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 الشحين الشحوي اهلل سنت

 اهام العالويي، إلْي حثية ٍالوشسليي، األًثياء سيذ على اهلل صلى ٍ أجوعيي الخالئك تاسي العالويي، سب هلل الحوذ

 السواء في األعظن اهلل تميت سيوا ال الوعصَهيي الطاّشيي طية الثيت أّل ٍ اهلل سسَل هَالًا ٍ سيذًا الشحوِ

  الفذا لِ أسٍاحٌا ٍ سٍحي عطش الثاًي اإلهام ٍاألسضيي

 ..............الحسي اتي الحجت لَليك كي اللْن

 هع كًََ ٍ اهلل اتمَ آهٌَا الزيي أيْا يا الشجين الطيطاى هي تاهلل اعَر الكشين كتاتِ في ٍتعالى سثحاًِ اهلل لال

 تا ٍ داضتِ تمَي حال ٍّش ّويطِ يعٌي هتعال  خذاًٍذ اص تتشسيذ ايذ آٍسدُ ايواى كِ كساًي اي) الصادليي

 (تاضيذ ساستگَياى

 تياد هٌاسثت ّويي تاضذ، هي الثاساالهيي الصادق جعفش اهام ضْادت سالگشد يكطٌثِ سٍص داسين پيص دس كِ ّفتِ

 كٌين صحثت تثشكا ٍ تيوًَا عضيضاى خذهت عضيضهاى اهام آى

 اخاللي دسسْايي

 كِ هٌضلي ضذم، هشخص السالم عليِ صادق اهام خذهت اص ضثي گَيذ هي هْضم تٌام آًحضشت اسادتوٌذاى يكي

 چَى كشدم، دسضتي اٍ تا ضذ، ٍالع اٍ ٍ هي هياى گفتگَي تَد، ّوشاّن هادسم ٍ سفتن تَدم گشفتِ هٌَسُ هذيٌِ دس

 هادست تا سخي دس ديطة چشا هْضم اي فشهَد ساتمِ تي ضذم ضشفياب حضشت خذهت صثح ًواص اص تعذ فشدا

 آًجا دس كِ تَد اي گَْاسُ داهٌص داضتي، هسكي آى دس كِ تَد هٌضلي اٍ ضكن داًي ًوي هگش كشدي، دسضتي

 هكي دسضتي اٍ تا پس فشهَد تلي، گفتن خَسدي، هي آى اص كِ تَد ظشفي اش سيٌِ تَدي،

 سحن صلِ اّويت 

 تِ داٍد اي فشهَد هي تِ ساتمِ تذٍى ًاگاُ كِ تَدم ًطستِ السالم عليِ صادق اهام خذهت گَيذ هي كثيش اتي داٍد

 عوت پسش تِ ًسثت سا تَ احساى ٍ صلِ تَ اعوال تيي دس ديذم ضذ، عشضِ هي تش پٌجطٌثِ سٍص اعوال كِ تحميك

 هٌمطع اٍ اجل ٍ فاًي صٍد اٍ عوش كِ ضَد هي سثة اٍ تا تَ صلِ ّواًا گشداًيذ، خَضٌَد هشا هطلة ايي ٍ فالًي

 پس گزاسًذ، هي تذ عياالت ٍ اٍ كِ سسيذ هي تِ خثيث،خثش هشد ٍ هعاًذ تَد عوَيي پسش هشا گفت داٍد ضَد،



 سسيذم هٌَسُ هذيٌِ تِ كٌن،چَى تَجِ هكِ سَي تِ آًكِ اص پيص فشستادم اٍ ًضد ٍ ًَضتن تشاتي اٍ ًفمِ تشاي

 داد خثش هطلة ايي تِ هشا السالم عليِ صادق اهام حضشت

 

 ظَْ اص تعذ هَهٌاى ٍ االعظن اهلل تميِ حضشت ركش

 سش ٍ ضًٌَذ هي دّذ هي پيام اهام هَلع ّش ًذاسد، لاصذ تِ ًياص هَهٌاى ٍ السالم عليِ عصش اهام هَال تيي استثاط

 كٌذ هي صياست خيص هَال كٌٌذ تلٌذ ضاى

 

 أًصاسُ ٍ أعَاًِ خيش هي ٍجعلٌا ٍالٌصش، ٍالعافية الفشج، لَليك عجل اللْن


