
مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهمھ دنلیام  دنھاوخیم و  ار  ناناملسم  ریخ  دنناناملـسم ، تسود  دنتـسین ؛ ناناملـسم  نمـشد  اھنیا  دنھدیم ، ار  نیملـسم  یردارب  تدحو و  داحتا و  راعـش  هک  یناسک 

نآ زا  دننزب ؛ هبرـض  رگیدـمھ  هب  دنتـسیاب و  مھ  یورهبور  فلتخم ، بھاذـم  زا  ناناملـسم  یمالـسا ، یهعماج  لخاد  رد  هک  دراد  ییهدـیاف  هچ  دنـشاب . زیزع  ملاع  نیملـسم 

؟ تسا بوخ  نیا ، دنکب ؟ هدافتسا  اشامت و  دنیشنب ، شدوخ  دبوکب و  مھ  هب  ار  ناشرس  دنک ، هرصاحم  ار  اھنیا  یود  رھ  دیایب ، نمشد  مھ  فرط 

 

زا نامروظنم  هک  میاهتفگ  ننـست  ملاع  هب  عقوم  هچ  ام  دنامب . ینـس  مھ  ینـس  دنامب ؛ هعیـش  هعیـش ، ینعی  دنریگب ، رارق  مھ  رانک  رد  ینـس  هعیـش و  هک  مییوگیم  ام  رگا 

مھ اھنآ  دوشب . هعیـش  هناملاع  تاثحابم  هار  زا  یملع و  قیرط  زا  دوشب ، هعیـش  تساوخ  سک  رھ  میاهتفگن . یزیچ  نینچ  ام  دیوشب !؟ هعیـش  امـش  هک  تسا  نیا  تدـحو 

رد هللادمحب  هک  نانچمھ  دنـشاب ؛ لقع  رـس  هشیمھ  دـیاب  ینـس  هعیـش و  مییوگیم  ام  نک ؛ ضوع  ار  تبھذـم  امـش  مییوگیمن  ام  دـننکب . ار  ناشدوخ  راک  دـنورب  هک  دـندازآ 

. تسا نیا  یارب  تدحو ، یهتفھ  یرازگرب  دنک . هدافتساوس  اھنیا  تافالتخا  زا  نمشد  دنراذگن  دش . هدھاشم  ام  روشک  رد  یمالسا ، بالقنا  نارود 

ماظن  / ٢۴/١٣٧١/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ار تدحو  یادن  هتفھ ، نیا  رد  دندوب ، نیملـسم  نیب  تدحو  یدانم  هشیمھ  هک  هیلعیلاعتهللاناوضر  ام  راوگرزب  ماما  میداد و  رارق  تدحو » هتفھ   » ار هتفھ  نیا  ناریا ، تلم  ام 

. دندناسر ملاع  نابلطقح  همھ  هکلب  ملاع ، ناناملسم  همھ  شوگ  هب 

، دنلوغـشم هک  یراک  رھ  هب  دنتـسھ و  هک  یدـح  مسر و  هار و  رھ  رد  مدرم ، یاھرـشق  نیب  ناریا ، تلم  داحآ  نیب  تدـحو  هللادـمحب  تسا . یبسانم  مسا  تدـحو ،» هتفھ  »

؛ نید تیمکاح  تھج  رد  نآرق ؛ تھج  رد  مالـسا ؛ تھج  رد  دننکیم : تکرح  تھج  کی  رد  دندحتم و  مھ  اب  اھینکفا ، قافن  رذـب  اھهئطوت و  مغریلع  ام ، تلم  داحآ  دراد . دوجو 

کی مالـسا ، تکرب  هب  ناریا ، تلم  اعقاو  هچراپکی . تلم  کی  اھنیا ؛) ریغ  درک و  چولب و  نمکرت و  کرت و  برع و  سراف و   ) فلتخم یاـھتیموق  ینـس و  هعیـش و  نیب  یقرف  نودـب 

یـضار ناتراوگرزب  ماما  یادن  نید و  توعد  هب  ناتنتفگ  خساپ  هناقداص  رطاخ  هب  ناریا ، تلم  امـش  زا  دـنوادخ  تسا . قفوم  یوگلا  کی  ناملـسم ، یاھتلم  نیب  تسا . هنومن 

رایـشوھ دیاب  دراد . نیمک  رد  ییاھنمـشد  دیروایب ، تسد  هب  ار  یزوریپ  همھ  نیا  دیاهتـسناوتامش  نآ ، تکرب  هب  هک  یـشزرا  اب  تدحو  نیمھ  دینک . ظفح  دیاب  ار  نیا  دـشاب .

رد دیـشاب . بظاوم  رتشیب  دنک ، تسرد  فالتخا  یارب  یکـسمتسم  اجنآ  دناوتیم  نمـشد  تسھ و  فالتخا  هناھب  هک  ییاجنآ  رد  دیآ . دوجو  هب  تافالتخا  دـیراذگن  دیـشاب و 

. ینس مھ  دشاب ، بظاوم  دیاب  هعیش  مھ  دنشاب . بظاوم  دیاب  رتشیب  دندرک ، هدافتساوس  نآ  زا  نانمشد  یدامتم  یاھنرق  هک  یبھذم ، تافالتخا  بھذم و  هلاسم 

ماظن  / ٠۴/١٣٧٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لماک روطهب  دیاب  هچنآ  دننکیم . لیلجت  یمالـسا -  یروھمج  رازگتمدخ  تلود  زا  ینعی  دوخ -  نارازگتمدخ  زا  الومعم  مدرم  مایا ، نیا  دننام  تدحو و  هتفھ  تدالو و  زور  نیا  رد 

مالـسا و ساـسارب  یتسیاـب  تدـحو  تسا . نآ  رادـتقا  یمالـسا و  ماـظن  یاـقب  زمر  ود ، نیا  هب  یدـنبیاپ  نآرق و  هب  لـمع  مالـسا و  هک  تسا  نیا  میریگب ، رظنرد  ماـیا  نیا  رد 

همھ رد  مالـسا  هب  یدنبیاپ  اھزور ، نیا  زا  تلم  سرد  تسا . نیمھ  هب  یمالـسا  تما  ماوق  اوتحمیب . چوپ و  یاھتیموق  تاموھوم و  ساسا  رب  هن  دـشاب ، هللالبح  هب  ماصتعا 

