
نارھت  / ٢٣/٠۵/١٣۶۶ هعمج  زامن  لوا  هبطخ 

هدش ناملـسم  هک  برعلاهریزج  طاقن  ریاس  زا  هنیدم و  زا  ناناملـسم  زا  ىعمج  اب  دندش ، فرـشم  جح  هب  ترجھ  زا  مھد  لاس  رد  ادـخ  لوسر  هکنیا  زا  تسا  ترابع  هثداـح 

نایاش لماک و  ىهدافتـسا  ىداقتعا  هچ  ىقـالخا و  هچ  ىماـظن ، هچ  ىـسایس ، هچ  ىمالـسا ، میھاـفم  ناـیب  ىارب  ادـخ  ىهناـخ  جـح  زا  مرکا  ربمغیپ  رفـس  نیا  رد  دـندوب .

هک قیرشت  مایا  نایاپ  رد  ىکی  تسا و  مھد  زور  شوحولوح  نامھ  ای  مھد  زور  رد  ارھاظ  ىکی  هک  تسا  هدش  لقن  ( ١  ) ىنم رد  ادخ  لوسر  زا  ىنارنخس  ود  دندرک . ىھجوت 

هب دیاب  ناناملسم  هک  ار  ىاهدمع  بلاطم  ىهمھ  ابیرقت  ادخ  لوسر  اھىنارنخـس  نیا  رد  ىنارنخس . کی  هن  تسا و  ىنارنخس  ود  نیا ، هک  دسریم  رظن  هب  و  هدش ؛ حیرـصت 

لئاسم زا  ىادـج  ار  جـح  مالـسا  ىایند  رد  زورما  هک  ىناسک  نیا  دـنکیم  کرد  ىبوخب  ناـسنا  هک  تسا  ىـسایس  لـئاسم  اتدـمع  هک  دـندرک  ناـیب  دـننکب ، قیمع  هجوت  نآ 

، دنروآىم باسحهب  جـح  ىهراوق  زا  جراخ  ار  ىـسایس  راک  رھ  تشاد و  نآ  ىداع  جـیار و  ىانعم  هب  تدابع  دـیاب  طقف  جـح  رد  هک  دـننکیم  روصت  دـننکیم و  دادـملق  ىـسایس 

، هدش لقن  مھ  ىنـس  هعیـش و  بتک  عون  رد  هک  دـندرک  نایب  اھىنارنخـس  نیا  رد  ادـخ  لوسر  هک  ىبلاطم  دـناهناگیب . رود و  مرکا  ىبن  ىهریـس  زا  مالـسا و  خـیرات  زا  ردـقچ 

: تسا اھنیا  بلاطم  نیا  زا  ىلامجا 

ریگهمھ هللاالاهلاال  ىهملک  هک  ىتقو  ات  تشاد  دـھاوخ  همادا  داھج  نیا  هک  دـننکیم  مالعا  دـننکیم و  حرطم  ار  رافک  نیکرـشم و  اـب  داـھج  دـننزیم و  فرح  داـھج  ىهراـبرد  ـالوا 

تدـحو رب  و  دـنوشب ، ىلخاد  گنج  راچد  اھناملـسم  ادابن  هک  دـندرک  حیرـصت  دـندومرف و  نایب  ار  ىبلاطم  اھىنارنخـس  نیا  رد  ادـخ  لوسر  ىمالـسا  تدـحو  ىهرابرد  دوشب .

دوشیم و بوسحم  رفص  زیچان و  مالسا  رظن  زا  اھشزرا  نیا  هک  دناهدرک  حیرصت  ىحیرص  نایب  اب  تیلھاج  ىاھشزرا  دروم  رد  دندیزرو . رارصا  نیملـسم  ماجـسنا  نیملـسم و 

رارق مدوخ  ىاپ  ریز  هظحل  نیا  رد  نم  دشیم ، بوسحم  شزرا  تیلھاج  رد  هک  ار  ىتفارش  رھ  ىـشزرا ، رھ  نیتاھ . ىمدق  تحت  هیلھاجلا  ىف  هرثام  لک  الا و  تسین : شزرا 

ىهرھب وا  زا  دوب و  هداد  ضرق  ىسک  هب  ىسک  الثم  دوب ، هدنام  ىقاب  تیلھاج  نارود  زا  اھناملسم  نیب  هک  ىاىلام  تافالتخا  دندرک ؛ ىفن  ىلکب  ار  ىلھاج  ىاھشزرا  مداد .

نیلوا و  نیتاھ . ىمدـق  تحت  هک - ریبعت  نیمھ  اب  ارھاظ   - وھف هیلھاجلا  نم  اـبر  لـک  نا  ـالا و  دـندرک ؛ خـسن  دـندرک ، ىفن  دوب ، راـگبلط  ار  شدوخ  لاـم  ىاـبر  ار و  شدوخ  لوپ 

دندومرف اھىلیخ ؛ زا  هدوب  راکبلط  هدادـیم و  ضرق  ناـشیا  تیلھاـج  رد  هک  تسا  ساـبع  میومع  ىوبر  ىاـھبلط  مرادـیم ، رب  نم  هک  ىاىوـبر  بلط  نیلوا  هک ، ىلوـپ  ىهرھب 

اوـقت و تکرب  هب  زج  رگید  سکچـیھ  رب  سکچـیھ  هـک  دـندرک  حیرـصت  دـندرک و  رارکت  زاـب  ىمالـسا  شزرا  نـیرترب  ناوـنعهب  ار  اوـقت  شزرا  مدرک . خـسن  متـشادرب ، نـم  ار  اـھنیا 

کی ناونعهب  ار  نآ  دندرک و  حرطم  ار  نایاوشیپ  نارادـمامز و  هب  رظن  مالعا  ىـسایس و  لئاسم  رد  تلاخد  ىنعی  نیملـسملا  همئا  تحیـصن  موزل  درادـن . ىحیجرت  ىراکزیھرپ 

نیا مامت  دـینکیم  هظحـالم  هک  دـننک ، نـالعا  دـننک و  ناـیب  ىمالـسا  نارادـمامز  هب  ار  ناـشدوخ  ىهناـھاوخریخ  تارظن  دـنفظوم  نیملـسم  ىهمھ  هک  دـندرک  مـالعا  هضیرف 

قطن تبحـص و  لوغـشم  ادخ  لوسر  هک  ىعامتجا  هب  درکیم  هلمح  دیاب  تشادیم ، روضح  هثداح  نآ  رد  ىدوعـس  میژر  سیلپ  رگا  دبال  هک  تسا  ىـسایس  ىبلاطم  بلاطم ،

رد ار  مالسا  ناھج  ىعامتجا  ىسایس و  ىهدمع  لئاسم  مرکا  ربمغیپ  دننکیم . جح  لخاد  ار  تسایس  دنراد  اھنیا  هک  درکیم  رام  رات و  ار  نیعمتسم  ترـضح و  نآ  دنتـسھ و 

زیچ ود  متفر ، امـش  ناـیم  زا  ىتـقو  نم  دـندومرف  هک  تسا  نیا  نیلقث  ثیدـح  هک  دـندرک  رکذ  مھ  ار  نیلقث  ثیدـح  اھىنارنخـس  نیمھ  رد  دـندرک و  ناـیب  اھىنارنخـس  نـیا 

ود هک  دنتـسھ  ود  نیا  لثم  ود  نآ  دندومرف  دنداد و  رارق  مھ  ىولھپ  ار  ناشهبابـس  تشگنا  ود  دعب  ار . مترتع  ار و  نآرق  ىترتع ؛ باتک هللا و  مراذـگیم : امـش  نایم  رد  اھبنارگ 

لثم ار  باتک  ترتع و  نم  دنتفگ  دندرک ، دنلب  ار  ناشتسد  کی  ىاطسو  هبابس و  تشگنا  دنتسین ، ود  نیا  لثم  دندومرف  دعب  دنرادن . رگیدمھ  اب  ىتوافت  چیھ  هبابس  تشگنا 

هک  - ار ترتع  ىهلئسم  درادن و  ىحیجرت  ىرگید  نآ  رب  مادکچیھ  هک  دناهبابس  تشگنا  ود  لثم  هکلب  تسا  رتدنلب  ىکی  زا  ىکی  ىطسو  هبابس و  تشگنا  هک  منادیمن  ود  نیا 

لفاوق دیاب  هک  ىھارهس  کی  رس  رد  هار  نیب  رد  هنیدم ؛ فرط  دنداتفا  هار  هلصافالب  تفرگ ، ماجنا  جح  لامعا  هکنیا  زا  دعب  دندرک و  حرطم  درک - مھاوخ  تبحـص  هراب  نیا  رد  الاح 

هک دوب  غاد  ىردق  هب  اوھ  هک  هثداح  نارضاح  نادھاش و  دننکیم  لقن  هک  ىلاح  رد  دنداتـسیا و  ترـضح  مخ  ریدغ  مان  هب  ىلحم  رد  دندشیم ، ادج  مھ  زا  نمی  لفاوق  زا  هنیدم 

