
یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لثم تسرد  دریگ . یم میلعت  نارگید  زا  دـنک ، یم لـماک  ار  وا  گـنھرف  هـک  ار  ییاـھزیچ  تـسرد و  طاـقن  ددرگ  یم هدـنریگارف ، تـلم  تـسا . نـینچ  هیـضق  یگنھرف ، لداـبت  رد 

ییاھزیچ یگنھرف ، مجاھت  رد  دورب . نیب  زا  شـصقن  دوش و  ملاس  ات  دنک ، یم فرـصم  ار  بسانم  یاذغ  اود و  ددرگ . یم یبسانم  یاذـغ  لابند  تسا و  فیعـض  هک  یناسنا 

دندماین دندرک ، عورـش  ام  روشک  رد  ار  یگنھرف  مجاھت  یتقو  اھییاپورا ، دییامرفب  ضرف  تسا . دب  یاھزیچ  هکلب  تسین ، بوخ  یاھزیچ  دـنھد ، یم مجاھت  دروم  تلم  هب  هک 

یعس تاقیقحت ، تاغیلبت و  اب  دننک و  رشتنم  ام  تلم  رد  ار ، یملع  یواکجنک  سسجت و  ای  ار ، لئاسم  رد  ندرک  رطخ  تعاجش و  ی  هیحور ار ، ناش  یـسانش تقو ی  هیحور

لوط رد  ام ، تلم  دندرک . یم ام  روشک  دراو  ار  یـسنج  یرگ  یلاباال هلئـسم  دننک ! یمن هک  ار  اھراک  نیا  دوش . یملع  نادجو  ای  یراک  نادجو  یاراد  یتلم  ناریا ، تلم  دـننک 

؛ هدرک یمن فلخت  اطخ و  یسک  هکنیا  هن  تسا . هدوب  یمالسا  نارود  مامت  رد  نیا  درم و  نز و  هب  طوبرم  یاھ  تیاعر ینعی  یـسنج ؛ تالابم  یاراد  دوب  یتلم  لاس ، نارازھ 

! هعماج فرع  دوشب  یزیچ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  اطخ  اما  تسھ ؛ اطخ  دننک . یم اطخ  رشب  دارفا  اھ ، هنیمز ی  همھ رد  اھنارود و  ی  همھ رد  تسھ . هشیمھ  اطخ 

یمالسا  / ١٣٧٢/١١/١۴ هقف  فراعملاھرئاد  یصصخت  یملع  یهرگنک  نیتسخن  هب  مایپ 

، یفرعم زا : تسا  ترابع  هفیظو  هس  نیا  دھد . یم رارق  هیماما  هقف  ناصصختم  نادنم و  هقالع ی  همھ ی  هدھع رب  ار  نآ  لابق  رد  هدمع  ی  هفیظو هس  یونعم  تورث  نیا  میرکت 

هتفگ یھاتوک  نخس  هس ، نیا  زا  کیرھ  ی  هراب رد  تسا  اجب  تسا . هدنیآ  هب  رظان  موس ، ی  هفیظو و  تسا ، نونکا  هتـشذگ و  هب  رظان  لوا  ی  هفیظو ود  لیمکت . یرادرب و  هرھب

: دوش

یارآ دوش  یم نیودت  هعیش  ریغ  یوس  زا  هک  هقف  یلالدتسا  بتک  رد  درادن  ییاج  ابلاغ  مالسا ، هقف  زا  نیملسم  ریغ  تامولعم  رد  تسا  هتخانـشان  هعیـش  هقف  یفرعم :  ١

گرزب یمتس  نیا  و  دریگ . یم رارق  روجھم  بھاذم  یھقف  یارآ  فیدر  رد  ابلاغ  نآ  یارآ  یمالسا  یتح  یناھج و  یاھ  فراعملاھرئاد رد  تسا  تلفغ  توکس و  دروم  ابلاغ  نآ 

و دنتسین ، هناگ  هس تایصوصخ  نیا  اب  یھقف  یاراد  ییاھنت  هب  یمالسا  بھاذم  زا  کی  چیھ تفگ : ناوتب  دیاش  هک  تفرشیپ  قمع و  تعسو و  نیدب  یشناد  هب  مھ  تسا ،

زکارم یقوقح  تاعلاطم  یمالـسا و  بھاذم  رگید  یھقف  بتک  یناھج و  یاھ  هعومجم هب  نآ  ندـناشک  هقف و  نیا  یفرعم  دـنربب . هرھب  نآ  زا  دـنھاوخ  یم هک  یناسک  هب  مھ 

. دوش ماجنا  یقطنم  تسرد و  ی  هویش هب  دیاب  راک  نیا  تسا و  نادنمشناد  هب  ملع و  هب  یتمدخ  ناھج ، یملع 

هتفرگ یمن رارق  یرادرب  هرھب دروم  اھنرق ، لوط  رد  یعیش ، هقف  هلمج  زا  یمالـسا و  هقف  تسا ، ناملـسم  درف  هب  طوبرم  هچنآ  رد  زین  هیـصخش و  لاوحا  رد  زجب  یرادرب : هرھب  ٢

هب اـھتلم  شیارگ  ییاـج  همھ جوم  اـب  یناوخمھ  رد  نآ ، عـبت  هب  تسا و  یناریا  ی  هعماـج لـمع  ضرعم  رد  هرـسکی  هعیـش  هقف  یمالـسا ، یروـھمج  لیکـشت  زا  سپ  تسا ،

. تسا هدش  کیدزن  یراذگ  نوناق هاگیاج  هب  اھروشک  یخرب  رد  زین  بھاذم  ریاس  هقف  مالسا ،

هدـشن هتخانـش  اضعب ، هدـشن و  هتفرگ  راک  هب  هعماج ، درف و  یمالـسا  تابـسانم  رد  روک  طاـقن  لـح  یگدـنز و  تالـضعم  ییاـشگ  هرگ رد  هقف ، میظع  ناوت  زونھ  همھ  نیا  اـب 

هک زورما  هقف  هوالع ، هب  دسرب . لالدتسا  لباق  یمکح  هدننک و  عناق یخساپ  هب  دیاب  اعبط  یمالسا ، هقف  زا  اتفتسا  ماھفتسا و  ماقم  رد  یگدنز  زور  هب  زور  یاھ  هدیدپ تسا .

رد ار  یا  هزات یاھھار  دریگ و  رارق  یرادرب  هرھب دروم  قوقح ، شناد  تفرـشیپ  لـیمکت و  رد  دـناوت  یم تسا ، رادروخرب  ماکحتـسا  اـب  هارمھ  تفارظ  لالدتـسا و  رد  یگدـیچیپ  زا 

. دیاشگب ناھج  یقوقح  زکارم  ناققحم  ربارب 

دنچ هتشذگ  راگزور  هب  تبسن  ار  نیون  یاھ  هدیدپ ثداوح و  تعرس  هدراذگ و  رثا  یو  یگدنز  نوئش  ی  همھ یور  رب  هک  رشب  یملع  یتعنـص و  ینف و  تفرـشیپ  اب  لیمکت :  ٣

شیازفا تبـسن  نیمھ  هب  زین  دـنک  ناـیب  ار  اـھ  نآ یعرـش  مکح  دـیاب  هـقف  دـنریگ و  یم رارق  هـقف  ییوگخـساپ  ضرعم  رد  هـک  یتاـعوضوم  دادـعت  تـسا ، هدرک  ربارب  نیدـنچ  و 

یارب مزال  قیقدـت  قیقحت و  اھ و  نآ یعوضوم  تخانـش  یلو  تسا ، یفاک  تاعوضوم  نیا  مکح  مھف  یارب  تھاقف  ی  هویـش زین  هقف و  یاـھ  همـشچرس کـش  یب دـبای . یم

اـسب یا نـینچمھ  تـسا . زارد  یھار  مـھم و  یراـک  نآ ، یعرــش  مـکح  کرد  یارب  شور  نیرتـھب  هصـالخ  بساـنم و  لالدتــسا  هـقف و  رد  یلک  نیواـنع  اـب  عوـضوم  قیبـطت 

هتفگ هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  ار  نآ  مکح  ناوت  یمن یناسآ  هب  هک  هتفای  یروطت  لوحت و  نانچ  عوضوم  هزورما ، یلو  تسا ؛ حضاو  نآ  مکح  هتـشگ و  حرطم  هقف  رد  هک  یتاعوضوم 

تعاجـش یـشیدنادازآ و  و  وـسکی ، زا  تھاـقف  شور  هب  یدـنبیاپ  یملع و  ی  هطاـحا ینیب و  نشور اـب  دـیاب  رـصع  یاـھقف  هک  تسا  یدراوـم  نینچ  رد  تسناد . تسا  هدـش 

، اھ نیا رب  هوـالع  تسا . هقف  لـیمکت  نیا  و  دـننک . هضرع  تنـس ، باـتک و  هب  دانتـسا  اـب  ار  یا  هزاـت ماـکحا  هدرک و  فشک  هقف ، رد  ار  یدـیدج  میھاـفم  رگید ، یوس  زا  یملع 

زا هدافتسا  یتح  دیدج و  یملع  ینف و  قیقحت  یاھشور  زا  هدافتسا  زین  و  یصصخت ، یمومع و  یھقف ، یاھ  هلاسر بتک و  شراگن  نیودت و  رد  نیون  یاھکبس  زا  هدافتسا 

کمک هقف  لـیمکت  ی  هفیظو هب  اـھ  نیا ی  همھ تسا ، یرثوـم  مھـس  یاراد  یملع  راـک  لیھـست  رد  زورما  هـک  ییاـھرازبا  ندرب  راـک  هـب  یملع و  ثـحب  ی  هتفرـشیپ یاھـشور 

. دنک یم

عیسو حرط  نیا  تسا . رثوم  یسب  گرزب و  یمادقا  روکذم ، ی  هفیظو هس  رھ  دروم  رد  هیماما  بھذم  رب  هقف  فراعملاھرئاد  نیودت  هک  تسا  نآ  مینک  مالعا  اتحارص  دیاب  هچنآ 

