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 و احلمد هلل رب العاملین

 و صلی اهلل علی حممد و آل حممد األئمة و املهدیین

 

ِفي بُ ُيوٍت أَذيَن اللَُّه َأن تُ ْرَفَع َویُْذَكَر فييَها اْْسُُه ُیَسبُِّح َلُه فييَها بياْلُغُدوِّ َواْْلَصالي ﴿ :خداوند متعال می فرماید
َاَرٌة َوََّل *  ْم ِتي يهي ََلةي َوإيیَتاء الزََّكاةي ََيَاُفوَن یَ ْوًما تَ تَ َقلَُّب فييهي اْلُقُلوُب  ريَجاٌل َّلَّ تُ ْلهي بَ ْيٌع َعن ذيْكري اللَّهي َوإيقَامي الصَّ

َسابٍ * َواْْلَْبَصاُر  ن َفْضليهي َواللَُّه یَ ْرُزُق َمن َیَشاُء بيَغْْيي حي ُلوا َویَزيیَدُهم مِّ : ورن .﴾ليَيْجزيیَ ُهُم اللَُّه َأْحَسَن َما َعمي
83-83 

یابد و نامش در آهنا یاد شود در   آهنا رفعت[ قدر و منزلت]هاىي كه خدا رخصت داده كه   در خانه) 
مرداىن كه نه ِتارت و نه داد و ستدى * كنند   شامگاه او را نيایش مىها هر بامداد و [خانه]آن 

دارد و از روزى كه دهلا و  آنان را از یاد خدا و بر پا داشنت مناز و دادن زكات به خود مشغول منى 
دادند به ایشان جزا   تا خدا هبرت از آنچه اجنام مى* هراسند   شود مى  ها در آن زیر و رو مى  دیده

 (.  دهد  حساب روزى مى  هر كه را خبواهد ىب[ ست كه]و از فضل خود بر آنان بيفزاید و خدادهد 

ویران   ،خانه ای از خانه های خداوند که رخصت داده قدر و منزلت آهنا رفعت یابد ،در این روز
 .        خدا ما را بس و نيكو محایتگرى استمهه از خدایيم و بسوی او باز می گردمی و . گشت

خداوندا ما را مورد رمحت خویش قرار ده، و با یاری گری ما را بر قوم کافرین پْيوز گردان، و از جانب 
                      .                                                                                خود برای ما تسلطی یاری خبش قرار ده، و برای ما از جانب خود پْيوزی آسانی مقرر فرما

 38: شوری .﴾ ...ُقل َّلَّ َأْسأَُلُكْم َعَلْيهي َأْجرًا إيَّلَّ اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرىَب ..﴿
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 ...(.خویشاوندان خواستار نيستم مگر دوسىت در بارهپاداشى از مشا [ رسالت]بگو به ازاى آن )... 

حممد آل  امجاع کردند که دوستی و حمبتکسانی که َّل اله اَّل اهلل حممد رسول اهلل می گویند بر این 
کيد فراوان آن تأ بر رسول اهلل  وواجبی ست که خداوند آن را در قران واجب کرده است، ، 
( آنان باد بر پيامربان و فرستادگان ،فرشتگان ،درود خداوند) اهل بيت ایشان اینکه دوستی و، داشتند

                                                                        .کرده، می باشد  اسَلمی که خون را مصوناز  ر و خروجکينه و دمشنی با آل حممد کف  و ،امیان است

بواسطه ی و ذليل سازد، آمدند تا ار و خداوند آهنا را لعنت و خ الزمان، آخر اما وهابی ها، خوارج
                        .کنند  را علنی کفرشان  و دمشنی با شيعيان ایشان  دمشنی با آل حممد 

از طرف انگليس می  ثابت شد که (دمشنان اهل بيت) ملعون خوارج ایناساس  منشأ و به حقيقت و
ند، سپس آمریکایی ها خداوند آشکار گردیدحجاز  جند وسرزمنی  قرن بيستم درابتدای در باشد، که 

در ساخنت این خوارج لعنهم اهلل  شوروی شغالگریزمان ا در جنگ افغانستان درآنان را لعنت کند 
در مدت دست پرورده ی آمریکاست، که بن َّلدن  سامهپس اُ  .مسْي را ادامه دادندبعد انگليسی ها 

کند که با   تا علنید پيدا کرد، رای خود و کافرانی که مهراهش هستنجایگاه امنی در عراق باخْي 
پسر  جز تعدی و ِتاوز بر ضریح امام حسنی بن علی  ، و از جهادشدمی کنجهاد  آمریکا

که خداوند برای رضای ایشان راضی و برای خشم ایشان   خت پيامرب فاطمه بانوی زنان دو عامل دُ 
و خامته ی جهاد این کافران، ویرانی . خرب داد، ندیدمی خشم می کند مهانگونه که رسول اهلل 