همھ دننیبىم  ىتقو  دنوشیم ، عمج  اجیردت  مدرم  ات  دنتـسیاىم  ىدنلب  ىور  دنوریم  ترـضح  ىتیعـضو ، نینچ  کی  رد  دشیم ، بابک  دنتخادناىم  نیمز  ىور  ار  تشوگ  رگا 

تایاور رد  دننیبب و  همھ  هک  روجنیا  دننکیم ، دنلب  دنریگیم  ار  نینموملاریما  تسد  دننکیم و  نالعا  ار  « هالوم ىلع  اذھف  هالوم  تنک  نم  و  ، » ار تیالو  ىهلئـسم  دندش ، عمج 

. تسا هثداح  زا  ىلامجا  نیا  دنھدب . ناشن  همھ  هب  هکنیا  ىارب  دندرک ، دنلب  ار  تسد  هک  ىتقو  دش  هدید  بلاطىبانبىلع  لغب  ریز  ربمغیپ و  لغب  ریز  هک  تسھ  ددعتم 

مدرم  / ١١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هجوتم ار  ىدایز  ىاھراشف  دـندروآىم ، نابز  رب  روشک  رـساترس  رد  ىمالـسا  تضھن  نایدانم  هک  ىیهملک  رھ  ىارب  رابج  هاگتـسد  بالقنا ، ىزوریپ  زا  لـبق  هک  ماهتفگ  اـھراب 

ىاھراک ىور  اھنآ  دـندادىم ! ماـجنا  ىناوخهضور و -...  نآرق ، توـالت  ىبھذـم ، ىنارنخـس  ىمالـسا - هبـش  ىاـھراک  رھاـظلاىلع  ناـشدوخ  هک  ىلاـح  رد  درکىم ؛ اـھنآ 

دھاوخن راداو  لمعلاسکع  هب  دوشن ، دیدھت  نمـشد  ىتقو  ات  الوصا  دوب . ام  راک  تحـص  ىهدنھدناشن  نامز ، نآ  رد  نمـشد  لمعلاسکع  دندوب . ساسح  تدـشهب  نازرابم ،

. تسا کانرطخ  وا  ىارب  ام  مادقا  مایپ و  فرح و  راک و  هک  تسا  نیا  ىهدنھدناشن  نمشد ، لمعلاسکع  دش .

عجترم ىاھتلود  لیئارـسا و  اکیرما و  ىارب  ار  ىتیـساسح  چـیھ  دـنھدىم ، ماـجنا  ار  لاـمعا  دـنورىم و  جـح  هب  ملاـع  فارطا  زا  هک  تیعمج  همھ  نیا  دـیریگب ، رظن  رد  اـمش 

زورما روزورز  ىاھتب  تیغاوط و  هیلع  دوخ ، رادىنعم  جـح  رد  دروآ و  اجب  ار  نیکرـشم  زا  تئارب  مسارم  تفر و  جـح  هب  ىناریا  ریاز  هک  ىماگنھ  ىلو  دـننکىمن ؛ داـجیا  هتـسباو 

ىناریا جاجح  راوز و  رـس  رب  هکم  رد  ار  میظع  ىهعجاـف  نآ  مھ  دـعب  و  دـننک ، هفخ  ولگ  رد  ار  وا  ىادـص  اـت  دـندش ، تسدـمھ  اـیند  ىرابکتـسا  ىاھهاگتـسد  ىهمھ  دز ، داـیرف 

. دھدىم ناشن  لمعلاسکع  دوخ ، سرت  تاظحل  رد  نمشد  نیاربانب ، دندروآ .

هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

ار ناقاتـشم  لد  ادخ ، ىهناخ  قارف  دناوخىم و  تباجا  هب  ار  داھنکاپ  ناناملـسم  ترطف  جـحلاب ،» سانلا  یف  نذا   » ىمیھاربا و ىالـص  دـسرىمارف و  جـح  ىاھزور  رگید  راب 

نوخ کاخ و  هب  ىھلا  نما  میرح  رد  ار  ادخ  ىهناخ  ریاز  اھدص  هک  هدرکن  افتکا  نیدب  زاجح ، ماکح  نیتسآ  زا  هدـمآ  نوریب  ناودـع  ملظ و  تسد  دزاسىم . جـنر  درد و  زا  هدـنکآ 

هکلب دـیامن ؛ رامورات  ىردارب ، تدـحو و  هب  نیملـسم  توعد  لیئارـسا و  اکیرما و  زا  ترفن  مالعا  نیکرـشم و  زا  تئارب  مرج  هب  طقف  ار  مرح  لاـبنینوخ  رتوبک  نارازھ  هدیـشک و 

دنچ رثا  ندودز  ىارب  و  تسا ، هدوبر  ناـھج  ناـیوگروز  نارگتراـغ و  مشچ  زا  ار  تحار  باوخ  هتخاـت و  ىناـھج  رابکتـسا  ىاوق  رب  اھهنحـص  ىهمھ  رد  هک  ىتلم  زا  ماـقتنا  ىارب 

صلاخ و دیحوت  ىادن  زا  ار  ىنم  رعـشم و  تافرع و  نیفیرـش و  نیمرح  ىاضف  مالـسا ، نآرق و  هار  نادھاجم  بالقنا و  نادـنزرف  روضح  تکرب  هب  هک  تئارب ، اب  هارمھ  جـح  لاس 

رب ىیاکیرما  ىتسینویھـص و  ىاھهناسر  کمک  هب  ار  رودزم  ریجا و  ىاھملق  اھنابز و  هتـسب و  نانآ  ىور  هب  ار  قلخ  نماـم  ادـخ و  ىهناـخ  هار  دوب ، هدـنکآ  رز  روز و  ىهھلآ  ىفن 

. تسا هتخادنا  راک  هب  نانآ  دض 

هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

، درکىم ىلجت  ىناریا  ىهتخانـشن  اپ  زا  رـس  هتخابلد و  نایجاح  کیاکی  دوجو  رد  هلاسهمھ  هک  وا  ىاـج  تسین و  اـم  ناـیم  رد  نونکا  مالـسا  تما  زیزع  فسوی  هچرگا  ىرآ ،

، نآ رد  هک  اـجرھ  رد  هتخوسلد و  رویغ و  ناملـسم  رھ  دوجو  رد  وگقح و  ناـبز  رھ  رد  روـشرپ و  ناـج  رھ  رد  فراـع و  رکاذ و  لد  رھ  رد  ار  وا  زین  نوـنکامھ  ىلو  تسا ، ىلاـخ 

هدنز ىدمحم  بان  مالسا  ات  تسا ، هدنز  وا  تفای . ناوتىم  تسھ ، تیلھاج  مانصا  و  دادنا هللا »  » زا ترفن  نیکرشم و  زا  تئارب  نیملـسم و  تدحو  مالـسا و  تزع  زا  نخس 

. تسا هتشارفارب  نیملاظ  زا  ترفن  نیملسم و  تدحو  مالسا و  تمظع  مچرپ  ات  تسا ، هدنز  وا  و  تسا ؛

، تسا نکفانینط  هکم  ىاضف  رد  دوش ،» رسیم  نیقفانم  نیکرـشم و  زا  ترفن  لماک  روھظ  هب  زج  نیدحوم ، قشع  صولخ  هک  اشاح  : » تفگىم هک  وا  ىتوکلم  ىادن  زونھ 

ای ىگدرب و  رامعتـسا و  متـس و  زواـجت و  هـچرھ  هـب  نآ  رد  هـک  ساـن  تراـھط  نـما و  ىهناـخ  هـبعک و  زا  رتراوازـس  ىاهناـخ  مادـک  : » تـفگىم هـک  وا  ىندـشنشومارف  سرد  و 

« نیکرشم زا  تئارب   » 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 14هاگياپ  هحفص 1 
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. تسا شقنم  رادیب  ىاھناسنا  نھذ  ىهبیتک  رد  دوش ،»؟ تشپ  الوق  المع و  تسا ، ىمدرمان  ىتفصنود و 

هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

بیاغ مھ  تاقیم  هکم و  زا  شراکادف ، تما  ىنیمخ و  ماما  تسھ ... ، هزرابم  داھج و  ات  و  تسھ ، طاشن  تکرح و  ات  و  تسا ؛ هدنز  دـیما  ات  تسا ، هدـنز  ىنیمخ  ماما  ىرآ ،

ىاـھناج اـھلد و  ىهمھ  تسا ، ىراـج  وا  ىهشیدـنا  دـنلب  ىهلق  زا  هک  نینموم  هب  تبحم  نیکرـشم و  زا  تئارب  تمواـقم و  تداھـش و  داـھج و  ىهشیدـنا  بالیـس  دنتـسین .