. دنکب گرزب  یتمدخ  نآ ، ی  هعسوت لیمکت و  هب  هرخالاب  مھ  نآ و  زا  یلمع  یملع و  یرادرب  هرھب هب  مھ  هعیش و  هقف  یفرعم  هب  مھ  دناوت  یم دحاو  نآ  رد  دنمشزرا  و 

یوزوح  / ٠٩/١٣/١٣٧۴ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یزیچ نامھ  میراذگ . یم هقف  ار  شمسا  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  طابنتسا  یارب  شور  هویش و  کی  تھاقف ، تھاقف . ی  هلاسم دوخ  هب  هقف  نتخادرپ  مدع  ینعی  لوحت ، مدع 

. دراد جایتحا  تفرـشیپ  هب  مھ  نیا  دوخ  طابنتـسا . ی  هویـش ینعی  تھاقف  درک . طابنتـسا  تنـس  باتک و  زا  دیاب  هنوگچ  هک  دیریگ  یمن دای  دـیناوخن ، ار  سرد  نیا  ات  هک  تسا 

زا هن ؛ دـش . دـھاوخن  نیا  زا  رتھب  رگید  هویـش ، نیا  میا و  هدیـسر تھاقف  ی  هلق جوا  هب  رگید  زورما  ام  هک  درک  اعدا  دوش  یمن تسا . لـماکتم  هکلب  تسین ؛ یلماـک  زیچ  هکنیا 

ثحب هنوگ  نآ تسا  رضاح  دھتجم  مادک  زورما ، دینیبب ! یھقف  ی  هلاسم کی  رد  ار  ناشیا  یاواتف  تشاد . تھاقف  تمظع - نآ  هب  یالم  یسوط -» خیـش  « ؟ تسا مولعم  اجک 

. دیامن طابنتسا  دنک و  راک  روط  نآ  دوش  یمن یضار  زگرھ  زورما ، دھتجم  تسا . یحطس  هداس و  اواتف ، نآ  دنک ؟

مروصت نم  تسا . فلتخم  تارظن ، هتبلا  دبای . یم ار  یعطاقم  دنک ، یم هاگن  تھاقف  خیرات  هب  هک  روط  نیمھ ناسنا ، تسا . هدرک  ادیپ  لماکت  یددعتم  یاھ  هرود رد  تھاقف ،

یکی اـھ  نیا اتدـعاق  هک  یلاـح  رد  مییوـگ ؛ یمن قـقحم » ، » مییوـگ یم همـالع » . » تسا یرگید  عـطقم  همـالع ،»  » ناـمز تسا و  عـطقم  کـی  خیـش ،»  » ناـمز هک  تسا  نیا 

دروـم رد  یلو  تسا ؛ هدرک  یم دروـخرب  هنوـگچ  هلئـسم  اـب  هک  دـمھفب  دـناوت  یم رتـشیب  ناـسنا  تسا و  رتداـیز  همـالع »  » طاـسب رد  یلالدتـسا  ثحب  هکنیا  یارب  دنتـسھ ؛

. دیمھف دوش  یمن ینشور  نیا  هب  ققحم » »

ققحم  » طابنتـسا تیفیک  هک  دـمھف  یم ناسنا  حـضاو  روط  هب  تسا و  رگید  عطقم  کی  زاب  یکرک » ققحم   » نامز درذـگ . یم هلاـس  هاـجنپو تسیود اـبیرقت  ی  هرود کـی  دـعب ،

تـسا یناھبھب » دیحو   » ی هذمالت عطقم  هک  دسر  یم یدـعب  عطقم  هب  دـعب  تسا . هدـش  لماک  یلو  تسا ؛ تھاقف  نامھ  دراد . قرف  همالع »  » طابنتـسا تیفیک  اب  یکرک »

خیـش  » نامز هب  دـعب  دنتـسھ . عطقم  نیا  رد  و ...  مولعلا » رحب  دیـس   » و رفعج » خیـش   » و نیناوق »  » بحاـص و  ضاـیر »  » بحاـص تسا . یلوصا  تھاـقف  ییافوکـش  نآ ، هک 

راک دنچرھ  تسا . راکـشآ  رتشیب  رھاوج ،»  » بحاص راک  هب  تبـسن  خیـش »  » راک رد  تھاقف ، ی  هویـش رد  لوحت  عطقم و  نیا  هتبلا  هک  دسر  یم رھاوج »  » بحاص و  یراصنا »

« يملع تعاجش   » 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 6هاگياپ  هحفص 1 
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تھاقف رد  یلوحت  هک  مییوگب  میروایب و  مسا  یعطقم  زا  میھاوخب  رگا  ریقح - نیا  رـصاق  نامگ  هب  یراصنا -» خیـش   » زا دعب  اما  تسا ؛ یدـیدج  ون و  راک  مھ  رھاوج »  » بحاص

. درک زاب  تھاقف  راک  رد  راوگرزب  نآ  هک  تسا  یدیدج  باب  عطقم و  کی  هک  تسا  یدرجورب » هللا  تیآ  » موحرم عطقم  عطقم ، نآ  تسا ، هدش  ماجنا 

زا یلیخ  درک و  دھاوخ  قرغ  ار  رگید  لئاسم  لئاسم ، زا  یلیخ  اسب  یا دـننک ؟ لماک  ار  نآ  دـنیازفیب و  هویـش  نیا  رب  دـنناوتن  ام  ناققحم  ناگرزب و  الـضف و  هک  دراد  یلیلد  هچ 

هلمج زا  نیا  دوش . یم یرگید  روط  هقف ، دش و  دھاوخ  ضوع  زین  لئاسم  یاھباوج  دش ، ضوع  هک  اھـشور  دوش . یم نوگرگد  اھـشور  زا  یلیخ  دـش و  دـھاوخ  ضوع  جـیاتن 

. دوشب دیاب  هک  تسا  ییاھراک 

، نیا دورب . رتـشیب  قمع  فرط  هب  قیمع ، ی  هقطنم ناـمھ  رد  دـنک و  اـفتکا  تسا ؛ هدرک  راـک  همحرلا ) هیلع  ) یراـصنا خیـش  ـالثم  هک  یا  هقطنم ناـمھ  هب  دـیابن  زورما  ققحم 

دعب تسا . هدرک  عادبا  فشک و  لیلد  ود  نیب  تبسن  رد  ار  تموکح  یراصنا  خیش  الثم  تسا . هدش  مھ  هتشذگ  رد  راک  نیا  دنک . ادیپ  دیدج  قافآ  دیاب  ققحم ، تسین . یفاک 

. دنداد رارق  هقادم  دروم  دندنارتسگ و  ار  نآ  دندرک و  قیمعت  دندمآ و  نارگید 

کیدزن نامز و  نیا  ناگرزب  زا  یـضعب  اتقیقح  دننکب ؟ ار  راک  نیا  دـنناوتن  ام  ناققحم  اھقف و  ناگرزب و  هک  دراد  یلیلد  هچ  تسا . مزال  تھاقف  رما  رد  دـیدج  یاھ  هرتسگ قافآ و 

ار نآ  هزوح  دوش و  ادیپ  تعاجـش  یخاتـسگ و  نیا  دیاب  دتفیب . هار  هزوح  رد  هدارا  نیا  دیاب  اھتنم  دنتـسین . رتمک  فالـسا  نآ  زا  رظن ، تقد  یملع و  توق  ظاحل  زا  ام ، نامز  هب 

رکنتـسم لوبق ، دروم  یاـھبوچراچ  رد  هزوح و  رد  دـیدج  فرح  دـیابن  لاـح ، نیعرد دـنک . لوبق  ار  نآ  هزوح  درک ، دـنلب  ار  ییادـص  رھ  سکرھ  هک  دـشابن  روـط  نیا  هتبلا  دریذـپب .

. دشاب

یلیبدرا  / ٢١/٠۶/١٣٧۵ سدقم  تشادگرزب  یهرگنک  هب  مایپ 

زا لاح  نیعرد تسا و  عشعـشم  خـیرات  نآ  رد  هتـسجرب  طاقن  زا  یکی  هسفن ) سدـق هللا   ) یلیبدرا سدـقم  دـمحا  ـالم  موحرم  ناـشلا ، میظع رحبتم  ققحم  هیقف  کـش  یب

ناھیقف ی  هدافتسا نارظن و  بحاص دقن  ضرعم  رد  وا  طابنتسا  ی  هویش یھقف و  ارآ  هتشگن و  حرطم  تسا  وا  ناش  هک  نانچ تھاقف  یاھ  هزوح رد  هک  تسا  یناسک  ی  هلمج

. تسا هدماین  رد 

تفگ ناوت  یم دوشن ، هدرمش  لوا  رفن  نرق ، نیا  یھقف  گرزب  تیـصخش  هس  نایم  رد  رگا  هتفرگارف ، ار  یرجھ  مھد  نرق  مظعا  شخب  شینارون  کرابم و  رمع  هک  راوگرزب  نیا 

- تسا هدرب  هدافتسا  هطساولاب  نانآ  رفن  ود  رھ  زا  یو  کش  یب هک  امھمحر هللا -)  ) یناث دیھـش  یکرک و  ققحم  ینعی  رگید  درم  گرزب ود  نآ  زا  یملع  تاھج  زا  یخرب  رد  هک 

، تسا هدرک  تیبثت  وا  یارب  ناگرزب  تاملک  رد  ار  ققحم  ناونع  قحب ، هک  وا  قیقحت  توق  و  هلئسم ، رھ  رد  یھقف  یاعدم  اب  کرادم  قیبطت  رد  وا  رظن  تقد  تسا . رت  هتسجرب

دیحو یـسلجم و  نیموـحرم  تاـملک  رد  قـقحم  ربـح  هفئاـطلا و  خیـش ناوـنع  ی  هتـسیاش ار  یو  هک  تـسا  یتایـصوصخ  ی  هـلمج زا  یملع ، تعاجـش  یروآوـن و  اـب  هارمھ 

تریح یتفگـش و  بجوم  نیرخاتم و  نیمدـقتم و  بتک  ناـیم  رد  ریظن  یب یی  هتـشون هیلع -) همحر هللا   ) یناـھبھب یفرعم  رب  اـنب  ار - وا  ی  هدـئافلا عمجم  باـتک  و  یناـھبھب ،

