ُهم مَّن يَنَتِظُر وَ ﴿ ُهم مَّن َقَضى َنْحَبُه َوِمن ْ َما ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمن ْ
ُلوا تَ ْبِديًل   .32احزاب .﴾َبدَّ

اند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا كردند برخى از آنان به  از ميان مؤمنان مرداىن)
                                                                                                                                                    (.شهادت رسيدند و برخى از آهنا در مهني انتظارند و هرگز عقيده خود را تبديل نكردند

 .سالم بر شهيدان خوشبخت

 .سالم بر دوستدران خدا و رسولش

 .خدا عهد بستند سالم بر کسانی که صداقت پيشه کردند نسبت به آن چيزی که با

 .سالم بر کسانی که با خون پاک خويش، شهادت دادند، هيچ خدايی جز اهلل نيست

شهادت می دهم که مشا در مهان جايگاه عليني مهراه  برگزيدگان خلق خداوند، زنده ايد و در 
 .نعمت هستيد

ْم أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوْا وََكَذِلَك َجَعْلَناكُ ﴿شهادت می دهم که مشا امت ميانه و گواه بر مردم هستيد 
و بدين گونه مشا را امىت ميانه ) .341بقره ﴾ ...ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا

  ...(.قرار دادمي تا بر مردم گواه باشيد و پيامرب بر مشا گواه باشد

 .هستيدشهادت می دهم که مشا شفيعاِن شفاعت شده گان 

و شهادت می دهم که خون پاک مشا که جاری گشت، ِسّری از اسرار اهلی و آيتی بزرگ از آيات  
پس سالم  . اين عامل می باشد، که فرشتگان آن را می دانند و کليد دولت عدالت اهلی می باشد
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ام که خداوند بر مشا باد، آن هنگام که متولد شديد و آن هنگام که به شهادت رسيديد و آن هنگ
 .  بر انگيخته خواهيد شد

اما غم و اندوه من بر مشا، به خدا قسم بعد از اين روز هرگز پايان منی يابد تا آن هنگام که در 
 .جوار مشا قرار گریم و بغض و اشکهامي تا آن زمان که زنده ام، بر مشا جاری خواهد ماند

ه هرگز التيام منی يابد، مگر با ورودم درد و زمخی در قلب امحد احلسن کاشتيد ک! به خداوند سوگند
به آن منزلگاه کرمیه ای که در آن ُسکنی گزيديد، سالم بر مشا ای عزيزان و روح و قلب  امحد 

           .                                                                                                                            احلسن

سالم بر اسریان و جمروحان مظلوم، ان شاء اهلل جزاء و شفای دردهايتان و گشايشتان نزديک 
خواهد بود، که آن آيت و نشانه و رمحتی از جانب خداوند برای مؤمنان، و عذاب و خفت و 

خداوند آن ها را لعنت  * خواری است برای کافران، آن بردگان آمريکا و بردگان سفيانی و دجال
 *.کند و در دنيا و آخرت خوار گرداند

از مشا ! سالم بر خانواده های مؤمنی که عزيزان خود را از دست دادند و خبصوص مادران شری دل
به خدا قسم ترجيح می دهم که طغيانگران و بردگان . می خواهم که امحد احلسن را عفو کنيد

ينکه آزار و اذيتی به يکی از انصار پاک دجال يک چشم آمريکا، هزار بار مرا به قتل برسانند، تا ا
برسد؛ و چيزی منی گومي جز اينکه ما در دنيا آفريده نشده امي که طالب جاودانگی و طول عمر در 
آن باشيم، بلکه هبرتيِن مردم کسی است که هدف خود را بشناسد و روحيه ارحتال در او شعله ور  

 .                                                                                                      م جز اين انصار پاکگردد، و کسانی با چنني روحيه ای هرگز  نديده ا

به خداوند قسم که آنان بندگان پرهيزکار و علمای با معرفت هستند، که خداوند متام خری را خامته 
گز کسی به آن نائل منی گردد، مگر نبی يا عملشان قرار داده، و آن شهادت حقيقی است که هر 

 .                                                                 وصی و يا مؤمنی که خداوند قلب او را برای امیان امتحان کرده است

نَ ُهم بِاْلَحقِّ َوَأْشَرَقِت اْْلَْرُض بُِنوِر رَب َِّها َو ُوِضَع اْلِكَتاُب َوِجيَء بِالنَِّبيِّيَن َوا﴿ َهَداء َوُقِضَي بَ ي ْ لشُّ
 .96زمر. ﴾َوُهْم ََل يُْظَلُمونَ 
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هناده شود و پيامربان و شاهدان [ اعمال در ميان]و زمني به نور پروردگارش روشن گردد و كارنامه )
                                                                                .                                                                                                                              (3)(.را بياورند و ميانشان به حق داورى گردد و مورد ستم قرار نگریند

 .ر جاستسالم بر آنان، تا آن هنگام که آمسان ها و زمني پا ب

 .﴾ِقينَ ِإنَّا لِّلِه َوِإنَّا ِإلَْيِه رَاِجعوَن َوَسيَ ْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنَقَلٍب يَنَقِلُبوَن َواْلَعاِقَبَة لِْلُمتَّ ﴿

به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه بر خواهند  ما از خداييم و به سوی او می رومي، و 
 .آن تقوا پيشگان است گشت و فرجام نيک از
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