. تسا هکم  رد  میھاربا  اـب  ناـمحور  لد و  میـشابن ، اـی  میـشاب  هـکم  رد  اـم  : » تـفگىم دوـخ  وا  هکناـنچ  ىرآ ، دـشخبىم . ىوـنعم  ىروـضح  وا  هـب  دریگىمارف و  ار  دعتـسم 

هبعک ىوس  هب  میرازگىم و  زامن  هبعک  ىوس  هب  دوشىمن . تسـس  هراپ و  زگرھ  ربمایپ ، اب  نامتبحم  ىهتـشر  دنیاشگب ، ای  دندنبب  ام  ىور  هب  ار  لوسرلا  هنیدـم  ىاھهزاورد 

ىمالـسا و ىاھروشک  ىـضعب  تیـصخشىب  نامکاح  هک  میاهدنامن  مھ  رظتنم  میاهدنام و  رادیاپ  هبعک ، ىادخ  اب  نامقاثیم  رد  هک  میرازگىم  ساپـس  ار  ىادـخ  میریمىم و 

تسد میوش ، هعطقهعطق  راب  رازھ  رگا  میرادن و  ار  ىـسک  ادخ  زا  ریغ  میناگنھرباپ و  نامورحم و  خیرات  ىهشیمھ  نیمولظم  ام  دننک . ىنابیتشپ  ام  تکرح  زا  ىمالـسا ، ریغ 

 ...«. میرادىمنرب ملاظ  اب  هزرابم  زا 

هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

میھاربا راعـش  رارکت  ناطیـش و  ىمر  ىفن و  دـیحوت و  رھظم  جـح ، تسا . ناـسنا  ىگدـنز  ىهرادا  ىارب  مالـسا  ىلک  تسایـس  ىهدـننکنایب  مالـسا و  فراـعم  نوناـک  جـح ،

. تساھتب ىهمھ  درط  ىفن و  نیکرشم و  زا  تئارب  دیحوت و  روحم  درگرب  ىمالسا  تما  میظع  داحتا  ىهنحص  نیکرشملا ؛» نم  ىرب  ىنا  : » تفگ هک  تسا  مالـسلاهیلع ) )

هچ و  بوچ ، گنـس و  هچ  لاح  دریگب ؛ رایتخا  رد  ار  رـشب  دارفا  ىهدارا  ورین و  دنک و  لیدبت  دوخ  تیالو  هب  ار  ىھلا  تیالو  دریگ و  رارق  ادـخ  ىاج  هب  هک  تسا  ىزیچ  نآرھ  تب ، و 

«. لالضلا الا  قحلا  دعب  اذ  امف  : » هک قحان  ىلھاج و  ىاھتیبصع  هچ  و  رابج ، رگهطلس و  ىناطیش  ىاھتردق 

اب وا ، تردق  تموکح و  هب  ندرب  هانپ  ادخ و  هب  هجوت  نآ  رد  هک  تسا  نآ  مالـسلاامھیلع )  ) ىنیـسح ىولع و  جح  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  ىلـص هللا   ) ىدمحم ىمیھاربا و  جح 

نخـسکی رد  ار  ود  رھ  نیا  اـبیز  هـچ  تاـفرع ، رد  هـنجلا  لـھا  بابـش  دیـس  نادیھـش و  رـالاس  تاـجانم  ىهـمزمز  دـشاب . هارمھ  ناراـبج  تیغاوـط و  تردـق  هـب  ندرک  تـشپ 

هل تلعج  نم  ای  نیبولغملا ...  نم  تنکل  ىاـیا  کرـصن  ـال  ول  ىئادـعا و  ىلع  رـصنلاب  ىدـیوم  تنا  و  اھتعـس ...  یف  بھاذـملا  ىنییعت  نیح  ىفھک  تنا  ىھلا  : » دیارـسىم

تیلھاـج و تاررقم  خـسن  نآ  رد  هک  هیورتلا  موی  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  ىلـص هللا   ) ادـخ لوسر  ىهبطخ  و  نوفئاـخ .» هتاوطـس  نم  مھف  مھقاـنعا  ىلع  هلذـملا  رین  کولملا 

. دنکىم نیعم  ار  جح  ىلک  طخ  دومرف ، مالعا  ار  نیملسم  ىهمھ  نایم  ىردارب  دنویپ  هب  عطاق  مکح  دوخ و  تدابع  هب  مدآىنب  ندرک  راداو  ىارب  ناطیش  بیرف  زا  ریذحت 

جح ىسایس  نومضم  رد  زونھ  دشونب و  ار  اھهعرج  نیا  ىنیـسح ، مزمز  شـشوج  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  ىلـص هللا   ) ىدمحم رثوک  ضیف  زا  هک  تسا  هنـشت  ناج  نیمادک 

. تسا دقاف  ار  جح  ىانعم  حور و  تسین و  جح  دزیخنرب ، کرش  رفک و  دیدھت  نآ  زا  هک  ىجح  مایق ، کرحتىب و  جح  تدحوىب ، جح  تئاربىب ، جح  دشاب ؟ ماھبا  دیدرت و  راچد 

هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

دابعتـسا و ىاھلغ  اھریجنز و  زا  نآ  تاجن  ىمالـسا و  تما  ىهبیط  تایح  داجیا  تھج  رد  ىرافغتـسا  رکذ و  ىتدابع و  اـما  رافغتـسا ؛ اـعد و  رکذ و  تسا و  تداـبع  جـح  ىرآ ،

ىلع نینموملا  ریما  هتفر و  رامـشهب  نید  ىاھهیاپ  زا  هک  ىجح  تسا  نیا  نآ . زا  تلالم  تلاسک و  ندودز  نآ و  هب  تمظع  تزع و  حور  قیرزت  روز و  رز و  نادنوادخ  دادبتـسا و 

نیا و  تسا ؛ هدرمـش  رگیدکی  هب  نید  لھا  ىکیدزن  برقت و  ىهیام  ىتسدگنت و  رقف و  ىهدننکفرطرب  ناوتان و  رھ  داھج  مالـسا و  ملع  ار  نآ  هغالبلا  جھن  رد  مالـسلاهیلع ) )

میمعت ىارب  راعش  رابکتـسا و  تیالو  ىفن  مسینویھـص و  اکیرما و  زا  تئارب  دنروآىم و  ىور  نادب  روش  قوش و  اب  ناریا  زا  هلاسهمھ  ادخ  دھاجم  ناگدنب  هک  ىجح  نآ  تسا 

رطخ ساـسحا  نآ  زا  راـکتیانج ، ىاـکیرما  ناـنآ  سار  رد  بـالقنا و  مالـسا و  زا  ناگدروخىلیـس  هـک  ىجح  نآ  تـسا  نـیا  و  دنرمـشىم ؛ نآ  ىلــصا  طرــش  ار  ىھلا  تیـالو 

ىاھدنوخآ رودزم  ىاھملق  اھنابز و  دنوشىم و  عنام  نآ  ىهماقا  زا  ار  نینموم  لیئارسا ، اکیرما و  ىدونشخ  ىداش و  ىارب  دوعـس  لآ  ماکح  تسا  لاس  ود  نونکا  دندرکىم و 

. دننکىم راداو  نآ  ندرک  موکحم  نآ و  ىفن  هب  ار  تفصرکون 

هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

دـشاب مھ  ىـسایس  ول  و  ادـخ - تایآ  راکفا  اھنآ و  هب  ناـتھب  تمھت و  ادـخ و  ىاـیلوا  زا  ىربت  ىمالـسا و  بـالقنا  اـب  هلباـقم  هقرفت ، داـجیا  نیملـسم ، مالـسا و  فیعـضت  اـیآ 

ىمالـسا و ىاھروشک  رب  لیئارـسا  اکیرما و  طلـست  هب  ضارتعا  ناگدیدمتـس و  ناـمورحم و  اـب  ىیاونمھ  ناکرـشم و  زا  تئارب  ناـمولظم و  زا  تیاـمح  ىلو  درادـن ؛ ىلاکـشا 

!؟ تسا مرج  نآ  لاثما  ىعقاو و  ناناملسم  تازرابم  زا  تیامح  مانناملسم و  نیطالس  اسور و  تنایخ  ندرک  موکحم  ىجراخ و  ىاھیناپمک  ىرگتراغ  اب  تفلاخم 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

فیـصوت هب  هک  نآ ، رگتیادـھ  ىاـھهیآ  ىـالبال  رد  ار  وا  میرب و  هاـنپ  نآرق  هب  هک  تسین  نآ  زا  رتھب  هتـسراو - ناملـسم  نآ  ـالاو و  ناـسنا  نآ  ناـمماما - تیـصخش  نییبـت  ىارب 

: مییوجزاب تسا ، هتخادرپ  ادخ  حلاص  ناگدنب 

اب وا  دـش . لیبس هللا » یف  مھـسفنا  مھلاوماب و  اودـھاج  اورجاھ و  اونمآ و  نیذـلا  نا  : » قادـصم دـھدىم ، رارق  ىھلا  تیالو  ىهطیح  رد  ار  ناـنموم  هک  ترجھ  داـھج و  اـب  وا 

هدورس نانآ  فصو  رد  تاضرم هللا » اغتبا  هسفن  ىرـشی  نم  سانلا  نم  و  : » ىھلا شیاتـس  هک  دـمآرد  ىناسک  ىهرمز  رد  ادـخ ، هار  رد  نتفرگ  فکربناـج  رطخ و  زا  لابقتـسا 