. تسا هداد  رارق  نارو  هشیدنا نادنمدرخ و 

تمدخ هب  رمک  ناگتـشرف  هک  درمـش  یم یناسک  ی  هلمج زا  ار  وا  هدئافلا ، عمجم  ردقلا  لیلج یـشحم  هک  تسا  نانچ  عرو  اوقت و  رد  وا  درف  هب  رـصحنم  یندز و  لاثم  ی  هبتر

. دنا هدرک فارتعا  نادب  دنا ، هداد رارق  هشدخ  دروم  ار  وا  یھقف  ارآ  هک  رھاوج  بحاص  نوچ  یناگرزب  دنا و  هتسب نانآ 

زاغآ هعیـش ، تھاقف  نیتسخن  یاـھ  هرود زا  سپ  راـبت  یناریا  ی  هعیـش یاـھقف  یاـھتنا  یب ی  هلـسلس تسوا و  نویدـم  ار  دوخ  یملع  تاـیح  دـیدجت  فجن  هکراـبم  ی  هزوح

. تسوا یالاو  زاتمم و  تیصخشاب  هتشگ 

تھاـقف شور  رد  هزاـت  ییاـھقفا  اـم ، راـگزور  سرد  یاـھ  هقلح یملع و  یاـھ  هزوـح یارب  وا ، یھقف  ارآ  یملع و  ی  هویـش لـیلحت  درم و  گرزب نیا  یفرعم  هـک  دور  یم راـظتنا 

. دزاس رت  ینغ هچرھ  تسا ، دنمزاین  تلوھس  لومش و  ماکحتسا و  هب  هک  ار  راگزور  نیا  هقف  دیاشگب و 

ردص  / ١٣٧٩/١٠/٢٩ رقابدمحم  دیس  هللاتیآ  دیھش  تشادگرزب  هرگنک  هب  مایپ 

نیرتزیگنا تفگـش نیرتزاتمم و  زا  یکی  هحور ) سدق هللا   ) ردص رقاب  دـمحم  دیـس  دیھـش  هللا  تیآ موحرم  ریخا  یاھ  هھد رد  هیملع  یاھ  هزوح ی  هتـسجرب یاھ  هرھچ نایم  رد 

. تساھ نآ

، یملع ی  هبنج زا  دوب . ناشخرد  ی  هراتـس کی  هغبان و  کی  کـش  یب وا  دـلابب . دوخ  هب  راوگرزب  ملاـع  نیا  نوچ  یگرزب  یناـسنا  ی  هدروآرف هب  هک  دراد  قح  یملع  عمجم  رھ 

نابحاص ناراذگناینب و  ی  هرمز رد  دبای  یم طابترا  اھشناد  نیا  هب  هچنآرھ  رد  هفسلف و  رد  هقف ، رد  لوصا ، رد  دوب . اراد  اجکی  ار  یملع  تعاجـش  یروآون و  قیقحت و  تیعماج و 

. دش یم بوسحم  بتکم 

هدنامن روصحم  اھ  هزوح لوادتم  مولع  قافآ  رد  شرگوجتسج  نھذ  ذفان و  دید  هک  دوب  هدروآ  دیدپ  یرگن  فرژ نونفوذ و  لماع  یو  زا  وا  ریظن  مک راکتـشپ  هداعلا و  قراخ دادعتـسا 

نآ رد  راگدـنام  یرثا  رکب و  یرکف  ون و  ینخـس  دوب و  هدیـشک  هعلاطم  قیقحت و  ی  هطیح هب  تسا  راوازـس  زورما  عونتم  یایند  رد  ینید  گرزب  عجرم  کی  یارب  هک  ار  هچنآرھ  و 

. دیرفآ یم

یمالـسا یعیـش و  ی  هعماج دش ، یمن هدوبر  هیملع  هزوح  زا  ناراک  تیانج دیلپ  تسد  اب  یناسنا ، یندـشن  مامت ی  هریخذ نیا  قیقحت و  ملع و  ی  هرھوج نیا  رگا  کش  یب

. دشاب ینید  یملع و  تسایر  تیعجرم و  ورملق  رد  یرگید  جوا  دھاش  یکیدزن  ی  هدنیآ رد  تسناوت  یم

جاوما اب  هھجاوم  شیامزآ  ی  هتوب رد  فجن  نھک  ی  هزوح هک  یماگنھ  رد  دز . مقر  لیبس هللا  یف  داھج  یالاو  ی  هبتر اب  ار  گرزب  یاھتلیـضف  نیا  یگتخیمآ  یھلا ، ددم  قیفوت و 

شنیب تخاس ، فعاضم  ار  دوخ  یونعم  شـشخرد  داھن و  یـسایس  یملع و  یتدـھاجم  هار  رد  مدـق  هاگآ  رادـیب و  تیـصخش  نیا  تفرگ ، رارق  یبـالقنا  یمالـسا و  یرادـیب 

، میظع یراکادف  نیا  شاداپ  دوز  هچ  داھن و  راوتـسا  یماگ  دندوب ، هدوشگ  دوخ  نانیـشناج  ناوریپ و  یور  هب  شنیرھاط  دادجا  هک  یھار  رد  درک و  سح  ار  نامز  زاین  وا  قیمع 

. درک تفایرد  ار  ادخ  هار  رد  تداھش  سپس  تنحم و  ینعی 

هویـش یملع و  راثآ  تسا . هتفاین  همتاخ  شزادگ  ناج تداھـش  اب  وا  یرورپ  ناسنا سرد  تسا . هنومن  هوسا و  کی  کش  یب ناوج  یالـضف  بالط و  یارب  ردص  هللا  تیآ دـیھش 

تیادھ یرگن  ناھج ینیب و  نشور اب  هارمھ  یملع ، دجم  تمظع و  هار  هب  ار  نانآ  وا  ی  هراشا تشگنا  دراد و  رارق  هیملع  یاھ  هزوح ناوج  یالضف  یور  شیپ  نونکا  وا  قیقحت 

. دنک یم

زا یدورد  تاولـص و  . دنک لابند  ار  وا  یرگن  ناھج یـسانش و  مالـسا یملع و  هار  هک  دنتـسھ ، یناوترپ  تمھاب و  رـصنع  رھ  ردص و  دیھـش  جاتحم  زین  زورما  هیملع  یاھ  هزوح

« يملع تعاجش   » 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 6هاگياپ  هحفص 2 
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اھ هزوح ناوج  یالـضف  تیبرت  دـشر و  قیفوت  ناـنآ و  یارب  تاـجرد  وـلع  تمحر و  متـسرف و  یم یدـھلا  تنب  شا  هموـلظم ی  هدیھـش رھاوـخ  رھطم و  حور  نآ  رب  ناـج  قاـمعا 

نیا دـھد و  کین  شاداپ  ار  یبالقنا  یملع و  عمجم  نیا  ناگدـنروآ  مھارف امـش  هک  مھاوخ  یم لاعتم  دـنوادخ  زا  نینچمھ  منک . یم تلئـسم  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  ناـس  نادـب

. دیامرف رثارپ  کرابم و  ار  مادقا 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

هدـش زاب  یملع  قیاقح  هب  امـش  مشچ  هاگـشناد  طـیحم  رد  زورما  تسا . هتفرگن  ماـجنا  بـالقنا  زا  لـبق  یا  یـساسا راـک  چـیھ  روشک  نیا  یارب  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب 

قیقحت و دنمـشناد و  ملاع و  ملع و  دـش  یم دـش ، هارمھ  ملع  ناوراک  اب  دـش  یم تفر ، ار  اھ  هار نیا  دـش  یم میراد . هتفرن  هار  هدرکن و  راک  ردـقچ  اـم  هک  دـینیب  یم تسا ؛

. دندرک لمع  سکعب  هکلب  دندرکن ؛ ار  راک  نیا  اما  درک ؛ شیامزآ  روشک  رد  ار  قیقحت  ملع و  رد  لالقتسا 

مروظنم تسا - مزال  راک  کی  هک  تسین - دنمـشزرا  رثا  کی  همجرت  مروظنم  هتبلا  همجرت . دیلقت و  زا  دوب  ترابع  دـش ، دراو  هک  هچنآ  ام ، روشک  هب  دـیدج  شناد  دورو  نارود  رد 

نیقلت روط  نیا وا  هب  ندز ؛ وا  رـس  یوت  شا  همھ نتفرگ ؛ تلم  کـی  زا  ار  وـن  فرح  تعاجـش  نتفرگ ؛ تلم  کـی  زا  ار  راـکتبا  تردـق  ینعی  تسا ؛ یا  همجرت هیحور  هقئاذ و  رکف و 

، یملع یاھطیحم  ام و  مدرم  هب  ینکن ! یطخت  ینزوسرـس  نآ  زا  دندرک و  اھ  یبرغ هک  ینکب  ار  یراک  نامھ  دـیاب  یوش ، مدآ  یـسرب و  ییاج  هب  یھاوخ  یم رگا  هک  ندرک 

یـسایس و مولع  رد  هن  یناسنا و  مولع  رد  هن  یبرجت ، مولع  رد  هن  اھ  نیا درک . دیلوت  دیاب  ار  رکف  ملع و  دـندادن . ار  ملع  تیقالخ  یروآون و  راکتبا و  هزاجا  دـنداد . دای  هنوگ  نیا

. دینک یم هظحالم  زورما  هک  تسا  هنوگ  نیا عضو  اذل  دندادن . نادیم  یملع  شنیرفآ  یارب  یعامتجا ،

، نتساوخ تعاجش  دیایب و  نادیم  هب  بالقنا  هک  نآ  زا  لبق  الا  و  تسا ؛ هدش  هدنادرگرب  قرو  هتشاد ، دوجو  هک  ییاھیراتفرگ  همھ  اب  بالقنا ، زا  دعب  لاس  تسیب  نیا  رد  هتبلا 

