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 و احلمد هلل رب العاملین

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

الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم ِبَغْيِر * ُأِذَن لِلَِّذيَن يُ َقاتَ ُلوَن بِأَن َُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهْم َلَقِديٌر ﴿ 
َمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلوَ َحقٍّ ِإَّلَّ  اٌت َأن يَ ُقوُلوا رَب َُّنا اللَُّه َوَلْو ََّل َدْفُع اللَِّه النَّاَس بَ ْعَضُهم بِبَ ْعٍض لَُّهدِّ

 93-04: حج .﴾َوَمَساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثيًرا َولََينُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصُرُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ 

 

داده شده است چرا كه مورد ظلم قرار  [ جهاد]به كساىن كه جنگ بر آنان حتميل شده رخصت ) 
هايشان  مهان كساىن كه بناحق از خانه *  اند و البته خدا بر پريوزى آنان سخت تواناست  گرفته

ر خدا گفتند پروردگار ما خداست و اگ جز اينكه مى [ آهنا گناهى نداشتند]بريون رانده شدند 
ها و مساجدى كه نام  ها و كليساها و كنيسه   كرد صومعه   بعضى از مردم را با بعض ديگر دفع منى

او را يارى [ دين]شد و قطعًا خدا به كسى كه   شود سخت ويران مى  خدا در آهنا بسيار برده مى
 (.ناپذير است  دهد چرا كه خدا سخت نريومند شكست كند يارى مى    مى

                                                                   
 .ای مؤمنان در مشرق و مغرب زمنی، درود و رمحت و برکات خدا بر مشا باد

به خدا سوگند برای طغيان و سرکشی و  ظلم و ستم به کسی، قيام نکرده ام؛ و سپاس خداوندی  
 .که مرا زورگو و نافرمان نگردانيده است

ه حق شهادت دهم و آنچه را که ستمگران در دين خداوند سبحانه و تعالی ضايع و آمده ام تا ب
و سخن حکيمانه و فصل خطاب را َعَلم کردم، و علمای  ( دانش)تباه کردند را اصالح کنم، و قلم 

گمراهی و خيانتکار در نزد خود جز سخن پليد و دشنام و فحش و ناسزاء و هتمت و مکر و 
پس با احسان با آنان به مقابله پرداختم تا جايی که عفت و پاک نفسی اجازه دروغ بسنت نيافتند، 

داد؛ در برابر کسانی که عورت خود را بدون هيچ شرم و حياء آشکار ساختند حتی از تارخیی که 
                                                                                               .                     آهنا را کلماتی ننگ و خبيث مملو از جهل و گفتار زور و مکر و دروغ بسنت خواهد نگاشت
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هيچ پاسخی در برابر سخن و کالم حکيمانه نيافتند جز دمشنی و جنگ، پس پريوان و کنيزکان 
 خود از طغيانگران باری پس از ديگری جهت ويرانی حمل های عبادتی و دستگريی مؤمنان را
متوجه ما ساختند، پس خدا را هبرتين قلعه ی استوار و وسيعرتين غار يافتيم تا به او پناه بربمی، و 

وليکن هيهات اگر مرغ قطا را شبی آرام می  . صرب را ياور و پناهگاهی که به آن پناه بربمی، يافتيم
                                                                                                                                                                        ( ).گذاشتند، البته می خوابيد

پس ستمگران جز به آزار و اذيت ما راضی نشدند، و به آنچه از ظلم و ستم و ويرانی و سوزاندن 
که حرام قطعی است عادت کردند، برگشتند؛ و قتل و زندانی کردن و شکنجه ی مؤمنان در ماهی  

و اين بار به مششري و ذلت مترکز کردند، و هرگز تن به خواری منی دهيم، هرگز تن به خواری منی 
زيرا خدا و پيامربش و مؤمنان از اين که ما ذّلت را بپذيرمی اِبا دهيم، هرگز تن به خواری منی دهيم، 

خويشنت و عقيده و دين اهلی حق که ستمگران خواهان ضايع  پس قيام امروز ما جز دفاع از . دارند
آتشی را که بر افروختند و فتنه ای که به پا کردند، و هرگز آن را اين بار  .کردن آن هستند، نبود

خاموش خنواهيم کرد تا هنگامی که خداوند به ما آن ياری با عزِت وعده داده شده را رساند، و با 
مهان آتشی که بر افروختند خواهند سوخت و با فتنه ای که به پا کردند به هالکت خواهند رسيد 

به ، و تقاص آن را بسيار گران خواهند پرداخت، و باطل انديشان زيان خواهند ديد، و ان شاء اهلل
و زودى آهناىي كه به آل حممد ستم كردند خواهند دانست به كدام بازگشتگاه بر خواهند گشت 

                                                                                          .                                                                 فرجام نيک برای پرهيزگاران است
و اين نصيحت من، برای متامی سربازان علمای گمراهی خيانتکار و مزدوران فتنه انگيز اشغالگران 

از لشگر  و طغيانگران است، که آزادی را انتخاب کنند مهانگونه که ُحر رياحی آن را برگزيد، و
مهانا که فرصت ها مانند ابرها گذرا هستند و . خشم اهلی به لشگر حق، لشگر امام حسنی پيوست

را  و پيامربان و فرستادگان  اين فرصتی ست برای کسی که می خواهد حممد و آل حممد 
 .      ياری کند، و فرصتی ست برای کسی که می خواهد خدای سبحانه و تعالی را ياری دهد

آيا ياری دهنده ای هست ما را را ياری ! را ياری دهد؟ ا ياری دهنده ای هست امام مهدی آي
                                                                                      !                                                                                                      آيا عاقلی هست که هبشت را برگزيند و خود را از عذاب آتش جنات دهد؟! رساند؟

                                                           

به حال خود واگذار مى ( مرغى است زيبا شبيه كبوتر)هر گاه مرغ قطا ( لو ترك القطا لنام) 04ص  04ج حبار األنوار  -  
 .شد، در النه ى خود مى خوابيد و شب النه خود را به خاطر ترس از صيد صياد ترک منى كرد
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 و الحمد هلل وحده 
خدا ما را بس است و بر پديد آورنده ی آمساهنا و زمنی توکل کردمی، که او بر مهه چيز تواناست و 

 .چه نيكو سرور و چه نيكو ياورى، نيكو محايتگرى
 
 
 
 

 امحد احلسن 
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