مادر امام  ژو ضریح نرجس  امام حسن عسگری  و ضریح ضریح امام علی هادی 

  .بود ری عمه ی امام حسن عسگ ژمه و ضریح بی بی حکي مهدی 

که خداوند اذن   (خداوند لعنتش کند)ش و استوار کردن دولت از شيطان جز دفاع آنان را این جهادي  و
 .                                                                                                    باقی خنواهد ماند بر روی زمنی آن ازاثری  که ان شاء اهللویرانی آن را داد ان شاء اهلل، منی بينم؛  

  حممدنسبت به اهل بيت  توزی کفرشان را در برابر مهه با کينه ین خوارج و نواصب ملعونا و
، از دین حسن عسگری عليهم السَلم امام هادی وهای ضریح  ویرانیاز  آن هم بعدو  علنی کردند؛
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در باید  و مهدور الدم می باشند  و ،خارج گشته اندواره از خونریزی خودداری می کند اسَلم که مه
و  برابر آهنا ایستادگی و جهاد جهت یاری دین خدا و دین پيامربان و فرستادگانش و دین حممد 

 اینها و .جهت اعَلء کلمة اهلل العليا کرد ان شاء اهللباید با آهنا قتال و جهاد  کرد، و  آل حممد 
در بنی دستان  حمد از دمشنان آل مکس دمشنی   و هر ،هستند حمد  قت دمشنان آل م در حقي

 هر وخواهد بود، بيست شهيد از شهدای بدر اجر پاداش و را به قتل برساند برای او  م   ائ  ق
را به  شود او شهيد دمشنان آل حممد  نواصب و قتال با این خوارج و حنی جهاد وکس در 

 و اوهپنایش به قدر آْساهنا و زمنی است و برای پرهيزگاران آماده شده است، که   بشارت است یهبشت
و در روز قيامت شفاعت کننده ای است که شفاعتش پذیرفته می شود خواهد بود ء هبرتین شهدااز 

                            .ء اهللان شا

تاخت نياوردند، مگر آنکه خانه هایشان  هيچ قومی دربه ) خْي خواهی امينممن برای مشا  ،ای قوم
 و تندی و خشم سختگْيینواصب در مشا  ران خوارج وفا، پس بگذارید این ک(زبان خصم گشتند

که متامی خْي در مششْي و زیر سایه ی مششْي   و بدانيد. رستگار و پْيوز می شوید ان شاء اهلل ببينند،
  .خرب آن را داد است مهانطور که حممد رسول اهلل 

نَ ُهْم تَ رَاُهْم رُكَّ ﴿: خداوند متعال فرمود    اري ُرمَحَاء بَ ي ْ اء َعَلى اْلُكفَّ دَّ یَن َمَعُه َأشي ٌد رَُّسوُل اللَّهي َوالَّذي ًعا حمحَمَّ
ُجودي َذليَك َمثَ ُلُهْم ِفي  ْن أَثَري السح م مِّ هي يَماُهْم ِفي ُوُجوهي َن اللَّهي َوريْضَوانًا سي ًدا یَ ْبتَ ُغوَن َفْضًَل مِّ ْورَاةي ُسجَّ  الت َّ

يلي َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزَرُه فَاْستَ ْغَلَظ فَاْستَ َوى َعَلى ُسوقيهي یُ عْ  جني ُب الزحرَّاَع ليَيغييَظ هبييُم َوَمثَ ُلُهْم ِفي اْْلي جي
يًما َرًة َوَأْجرًا َعظي ُهم مَّْغفي ن ْ َاتي مي اِلي ُلوا الصَّ یَن آَمُنوا َوَعمي اَر َوَعَد اللَُّه الَّذي  32: فتح .﴾اْلُكفَّ

مهدیگر مهربانند، آنان را با [ و]پيامرب خداست و كساىن كه با اویند بر كافران سختگْي [ ص]حممد ) 
آنان بر اثر [ مشخصه]بيىن فضل و خشنودى خدا را خواستارند عَلمت   در ركوع و سجود مى

اى   هایشان است این صفت ایشان است در تورات و مثل آهنا در اجنيل چون كشته  سجود در چهره
ى خود بایستد و دهقانان را ها  است كه جوانه خود برآورد و آن را مایه دهد تا سترب شود و بر ساقه
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كافران را به خشم در اندازد خدا به كساىن از آنان كه [ خدا]آنان [ انبوهى]به شگفت آورد تا از 
     (.است  اند آمرزش و پاداش بزرگى وعده داده  امیان آورده و كارهاى شایسته كرده

 

 مالعظي قوة إال باهلل العلي ال الحول و و

 امحد احلسن

 فرستاده ی امام مهدی  وصی و

 ق.هـ 7231 /حمرم /32

 ش.هـ 7231/ هفته ی سوم آذر ماه
 