قبطرب دـناوتب  هک  دوب  نیا  ناسنا  کی  یوزرآ  لامآ و  تیاغ  دوب - بـالقنا  تاـکرب  زا  اـھ  نیا هک  دوش - حرطم  روشک  رد  یناریا  دادعتـسا  هب  اـکتا  سفن و  هب  داـمتعا  ندیـشیدنا ،

مدع راکتبا ، مدع  داسف ، یگتسباو ، دادبتسا ، سپ  دننک ! یطخت  دنور  نآ  زا  هک  دنداد  یمن هزاجا  دوخ  هب  الـصا  دارفا  ینعی  دنک ؛ لمع  دنا ، هدرک لمع  اھ  یبرغ هک  یا  هخـسن

کی راک  ماظن ، نیا  بالقنا و  نیا  دوب . اھ  نیا همھ  هیلع  یـشروش  درک و  ملع  دـق  اھ  نیا همھ  لباقم  رد  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  اـما  تشاد ؛ دوجو  یتیاـفک  یب تفرـشیپ و 

. دوب تلم  راک  دوبن ؛ صاخ  هورگ  کی  هتسد و 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

ار دوخ  نامیا  دوشیم . لصاح  نتـشاد  یملع  تعاجـش  ندرک و  راک  ندرک ، رکف  ندناوخ ، سرد  اب  نیا  و  دـینک ؛ ناربج  ار  ام  یملع  یگداتفابقع  ملع و  دوبمک  نم ! نازیزع 

هللادمحب هک  دینک ، مکحتسم  دوخ  یاھلد  رد  ار  نامیا  یاھهیاپ  ات  تسامش  یارب  تصرف  نیرتھب  امش ، یاھافـص  ینارون و  نشور و  یاھلد  کاپ و  تاساسحا  دینک . تیوقت 

. دراد دوجو 

یملع  / ١٣٨١/٠٧/٠٣ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھ هرھچ ندرک  یفرعم  دندرک : هراشا  نامتـسود  هک  دراد  مھ  یتاعیاض  اھ  نیا هتبلا  دوش . یم هدـھاشم  یناھج  یاھدایپملا  هب  نتفای  هار  یرورپ و  هبخن روشک ، نیا  رد  زورما 

رد یرورپ  ملع تکرح  کی  دوخ  یدوخ هب تکرح  نیا  اما  دنیابرب ؛ ار  اھ  نآ ات  دنتـسھ  دمآراک  زغم  نھذ و  رکف و  لابند  هک  ییاھیناپمک  زاس و  لوپ یاھ  هاگتـسد راک  ندرک  ناسآ  و 

. دنناوت یم هک  دننک  تابثا  دنھد و  ناشن  ار  دوخ  یملع ، یاھنادیم  رد  دنناوتب  هکنیا  یارب  دوب ؛ ام  ناوج  ی  هقبط روشک و  تراسج  تارج و  ی  هدنھد ناشن دوب ؛ ام  ی  هعماج

تسا و مزال  یراک  متـسین - دـقتعم  همجرت ، هب  یافتکا  ضحم و  ی  همجرت هب  اما  مدـقتعم ؛ سابتقا  هب  نم  هک  یملع - سابتقا  یملع و  تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  رخآ  ی  هتکن

اھ یبرغ ملع  دیوگب  یسک  هک  تسا  یگرزب  ی  هطلاغم نیا  دوشن . هابتشا  نارگید  گنھرف  نتفرگ  اب  نارگید ، زا  ملع  نتفرگ  لاحرھ  هب دنک . یم رما  نیا ، هب  ار  ام  مھ  مالـسا 

نیا ی  هتخاس هدیرورپ و  ملع ، نیا  اما  تسا ؛ بوخ  ناشملع  درادن . یا  همزالم مھاب  اھ  نیا هن ، تسا ؛ بوخ  مھ  ناشقالخا  یگدنز و  متسیس  گنھرف و  سپ  تسا ، بوخ 

، یرابودنب یب گنھرف  درک . ادیپ  ار  اھ  نآ دیاب  دراد ؛ ار  دوخ  صاخ  ی  هدنروآدوجو هب  رـصانع  اھدـلوم و  ملع ، دـنز . یم مھ  ررـض  ملع  نیا  هب  گنھرف  نیا  یتح  تسین ؛ گنھرف 

اسراپ مدرم ، نآ  رگا  تساھ . نیا راچد  برغ  زورما  هک  تسا  یطلغ  یاھگنھرف  یدام ، یاھشزرا  یرگیدام و  نتسناد  لیـصا  هدام و  لوپ و  هب  شیارگ  یتسرپدوخ ، ینید ، یب

، یرجھ مشش  مجنپ و  مراھچ و  نرق  رد  یمالسا  ییافوکش  ی  هرود رد  هک  نانچمھ  دش ؛ یم دیفم  ایند  یارب  شناد  نیا  دندوب ، ایند  فراخز  هب  انتعا  مک راکوکین و  حلاص و  و 

لاثما ینید و  یب یرابودنب و  یب گنھرف  تسا - جیار  برغ  رد  زورما  هک  یگنھرف  هجو  چیھ هب دندناسر و  زور  نآ  ی  هلق جوا  هب  ار  شناد  دندمآ و  دوجو  هب  یا  یملع ناگتسجرب 

هک ناـنچمھ  دـندرکن ؛ دـشر  برغ  گـنھرف  لـثم  یگنھرف  رد  اـھ  نیا نارگید . اـھ و  یمزراوـخ اـھ ، یزار یاـیرکز  نب  دـمحم  اھانیـس ، نبا لـثم  دوـبن ؛ مکاـح  اـھ  نآ رب  اـھ - نیا

هب هجو  چـیھ هب ار  برغ  یملع  یرترب  یورـشیپ و  نیارباـنب  دـندرکن . دـشر  یگنھرف  نینچ  رد  زگرھ  دـندرک ، یراذـگ  هیاـپ ار  برغ  شناد  هک  یناـسک  برغ و  گرزب  نادنمـشناد 

. دینادن برغ  گنھرف  یرترب  یانعم 

امیس  / ١٣٨٣/٠٢/٢٨ ادص و  نامزاس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

دوخ هک  یلم - تیوھ  ی  هلوقم هب  دش و  هداد  تیمھا  گنھرف  ی  هلوقم هب  هک  دوب - یگنھرف  ی  هدش فیرعت فدھ  کی  ساسارب  یبالقنا  هک  یمالـسا - بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب 

نیا هک  دـش  بترتم  راک  نیا  رب  یتاکرب  دـش ، هدـیزرو  مامتھا  تسا - تلم  کی  گنھرف  ی  هتـسجرب روطـس  قیداصم و  وزج  نیا  دوخ  تسا و  گنھرف  روشک ، کی  یلم  تیوھ 

زورما هک  یقیقحت - یملع و  ون  یاھ  هصرع رد  ندـش  دراو  تراسج  نیا  یملع ، یاھتفرـشیپ  نیا  اھیروآون ، نیا  دـیایب . دوجو  هب  روشک  نیا  رد  دوبن  نکمم  هجو  چـیھ هب تاکرب 

زا لـبق  دروآ . دوجو  هب  بـالقنا  ار  نیا  تسا ؛ هدـش  ادـیپ  یلم  تیوھ  اـیحا  زا  هک  تسا  یـسفن  هب  داـمتعا  نیمھ  رطاـخ  هب  دوش - یم هدـھاشم  هناتخبـشوخ  اـم  روـشک  رد 

نآ نوچ  دوب ؛ حـضاو  مھ  تلع  هتبلا  دـندرک . یمن تیوـقت  ار  یلم  تیوـھ  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  هجو  چـیھ هب  اـما  دـندروآ ؛ یم داـیز  مسا  تیلم  یلم و  تیوـھ  زا  بـالقنا 

اب دوش ، هدنز  روشک  نیا  رد  یلم  تیوھ  رگا  هک  دنتسناد  یم دندوب ، هدرک  فیرعت  ار  دوخ  عفانم  ام  زیزع  روشک  رد  دنتـساوخ و  یم ناشدوخ  عفانم  یارب  ار  ناریا  هک  یناسک 

روشک رد  ام  دش . فیعـضت  اجنیا  رد  نامز  نآ  رد  یلم  تیوھ  لیلد ، نیمھ  هب  دنـسرب . دنا ، هتفرگ فدـھ  هک  یعفانم  هب  دـنناوت  یمن اھ  نآ دوب و  دـھاوخ  راگزاسان  اھ  نآ عفانم 

هتبلا دنداد ! ار  یسراف  طخ  نابز و  رییغت  داھنشیپ  دندیشکن و  تلاجخ  یا  هتسجرب دارفا  هک  میتفر  شیپ  اجنآ  ات  ناگناگیب  لباقم  رد  تیوھ  لالحمضا  یگتسباو و  رد  نامدوخ 

اھ و همانزور نیمھ  رد  تسا - روشک  رھ  یگنھرف  مھم  یاھصخاش  زا  هتسجرب و  طاقن  زا  یکی  روشک  کی  طخ  یـسراف - طخ  رییغت  یارب  اما  دندرک ؛ راک  رتمک  نابز  رییغت  یور 

زیمآ هلداجم الماک  یاھلالدتسا  اب  مھ  نآ  میھدب ؛ رییغت  ار  یسراف  طخ  ام  هک  دندز  فرح  دندرک و  عافد  دنتشون ، بلطم  احیرص  انلع و  ام  روشک  رد  توغاط  ی  هرود تاعوبطم 

. دنتفر شیپ  دح  نیا  ات  اھ  نآ عقاو . فالخ  زیمآ و  هطلاغم و 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیب رد  یعیبط  روط  هب یھاگآ  یرادـیب و  هک  مھ  هرود  کی  دوب ؛ قلطم  تلفغ  باوخ و  ی  هرود هرود ، کی  میدـنام . رود  ملع  زا  یداـمتم  یاـھلاس  بـالقنا  زا  لـبق  نارود  رد  اـم 

شرورپ ار  اھدادعتسا  دندرک ؛ یمن زاب  ار  قیقحت  هار  دندرک و  یم مرگرس  دوش ؛ روشک  دراو  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع  دنتشاذگ  یمن دوب . بیرف  ی  هرود دمآ ، دوجو  هب  اھتلم 