اونوک : » ىادن هب  زیگناراختفا  ىخـساپ  ضیعبت ، ملظ و  زا  نافعـضتسم  تاجن  لدـع و  طسق و  ىهماقا  ىارب  شریظنىب  شالت  ادـخ و  هار  رد  شیخیرات  مایق  اب  وا  تسا . هدـش 

ىلماک قادصم  ار  ناھج  رسارس  ناناملسم  هب  تبسن  تدوم  تفوطع و  و  دونع ، رافک  نیکرشم و  هب  تبسن  تئارب  مشخ و  وا  داد . طسقلاب » نیماوق  اونوک   » و نیماوق  »

ىھان فورعم و  هب  رمآ  وا  دمآرد . ادومحم » اماقم  کبر  کثعبی  نا  ىسع  : » کلس رد  هناصلخم ، عرـضت  دجھت و  تاجانم و  اب  وا  تخاس . مھنیب » امحر  رافکلا  ىلع  ادشا  : » زا

بزح هللا کئلوا  هنع  اوضر  مھنع و  ىـضر هللا  : » قادصم دوب ، راگزاسان  قح  رد  ىانف  قح و  تبحم  دـنویپ  اب  هک  ىدـنویپ  رھ  عطق  اب  وا  دوب . لیبس هللا  یف  دـھاجم  رکنم و  زا 

. دیدرگ نوحلفملا » مھ  بزح هللا  نا  الا 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

تکرباب تایح  نیریـش  ىاھهرطاخ  اب  مھ  ام ، ریبک  ماما  ىهنادواج  دای  تسین . گرزب  گوس  نیا  رد  ناریا  تلم  غاد  درد و  نتفای  نایاپ  ىانعم  هب  ىمـسر ، ىازع  نتفاـی  ناـیاپ 

ار جح  زا  تیمورحم  زیگنامغ  ىهرطاخ  هک  نابرق  دیعـس  دیع  کیربت  اب  ددجم و  رکـشت  اب  نم  همھ ، نیا  اب  دوب . دـھاوخ  هارمھ  هراومھ  وا ، ریذپانالـست  نادـقف  مغ  اب  مھ  و  وا ،

هدـنکرب و نت  زا  ازع  تخر  هک  مھاوخىم  ناریا  تلم  مومع  زا  دزاسىم ، رتاسر  ار  نانآ  عجترم  لامع  ربکتـسم و  راـفک  زا  تئارب  رد  اـم  تلم  داـیرف  دزاـسىم و  هدـنز  رگید  راـب 

هب تکرح  دـنور . شیپ  وا  ىاھفدـھ  تمـس  هب  تسوا ، تامم  رد  ام  ماما  رب  ادـخ  فطل  مسجت  هک  ىدـیدج  ىورین  ناوت و  اب  دـننک و  نت  هب  دـھج  دـج و  شـالت و  راـک و  ىهماـج 

. دبلطىم دھج  دج و  شالت و  راک و  هنومن ، ىروشک  نتخاس  ىبالقنا و  عضاوم  ظفح  ىعامتجا و  تلادع  ىدابآ و  نارمع و  نیمات  بالقنا و  ماما و  ىاھفدھ  تمس 

نانبل  / ١٣۶٨/١١/١١ ىمالسا  دیحوت  شبنج  ربھر  رادید  رد  تانایب 

اعقاو نیا  نورفاکلا ؛ مھ  نیقفانملا  نا  دننیقفانم ؛ قادصم  اھنیا  دیدروآ ، مسا  امـش  هک  ىدوعـس  نامھ  ىنعی  تسھ ؛ ود - رھ   - قافن رفک و  اب  هزرابم  زورما  منکیم  نامگ  نم 

. هزرابم نیا  هب  میرومام  مھ  ام  و  ( ١ -) مھیلع ظلغا  نیقفٰنملا و  رافکلا و  دھٰج  دومرف : ادخ   - دش رومام  مھ  مرکا  ربمغیپ  رگید ؛ تسا  رفک 

« نیکرشم زا  تئارب   » 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 14هاگياپ  هحفص 2 
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نتگنشاو  / ١٣۶٨/١١/١١ دجسم  تعامج  ماما  رادید  رد  تانایب 

زا ىطاقن  رد  هتسباو ؛ مالسا  شوشغم و  مالسا  ندرک  حرطم  اب  دننکیم ، هدافتسا  هدیچیپ  ىاھشور  زا  دناهدرک و  زکرمتم  مالسا  ىور  ار  ناششالت  یهمھ  مالسا  نانمشد 

رافکلا و دـھج   » اعقاو ىنعی  تسا ؛ ود - رھ   - نیقفانم رافک و  اـب ] یهزراـبم   ] هکلب تسین ، راـفک  اـب  یهزراـبم  طـقف  اـم  یهفیظو  زورما  اذـل  دوشیم ؛ لـمع  روجنیا  نـالا  ناـھج 

رون هب  رونم  نامبلق  ام  منکیم : ضرع  امش  هب  نم  نکل  تسا . زورما  یهفیظو  میھدب ؛ ناشن  مھ  ار  تظلغ  نآ  دیاب ] ، ] میناوتب هک  ىیاجنآ  ات  ( ١ (؛» مھیلع ظلغا  نیقفنملا و 

. تسین ناملسم  وا  تسھ ، هزرابم  مالسا  رد  دمھفن  هک  ىناملسم  نآ  . ... دھدب قیفوت  امش  هللااشنا ب  ادخ  میراودیما  تسا . هدنیآ  هب  دیما 

همرکم  / ٠۶/١٣۶٩/٠۴ یهکم  ریت و  متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  اب  رادید  رد  ینارنخس 

هرابود اھنرق ، میظع  نامرھق  نیا  هدش و  رادیب  ون  زا  مالسا  دھاوخن ، هچ  دھاوخب و  هچ  مسینویھص ، دھاوخن ؛ هچ  دھاوخب و  هچ  اکیرما ، دھاوخن ؛ هچ  دھاوخب و  هچ  رابکتسا ،

ناناملسم ناشضغب ، دقح و  زا  هک  تسا  نیا  دننکب ، دنناوتىم  هک  ىراک  رثکا  تسین . هتخاس  مالسا  نانمشد  تسد  زا  مھ  ىراک  چیھ  تسا . هتـساخاپب  هنحـص  طسو  رد 

نیرتقـشاع زورما  هک  ار  ىتلم  هک  تسا  نیا  دننکب ، دنناوتىم  هک  ىراک  رثکا  دـح  دـننکب ؟ دـنناوتىم  راک  هچ  نیا ، زا  رتشیب  دنـشکب . نوخ  کاخ و  هب  ىھلا ، نما  میرح  رد  ار 

. تسا رپ  ادخ ، ىهناخ  ترایز  زا  تیمورحم  رطاخ  هب  ام  ىاھلد  هلب ، دندرک . هکنیاامک  دننک ؛ عونمم  دودـصم و  ادـخ  ىهناخ  ترایز  زا  تسادـخ ، مان  دای و  هب  ناملـسم  ىاھتلم 

تلم تیمولظم  دـیماجنا و  دـھاوخ  مالـسا  تمظع  هب  زاب  ناشنارودزم ، ىدایا و  مالـسا و  نانمـشد  لمع  نیمھ  اما  تسا . هتفرگ  ار  ام  ىولگ  ضغب ، هتـسکش و  ام  ىاھبلق 

. دنکىم تباث  ار  ام  تیناقح  هک  تسا  تیمولظم  نیمھ  دش و  دھاوخ  رتراکشآ  ناریا ،

ناکرشم و زا  تئارب  و  ربکا » هللا   » راعـش لبق ، لاس  دنچ  هک  ىیاھنآ  تسین . بیاغ  جح ، کسانم  رد  اھنآ  دای  اما  تسا ؛ ىلاخ  جح  مایا  رد  ادخ و  ىهناخ  رد  نایناریا ، ىاج 

بلق و هیحور و  شدوـخ و  زور ، هب  زور  دـیاب  تلم  نیا  تسا . ناریا  تلم  شقن  نـیا ، دـننکىم . رارکت  ار  اھراعـش  ناـمھ  زورما  دـنتفرگ ، داـی  امـش  زا  ار  ىمالـسا  تـما  تدـحو 

. دشاب گرزب  تلم  امش  ىهدارا  تیوقت  ىهلیسو  دناوتىم  نآ ، لاثما  هلزلز و  ثداوح  نیا  دنکب . رتىوق  ار  شاهدارا 

جح  / ٠٧/١٣۶٩/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هب ىھلا  نما  میرح  رد  ىدوعس ، ماکح  دقح  نیک و  غیت  هب  نیکرـشم ، زا  تئارب  مالعا  مرج  هب  شیپ  لاس  هس  هک  ار  مرح  لاب  نینوخ  نارتوبک  ىندشنشومارف  تداھـش  مغ 