. تسا نآ  داعبا 

یمالسا  / ١٣/٠۵/١٣٧۵ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  رد  هدننک  تکرش  یجراخ  یاھتیصخش  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک ار -  نیملسم  یاھورین  نتفرگ  رارق  هھبج  کی  رد  اھورین و  داحتا  تدحو و  دننک  یعـس  همھ  دینادب . ردق  ار  نیملـسم  نیب  مارتحالا  کرتشم  هتفھ  نیا  تدحو ، هتفھ  نیا 

. دننادب ردق  دنرامشب و  منتغم  تسا -  یناھج  رابکتسا  لباقم  رد  اھتلم  هبرح  نیرتگرزب  نیملسم و  یدنلبرس  هیام  تداعس و  زمر 

 

تایآ هب  دننک  ادـیپ  قیفوت  ملاع ، راطقا  رد  نیملـسم  همھ  دـشاب و  هار  نیا  رد  ناگدـننک  تکرح  لاح  لماش  هادـفانحورا  اھیقب  ترـضح  هیکاز  هیعدا  هللااشنا  هک  میراودـیما 

لمع هماج  تسا ، هدوب  زورما  ات  لوا  زا  یمالـسا  گرزب  یاھتیـصخش  یوزرآ  دروم  هک  ار  یتدـحو  هللااشنا  دـننک و  لـمع  اـعیمج  هللالـبح  هب  ماـصتعا  روتـسد  نآرق و  هفیرش 

. دنناشوپب

یمالسا  / ١٣/٠۵/١٣٧۵ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  رد  هدننک  تکرش  یجراخ  یاھتیصخش  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک ار -  نیملسم  یاھورین  نتفرگ  رارق  هھبج  کی  رد  اھورین و  داحتا  تدحو و  دننک  یعـس  همھ  دینادب . ردق  ار  نیملـسم  نیب  مارتحالا  کرتشم  هتفھ  نیا  تدحو ، هتفھ  نیا 

. دننادب ردق  دنرامشب و  منتغم  تسا -  یناھج  رابکتسا  لباقم  رد  اھتلم  هبرح  نیرتگرزب  نیملسم و  یدنلبرس  هیام  تداعس و  زمر 

ماظن  / ٠١/٢٧/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

) مالـسلاامھیلع  ( قداصلادمحمنبرفعج هللادبعیبا  ترـضح  تدالو  مھ  تسا ، مالـسا  مرکم  لوسر  تدالو  مھ  تسا ؛ یگرزب  یاھزور  یمالـسا ، تما  ام و  یارب  اھزور  نیا 

. تسا هدرک  مالعا  تدحو  یهتفھ  ار  هتفھ  نیا  یمالسا  یروھمج  ربمایپ -  دالیم  گرزب -  تدالو  نیا  تبسانم  هب  و  تسا .

ماظن  / ٠١/٢٧/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناگدنسیون یگنھرف ، نالوئسم  تسا ؛ نیگنس  ناشهفیظو  یسایس ، نالوئـسم  تساھناملـسم . داحتا  مایا  اتقیقح  مایا  نیا  تسا ؛ تدحو  یهتفھ  اتقیقح  هتفھ ، نیا 

ناگدـبز و اـملع و  زا  عـقوت  و  دـننک . هیکت  داـحتا  یهطقن  نیا  یور  دـیاب  همھ ، هعیـش ، مھ  ینـس و  مھ  دـنزیھرپب ؛ نکفاهقرفت  نیرفآفـالتخا و  لـئاسم  حرط  زا  دـیاب  اـملع ، و 

. دنمھفب یلدمھ  داحتا و  نیا  نتسکش  یارب  ار  نانمشد  یهئطوت  دنمھفب و  ار  ناناملسم  داحتا  تیمھا  دنمھفب ، ار  نامز  تروطخ  هک  تسا  یسایس  ناگبخن 

عیشت  / ١٠/٢۵/١٣٨۵ ننست و  لھا  یاملع  یشیدنامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هکنیا یارب  بالقنا  زا  شیپ  اھلاس  زا  هکلب  بالقنا ، نارود  زا  دـعب  طقف  هن  ام  تسا . یرتمھم  یهتکن  تس ، ام » نامز  رد  یمالـسا  تما  یلدـمھ   » یهلئـسم هک  مود  یهتکن 

اجنآ هک  یماگنھ  بالقنا  زا  لبق  یاھلاس  ناتـسچولب -  رد  نم  میدرکیم . شالت  دوش ، مولعم  همھ  یارب  تدـحو  نیا  تیمھا  دوش و  کـیدزن  مھ  هب  ینـس  هعیـش و  یاـھلد 

رد ام  دوب و  ناوارس  رد  ناشیا  نامز  نآ  دوب . یلضاف  درم  دنـسانشیم ؛ ار  ناشیا  چولب  نایاقآ  هک  دوب  ناتـسچولب  فورعم  یاملع  زا   ) دادھـش یولوم  موحرم  هب  مدوب -  دیعبت 

ناشیا میروآ . دوجو  هب  هعیـش  تنـس و  لھا  نیب  یبلق  یعقاو  یقیقح و  یلمع ، داحتا  کی  ینابم  مینیـشنب و  تسا  یتصرف  دـییایب  هک  مداتـسرف  ماغیپ  میدوب ) رھـشناریا 

لھا یاملع  زا  یاهدع  میداد ، لیکـشت  ام  هک  یاهعمج  زامن  یهرگنک  نیلوا  رد  بالقنا  زا  دـعب  دیـسر ؛ بالقنا  لئاسم  هب  دـعب  اھتنم  درک ؛ لابقتـسا  هیـضق  نیا  زا  الباقتم  مھ 

. میدرک تبحص  اھهنیمز  نیمھ  رد  دش و  ییاھثحب  دوب ؛ مھ  ناشیا  هلمج  زا  دنتشاد ؛ روضح  تنس 

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

« تدحو هتفھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 4هاگياپ  هحفص 1 
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نیا یانعم  دننکیم . تیاور  دننکیم و  لقن  قداصلا  هللادـبع  یبا  ترـضح  زا  اما  دنتـسھ ـ  هعیـش  ریغ  زا  دنتنـس ـ  لھا  زا  اھنآ  نایوار  هک  یتایاور  تسا  رایـسب  ام  تایاور  رد 