نودب تیریدم ، نودب  تکرح  نیا  اما  دمآ ؛ دوجو  هب  یملع  یھاگآدوخ  تشادرب و  ار  اھتیدودحم  نیا  اھزرم و  نیا  اھراوید و  نیا  دمآ  بالقنا  دـندرک . یمن قیوشت  دـنداد و  یمن

. درب شیپ  ار  راک  نیا  یتسیاب  اذل  دراد ؛ مزال  هتفای  نامزاس  تیریدم  ملع ، قیقحت و  ی  هلاسم هلمج  زا  اھراک ، ی  همھ دیـسر . دھاوخن  ییاج  هب  هدارا  مزع و  نودـب  تکرح و 

« يملع تعاجش   » 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 6هاگياپ  هحفص 3 
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داھج ناونع  هب امش  و  تسا . یملع  زکارم  تیلوئسم  هب  طوبرم  رگید  شخب  اھ و  هاگشناد تیلوئسم  یشخب  تسا و  یتلود  نالوئـسم  هب  طوبرم  راک  نیا  زا  یـشخب  هتبلا 

منیب یم مدھاش و  نم  هناتخبشوخ  دینک . یم هتبلا  هک  دینک ؛ تیلوئسم  ساسحا  دیزروب و  مامتھا  هلئسم  نیا  رد  دیناوت  یم هک  دیتسھ  یزکارم  نیرتھب  وزج  یھاگشناد 

. دینک لابند  هدوب ؛ بوخ  یلیخ  ملع  راک  رد  امش  تفرشیپ  هک 

تیریدـم یھاگـشناد  داھج  ی  هلیـسو هب میدرک - حرطم  ام  هک  یراعـش  نیا  یرازفا - مرن تضھن  ملع و  دـیلوت  ی  هلاسم هک  دـندرک  داھنـشیپ  یھاگـشناد  داھج  مرتحم  سیئر 

تیمھا هزادـنا  نیمھ  هب  هناگادـج  مھ  یگنھرف  راک  هتبلا  دـیھدب . تیمھا  ار  نات  یملع راک  تسا . یـسررب  لباق  الماک  هک  تسا  یا  هزات بلطم  نم  یارب  عوضوم  نیا  دوش .

تـسا یی  هناگادـج ثحب  کی  شدوخ  عوضوم  نیا  تساھ . نیا ی  همھ عماج  یمالـسا  نامیا  هک  روآ ، یھاگآ روآ و  تزع روآ ، تعاجـش یاھرواب  یور  راک  نامیا ، یور  راـک  دراد ؛

. تسا بوخ  رایسب  زین  نآ  هک  دیزادرپ  یم مھ  نآ  هب  امش  دوخ  یاج  رد  هتبلا  هک 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/٠٩/٢۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

انبریز و هاگن ، نیا  دراذـگ . یم ناسنا  راـیتخا  رد  ار  ینیون  تفرعم  هک  تسا  یھاـگن  دوجو ، ملاـع  هب  تعیبط و  ملاـع  هب  رـشب ، یگدـنز  هب  ملع ، هب  ناـسنا ، هب  مالـسا  هاـگن 

هک ینید  دنتـشاد ؛ قح  اـھ  نآ هتبلا  هدـش . زاـغآ  دنتـشادنپ ، یم نید  ار  نآ  هچنآ  اـب  زیتس  رد  برغ ، رد  یملع  تاـقیقحت  هدوبن . برغ  رد  یملع  تاـقیقحت  یاـنبم  هدـعاق و 

نورق ییاسیلک  نید  نید . ناونع  اب  دوب  یتافارخ  تامھوت و  دوبن ؛ نید  درک ، میـسرت  نآ  فلاخم  لباقم و  تھج  رد  ار  ایند  یملع  یرکف و  طخ  درک و  مایق  نآ  هیلع  سناـسنر 

ریغ ینید و  دض  یاھجالع  هار  شیارب  دنامب و  یقاب  یرکف  ناگدـبز  ناگبخن و  نادنمـشناد و  نھذ  رد  اھ  هرگ اھ و  هدـقع هک  دوب  یھیدـب  دوبن . ینید  تفرعم  نید و  ییاطـسو ،

دـشوج و یم نید  لد  زا  ملع  ام ، ینیب  ناـھج رد  تسین . نیا  اـم  ی  هلاـسم نکیل  تسا ؛ هلئـسم  اـھ  نآ یارب  نید  ملع و  ندـمآ  راـنک  یگنوگچ  زونھ  اذـل  دـننک . ادـیپ  ینید 

زا هعیبطلا و  اروام  زا  ناسنا و  زا  شنیرفآ و  زا  اـم  هک  یریوصت  میریگ ، یم نآرق  زا  اـم  هک  یا  ینید ینیب  ناـھج میـسانش ، یم اـم  هک  ینید  تسا . نید  ملع ، قوشم  نیرتھب 

دینیبب دینک ؛ هاگن  خیرات  رد  امـش  ار  شا  هنومن تسا . ملع  ی  هدننک قیوشت هدننکدیلوت و  اذل  تسا ؛ راگزاس  ملع  اب  میراد ، ردق  اضق و  ریدقت و  زا  یھلا و  تیـشم  زا  دـیحوت و 

جوزمم هتخیمآ و  مھاب  نید  ملع و  و  اھ - هنیمز ی  همھ رد  دوب - هقباس  یب ایند  رد  زور  نآ ات  هک  تفرگ  جوا  نانچ  نآ مالسا  قیوشت  رثا  رب  مالسا  ی  هیلوا نورق  رد  یملع  تکرح 

عاونا و تیریدـم و  یـسانش و  هعماـج داـصتقا و  زا  تسا ، حرطم  برغ  رد  زورما  هک  یا  یناـسنا مولع  یاـنبم  هیاـپ و  درک . تفرـشیپ  دوخ  دـح  رد  نف  قـیقحت و  شناد و  دوـب و 

ام دنـشاب . هدیـسر  یمالـسا  یدیحوت  الاو و  تفرعم  هب  هک  تسا  یناسک  رظن  زا  ربتعمان  ینید و  ریغ  ینید و  دض  تفرعم  کی  یانبم  رب  یناسنا ، مولع  یاھ  هتـشر ماسقا 

نامدوخ رد  دیاب  ار  دیدج  یاھقفا  ندوشگ  ون و  یاھ  هار ندرک  زاب  یملع و  تفرـشیپ  تردـق  مینک . شالت  راک و  دـیاب  یبرجت  مولع  ی  هنیمز رد  مینک . راک  دـیاب  اھ  هنیمز نیا  رد 

، ینید دض  ینید و  ریغ  طیحم  رد  دوب  رارق  رگا  دید . ار  نیا  دوش  یم حوضوب  میا ؛ هدرک تفرـشیپ  ام  هناتخبـشوخ  تسا . نیا  عقوت ، دشاب ؛ نیا  دیاب  ام  تمھ  میروایب ؛ دوجو  هب 

شـشوج کرحت و  لاس ، هاجنپ  زا  شیب  میدوب . هدـش  هتـشاد  هگن  بقع  هدـنام و  بقع یملع ، ظاحل  زا  ام  میدرک . یم تفرـشیپ  لقاال  یملع  ظاـحل  زا  دـنک ، تفرـشیپ  ملع 

تلم و دـنتفرگ . ام  تلم  زا  ار  رواب  دوب . یی  هدنـشک مس  لـثم  تلم  نیا  یارب  دـندروآ ، دوجو  هب  هک  یعناوم  دوب . لـیطعت  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  دوب ؛ دـنک  روشک  نیا  رد  یملع 

دنک رکف  هک  دـنکن  ادـیپ  ار  تعاجـش  نیا  تارج و  نیا  لاـجم و  نیا  یـسک  الـصا  هک  دـندرک  هتـسب  لد ناـنچ  نآ تساـھزرم ، نیا  نوریب  زا  هچنآرھ  هب  ار  اـم  یاـھزغم  ناـگبخن و 

داد و یروابدوخ  ام  هب  مالـسا  هتبلا  میتسھ . اھفرح  نآ  راتفرگ  یدودـح  ات  مھ  زونھ  اـم  درک . هئارا  یی  هیرظن اـھ ، هیرظن نآ  اـھفرح و  نآ  زا  ریغ  اـی  اـھفرح  نآ  فـالخرب  ناوت  یم

. تسا بوـخ  اـم  یاھدادعتـسا  تفر . شیپ  درک و  تیوـقت  ار  تارج  نیا  دـیاب  تسا ؛ تارج  نـیمھ  ی  هجیتـن مـینک ، یم هدـھاشم  زورما  هـچنآ  دیـشخب . تارج  اـم  هـب  بـالقنا 

یھدنامزاس اھ ، نیا نتفرگ  راک  هب  اھ ، نیا حیحـص  تیادھ  دوخ ، نامز  رد  اھدادعتـسا  بذج  ییاسانـش و  دندرک - هراشا  نایاقآ  هک  ییاھراک  نیمھ  رگا  دـنبوخ . ام  یاھناوج 

رد میدرک ، داھنشیپ  ام  هک  یناگبخن  داینب  نیمھ  رگا  و  دراد ؛ دوجو  شا  هدارا اش هللا  نا  مھ  تسا و  یندش  ماجنا  مھ  هک  دریگب ، تروص  ناگبخن - ی  هنیمز رد  حیحص  یونعم 

. تفر میھاوخ  شیپ  تمس  نیا  هب  اش هللا  نا  دنا - هتشون مھ  یا  همانساسا دننک و  یم مھارف  دنراد  ار  شتامدقم  مدینش  هک  دوش - لیکشت  یروھمج  تسایر  داھن 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک روط  نامھ دنریگب . یدج  ار  دوخ  لالقتسا  تلاصا و  تیـصخش و  تیوھ و  ناملـسم  یاھ  تلم هک  تسا  نیا  دوش ، یم یقلت  رطخ  کی  یناھج  رابکتـسا  یارب  زورما  هچنآ 