ناتسرپهناگیب و تسد  هب  نانمـشد ، ناگناگیب و  دنیاشوخ  رطاخ  هب  ناشدوخ  ىهناخ  ىنعی  ادخ  ىهناخ  رد  هک  ىـصالخااب  راکزیھرپ و  ناگدنب  دندش . هدیـشک  نوخ  کاخ و 

ادخ ىهناخ  قارف  درد  مود ، .و  دنداھن زاجح  نئاخ  رگمتس و  ماکح  ىناشیپ  رب  ىگنن  غاد  دوخ ، ىهتخیر  قحان  هب  نوخ  اب  دندیسر و  تداھش  هب  هنامولظم  ناربخىب ، ادخ  زا 

نانآ ىور  هب  ادخ  ىهناخ  هار  هدش و  لیمحت  ناشیا  رب  ناگتخورف ، دوخ  تسد  هب  هک  ار  نیملسم  ماع  رشحم  رد  روضح  زا  ندش  عونمم  جح و  کسانم  ماجنا  زا  تیمورحم  و 

ادخ ىهناخ  زا  رتراکادف ، ادـخ  هار  رد  همھ  زا  رترادافو و  مالـسا  هب  همھ  زا  ىتلم  هک  تسا  ىنونک  زیخلوحت  نارود  عیاقو  نیرتزیگناتربع  زا  ىکی  نیا ، تسا . هتـشگ  دودـسم 

. ددرگ عونمم  ىمالسا  ىهضیرف  ماجنا  زا  دوش و  دودصم 

نماان و زادرپهناخ ، زابکاپ و  ناناملـسم  ىارب  دـشاب و  نما  ىتفن  نارادىناپمک  ىیاکیرما و  ناراشتـسم  ىارب  ىھلا ، مرح  هک  تسا  نآ  زیگناتفگـش  ىهحفـص  نیا  ىور  نآ 

. دنکىم لمح  راجنھب  ىاهدنیآ  ىلوحت و  تراشب  دوخ ، رد  اعبط  دھدىم و  راجنھان  تدشهب  ىعضو  زا  ربخ  هک  تسا  ىبیرغ  ىاھهناشن  ىهلمج  زا  نیا ، رطخ . اھدص  نیمک 

« . ارسی رسعلا  عم  نا  ارسی . رسعلا  عم  ناف  »

تسین همھ  نیا  اھنآ  ناگتشک  ددع  دناهدش و  هتشک  ىدوعس  نیحلـسم  هب  هلمح  خساپ  رد  نایناریا  هک  دنتفگ  زور  نآ  ىدوعـس ، نایوگغورد  اب  ادصمھ  ىناھج ، ىاھقوب 

! دناهدیسر تکالھ  هب  هکم  نایماظن  زا  ددع ، نامھ  هب  و 

لتق هب  ار  ىدوعـس  زومآتسد  ىاھدراگ  دنتـسناوتىم  دناهتـشادن ، راثیا  هب  هتخیمآ  قشع  قیمع و  ناـمیا  ىوق و  ىهدارا  زج  ىحالـس  هک  عاـفدىب  ناریاز  هنوگچ  اـتفگش !

تابثا ىارب  ناریا ، هب  هکم  زا  دیھـش  رکیپ  دصراھچ  زا  شیب  لمح  ایآ  درک ؟ کش  هعجاف  نیا  نادیھـش  دادـعت  رد  ناوتىم  هنوگچ  و  دنـشاب ؟ اھنآ  هب  هلمح  رگزاغآ  ای  دـنناسرب ،

راکنا ای  دنھد ، هولج  کچوک  نایناریا ، جـح  زا  ىریگولج  رد  ار  دوعـس  لآ  هانگ  هک  دنـشوکىم  نایوگغورد  نامھ  اھقوب و  نامھ  مھ  زورما  تسا ؟ هدوبن  ىفاک  تیانج  تعـسو 

. دننک

روضح زا  ىریگولج  رب  نیفیرـش ، نیمرح  تیلوت  نایعدم  اما  دز ؛ دھاوخن  مھزاب  دزن و  زاب  رـس  ىـشالت  چیھ  زا  دوصقم ، ىهبعک  هار  ندوشگ  ىارب  ىمالـسا ، ىروھمج  تلود 

. دزروىم رارصا  دناهدرک ، هارمھ  نیکرشم  زا  تئارب  اب  ار  ىھلا  دیحوت  هتخانش و  نآ  تسرد  ىنعم  هب  ار  جح  هک  ىنایجاح 

زا تئارب  نیملـسم و  تدحو  راعـش  زا  دنـشاب و  اکیرما  تمدخ  ناگتـسبرمک  ادخ ، ىهناخ  ناراددـیلک  نیفیرـش و  نیمرح  هب  تمدـخ  نایعدـم  هک  تسین  رتگرزب  نیا  زا  ىمغ 

! دننک تشحو  مسینویھص ، اکیرما و 

نومضم زا  نکشنمشد  زاستما و  گرزب  ىهضیرف  نیا  جح  تسا ، مالسا  ىـساسا  ىاھراعـش  حرط  ناناملـسم و  ىرادیب  زور  هک  مھ  زورما  هک  تسا  نآ  بجوم  عضو ، نیا 

. دشاب هتشادن  دوخ  بسانت  هب  ىیانعم  هوکش ، تمظع و  نیا  هب  ىبلاق  دنامب و  رانکرب  دوخ  ىعقاو 

. دشاب هتشادن  دوخ  بسانت  هب  ىیانعم  هوکش ، تمظع و  نیا  هب  ىبلاق  دنامب و  رانکرب  دوخ  ىعقاو 

ساسحا تراقح و  زا  ار  نانآ  دنادرگرب و  نانآ  هب  ار  نیملـسم  تمظع  دنک ، لصو  مھ  هب  ار  ىمالـسا  گرزب  تما  ىاھهراپهکت  دنک ، هدنز  اھلد  رد  ار  دـیحوت  حور  دـناوتىم  جـح 

ىداـصتقا و ىگنھرف و  ىهطلـس  هک  ار  ناـنآ  درد  نیرتگرزب  دـنک و  کـیدزن  جـالع  هب  ار  نیملـسم  ىاـھدرد  دـناوتىم  جـح  دـھد . تاـجن  دـناهدرک ، لـیمحت  ناـشیا  رب  هک  ىتلذ 

عمج درف و  رد  ار  ادـخ  ناگدـنب  اب  ادـخ و  اب  طابترا  لباقم ، رد  دـیوشب و  اھلد  زا  ار  نیرفآتراـسا  ىاھیگتـسبلد  دـناوتىم  جـح  دـیامن . ناـمرد  تسا  رابکتـسا  رفک و  ىـسایس 

. دنرادن ار  نآ  لمحت  تردق  دنکانمیب و  ىسایس  ىھلا و  نومضم  لماح  ىعقاو و  جح  زا  زاجح ، رب  مکاح  ىاھتسایس  هک  تسا  لیلد  نیمھ  دیامن و  تیوقت  ناناملسم 

، دوخ هک  نیکرشم  زا  تئارب  راھظا  اب  ار  ادخ  تیدوبع  دننادرگرب و  نآ  هب  ار  جح  ىانعم  حور و  دناهتساوخ  هک  دنوشىم  مورحم  جح  زا  مرج  نیا  هب  اھنت  ام ، زرابم  نموم و  تلم 

هتکید نانآ  هب  ار  هنانئاخ  ىاھتسایس  نیا  دوخ ، ىرامعتسا  عفانم  رطاخ  هب  هک  ىاهدرپ  تشپ  ىاھتسد  هن  زاجح و  ماکح  هن  اما  دنزاس . هارمھ  تسا  تیدوبع  ىانعم  قاح 

. دننک ىریگولج  دوخ ، حیحص  لکش  هب  جح  تشگزاب  زا  تسناوت  دنھاوخن  دننکىم ،

یناریا  / ١٣٧٠/٠١/١٧ جاجح  یتسرپرس  هب  ینیمخ  دمحا  دیس  جاح  نیملسملاو  مالسالاتجح  باصتنا 

ماجنا ىطیارش  رد  لاسما  تسا ، هارمھ  ماوت و  نیملـسم  تدحو  تمظع و  شیامن  نیکرـشم و  زا  ىرازیب  تئارب و  اب  نآ ، رد  رافغتـسا  هبانا و  ادخ و  رکذ  هک  گرزب  بجاو  نیا 

زا ىضعب  تثابخ  ریبدت و  وس  اب  هدش و  هدولآ  رابکتسا  رفک و  کرش و  ىدایا  فرصت  روضح و  هب  قارع ، ناتسبرع و  ىمالـسا  ىاھنیمزرـس  زا  ىـشخب  فسالاعم  هک  دریگىم 

تزع هب  دقتعم  رویغ و  ناملسم  رھ  بلق  هک  تسا  ىزیچ  نیا  تسا . هدمآ  دیدپ  نیملسم  نایم  رد  ىیهقباسىب  ىاھىشکردارب  هزات و  تافالتخا  ىمالسا ، کلامم  ماکح 