ماما میلاعت  تیب و  لھا  فراعم  نتـسناد  جاتحم  مالـسا  یایند  تسا . تیبلھا  قداص و  ماما  فراـعم  دـنمزاین  یمالـسا  تما  مالـسا و  یاـیند  مھ  زورما  هک  تسا  نیا  فرح 

یمالسا فراعم  حطس  ات  دننک  ییازفامھ  رگیدکی  اب  دیاب  هلیسو  نیا  هب  یمالسا ، تما  فلتخم  ماسقا  فلتخم و  یاھرشق  دننک . هدافتـسا  دیاب  تسا ؛ همئا  ریاس  قداص و 

. نیا ینعی  مییوگیم  هک  یمالسا  تدحو  دزادنین ؛ هلصاف  ناملسم  یاھهقرف  نایم  یزروهنیک  ینمشد و  تموصخ و  باجح  هک  تسا  نیا  راک  نیا  یهمزال  دورب . الاب 

 

ور رگید  بھذـم  نآ  هب  دنـشکب و  تسد  دوخ  بھذـم  زا  ناینـس  ای  نایعیـش  هک  تسین  نیا  هب  یمالـسا  یروھمج  توعد  تدـحو  یهتفھ  رد  تسا . کـیدزن  تدـحو  یهتفھ 

اھیزروهنیک اھدانع و  مالسا و  نانمشد  تسد  یهتخاس  یاھراوید  دوش و  هتـسجرب  یمالـسا  بھاذم  نایم  تاکرتشم  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  توعد  دنروایب ؛

تموـصخ و تـالآ  اـھرازبا و  نیا  ار و  لـئاح  نیا  ار ، راوـید  نیا  نانمـشد  هتـشذگ  زا  رتـشیب  زورما  دـننیبب . دنونـشب و  تیبلـھا ، فراـعم  یهـصرع  رد  دـنیایب و  دوـش ؛ هتـشادرب 

. دننک ادج  مھ  زا  ار  ناملسم  ناردارب  دننکیم  یعس  دننکیم و  تیوقت  ار  یزروهنیک 

 

رد یمالـسا ـ  نامیا  اب  ادـخ و  مان  اب  ناملـسم ـ  هک  ییاجنآ  دننمـشد ؛ ود  رھ  اب  تنـس ؛ لھا  هب  هن  دـندنمقالع و  هعیـش  هب  هن  ملاـع ، ناربکتـسم  اھتـسینویھص و  اـکیرما و 

نامز ناریا  رد  ینس ؛ داھج  سامح و  اب  نیطسلف  رد  هک  دننمشد  ردقنامھ  هعیش  بزح هللا  اب  نانبل  رد  دینیبب  امـش  دننکیم . ینمـشد  دتـسیایم ، اھنآ  ییوگروز  لباقم 

! دوب ینس  ناشمسا  هک  ییاھروشک  رد  وا  رئاظن  هابشا و  اب  هک  دندوب  هارمھ  ردقنامھ  دوب ـ  هعیش  امسا  هک  یولھپ ـ  دساف  رودزم  یهتسباو  تنطلـس  هاگتـسد  اب  توغاط 

هعیش اھنآ  یارب  دنفلاخم ؛ دنک ، هبلاطم  ار  دوخ  قح  دتسیاب و  اھتلم  یعیبط  عبانم  تراغ  لباقم  رد  دتسیاب ، رابکتسا  لباقم  رد  دتسیاب ، روز  لباقم  رد  هک  یمالـسا  اب  اھنآ 

، ینس هعیش و  نیب  رد  ناملسم ، ناردارب  نیب  رد  هک  تسا  نیا  ناشتسایس  دنزب ، یعطاق  فرح  دناوتن  دریگن و  تردق  مالـسا  تما  هکنیا  یارب  اھتنم  درادن ؛ انعم  ینـس  و 

راختفا ام  دنمھفب . ام  مدرم  ام و  ناگبخن  ام و  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ ینکفا  فالتخا  اھنآ  راک  دنزادنیب . فالتخا  ننست  لھا  دوخ  یاھهقرف  نیب  رد  هعیـش و  دوخ  یاھهقرف  نیب  رد 

بلطم نیا  تابثا  یاج  اما  مینکیم ، راختفا  نیا  هب  میتسھ ؛ وا  لصفالب  تفـالخ  نینموملاریما و  تماـما  وریپ  میتسھ ، هعیـش  میتسھ ، تیب  لـھا  بتکم  وریپ  هک  مینکیم 

ثحب یمالک و  ثحب  دیاب  دراوم  هنوگنیا  رد  ثحب  هزات  تسا . ناگبخن  نایم  رد  نیصصختم و  نایم  رد  نف ، لھا  نایم  رد  بلاطم  هنوگنیا  تابثا  یاج  تسین ؛ نابایخ  هچوک و 

ینـس نمـشد  مھ  هعیـش و  نمـشد  مھ  هک  تسا  مالـسا  نانمـشد  هب  ندرک  کـمک  ندیـشک ، مھ  یور  رب  ریـشمش  یـشاحف و  ییوجبیع و  ییوگدـب و  دـشاب ؛ یقطنم 

. دیوگیم ار  نیا  دھاوخیم ، ار  نیا  ناریا  تلم  میدرک . دنلب  یمالسا  بالقنا  رد  یمالسا  تدحو  مچرپ  ناونع  هب  ار  نیا  ام  دنتسھ .