، دـنا هدـنام بقع  ملع  تفرـشیپ  ناوراک  زا  نوگانوگ  لیالد  هب  هک  ییاھروشک  قرـش ، یاـھروشک  یمالـسا ، ی  هقطنم یاـھروشک  دـھاوخ  یم ناـشلد  اـھ  نآ میدرک ، ضرع 

، توغاط میژر  نارود  ی  هداتفا بقع روشک  دـننیب  یم یتقو  اھ  نآ دـنفلاخم . هداتفا  بقع روشک  رھ  رد  یتفرـشیپ  رھ  اب  اھ  نآ دـننامب . یناوتان  یناداـن و  ضیـضح  رد  هشیمھ 

ساسحا هک  هدش  هدیچیپ  یاھ  یروانف یتعنص و  راک  دراو  ییاھ  نادیم رد  تسا و  تعاجـش  یاراد  یتعنـص  یملع و  یاھ  هنیمز رد  هک  تسا  هدش  یروشک  هب  لیدبت  زورما 

. دننک یم رطخ  ساسحا  تسا ، هتفر  شیپ  یدامتم  یاھ  لاس دننک  یم

زا یرایـسب  اـم و  مدرم  اـم و  روشک  هب  اـکیرما  دریگب . میمـصت  دـنادب و  دـھاوخب  شدوخ  تلم  کـی  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم ینابـصع  ار  ملاـع  ناربکتـسم  رگید  اـکیرما و  هچنآ 

نم ات  دینکن  یرادرب  هرھب دوخ  عبانم  زا  امش  منک ؛ باختنا  ناتیارب  نم  ات  دینکن  باختنا  امش  مریگب ؛ میمصت  امش  یارب  نم  ات  دیریگن  میمـصت  امـش  دیوگ  یم رگید  یاھ  تلم

هب ار  امـش  دـینکن ، لوبق  رگا  دـینک ؛ لوبق  ار  ناتدوخ  عبانم  روشک و  رب  اـم  ندـنکفا  هجنپ روضح و  تلاـخد و  هطلـس و  هک  تسا  نیا  اـکیرما  فرح  منک . یرادرب  هرھب نآ  زا  مناوتب 

. مینک یم مھتم  رگید  یاھزیچ  رشب و  قوقح  اب  تیدض  مسیرورت و  زا  تیامح 

سکرھ اب  ام  دیوگ  یم دـنک ؛ یم هرگ  ار  شدوخ  یاھ  تشم اکیرما  نارادـمامز  حـیقو  ی  هرھچ لباقم  رد  و  یدـیدھت ، ییوگروز و  نینچ  لباقم  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  ام  تلم 

. میبوک یم تشم  وا  ناھد  رب  مینک و  یم هلباقم  دنک ، دیدھت  ار  ام  تیثیح  یلم و  عفانم  تیوھ و  لالقتسا و  هک 

اھهاگشناد  / ٠٧/١٣/١٣٨۵ یملع  تایھ  یاضعا  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

رارق دیاب  ناشدوخ  تمھ  ی  هھجو ملع ، تفرـشیپ  یارب  ام  دیتاسا  هک  هچنآ  روشک . دیتاسا  زا  دـیتسھ  یا  هنومن هدـیزگ و  دـیراد ، فیرـشت  اجنیا  هک  ییاھمناخ  نایاقآ و  امش 

و یروانف ، لمع و  هب  کیدزن  یاھشخب  رد  مھ  یبرجت ، مولع  یاھشخب  رد  مھ  یناسنا ، مولع  یاھشخب  رد  مھ  تساھ ؛ شخب ی  همھ رد  یملع » تعاجـش   » الوا دنھدب ،

هتـشذگ رد  ام  لکـشم  درک . لابند  ار  راک  دیابن  یدیلقت  هتـسب و  مشچ دننک ؛ دقن  دننک ، عادـبا  دـننک ، قلخ  دـننک ، دـیلوت  دـننک ، لابند  ار  هیرظن  هیاپ . مولع  یاھـشخب  رد  مھ 

هک تسا  تسرد  دـنیوگ . یم هچ  اـھ  یبرغ مینیبـب  هک  میدرک  هاـگن  یدـیلقت  هتـسب و  مشچ یملع - یاـھ  هنیمز ی  همھ رد  فـلتخم - یاـھ  هنیمز رد  هـک  هدوـب  نـیا  هـشیمھ 

بقع مھ  ام  تسین . یدیدرت  نیا  رد  دندیـسر ؛ مھ  یا  یندرکنرواب بیجع و  یلیخ  قطانم  هب  دندوب و  رتولج  یملع  تکرح  رد  ام  زا  مین  نرق و  ود  نرق ، ود  لقا  دح  اھ  یبرغ

دلب هک  یـسک  شیپ  ندرک  یدرگاش  زا  ام  ما ، هتفگ مھ  البق  نم  اما  تسین . یدیدرت  نیا  رد  اھتـسایس ؛ وس  اھ و  یلبنت رطاخ  هب  نام ، هتـشذگ تاراختفا  ی  همھ اب  میدنام ؛

یروآون مینامب . درگاش  دیاب  هشیمھ  ام  تسا : نیا  یدیلقت ، هاگن  نیا  یانعم  مینامب . درگاش  دـیاب  هشیمھ  ام  هک  مینک  رکف  دـیابن  مییوگ  یم یلو  دـیآ ؛ یمن نامگنن  تسا ،

. دنکب یملع  راک  دشاب و  هتشاد  سفن  هب  دامتعا  اصخش  ام  داتـسا  الوا ، تسا . ترورـض  کی  ام ، دیتاسا  رد  یلم  سفن  هب  دامتعا  یـصخش و  سفن  هب  دامتعا  تسا . مزال 

داتسا کی  رد  انعم  نیا  رگا  دشاب . هتشاد  دامتعا  تلم  نیا  یاھییاناوت  تیلباق و  هب  دشاب . هتـشاد  یلم  سفن  هب  دامتعا  ایناث ، دنک . راختفا  دنکب و  هیکت  شا  یملع راک  نآ  هب 

کی ام  یراکرپ ؛ اثلاث  و  تشاذـگ . دـھاوخ  ار  شدوخ  یتیبرت  ریثات  وجـشناد و  هب  لاـقتنا  رد  سرد ، سـالک  رد  سرد ، طـیحم  رد  دـش  دـھاوخ  زیررـس  نیا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 

تعاجش راکتبا ، یروآون و  نیاربانب  دش . هتسخ  دیابن  راک  زا  درک و  راک  دیاب  میدروخ . هبرض  فلتخم - حوطس  اھشخب و  رد  نامیاھ - یلبنت نامیاھیراک و  مک ی  هیحان زا  یرادقم 

. دنھاگشناد دیتاسا  مھ  نیا  بطاخم  تسام . یملع  تفرشیپ  راک  جالع  هوبنا ، مکارتم و  راک  یلم و  یصخش و  سفن  هب  دامتعا  یملع ،

حرطم و ار  یملع  ینکـشطخ  ملع و  تضھن  ملع و  دیلوت  ی  هلئـسم نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  زا  هدنب  دشاب - یلبق  بلطم  نآ  ی  هلابند دیاش  نیا  هک - تسا  نیا  موس  ی  هتکن

« يملع تعاجش   » 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 6هاگياپ  هحفص 4 
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دیتاسا اھوجـشناد و  نابز  زا  اـھراب  مینیب  یم تسا . هدـش  لیدـبت  یملع  ییوجـشناد و  یاـھطیحم  رد  یمومع  تساوخ  کـی  هب  نیا  هناتخبـشوخ  زورما  مدرک . تساوخرد 

لئاسم لثم  هدـمآ ؛ تاغیلبت  رد  تسا و  راکـشآ  مھ  شیاھ  یلیخ بوخ ، هک  میا - هتـشاد یروانف  یملع و  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  هک  ییاھتفرـشیپ  اب  مھ  ام  دوش . یم رارکت 

دایز روشک  رد  ام  و  تسھ ، ندش  لماک  ندـش و  رت  لماک تھج  رد  هک  تسا  یا  هراک همین یاھراک  اعقاو  ینعی  هدـماین ؛ مھ  شیاھ  یلیخ هریغ ؛ یا و  هتـسھ یژرنا  هب  طوبرم 

«. میناوت یم ام   » هکنیا ناونع  هب  تسا و  هناراودیما  هاگن  نامھاگن  متفگ ، هک  یروط  نیمھ و  مینک . یم راختفا  اھزیچ  نیا  هب  میراد -

رب نایم یاھھار  ام ، نادنمشناد  املع و  میھاوخ  یم ام  تسا . هدشن  یدج  ام ، روشک  رد  نانچمھ  ملع  یاھزرم  زا  روبع  یملع و  ینکشطخ  مییوگب : دیاب  ار  هتکن  کی  اما 

یاھھار میھاوخ  یم ام  دنکب . فشک  یرگید  زا  سپ  یکی  دـیاب  رـشب  دراد و  دوجو  تعیبط  ملاع  رد  هک  ییاھریـسم  تیاھن  یب نیا  زا  ار  هدـشن  فشک  یاھھار  دـننک ؛ ادـیپ  ار 

دـندرک و ادـیپ  شیپ ، اھلاس  ام ، زا  لبق  نارگید  هک  یا ، هتـسھ راک  یارب  ار  ژویفیرتناـس  دـینک  ضرف  ار ، یرواـنف  رازبا  نـالف  میناوت  یم هک  ینیا  مینکب . فشک  ار  هدـشن  فشک 

، مینک دیلوت  ار  نآ  دیدج  یاھلسن  میھدب و  ماجنا  میا  هتسناوت نارگید  کمک  نودب  هک  تسا  یگرزب  راک  هتبلا  میزاسب ، نامدوخ  دندرک ، یرادرب  هرھب هدافتـسا و  دندرک و  دیلوت 

رگید لاس  دـص  ات  رگید ، لاس  هاجنپ  ات  هدوب  انب  هک  مھ  ام  دـنا و  هتفر نارگید  هک  تسا  یا  هتفر هار  هدـش و  ماجنا  راک  نیا  تسین ؛ رکب  راک  کی  نیا  اما  تسین ؛ یکـش  نیا  رد 