ىاھتلم ىگتسبمھ  داحتا و  انامھ  هک  ار  حالص  دشر و  هار  هداھن و  مھرم  نیملسم  حورجم  هتسخ و  ىاھلد  رب  دیاب  جح  و  دزاسىم ، رادهحیرج  ار  نیملسم  تدحو  مالسا و 

. دھد ناشن  نانآ  هب  تسا  نیملسم  ىونعم  ىدام و  ىاھتورث  نارگتراغ  ناراوخناھج و  رابکتسا و  هاگودرا  اب  هزرابم  هلباقم و  رب  نانآ  خسار  مزع  ناملسم و 

یناریا  / ١٣٧٠/٠٢/٠۶ جاجح  یتسرپرس  هیقفىلو و  یگدنیامن  هب  یرھشیر  یدمحم  دمحم  مالسالاتجح  باصتنا 

ىرازیب و رادـشھ و  اب  نانموم  محارت  قفر و  داحتا و  تئارب ، فوقو و  تکرح و  ىعـس و  اب  رافغتـسا  هبانا و  عوشخ و  رکذ و  سفنا ، ریـس  اب  قاـفآ  ریـس  گرزب ، ىهضیرف  نیا  رد 

و ندیـسرپ » ناـھج  نیملـسم  درد  زا  هناـبیبط   » اـب نتفگ » بولقلا  بیبـط  اـب  ار  دوخ  درد  «، » نتفرورف عمج  سوناـیقا  رد   » اـب نتفاـترب » ور  دوـخ  بارـس  زا  ، » نارفاـک زا  زیھرپ 

رازگرب رتلماک  رتھب و  هچرھ  روظنم  هب  هک  تسا  هدرک  باجیا  هراومھ  ىگدـیچیپ ، عونت و  نیا  دـناهدیدرگ . نانعمھ  گنـسمھ و  ترخآ ، اب  ایند  تناـید و  اـب  تسایـس  هصـالخ ،

. دناسر ىرای  ىھلا  ضیف  ىهمشچرس  نیا  زا  نتشگ  باریس  رد  نانآ  هب  دنک و  ىتسرپرس  ار  هللاتیب  نایجاح  لیخ  ىتماعز ، تیادھ و  هلاسهمھ  جح ، ندش 

« نیکرشم زا  تئارب   » 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 14هاگياپ  هحفص 3 
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جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هاگیاج نیرترب  هک  تسا  یلج  نشور و  موھفم  نیا  اب  جح  دراد . رذحرب  نآ  زا  ار  ناناملـسم  دنک و  یفن  ار  کرـش  رھاظم  نآ  دیاب  دیحوت ، یهناخ  درگ  رب  میظع  عامتجا  جـح و 

هللانم و ناذا  و  « ؛ تسا هتخاس  لوکوم  ربکا  جـح  زور  هب  ار  نیکرـشم  زا  تئارب  مالعا  (ص ،) شمرکم یبن  دوخ و  نابز  زا  لاـعتم  یادـخ  هدـش و  هتخانـش  نیکرـشم  زا  تئارب 

باذـعب اورفک  نیذـلا  رـشب  یزجعم هللا و  ریغ  مکنا  اوملعاـف  متیلوت  نا  مکلریخ و  وھف  متبت  ناـف  هلوـسر  نیکرـشملا و  نم  ئرب  نا هللا  ربکـالا  جـحلا  موـی  ساـنلا  یلا  هلوـسر 

(. ١ «) میلا

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

زا اھراب  جـح ، هب  طوبرم  ىهمیرک  تایآ  رد  هکنیا  تسا . دـیحوت  ىهناخ  هبعک  و  دـیحوت ، رھظم  جـح  تسا . هللاتیب  جـح  زار  زمر و  رپ  گرزب و  بجاو  ىـسانشردق  بلطم ، نیلوا 

زا کرـش  عاونا  طاسب  دوش و  هدودز  نیملـسم  لـمع  نھذ و  ىهنحـص  زا  ادـخ  ریغ  لـماع  رھ  دـیاب  نآ ، تکرب  هب  هناـخ و  نیا  رد  هک  تسا  نآ  ىهناـشن  هتفر ، نخـس  رکذ هللا 

هب باذجنا  شیامن  ىوحن  هب  کیرھ  جـح ، رئاعـش هللا  رگید  فوقو و  ىمر و  ىعـس و  فاوط و  تسادـخ و  ىتکرح  رھ  زکرم  روحم و  طیحم ، نیا  رد  دوش . هدـیچرب  نانآ  ىگدـنز 

هراومھ کرـش  . خیرات ىهلق  زارف  رب  دیحوت  ىدانم  گرزب و  نکـشتب  مالـسلاهیلع ؛)  ) میھاربا فینح » تلم   » نآ تسا  نیا  تسا . دادنا هللا »  » زا تئارب  ىفن و  درط و  و  «هللا »

تب و  نامز ، نآ  صاخ  سابل  رد  ار  کرش  اھنامز  ىهمھ  رد  دیاب  جح  ادخ و  ىهناخ  دوشىمن . رھاظ  زلف  گنس و  بوچ و  لکایھ  لکـش  هب  هشیمھ  تب  و  تسین ، هنوگکی  هب 

رز ىاھتب  نآ ، زا  رتکانرطخ  نآ و  ىاج  هب  اما  تسین ، ىربخ  ىزع »  » و تانم »  » و تال »  » زا هتبلا  زورما  دنک . درط  ىفن و  دناسانـشب و  نآ  صوصخم  ىهولج  اب  ار  ادـخ  کیرش 

. تسا هتفرگارف  ىمالسا  ىاھروشک  رد  ار  نیملسم  ىگدنز  ىاضف  ىهمھ  هک  تسا  ىرابکتسا  ىلھاج و  ىاھماظن  رابکتسا و  روز  و 

ىهمھ هک  تسا  اکیرما  تردـق  تب  دـنوشىم ، راداو  نآ  زا  تعاطا  تدابع و  هب  لـیمحت ، ربج و  هب  زورما  نیملـسم ، زا  ىرایـسب  هلمج  زا  ناـھج و  مدرم  زا  ىرایـسب  هک  ىتب 

تـسا نیملـسم  حـلاصم  لباقم  ىهطقن  هک  دوخ  ضارغا  عفاـنم و  تھج  رد  هاوخاـن  هاوخ و  ار  اـھتلم  هتفرگ و  هضبق  رد  ار  نیملـسم  ىداـصتقا  ىـسایس و  ىگنھرف و  نوئش 

ىاھهویـش اـب  ناـنآ  دوـشىم و  لـیمحت  اـھتلم  رب  اـکیرما ، نآ  سار  رد  رابکتـسا و  تساوـخ  ربارب  رد  زورما  هک  تسارچ  نوـچىب و  تعاـطا  نیمھ  تداـبع ، دـھدىم . تکرح 

. دنوشىم هداد  قوس  نآ  تمس  هب  نوگانوگ ،

رازنجل رد  رتشیب  ار  ام  ىاھتلم  ىگدـنز  زور  هب  زور  هک  ىگدزفرـصم  گنھرف  دوشىم ، جـیورت  اھتلم  نایم  رد  ىرامعتـسا  ىاھتـسد  ىهلیـسو  هب  هک  اشحف  داسف و  گـنھرف 

ىاھتموکح ىهلیـسو  هب  نآ  ىاھهیاپ  هک  ىرابکتـسا  برغ  ىـسایس  ىهطلـس  دـنربب ، دوس  رتشیب  دنرابکتـسا  هاگودرا  بلق  زغم و  هک  ىبرغ  ىاھیناپمک  ات  دربىمورف ، دوخ 

کرش و نامھ  رھاظم  همھ  نآ ، لاثما  اھنیا و  دریگىم ، دوخ  هب  ىرتراکشآ  لکـش  ىاهناھب  رھ  اب  هک  ىماظن  روضح  تسا ، هدش  هتـشاذگ  راک  ىمدرم  دض  هدناشنتسد و 

، دیحوت ىهناخ  درگ  رب  میظع  عامتجا  جح و  تسا . هتشاد  ررقم  ناناملـسم  ىارب  مالـسا  هک  تسا  ىدیحوت  تایح  ىدیحوت و  ماظن  اب  لماک  تیدض  رد  هک  تسا  ىتسرپتب 

ىادخ هدش و  هتخانـش  نیکرـشم  زا  تئارب  هاگیاج  نیرترب  هک  تسا  ىلج  نشور و  موھفم  نیا  اب  جح  دراد . رذحرب  نآ  زا  ار  ناناملـسم  دنک و  ىفن  ار  کرـش  رھاظم  نآ  دـیاب 

نا هللا ربکالا  جـحلا  موی  سانلا  ىلا  هلوسر  نم هللا و  ناذا  و  « ؛ تسا هتخاس  لوکوم  ربکا  جـح  زور  هب  ار  نیکرـشم  زا  تئارب  مالعا  ص ،)  ) شمرکم ىبن  دوخ و  نابز  زا  لاـعتم 