ماظن  / ١٣٨٧/١٢/٢۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مھدفھ هب  یھتنم  یهتفھ  نیا  ام  تسا . تدـحو  داحتا و  یهلئـسم  تساھناملـسم ، ام  لوا  یهجرد  گرزب و  فئاظو  زا  یکی  هک  منکیم ، هیکت  نآ  یور  رب  نم  زورما  هک  هچنآ 

؛ تسا تدالو  زور  تنس  لھا  ناردارب  نیب  روھـشم  تیاور  هب  لوالا  عیبر  مھدزاود  زور  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  میدرک ، یراذگمان  تدحو  یهتفھ  هب  بالقنا  لوا  زا  ار  لوالا  عیبر 

یراذگمان روشک  نیلوئسم  ناریا و  تلم  بالقنا ، لوا  زا  تدحو  یهتفھ  ناونع  هب  ار  زور  ود  نیا  نیب  تسا . تدالو  زور  هعیش  نیب  روھشم  تیاور  هب  لوالا  عیبر  مھدفھ  زور  و 

زورما تدحو . تمـس  هب  میورب  دیاب  مینکب ؛ دیاب  لمع  تسین ؛ یفاک  یراذـگمسا  تسین ؛ یفاک  فرح  یلو  دـنداد . رارق  ناناملـسم  نیب  داحتا  دامن  زمر و  کی  ار  نیا  دـندرک و 

. دش زوریپ  لماوع  نآ  رب  دیاب  دمآ ؛ قئاف  لماوع  نآ  رب  دیاب  دراد ؛ دوجو  مھ  هقرفت  لماوع  تسا . تدحو  جاتحم  مالسا  یایند 

. دش دھاوخن  لصاح  تدھاجم  نودب  مھ  اھناملـسم  نیب  داحتا  دوش . لصاح  تدھاجم  نودب  هک  تسین  یگرزب  دوصقم  چـیھ  دـنتدھاجم . جاتحم  گرزب  یاھدوصقم  یهمھ 

. دنک زیزع  ار  ناملـسم  یاھتلم  یمالـسا و  عماوج  دناوتیم  دنک ؛ زاب  ار  اھهرگ  زا  یرایـسب  دناوتیم  داحتا  نیا  مینک . تدـھاجم  مالـسا  یایند  داحتا  یارب  هک  تسام  یهفیظو 

رد ناـشریثات  تسا ؛ هنوگچ  دـنھدیم ، لیکـشت  اـیند  رد  ار  یرـشب  سوفن  مراـھچ  کـی  زورما  هک  ناناملـسم  عضو  دـینیبب  تسا . هنوـگچ  یمالـسا  یاـھروشک  عـضو  دـینیبب 

هناگیب رطاخ  هب  طقف  نیا ، تینوس . یاراد  یاھتردـق  هناگیب و  یاھتردـق  ریثات  زا  تسا  رتمک  رتفیعـض و  بتارمب  هنوگچ  ناشدوخ ، نورد  لـئاسم  رد  یتح  ملاـع ، یاھتـسایس 

یاھتلم دنھاوخیم  دنتـسھ ، یبلطهطلـس  یاھهزیگنا  یاراد  دـناتین ؛ وـس  یاراد  اـھنآ  میرادـیم -  رذـحرب  اـھنآ  زا  ار  ناـمنابطاخم  ناـمدوخ و  اـم  هک  تسین -  اھتردـق  ندوـب 

لباقم رد  هکنیا  یارب  ناملسم ، یاھتلم  نیا  یمالسا ، روشک  دنچ  هاجنپ و  نیا  بوخ ، دننک . ضحم  تعاطا  هب  راداو  دننک ، درخ  دننک ، لیلذ  ناشدوخ  لباقم  رد  ار  یمالـسا 

دیاب دراد ، دوجو  تدحو  لباقم  رد  یلک  هدمع و  لماع  ود  میوشب . کیدزن  مھ  اب  دیاب  تدحو ؟ زج  تسیچ ؟ ناشھار  دنتسیاب ، یاهناردلق  گرزب و  حضاو و  تین  وس  نینچ  کی 

. درک جالع  ار  اھنیا 

دئاقع لوصا و  دوخ و  یدابم  هب  نامیا  دـمآ . قئاف  نیا  رب  دـیاب  شدوخ . یارب  یھورگ  رھ  نامدوخ ؛ دـیاقع  هب  ام  یاھیدـنبیاپ  ام ، یاھبـصعت  تسام : ینورد  لماع  لماع ، کی 

. دـنک زواجت  توادـع  ینمـشد و  ضرعت و  اب  هارمھ  یفن و  زرم  هب  تاـبثا  زرم  زا  دـیابن  نیا  اـما  تسا ؛ بوخ  مھ  نآ  رب  یراـشفاپ  تسا ؛ یاهدیدنـسپ  بوخ و  رایـسب  زیچ  دوخ 

دودح نارگید ، هب  مارتحا  اما  دننک ؛ ظفح  دننک ، ظفح  دنھاوخیم  مھ  ار  ناشدوخ  دـیاقع  دـننک ؛ ظفح  ار  رگیدـکی  مارتحا  دنتـسھ ، یمالـسا  تما  یهعومجم  رد  هک  یناردارب 

یبھذم تاثحابم  دننیـشنب  دنھاوخیم  نف ، لھا  املع و  دنراذگب . یملع  سلاجم  یارب  ار  هلداجم  ثحب و  دنراد و  هگن  ار  اھنآ  دـیاقع  راکفا و  تمرح  نارگید و  قوقح  نارگید ،

لیلحت هیزجت و  تردق  هک  یراکفا  اب  یهبطاخم  رد  یمومع ، راکفا  حطـس  رد  نلع ، رد  رگیدکی  هب  یئوگدب  اب  یملع ، لفحم  رد  هناملاع و  ىبھذم  یهثحابم  اما  دننکب ؛ دننک ،

، دراد هفیظو  مھ  هعیـش  دنراد . هفیظو  دروم  نیا  رد  ناملـسم  یاھهورگ  یهمھ  دـننک . راھم  دـیاب  نالوئـسم  دـننک ؛ راھم  املع  یتسیاب  ار  نیا  دـنکیم ؛ قرف  دـنرادن ، یملع 

. تسا ینورد  لماع  هک  لماع  کی  نیا  دنورب . داحتا  تمس  هب  دیاب  دراد ؛ هفیظو  مھ  ینس 

ایند رد  یـسایس  طلـسم  یاھتردـق  هک  یزور  نآ  زا  هکلب  زورما ، طـقف  هن  درک . تلفغ  نیا  زا  دـیابن  تسا . مالـسا  نانمـشد  نکفاهقرفت  ضرغم  تسد  مھ  ینوریب  لـماع  کـی 

هک ینردـم  لئاسو  یعمج ، طابترا  لـئاسو  تسا . رتدـیدش  هشیمھ  زا  زورما  هدـمآ و  دوجو  هب  نکفاهقرفت  تسد  نیا  دـنراذگب ، رثا  اـھتلم  یور  دـنناوتیم  هک  دـندرک  ساـسحا 