شالت یریگیپ و  اب  دـنا  هتـسناوت ام  نارگـشھوژپ  نادنمـشناد و  اھناوج ، دوشب - هداد  ام  تلم  ام و  روشک  لثم  یروشک  هب  شناد  نیا  یروانف و  نیا  دوبن  اـنب  میناـمب - مورحم 

تمھ ی  هھجو ار  نآ  تسا ، هتفاین  تسد  نآ  هب  رشب  نھذ  هک  ار  یراک  نآ  یروانف ، ملع و  ی  هنیمز رد  میوگ  یم نم  اما  تسا ؛ یشزرااب  زیچ  نیا  دنروآ و  تسد  هب  ناشدوخ 

. تسا نکمم  نیا  و  مینکب ؛ اعدا  ار  نیا  میناوت  یم تقو  نآ  میا . هتشادرب ولج  هب  مدق  کی میا و  هتسکش ار  ملع  مدقم  طخ  ام  هک  تسا  یروط  نیا  دینکب ؛ لابند  دیھدب و  رارق 

شواک و زا  ار  نھذ  دیابن  تقو  چیھ اما  تسین . یکش  نیا  رد  تسا ؛ نارگید  ی  هلیسو هب  ی  هدش یط هدش و  هتفر یاھھار  ندومیپ  مزلتسم  دیدج ، یاھمدق  نتـشادرب  هتبلا 

. میراد مزال  روشک  رد  ار  نیا  ام  درک . عونمم  مورحم و  رب  نایم یاھھار  نتفای  یارب  وجتسج 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٨۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؟ تسا یمک  درواتسد  نیا  دنتسھ ، دنلب  یاھ  هلق مخو  چیپرپ یاھھار  ندومیپ  لابند  دنفشک ، لابند  دنملع ، لابند  دنا ، هدش فقاو  ار  ناشدوخ  یتاذ  شزرا  ام  یاھناوج 

تفرشیپ ییاناوت  اھورین  دنراذگب ، راک  هب  ار  ییاھورین  دنرامگب و  تمھ  نالوئسم  هک  اھـشخب  زا  یـشخب  رھ  رد  میراد ، ام  هک  یمیظع  دادعتـسااب  یناسنا  یورین  نیا  زورما 

هیـصوت نالوئـسم  هب  منک و  یم هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  اج  نیمھ نم  دریگب . ماجنا  دـیاب  یدایز  یاھـشخب  رد  اما  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  راـک  نیا  هتبلا  یمھم  شخب  رد  دـنراد .

. دننادب ار  تمھ  قوش و  نیا  ردق  اھدادعتسا و  نیا  ردق  منک  یم

زا دنـسرتن ، تفرـشیپ  زا  نالوئـسم  داد . ماجنا  دوش  یم یگرزب  رایـسب  یاھراک  اھتعاجـش ، نیا  اب  دـنلب ، یاـھتمھ  نیا  اـب  روشرپ ، ناـسنا  همھ  نیا  اـب  ناوج ، همھ  نیا  اـب 

ندرک طایتحا  اما  تسا ، مزال  لاح  همھ  رد  طایتحا  ارچ ، دـننکن ، طایتحا  مییوگ  یمن دـننکن . همھاو  مھ  نمـشد  زا  دـننکن . همھاو  دنـسرتن ؛ گرزب  یاـھ  هلق تمـس  هب  تکرح 

، دنشاب بقارم  دنشاب ، بظاوم  هتبلا  دنـسرتن . نمـشد  زا  ریخن ، دنکب . دناوت  یمن تکرح  رگید  دش ، نمـشد  بوعرم  دیـسرت ، نمـشد  زا  یـسک  رگا  تسا . ندیـسرت  زا  ریغ 

رد هچ  هاگـشناد ، رد  هچ  تسین ؛ زیاج  فقوت  دـننکن . جراخ  تلم  نیا  لد  ناشدوخ و  لد  زا  زگرھ  ار  نتفر  ولج  مزع  نکیل  دـننکب ، مھ  طایتحا  دنجنـسب ، ار  ناشاھراک  بناوج 

زیاـج فقوت  اـھطیحم  ی  همھ رد  ینید . یملع  یاـھطیحم  رد  هچ  دتـسوداد ، تراـجت و  طـیحم  رد  هچ  هناـخراک ، رد  هچ  یتعنـص ، یاـھطیحم  رد  هچ  رگید ، یملع  یاـھطیحم 

ام تسا و  دایز  یلیخ  تلم  نیا  تکرح  ییاناوت  هک  میمھف  یم هتـشذگ  زا  رتشیب  تسا ، هدـش  تکرح  مرگ  ام  تلم  میدـش ، تکرح  مرگ  هک  الاح  ام  تفر . ولج  دـیاب  تسین .

. مییامیپب ار  یراوشد  یلیخ  یاھھار  تسا ، هداد  تلم  نیا  هب  بالقنا  هک  یسفن  هب  دامتعا  تمھ و  یدازآ و  نیا  تکرب  هب  اش هللا  نا  میناوت  یم

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

مھ مھف  رد  یتح  دوبن ، تعاجش  رگا  تسھ ؛ تعاجش  هب  جایتحا  هناھیقف ، مھف  رد  میراد . تعاجش  هب  جایتحا  مھ  مھف  رد  میراد ، تعاجـش  هب  جایتحا  لمع  رد  طقف  هن  ام 

زا نید و  ینابم  زا  حیحـص  کرد  نیا  دنک . یم هابتـشا  تایرغـص  رد  دمھف ، یم تسرد  ار  تایربک  ناسنا  یھاگ  تایرغـص ؛ تایربک و  زا  نشور  کرد  دمآ . دـھاوخ  دوجو  هب  للخ 

هتشادن سرت  میشاب ، هتـشاد  تعاجـش  ام  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  تایرغـص  تایربک و  ینعی  یمومع  یلک و  میھافم  نآ  اب  قبطنم  یجراخ  تاعوضوم  زا  ینید و  تاعوضوم 

نیا رگا  دوب ؛ دنھاوخ  ام  هیلع  مینزب ، ار  فرح  نیا  رگا  اضف ؛ زا  سرت  وج ، زا  سرت  نمشد ، لباقم  رد  لاعفنا  نامیوربآ ، زا  سرت  نامناج ، زا  سرت  ناملام ، زا  سرت  الا  و  میشاب ؛

تروص تاظحالم ، نیا  رطاخ  هب  اھـسرت ، نیا  رطاخ  هب  ناسنا  یھاگ  دـنک . یم لتخم  مھ  ار  ناـسنا  مھف  اھـسرت  نیا  دنابـسچ ؛ دـنھاوخ  اـم  هب  ار  هکل  نـالف  مینزب ، ار  فرح 

نیا رد  تسا ؛ مھم  یلیخ  الا هللا » ادحا  نوشخی  و ال   » اذل دش . دھاوخ  هابتـشا  بجوم  دنکب ؛ لح  دنکب و  کرد  تسرد  ار  هلئـسم  دناوت  یمن دمھف ؛ یمن تسرد  ار  هلئـسم 

تیـشخ مدع  نیمھ  غیلبت ، غالبا و  غالب و  طرـش  دوش  یم مولعم  ابیـسح ؛» اب  یفک  الا هللا و  ادحا  نوشخی  هنوشخی و ال  تالاسر هللا و  نوغلبی  نیذلا   » ی هفیرـش ی  هیآ

راذگاو ادخ  هب  ار  هبساحم  ابیـسح ؛» اب  یفک  و  ، » بوخ دورب . هالک  مرـس  ایند  رد  تسا  نکمم  منکب ، ار  راک  نیا  رگا  اقآ ! یئوگ : یم الا هللا .» ادحا  نوشخی  و ال  : » هک تسا 

نوچ دش ؛ دـھاوخ  تسرد  لکـشم  میتشاذـگ ، ادـخ  زا  یاورپ  یاج  هب  ار  مدرم  نوگانوگ  یاھ  یرواد مدرم ، یاھتواضق  یاورپ  رگا  دـنک . هبـساحم  ناتیارب  ادـخ  دـیراذگب  دـینک و 

لعجی اوقتت هللا  نا  « ؛ دش دھاوخن  ادـیپ  هتفگ ، لاعتم  یادـخ  هک  مھ  یناقرف  تقو  نآ دـش ، نیزگیاج  مدرم  سرت  میتشاذـگ و  رانک  ار  نیا  رگا  تساوقت . لاعتم  یادـخ  زا  یاورپ 

زا تیـشخ  ی  هلئـسم تسا ؛ مھم  یلیخ  هلئـسم  نیا  نم  رظن  هب  و  تساوقت . درواتـسد  ناسنا ، یارب  تقیقح  ندـش  نشور  تساوقت ؛ زا  یـشان  ناقرف  نیا  اناقرف ؛» مکل 

باطخ شربمغیپ  هب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  مھم  هلئـسم  نیا  ردـق  نیا تسا ؛ مھم  یلیخ  اھ ، نیا اھتمھت و  اھثیدـح و  اھفرح و  اھ و  همزمز وربآ و  مدرم و  فرح  ناج و  لاـم و 

سانلا و هللا یـشخت  هیدبم و  ام هللا  کسفن  یف  یفخت  قتا هللا و  کجوز و  کیلع  کسما  هیلع  تمعنا  هیلع و  معنا هللا  یذلل  لوقت  ذا  و  : » دراد یم رذـحرب  ار  وا  دـنک و  یم

نم رظن  هب  هاشخت .» نا  قحا  و هللا  « ؛ درک دـیابن  درک ، دـنھاوخ  هک  ار  یزیچ  ی  هظحـالم دز ، دـنھاوخ  هک  یتمھت  نیا  ی  هظحـالم مدرم ، فرح  ی  هظحـالم هاـشخت ؛» نا  قحا 

تاـحوتف یـسایس ، تاـحوتف  یونعم ، تاـحوتف  یملع ، تاـحوتف  هک  دوـب ، وا  تعاجـش  نیمھ  تشاد ، راوـگرزب  نآ  ینازرا  ار  ماـما  نوگاـنوگ  تاـحوتف  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