«. میلا باذعب  اورفک  نیذلا  رشب  ىزجعم هللا و  ریغ  مکنا  اوملعاف  متیلوت  نا  مکل و  ریخ  وھف  متبت  ناف  هلوسر  نیکرشملا و  نم  ئرب 

اب دننکىم و  ذوفن  لامعا  هنادنمتردق  ىمالسا  ىاھروشک  رد  فسالاعم  هک  تسا  نآ  ىدایا  رابکتسا و  زا  تئارب  دایرف  دھدىم ، رس  جح  رد  ناملـسم  زورما  هک  تئارب  دایرف 

ادخ ریغ  تدابع  راچد  ار  نانآ  هتخاس و  مدھنم  ناناملـسم  ىگدنز  رد  ار  ىلمع  دیحوت  ىاھهیاپ  ىمالـسا ، عماوج  رب  دولآکرـش  ىگدنز  ماظن  تسایـس و  گنھرف و  لیمحت 

. تسا هدنامن  ىقاب  ىرثا  نانآ  ىگدنز  رد  دیحوت  ىانعم  زا  تسا و  دیحوت  مان  نابز و  ىهقلقل  طقف  نانآ  دیحوت  و  دناهدرک ،

صاـخ ىناـمز  رد  صاـخ و  ىیهطقن  هب  دـناوتب ، هک  ار  ناـشیا  زا  هکرھ  ناناملـسم و  ىهـمھ  لاـعتم  دـنوادخ  هـکنیا  تـسا . ناناملـسم  داـحتا  تدـحو و  رھظم  نـینچمھ  جـح 

، شنایامن رثا  نیتسخن  دزاسىم ، عمتجم  رگیدـکی  رانک  رد  ىیاھبـش  اھزور و  ار  نانآ  تسا ، ىگنھامھ  مظن و  ىتسیزمھ و  رھظم  هک  ىتاـکرح  لاـمعا و  رد  دـناوخىمارف و 

تمظع ساسحا  زا  نانآ  نتکی  کیرھ  نھذ  ندرک  باریـس  نانآ و  هب  نیملـسم  عامتجا  تکوش  هوکـش و  نداد  ناشن  نانآ و  کـیاکی  رد  تعاـمج  تدـحو و  ساـسحا  قیرزت 

رد نیملسم  هک  تسا  تقیقح  نیا  ساسحا  اب  دنکىمن . سح  اھنت  ار  دوخ  دنک ، ىگدنز  مھ  ىھوک  فاکش  رد  اھنت  رگا  ناملسم  هک  تسا  تمظع  نیا  ساسحا  اب  تسا .

نآ و ىدایا  لماوع و  ىرالاسهیامرـس و  ىایند  ىداصتقا  ىـسایس ، ىهطلـس  نیمھ  ىنعی  مالـسا ، اب  تیدـض  هاگودرا  اب  دروخرب  تعاجـش  ىمالـسا ، ىاھروشک  زا  کـیرھ 

نیا ساسحا  اب  دریگىمن . ناـنآ  رد  تسھ  هدوب و  ناـشمجاھت  دروم  لـلم  ربارب  رد  ىبرغ  نارگرامعتـسا  حالـس  نیلوا  هک  ریقحت  نوسفا  دـنبایىم و  ار  نآ  ىرگهنتف  گـنرین و 

اب ناملسم  ىاھتلم  نایم  رابتبیـصم  ىهلـصاف  نیا  دننکىم و  سح  زاینىب  ار  دوخ  هناگیب  ىاھتردق  هب  هیکت  زا  دوخ ، مدرم  هب  هیکت  اب  ناملـسم  ىاھتلود  هک  تسا  تمظع 

نیا ىیارگىلم  زیمآطارفا  تاساسحا  ىایحا  ىنعی  زورما  زورید و  ىرامعتـسا  گنرین  هک  تسا  تعامج  تدحو و  نیا  ساسحا  اب  دـیآىمن . دـیدپ  نانآ  رب  مکاح  ىاھهاگتـسد 

ىهدحاو تیوھ  ضراعم  بیقر و  هکنآ  ىاجهب  ىیایسآ ، ىیاقیرفآ و  ىکرت و  ىـسراف و  ىبرع و  تیموق  دروآىمن و  دیدپ  ار  ناملـسم  ىاھتلم  نایم  قیمع  عیـسو و  ىهلـصاف 

ىاهلیسو دوش ، رگید  ىاھتیموق  ریقحت  ىفن و  ىهناھب  هلیسو و  ىتیموق ، رھ  هکنآ  ىاج  هب  و  ددرگىم ؛ نآ  ىدوجو  ىهعس  زا  ىکاح  نآ و  زا  ىشخب  دشاب ، اھنآ  ىمالسا 

. ددرگىم ىمالسا  ماوقا  ریاس  هب  موق  رھ  ىیایفارغج  ىداژن و  ىخیرات و  تبثم  تایصوصخ  لاقتنا  لقن و  ىارب 

، هفلتخم لیابق  بوعـش و  زا  دنک و  هدنز  ملاع  راطقا  ىهمھ  ناناملـسم  رد  ار  تمظع  تعامج و  تمئالم و  تدحو و  حور  نیا  دـیاب  دوخ ، ریاعـش  کسانم و  دـھاشم و  اب  جـح 

انا هدحاو و  هما  مکتما  هذھ  نا  : » هک ار  گرزب  ىادخ  ىهتفگ  ققحت  تامدقم  دیامن و  تیادھ  دنوادخ  قلطم  تیدوبع  نما  ىداو  هب  ار  هدـحاو  تما  نآ  دروآ و  دـیدپ  هدـحاو  تما 

. دروآ مھارف  نودبعاف » مکبر 

ىهمھ هب  لین  نآ ، ىهیاس  رد  هک  تسا  ناـمھ  تسا و  مالـسا  گرزب  ىوزرآ  ناـمھ  دـیاسىم ، تینادـحو  تیبوبر و  هاـگرد  رب  تیدوبع  ىهیـصان  هک  ىیهدـحاو  تما  لیکـشت 

زا ىشخب  ىمالسا ، ضیارف  تادابع و  زا  کیرھ  هدش و  عیرشت  نآ  ققحت  ىارب  ىمالسا  داھج  هک  تسا  ىفدھ  نامھ  ددرگىم و  رسیم  نیملـسم  ىعمج  ىدرف و  تالامک 

. دنکىم نیمات  ىزاسهنیمز و  ار  نآ 

نامھ رد  میظع ، ىهصرع  نیا  رد  تھج  نیدب  تسا . گرزب  فدھ  ود  نیا  ناکرا  تامدقم و  نیرتگرزب  زا  ىکی  نامگىب  امھلآ ،) امھیلع و  ىلـص هللا   ) ىدمحم ىمیھاربا و  جح 

: ناکرشم زا  تئارب  مالعا  و  ارکذ » دشا  وا  مکئابا  مکرکذک  اورکذاف هللا  : » ادخ رکذ  هک  لاح 

ناردارب نایم  هک  ىتکرح  رھ  ربارب  رد  تیساسح  دوشىم ، بوسحم  جح  نکر  هلوسر » نیکرـشملا و  نم  ئرب  نا هللا  ربکالا  جحلا  موی  سانلا  ىلا  هلوسر  نم هللا و  ناذا  «و 

مھم نادـنچ  ىداـع  ىگدـنز  رد  هک  زین  ناملـسم  ردارب  ود  ىوـگموگب  ىتـح  هـک  اـجنآ  اـت  تسـالعا ؛ دـح  رد  زین  دـنیرفایب ، ىنمـشد  ىیادـج و  هدـحاو  تـما  نـیا  ىازجا  ىنعی 

ىهدحاو تما  ىناینب  نانمشد  ىنعی  ناکرشم  زا  تئارب  نآ  رد  هک  هنحص  نامھ  ىرآ ، جحلا .» یف  لادج  قوسف و ال  ثفر و ال  الف  « ؛ تسا مارح  عونمم و  جح  رد  دیامنىمن ،

، جـح رد  تعاـمج  تدـحو و  ماـیپ  هنوگنیدـب  و  ددرگىم ، مارح  عونمم و  ىدـیحوت  ىهدـحاو  تما  ىناـینب  ىازجا  ىنعی  ناملـسم  ناردارب  اـب  لادـج  دوشىم ، مزـال  ىدـیحوت 

. دبایىم ىرتشیب  تحارص 

هکم  / ١٣٧٠/٠٣/٣٠ رد  نیکرشم  زا  تئارب  مسارم  یرازگرب  یپ  رد  یرھشیر  نیملسملاو  مالسالاتجح  زا  ینادردق 

ىھلا و لضفت  زا  ىـشان  ار  نآ  هدوس ، هتمظع ) تلج   ) دـنوادخ هاگرد  هب  ساپـس  ىهھبج  نیکرـشم ، کرـش و  زا  تئارب  مسارم  تمظعاب  ىرازگرب  ربخ  زا  تیحت . مالـس و  اـب 