رد مھ  یاهدع  کی  هنافـساتم  دوب . رایـشوھ  دیاب  دوب ؛ هاگآ  دیاب  دننکیم . تسرد  راعـش  هقرفت  یارب  دنزورفاشتآ ؛ دـنزورفاشتآ ؛ اھنیا  دـنکیم . کمک  مھ  نیا  دراد ، دوجو  زورما 

. یلصا نانمشد  نآ  ضرغ  لامعا  یارب  هلیسو  دنوشیم  ناملسم ، یاھروشک  ناملسم و  یاھتلم  لخاد 

روجنآ ار  یتسینویھص  میژر  دندرک و  هبلغ  لیئارـسا  رب  نانبل  هللابزح  نانبل و  تمواقم  ناناوج  هک  یتقو  نیا ، زا  لبق  لاس  ود  دینک : هظحالم  امـش  تسا ، زومآتربع  یلیخ 

ار ینـس  هعیـش و  هلئـسم  دندرک  عورـش  نکفاهقرفت  یاھتـسد  هلـصافالب  دمآ ، رامـش  هب  یزوریپ  کی  یئافوکـش و  کی  اھناملـسم  یارب  مالـسا  یایند  رد  نیا  دندرک و  لیلذ 

دوجو هب  هزات  ینس  هعیش و  یهلئسم  هناک  مالـسا . یایند  یهمھ  رد  هچ  هنایمرواخ و  یهقطنم  رد  هچ  نانبل ، دوخ  رد  هچ  ندرک ؛ دیدشت  ار  یبھذم  تابصعت  ندرک ؛ حرطم 

ود لام  نیا  دنک . رود  مھ  زا  ینس  هعیش و  یهلئسم  اب  ار  اھنیا  دوب ، هدش  کیدزن  یلدمھ  کی  هب  گرزب  یزوریپ  نآ  یهیاس  رد  هک  ار  ناملـسم  تما  هکنیا  یارب  تسا ! هدمآ 

. تسا لبق  لاس 

مادـک ناشخرد . گرزب و  یزوریپ  دوب ، هزغ  رد  تسینویھـص  نمـشد  رب  نیطـسلف  تمواقم  یزوریپ  نآ  دـمآ و  دوجو  هب  مالـسا  تما  یارب  رگید  یزوریپ  کی  نیا ، زا  لبق  هاـم  ود 

، دـھدب تسکـش  یدالیم  یهس  داتفھ و  ات  تفھ  تصـش و  یاھلاس  رد  ار  اھروشک  گرزب  شترا  ات  هس  دوب  هتـسناوت  زور  کی  هک  زھجم  شترا  کـی  هک  رتـالاب  نیا  زا  یزوریپ 

روبجم یلاخ  تسد  ماکان ، دھدب ؟ تسکـش  ار  اھنآ  دنک و  ینیـشنبقع  هب  راداو  هزغ  رد  ار  نموم  نادھاجم  نیا  مواقم و  یاھناوج  نیا  دـناوتن  دـنک و  شالت  زور  ود  تسیب و 

اھناملـسم یارب  یگرزب  یزوریپ  نیا  تخیر . کاخ  رب  ناشوربآ  تفر ؛ اـکیرمآ  اـھنآ  سار  رد  شناـیماح و  یتسینویھـص و  میژر  یوربآ  مھ  اـیند  رد  هکنیا  رب  هوـالعب  ددرگرب ، دـش 

؛ دـناهدرک حرطم  ار  تیموـق  یهلئـسم  دـناهدمآ  ـالاح  دـننک . حرطم  دنتـسناوتیمن  ار  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  رگید  اـجنیا  درک . کـیدزن  یلدـمھ  کـی  هب  ار  اھناملـسم  دوـب ؛

رد درادـن  قـح  برعریغ  هکنیا  یارب  تساـھبرع ، هب  صتخم  هکنیا  رب  رارـصا  تساـھبرع و  هب  صتخم  نیطـسلف  یهلئـسم  هکنیا  نیب  یاوـعد  تیبرعریغ ؛ تیبرع و  یهلئـسم 

. درادن مجع  برع و  تسا ؛ یمالسا  یهلئسم  نیطسلف ، یهلئسم  ارچ ؟ دنک ! تلاخد  نیطسلف  یهلئسم 

برع دنروآیم ، دوجو  هب  مالـسا  یایند  لئاسم  رد  ار  تیموق  یاپ  یتقو  تسا . هدمآ  دوجو  هب  هقرفت  لماع  نیرتگرزب  دـمآ ، نایم  هب  تیموق  یاپ  رگا  مالـسا  یایند  لئاسم  رد 

؟ دنامیم یقاب  یچ  دننک ، ادج  ار  یدنھ  یناتسکاپ و  دننک ، ادج  ار  یئایزلام  دننک ، ادج  ار  یئایزنودنا  دننک ، ادج  ار  درک  دننک ، ادج  ار  کرت  دننک ، ادج  ار  سراف  دـننک ، ادـج  ار 

« تدحو هتفھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 4هاگياپ  هحفص 2 
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؟ تسین یمالسا  تما  یاھناوت  اھورین و  یمالسا و  تما  هب  ندز  جارح  بوچ  نیا 

نیا رد  نانبل و  یهیـضق  نآ  رد  یزوریپ  ینیریـش  دنراذگب  دنھاوخیمن  دنوشیم . اھدـنفرت  نیا  ریـسا  یناسک  مالـسا ، یایند  رد  هنافـساتم  هک  تسا  رابکتـسا  یاھدـنفرت  نیا 

. دننک ادج  هکنیا  یارب  دنروآیم ، دوجو  هب  دننکیم ، حرطم  ار  یاهقرفت  فالتخا و  لماع  کی  اروف  دنامب ؛ اھناملسم  ماک  رد  هزغ  یهیضق 

شوھب یمالسا  یاھروشک  نارادمامز  نالوئسم و  تسا . نارادمتسایس  شود  رب  مھ  لوا  یهجرد  یهفیظو  دتـسیاب . اھنیا  لباقم  رد  دیاب  دشاب ؛ رادیب  دیاب  یمالـسا  تما 

یولگ زا  درک . میھاوخن  اطخ  یلـصا  لماع  تخانـش  رد  ام  مینکیمن . هابتـشا  ام  اما  دوش ؛ جراـخ  یدوخ  نارادمتـسایس  زا  یـضعب  یولگ  زا  تسا  نکمم  داـیرف  نیا  دنـشاب .