هرخالاب درک . یمن ار  یزیچ  چیھ ی  هظحالم هک  دوب  نیا  راوگرزب  نآ  تعاجـش  و  دروآ . دوجو  هب  دوب - یبیجع  زیچ  اعقاو  هک  ار - راوگرزب  نآ  هب  اھلد  ندش  بوذـجم  نیا  یعامتجا ،

؛ دوشب هدیـسرت  اھ  نآ زا  هک  دـنلیام  ینعی  دـنناشنب ؛ ادـخ  زا  تیـشخ  یاـج  هب  صاوخ ، ناـگبخن و  لد  رد  ار  ناـشدوخ  زا  فوخ  ار ، ناـشدوخ  تیـشخ  هک  دـنلیام  هنتف  لـھا 

دق سانلا  نا  ! » اقآ دنیوگ : یم ام  هب  دنراد  امئاد  هکنیا  ینعی  لیکولا .» معن  انبـسح هللا و  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دـق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق  نیذـلا  »

«. وـس مھـسسمی  مل  لـضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناـف  : » تسا نیا  مھ  شا  هجیتـن لـیکولا .» معن  انبـسح هللا و  اولاـقف  : » تسا نیمھ  شباوـج  مھوشخاـف ،» مکل  اوـعمج 

ار تعاجش  نیا  یتسیاب  نیاربانب ، وس .» مھـسسمی  مل  لضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناف  : » هک تسا  نیمھ  یونعم  یحور و  تقیقح  نیا  کرد ، نیا  ساسحا ، نیا  ی  هجیتن

. تشاد

١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

...

: یروانف ملع و  هعسوت  تیمھا  هب  تبسن  یعامتجا  کرد  شیازفا  یلم و  مزع  تیوقت  - ۴

. روشک رد  یرازفامرن  شبنج  ملع و  دیلوت  نامتفگ  شرتسگ  تیوقت و  - ١-۴

. یراک نادجو  یعمج و  راک  یملع و  تعاجش  دنمماظن ، یروآون  یروابدوخ ، دیما ، طاشن ، هیحور  اقترا  - ٢-۴
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. یملع یشیدنادازآ  راکفا ، براضت  ارآ و  لدابت  ناینبشناد و  راک  بسک و  گنھرف  تیوقت  یزادرپ و  هیرظن  یاھیسرک  لیکشت  - ٣-۴

. ناگتخومآ شناد  لاغتشا  ناھوژپشناد و  ناققحم و  ناداتسا ، تشیعم  دوبھب  تلزنم و  اقترا  - ۴-۴

. یروانف ملع و  هصرع  قفوم  یاھهرھچ  رخافم و  زا  یزاسوگلا  ناریا و  ناناملسم و  یگنھرف  یملع و  خیرات  ایحا  - ۵-۴

. یروانف ملع و  هصرع  یاھتیلاعف  ناروآون و  ناگبخن و  زا  یونعم  یدام و  دنمفدھ  یاھتیامح  شرتسگ  - ۶-۴

ینیمخ  / ٠٧/٣٠/١٣٩۶ یفطصم  دیس  هللاتیآ  تشادگرزب  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

ماما لوصا  سرد  رس  ناشیا  ماما ؛ سرد  رـس  ار  ناشیا  تالاکـشا  دوریمن  مدای  نم  دوب . یتئرج  اب  مدآ  ینعی  دوب ؛ روجنیمھ  مھ  یملع  تئرج  ظاحل  زا  یفطـصم [ اقآجاح  [

رتدنلب هدرخکی  دنک ، لاکشا  تساوخیم  مھ  یتقو  ماما ؛ هب  درکیم  لاکشا  رسپ ! اب  ردپ  نیا  دروخرب  دوب  ییاشامت  دیشکیم ؛ دایرف  تسشنیم و  مھ  بقع  درکیم ؛ لاکشا 

؛ دندزیم دایرف  تاقوا  زا  یلیخ  دندیشکیم ، داد  سرد  رس  ماما  دیشکیم . داد  دوب - صخاش  دوب ، دنلب  دشاب ،] مولعم   ] هرھچ یلیخ  هک  تسشنیم  یروجکی   - تسشنیم

ثحب و  دزیم ] فرح  دـنلب   ] رـسپ نیا  اب  الباقتم  روطنیمھ  مھ  ماما  دندیـشکیم ؛ داد  ناشرـس  یھاگ  روطنیمھ  ماـما  دـندرکیم ، یریگیپ  لاکـشا ، رد  هک  یناـسک  صوصخب 

، دـتفایم هتـسجرب  قیال و  یاھناسنا  تسد  یتقو  یاهزوح  یاھتنـس  نیا  دـنک ، هاگن  یتقو  هیملع  یاھهزوح  رد  ناسنا  اھنیا ؛ تسا  ییابیز  رظانم  اـعقاو  یلیخ  دـشیم .

یهلمج زا  درکیم ؛ تسرد  انبم  ماما ، دوخ  تشگیمن ؛ نارگید  یاھفرح  ربورود  ینعی  دوب ؛ زاسانبم  زادـناربانبم و  مدآ  کی  لوصا  رد  ماما  دوخ  الاح  دـیآیمرد . بآ  زا  یروجنیا 

؛ اھنیا لاثما  ینیئان و  موحرم  لثم  دنوخآ ، موحرم  لثم  رگید ، ناگرزب  زا  یـضعب  لثم  تسا ؛ راوگرزب  ماما  یکی  دنتـسھ ، عماج  یعمج و  ینابم  بحاص  هک  ینییلوصا  اھقف و 

. درکیم لاکـشا  ناوج  نیا  اما  دنک ؛ لاکـشا  دناوتب  یـسکرھ  هک  دیوگیم  دراد  لوصا  سرد  تسا و  ییالم  کی  الاح  هک  دوبن  روجنیا  ینعی ] [ ؛ دوب یتیـصخش  نینچکی  ینعی 

تئرج دوب . یروجنیا  بخ  یلو  تشادـن ، مھ  رتـشیب  لاـس  ای ٣٢   ٣١ لاس ، الثم ٣٠  ، ۴٠ ، ٣٩ یاـھلاس ٣٨ ، رد  ٰیفطـصم  اـقآ  جاـح  دـیاش  منکیم ، ضرع  نم  هک  یتقو  نآ 

مولعم نیا  دـناهدرک - عمج  ار  ناشیا  یاھراک  زا  یلیخ  دناهدیـشک و  تمحز  یداجـس  یاقآ  هک  ییاـھباتک   - تسا هتـشون  ناـشیا  هک  مھ  ییاـھباتک  رد  دوب ؛ داـیز  شایملع 

. تسا ادیپ  الماک  تسا ؛

نیدـنچ رد  هک  تسا  یمھم  یلیخ  یانبم  دـننادیم ؛ ینوناق  تاباطخ  لیبق  زا  ار  یعرـش  تاباطخ  ناشیا  ینوناق ؛» تاباطخ  [ » مان هب   ] دـنراد یلوصا  مھم  یانبم  کی  ماـما 

؛ دندرک نایب  مھ  اجدنچ  دندرک . نایب  لوصا ، رد  ار  نآ  یناوارف  تامدقم  اب  دندرک و  راک  دندرک و  رکف  انبم  نیا  یور  مھ  ماما  دراذگیمرثا ؛ انبم  نیا  یلوصا ، یـساسا  یهلئـسم 

مھ اج  دنکیم ، فیرعت  بخ  هک  لوا  انبم . نیا  هب  دزادرپیم  ٰیفطصم  اقآجاح  دننکیم ؛ نایب  ناشیا  همدقم - تفھ  شش  دیاش   - ناوارف تامدقم  اب  یلصا ، یاج  نآ  رد  هلمج  زا 

رکف کی  اعقاو ؛ دـیوگیم  مھ  تسار   - تسا یاهداعلاقوف  زیچکی  تسا ، روجهچ  نیا  هک  دـنکیم  انبم  نیا  زا  یلـصفم  فیرعت  تسا ؛ یرادفیرعت  یاـنبم  اـنبم ، نیا  اـعقاو  دراد ؛

چیھ همدـقم  نیا  هن  دـیوگیم ، دـعب  دـنکیم و  رکذ  دـندرک ، رکذ  ماما  هک  ار  یتامدـقم  نیا  هناد  هناد  ندرک ؛ هشقانم  دـنکیم  عورـش  دـعب  دـندرک -]  ] ماـما هک  تسا  یاهداـعلاقوف 

 - دنکب در  هکنیا  هن  دنکیم ، میکحت  ار  انبم  ناشیا  دوخ  دعب  هتبلا  یدعب ! یهمدقم  یدعب ، یهمدقم  روطنیمھ ] [ ؛ دنکیم در  اھنیا ، دننام  درادن و  یطبر  الـصا  تشادن ، یموزل 

ٰیفطـصم اقآجاح  موحرم  ضرغ ، دراد - دایز  مھ  فلاخم  هچرگا  تسین  مھ  در  لباق  اـعقاو  یلوصا ، یاـنبم  نیا  دـنراد ؛ ماـما  هک  ییاـنبم  نیا  تسین  در  لـباق  مھ  اـعقاو  ینعی 

دوب و اجک  تسین  مدای  الاح   - ناشیا زا  مدـید  یاهتـشون  کی  نم  تسا . یملع  تئرجاـب  مھ  تسا ، هدرکراـک  مھ  تسا ، دادعتـسااب  مھ  یملع ، ظاـحل  زا  تسا ؛ یروجنیا 

؛ دنکیم رکذ  یھجوت  لباق  یهلئـسم  کی  رد  اھنیا  زا  مادکرھ  رب  یتالاکـشا  هتفریم ، فجن  فورعم  نیـسردم  املع و  یاھـسرد  هب ] یتقو   ] ناشیا هک  نیا - زا  شیپ  لاس  دـنچ 

. اھنیا دننام  رکف و  یملع و  ظاحل  زا  نیا  دوب . یایروجنیا  ناسنا  دناهدرک ؛ عمج  دناهدیشک ، تمحز  نایاقآ  ار  اھنیا  یهمھ 
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