یهرجنح زا  رگا  دنایمالـسا . تما  تدـحو  فلاخم  هک  دنتـسھ  اھنآ  تسایند . یرابکتـسا  یاھتردـق  هب  طوبرم  تسا ، نارگید  داـیرف  داـیرف ، تسین ؛ اـھنیا  لاـم  اـما  تساـھنیا ،

، لوا یهجرد  رد  میـسانشیم . ار  ادـص  نیا  تساھنآ ؛ یادـص  نیا  تسین . اـھنیا  یادـص  ادـص ، نیا  دـناهدروخ . بیرف  اـھنیا  دوش ، جراـخ  مھ  یمالـسا  تما  لـخاد  زا  یناـسک 

، ناگدنـسیون نارکفنــشور ، نـید ، یاـملع  دـنراد ؛ راـک  رــس و  مدرم  لد  زغم و  اـب  هـک  یناـسک  نادنمــشیدنا ، ـالاب ، مـھم و  یهـجرد  رد  زاـب  نالوئــسم و  نارادمتــسایس و 

نیا دننک و  لالتخا  تدحو  نیا  رد  دنھاوخیم  هک  ار  یناتشگنارس  مدرم ، هب  هک  دنراد  هدھع  رب  ار  گرزب  یهفیظو  نیا  مالـسا ، یایند  نادنمـشناد  ابدا ، ارعـش ، ناراگنهمانزور ،

. دننک یفرعم  دنریگب ، اھناملسم  تسد  زا  ار  یھلا  مکحتسم  یهتشر 

نآرق اما  داد ؛ ماجنا  دوشیم  مھ  کت  کت  ار  لبح هللا  هب  ماصتعا  دـینک . ادـیپ  لـبح هللا  هب  ماـصتعا  رگیدـمھ  اـب  اـعیمج » لـبحب هللا  اومـصتعا  و  : » دـیوگیم احیرـص  اـم  هب  نآرق 

لبحب هللا ماصتعا  دنھاوخب  یـضعب  هکنیا  هب  دسرب  هچ  لبحب هللا ؛ ماصتعا  رد  یتح  دـینکن ، ادـیپ  قرفت  اوقرفتال » و  . » دیـشاب مھ  اب  اعیمج » لبحب هللا  اومـصتعاو  : » دـیوگیم

نیا دریگب . ماـجنا  راـک  نیا  هنالدـمھ  مھ ، اـب  اـعیمج » ، » دـننکب دـنھاوخب  همھ  هک  مھ  لـبحب هللا  ماـصتعا  یتـح  دـننکب . ناطیـشلا  لـبحب  ماـصتعا  دـنھاوخب  یـضعب  دـننک ،

. تسا مالسا  یایند  گرزب  یهلئسم 

نامھ اب  نآ ، نزو  اب  ار  مھم  یهلئسم  نیا  هک  دھدب  قیفوت  یمالسا  یاھتلود  یهمھ  یمالـسا و  یاھتلم  یهمھ  یمالـسا و  تما  داحآ  یهمھ  هب  لاعتم  دنوادخ  میراودیما 

هک دوب  وا  ام ، نامز  رد  ام و  نارود  رد  ار  تدـحو  دایرف  هک  ام  راوگرزب  ماما  حور  رب  داـب  یھلا  تمحر  یھلا و  ناوضر  و  دـننک . ارجا  لـمع  رد  ار  نآ  دـننک و  یقلت  نآ  تیمھا  رادـقم 

یهدنیآ و  دنک . انـشآ  دنک ؛ سونام  رتشیب  هچرھ  یھلا  توعد  اب  یھلا ، شورـس  اب  ار  ام  یاھلد  لاعتم  دنوادخ  میراودـیما  درک . توعد  داحتا  نیا  هب  ار  ناناملـسم  درک و  دـنلب 

. دشاب رتھب  بتارمب  نآ  یهتشذگ  زا  یمالسا  تما 

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

تـسرد اوعد  هدوب . لیبق  نیا  زا  ینـس و  هعیـش و  یبھذـم ، تافالتخا  یهلئـسم  فالتخا ، یارب  ناملـسم  یاـھتلم  نانمـشد  یهدافتـسا  دروم  هشیمھ  یاـھرازبا  زا  یکی 

ار کچوک  زیچ  کی  دننک ، گنرمک  دننک ، فیعض  ار  داحتا  کارتشا و  دراوم  دننک ، هتـسجرب  دننک ، گرزب  ار  تافالتخا  دنزادنیب ، مھ  ناج  هب  ار  ناردارب  دننک ، داجیا  فالتخا  دننک ،

نالا تسا ، هتفرگ  ماجنا  مئاد  هک  تسا  یراک  نیا  دننک ؛ فیعض  دننک ، کچوک  تسھ ، هعیش  ینس و  ناردارب  نیب  هک  ار  کارتشا  طاقن  همھ  نیا  دننک ؛ هتسجرب  دننک ، گرزب 

. دریگیم ماجنا  دراد  مھ 

ماظن هکنیا  زا  لبق  تسام . یهدیقع  نیا  مینکیمن ؛ ار  یـسک  یهظحالم  ام  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا ؛ هداتـسیا  هئطوت  نیا  لباقم  رد  زور  نیلوا  زا  یمالـسا  یروھمج    

تدحو تھج  رد  دوبن -  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  تموکح  زا  یربخ  زونھ  هک  زور -  نآ  رد  یبالقنا  یهزرابم  ناگرزب  تضھن ، ناگرزب  ام ، ناردارب  دوشب ، لیکشت  یمالسا 

ناوارس و راھباچ و  رھـشناریا و  ناتـسچولب -  یاھرھـش  ىفنح  ىنـس  یاملع  اب  الاح  ات  نامز  نآ  زا  مدوب . دیعبت  ناتـسچولب  رد  مدوخ  نم  دندرکیم . شالت  ینـس  هعیش و 

ماجنا ام  یوس  زا  یشالت  دنراذگب  دنتـساوخیمن  اھهاگتـسد  مدوب ، یدیعبت  اجنآ  نم  میتسھ . یمیمـص  میکیدزن ، میقیفر ، دنتـسھ ، هدنز  هللادمحب  هک  یئاھنآ  اب  نادھاز - 

یبن تدالو  تدحو -  یهتفھ  یهلئسم  نیا  هک  میھدب ؛ ناشن  رھش  نیا  رد  ار  ینس  هعیش و  داحتا  زا  یاهناشن  کی  هک  مینک  یراک  دیئایب  میتفگ  ام  لاح  نیع  رد  اما  دریگب ؛

ات مھدزاود  زا  ینعی  میدرک ؛ لمع  ار  نآ  رھشناریا  رد  دیسر و  ام  نھذ  هب  زور  نآ  هعیـش -  تیاور  هب  لوالاعیبر  مھدفھ  رد  و  تنـس ، لھا  تیاور  هب  لوالاعیبر  مھدزاود  رد  مرکا 

. تسین زورید  زورما و  لام  تسا ، هدوب  یقیمع  رکف  کی  نیا  میتفرگ . نشج  مھدفھ 

ىمالسا  / ٠٩/١۵/١٣٩۶ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هیلع دننکیم  راک  اھنآ  یارب  دنھدیم ؛ ماجنا  دنھاوخیم ، اھنآ  هچنآ  دنصقریم ! اکیرمآ  زاس  هب  هک  هقطنم  نیا  رد  یناگبخن  هقطنم و  نیا  رد  ینامکاح  دنتـسھ  هنافـساتم  زورما 

نیا میتدحو . هب  دنمهقالع  ام  میتدحو ، هب  دقتعم  ام  میرادن ؛ ناملسم  یاھتلود  اب  فالتخا  یارب  یاهزیگنا  چیھ  ام  تسا ! مالسا  ررض  هب  اھنیا  مالسا ! هیلع  یمالـسا و  تما 

ناریا تلم  یمالـسا و  یروھمج  هک  میرازگـساپس  ار  ادـخ  و  یمالـسا . قرف  نیب  تدـحو  درک ؛ مـالعا  اـم  راوـگرزب  ماـما  ار  تدـحو  یهتفھ  تسا . تدـحو  یهتفھ  ماـیا  ماـیا ،

لباقم رد  اما  میرادن ؛ یاهلئـسم  یلکـشم و  چیھ  ام  دننک . داجیا  ار  یردارب  تدحو و  یمالـسا ، فلتخم  قرف  زا  ناشناملـسم  ناردارب  ناشدوخ و  نیب  لمع ، رد  دنتـسناوت 

ناشتسایس تسا ؛ گنج  داجیا  رب  فالتخا و  داجیا  رب  ناشمیمصت  هک  دنتـسھ  یناسک  تدحو ، فدھتـسم  تدحو و  هب  دنمهقالع  تکرح  لابند  و  تدحو ، بلاط  تکرح  نیا 

. ار راک  نیا  دننکیم  لابند  دنراد  تسا و  نیا 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی تسین ، ضحم  یراذـگمان  کی  نیا  میاهدرک . یراذـگمان  تدـحو  یهتفھ  ناونع  هب  ار ، لوالاعیبر ]  ] مھدـفھ اـت  مھدزاود  زا  ینعی  ار ، هتفھ  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم 

نیا تسا . یمالـسا  تما  داحتا  موزل  هب  دـقتعم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یمالـسا  یروھمج  تسا . یبلق  نامیا  داقتعا و  کی  نیا  تسین ؛ مھ  یکیتکات  یـسایس و  تکرح 

ناـمز رد  هعیـش  یاـیند  لـک  عجرم  هک  یدرجورب  هللاتیآ  موحرم  لـثم  یگرزب  عجرم  تسین . یمالـسا  یروھمج  نارود  اـم و  ناـمز  صوـصخم  ینعی  دراد ؛ مھ  هقباـس  راـک ] ]

وگتفگ دنتشاد ، هدوارم  تنس  لھا  مالـسا و  یایند  یاملع  ناگرزب  اب  دندوب ؛ یمالـسا  بھاذم  بیرقت  یدج  رادفرط  دندوب ، یمالـسا  تدحو  یدج  رادفرط  دوب ، ام  یناوج 

نیا تسین ؛ روج  نیا  هن ، تسا ؛ یسایس  کیتکات  کی  نیا  هک  دننکیم  دومناو  ای  دننکیم  روصت  اھیـضعب  تسا . قیمع  یبلق و  داقتعا  کی  تسا ، داقتعا  کی  نیا  دنتـشاد ؛

. تسا هتساوخ  ام  زا  ار  نیا  لاعتم  یادخ  هک  میدقتعم  نیا و  هب  میدقتعم  تسا ؛ یبلق  نامیا  کی 

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ار تدـحو  یهتفھ  راوگرزب  ماما  هک  یزور  نآ  تسا . هدـش  راکـشآ  لـحار  ماـما  گرزب  راـکتبا  نیا  تیمھا  هشیمھ  زا  شیب  زورما  منکیم  ناـمگ  هدـنب  تدـحو . یهتفھ  هب  عجار 

زا یلیخ  زور  نآ  دـندرک ، مالعا  ناشدوخ  یعاـمتجا  یـسایس و  یمومع ، یاھـشیارگ  رد  اـھیریگتھج و  رد  ار  یمالـسا  قرف  یمالـسا و  بھاذـم  تدـحو  دـندرک و  مـالعا 

تیمھا زئاح  مایپ  نیا  ردـقچ  دـندیمھفن  الـصا  هک  یمالـسا  یاھروشک  زا  یلیخ  نیلوئـسم  هلمج  زا  دـننک ؛ کرد  ار  مایپ  نیا  تیمھا  دنتـسناوتن  مایپ  نیا  یعقاو  نیبطاخم 

ردـقچ مایپ  نیا  هک  میمھفیم  ام  زورما  دـنتفرگ . هدـیدن  ار  مایپ  نیا  دنتـشاد ، هک  ینوگانوگ  ضارغا  لابند  هب  ینعی  دـندرک ؛ جـل  مھ  اھیلیخ  دـندیمھفن ، مھ  اھیلیخ  تسا .

، هقطنم یاھروشک  زا  یضعب  رد  هک  یکانلوھ  ثداوح  نیا  هداتفا ، قافتا  یمالـسا  یاھروشک  نایم  هک  ینوگانوگ  تافالتخا  نیا  هداتفا ، قافتا  زورما  هک  یثداوح  هدوب . مھم 

دوب و مھم  مالـسا  یایند  داحتا  ردـقچ  هک  دـمھفیم  ناسنا  داـتفا  اـھاجنیا  رد  هک  یتاـقافتا  نیا  زا  ناتـسناغفا ، رد  و  نمی ، رد  یبیل ، رد  یاهھرب  کـی  رد  قارع ، رد  هیروس ، رد 

قافتا اـیاضق  نیا  زا  یرایـسب  دوب ، رگا  هک  دـندرک  حرطم  ار  نآ  دـندرک ، تساوخرد  ار  نآ  دـندرک ، مـالعا  ار  نآ  ماـما  هک  دوب  یتمیقیذ  رـصنع  یمالـسا  تما  یگچراـپکی  ردـقچ 

. داتفایمن

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

نیا تسا  لاس  جـنپ  هک  نمی  رابهعجاف  گنج  نیا  نالا  تسا . یمالـسا  تما  یاھدرد  زا  یرایـسب  نامرد  ناناملـسم  داـحتا  تسا و  مھم  یلیخ  تدـحو  یهتفھ  اـم  رظن  هب 
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هک تسا  یگرزب  رایـسب  یهثداح  تسین ، یکچوک  یهثداح  دـنوشیم ، نارابمب  ناشیمدرم  عماجم  هسردـم و  ناتـسرامیب و  هناـخ و  رازاـب و  هچوک و  رد  دـنراد  مولظم  تلم 

مالسا یایند  هب  هک  لیلذ  فیعض  تلود  دنچ  یجکنھد  نیا  نیطسلف ؛ یهلئسم  رد  ای  دنھدیم . ناشن  ناشدوخ  زا  دنراد  هیضق  نیا  رد  ار  یبیجع  تواسق  اھیدوعس  اعقاو 

دیدرت نودـب  دـندرک ؛ رارقرب  طابترا  لتاق  اب  بصاغ ، اـب  دـنتفرگ و  هدـیدان  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  ار  نیطـسلف  یهلئـسم  دـندرک و  یجکنھد  یمالـسا  تما  هب  دـندرک ، یجکنھد 

روط نیمھ  یبیل ، ات  ریمشک  زا  رگید ، تسا  دایز  یراتفرگ   - یمالـسا یاھتلم  یمالـسا و  یاھتلود  تالکـشم  درک و  دھاوخ  ادیپ  جالع  یمالـسا  تما  تدحو  اب  اھنیا  یهمھ 

. تدحو یهتفھ  یهلئسم  یهرابرد  مھ  نیا  دش . دھاوخ  فرطرب  اھناملسم  داحتا  تکرب  هب  اھیراتفرگ  نیا  تسھ - یراتفرگ  اج  همھ  دینک ، هاگن  هک 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هقطنم نیا  رد  ار  یایناطرس  لولـس  دساف  رذب  کی  دھاوخیم . ار  نیا  لباقم  یهطقن  تسرد  نمـشد  زورما  مینک ؛ رکف  نیملـسم » نیب  داحتا   » یهلئـسم نیا  هب  دیاب ...  ام 

ناونع زا  هتفایدشر ، یناطرس  لولس  نیا  رضم ، دوجو  نیا  هک  دننکیم  یراک  دنراد  دشاب ... ؛ مالسا  نمشد  برغ  هاگیاپ  اجنیا  هک  یتسینویھـص  میژر  مان  هب  دندروآ  دوجو  هب 

هب هک  تسا  ییاھتنایخ  نیرتگرزب  زا  یکی  اھیزاسیداع  نیا  دننکیم ؛ فرـصت  دنراد  اج  همھ  دزادـنیب . فالتخا  ار  هقطنم  یاھروشک  نیب  رتشیب  دوشب و  جراخ  ینمـشد » »

: مینکب یاهدافتسا  روج  نیا  تدالو ، زور  زا  دیاب  ام  تسا . لوغشم  مئاد  نمشد  رگید ؛ تسا  روج  نیا  نمشد  فالتخا . داجیا  قارتفا ، داجیا  دوشیم ؛ دراد  نیملسم  مالسا و 

لوالاعیبر مھدزاود  زا  ینعی  میداد ؛ رارق  تدحو  زور  میداد ، رارق  دیع  زور  ار  زور  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  هک  تساذل  و  ( ... ١ (؛ هنسح هوسا  لوسر هللا  یف  مکل  ناک  دقل 

میتشاذگ مھ  ار  شمسا  و  میداد ، رارق  ینشج  یهتفھ  کی  ام  ار  ود  نیا  نیب  تسا ، هعیـش  تیاور  هک  لوالاعیبر  مھدفھ  ات  تسا  ربمغیپ  تدالو  یارب  تنـس  لھا  تیاور  هک 

«. تدحو یهتفھ  »

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

و تسا . یروج  نیا  شعـضو  میدرک  ضرع  هک  مھ  ار  هللالوسر  و  هنـسح ؛ هوسا  لوسر هللا  یف  مکل  ناـک  دـقل  مینکب : یاهدافتـسا  روـج  نیا  ربماـیپ ،] ] تدـالو زور  زا  دـیاب  اـم 

ات تسا  ربمغیپ  تدالو  یارب  تنـس  لھا  تیاور  هک  لوالاعیبر  مھدزاود  زا  ینعی  میداد ؛ رارق  تدـحو  زور  میداد ، رارق  دـیع  زور  ار  زور  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم  هک  تساذـل 

اما دوـب ، یبوـخ  راـک  بخ  تدـحو .» یهتفھ   » میتشاذـگ مھ  ار  شمـسا  و  میداد ، رارق  ینـشج  یهتفھ  کـی  اـم  ار  ود  نیا  نیب  تسا ، هعیـش  تیاور  هک  لوـالاعیبر  مھدـفھ 

. نیا ندش  یلمع  تمس  هب  میورب  دیاب  دنک ، ادیپ  ققحت  راعش ] نیا   ] یتسیاب
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