. منادىم نامراکادف  قداص و  نموم و  تلم  رب  هادف ) یحور   ) هیقب هللا ترضح  ىهصاخ  تاھجوت 

جح  / ٢٣/١٣٧٠/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا نیا  مھ  ام  مرآ  دنراد ؛ ىراعش  مرآ و  هعومجم ، رھ  تسا . تئارب  مسارم  نیمھ  ام  جح  ىعامج  دبسرس  لگ  اعقاو  تسا . ىمھم  رایـسب  مسارم  تئارب ، مسارم  نیا 

« نیکرشم زا  تئارب   » 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 14هاگياپ  هحفص 4 
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دوجو ام  زا  ىلو  دـیاین ، اھنابز  رب  ىـضعب  انایحا  دـیایب و  اھنابز  رب  هک  ىلامتحا  لاوس  رھ  هب  بسانم  حیحـص و  خـساپ  ىارب  ار  ناـمدوخ  دـیاب  اـم  تسین . نیا  زیچ ، همھ  نکیل 

. مینک رضاح  دوشب ، هتفرگ  دیاب  هک  ىیاھسامت  و  فرح ، هب  ىهدامآ  ناسنا  باتک ، هوزج ، تروص  هب  ار  اھخساپ  نآ  مینک و  هدامآ  دراد ،

جح  / ١٣٧١/٠٢/١۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھتلود دـننکىمن . ىگداتـسیا  اـھتلود  دنتـسیاب . اـھىیوگروز  نیا  لـباقم  رد  دـیاب  اـھتلم  دـننک . ىریگمیمـصت  هنیمز  نـیا  رد  دـیاب  اـھتلم  دـنادب . ار  اـھنیا  دـیاب  مالـسا  تـلم 

ىتردق چیھ  داتـسیا  رگا  هکنآ  دتـسیاب ؛ دیاب  هکنآ  دنرادن . ىگداتـسیا  تردق  مدرم ، زا  عاطقنا  رطاخ  هب  ایند ، رد  اھتلود  زا  ىرایـسب  هنافـساتم  دـننک . ىگداتـسیا  دـنناوتىمن 

کی تئارب ، مایپ  نیا . ىنعی  تئارب ، مایپ  جح ؟! رد  زج  دنمھفب  دیاب  اجک  رد  ار  اھزیچ  نیا  اھتلم  دنتـسیاب . دـیاب  اھتلم  دنتـسھ . اھتلم  دزادـنیب ، هجنپ  رد  هجنپ  وا  اب  دـناوتىمن 

، ىمالسا ىناسنا ، میظع  تکرح  نیا  رد  روضح  زا  دیابن  سکچیھ  تسا . ىنیع  ىعطق و  بجاو  کی  تئارب ، مالعا  رد  تئارب و  مایپ  رد  تکرش  تسا . ىمالـسا  گرزب  تکرح 

. تسا نیا  ىارب  جح  تسا . نیا  تسا ، مالسا  تما  تشونرـس  هب  طوبرم  هک  ىزیچ  نآ  جح ؛ ىناھج  هبنج  نآ  تسا . جح  ىانعم  حور و  نیا ، دنزبزابرـس . ىـسایس ، ىھلا و 

عمج ملاع  طاقن  ىـصقا  ماـمت  زا  دودـحم ، هطقن  کـی  رد  نیعم  ىیاـج  رد  ىتح  نیعم و  تاـعاس  رد  تاـمولعم  ماـیا  یف  نیعم  ىاـھزور  رد  نیعم و  زور  کـی  رد   » دـنتفگ هکنیا 

، زاجح رد  اھیزاجح  قارع ، رد  اھیقارع  ناریا ، رد  اھیناریا  دنک : رارقرب  ىعامتجا  دوخ ، رھش  هناخ و  رد  سکرھ  جح ، مایا  رد   » دنتفگىم الا  و  تسا . ىزیچ  نینچ  ىارب  دنوش ،»

عفانم اودھـشیل  « ؟ ارچ قیمع . جـف  لک  نم  نیتای  رماض  لک  ىلع  الاجر و  کوتای  دـنتفیب ؟» هار  همھ   » دـنتفگ ارچ  اپورا ». رد  اـھییاپورا  نیچ ، رد  اـھىنیچ  دـنھ ، رد  اھىدـنھ 

لاوـس حولهداـس ، ىاـھمدآ  ىـضعب  تقو  نآ  تسا . نیا  ىارب  جـح  مالـسا . تما  ىارب  ناـشعومجم و  ىارب  ناـشهمھ ، ىارب  مھل » عفاـنم  . » تسا نـیا  تـعفنم ، نآ  مـھل ».

نینچ دوجو  زا  ىکاح  جـح  ماکحا  همھ  تسا . تئارب  دایرف  جـح ، همھ  تئارب !»  » دنـشاب هتـشون  هیلمع  هلاسر  رد  هک  دـنراد  عقوت  تسیچ »؟ تئارب  لـیلد  اـقآ !  » هک دـننکىم 

. تئارب ىانعم  تسا  نیا  دنک . حیحصت  ار  دوخ  مھف  نھذ و  دیاب  دمھفىمن ، هک  سکنآ  تسا . ىاىریگتھج 

جح  / ١٣٧١/٠٢/١۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هجنپ رد  هجنپ  وا  اب  دناوتیمن  یتردق  چیھ  داتـسیا  رگا  هکنآ  دتـسیاب ؛ دیاب  هکنآ  دـنرادن . یگداتـسیا  تردـق  مدرم ، زا  عاطقنا  رطاخ  هب  ایند ، رد  اھتلود  زا  یرایـسب  هنافـساتم 

. تسا یمالـسا  گرزب  تکرح  کی  تئارب ، مایپ  نیا . ینعی  تئارب ، مایپ  جح ؟! رد  زج  دنمھفب  دیاب  اجک  رد  ار  اھزیچ  نیا  اھتلم  دنتـسیاب . دـیاب  اھتلم  دنتـسھ . اھتلم  دزادـنیب ،

زاب رـس  یـسایس ، یھلا و  یمالـسا ، یناسنا ، میظع  تکرح  نیا  رد  روضح  زا  دـیابن  سک  چـیھ  تسا . ینیع  یعطق و  بجاو  کی  تئارب ، مالعا  رد  تئارب و  مایپ  رد  تکرش 

زور کی  رد   » دنتفگ هکنیا  تسا . نیا  یارب  جح  تسا . نیا  تسا ، مالـسا  تما  تشونرـس  هب  طوبرم  هک  یزیچ  نآ  جح ؛ یناھج  هبنج  نآ  تسا . جح  یانعم  حور و  نیا ، دنزب .

یزیچ نینچ  یارب  دـنوش ،» عمج  ملاع  طاقن  یـصقا  مامت  زا  دودـحم ، هطقن  کی  رد  نیعم  ییاج  رد  یتح  نیعم و  تاعاس  رد  تامولعم -  مایایف  نیعم -  یاـھزور  رد  نیعم و 

رد اھینیچ  دنھ ، رد  اھیدنھ  زاجح ، رد  اھیزاجح  قارع ، رد  اھیقارع  ناریا ، رد  اھیناریا  دنک : رارقرب  یعامتجا  دوخ ، رھـش  هناخ و  رد  سک  رھ  جـح ، مایا  رد   » دـنتفگیم الاو  تسا .

نیا تـعفنم ، نآ  (.« ٢) مھل عفانم  اودھـشیل  « ؟ ارچ (. ١) قیمع جـف  لک  نم  نیتای  رماض  لـک  یلع  ـالاجر و  کوتاـی  دـنتفیب ؟» هار  همھ   » دـنتفگ ارچ  اـپورا ». رد  اـھییاپورا  نیچ ،

تئارب لیلد  اقآ !  » هک دـننکیم  لاوس  حولهداس ، یاھمدآ  یـضعب  تقو  نآ  تسا . نیا  یارب  جـح  مالـسا . تما  یارب  ناشعومجم و  یارب  ناشهمھ ، یارب  مھل » عفاـنم  . » تسا

هک سک  نآ  تسا . یایریگتھج  نینچ  دوجو  زا  یکاح  جـح  ماکحا  همھ  تسا . تئارب  دایرف  جـح ، همھ  تئارب !»  » دنـشاب هتـشون  هیلمع  هلاـسر  رد  هک  دـنراد  عقوت  تسیچ »؟

. تئارب یانعم  تسا  نیا  دنک . حیحصت  ار  دوخ  مھف  نھذ و  دیاب  دمھفیمن ،

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

اب تسا  ىتـسرپتب  کرـش و  زا  ترفن  تئارب و  زمر  دـیحوت و  دوـب  داـی  ىاـنب  هک  ار  هبعک  دـننک و  تکرح  تیعمج  هب  هقرفت  زا  نیملـسم ، نآ  رد  هـک  ئتـسا  نآ  ىمیھاربا ، جـح 

هـشوت مالـسا ، تما  ىگدـنز  دوخ و  ىگدـنز  ىارب  نآ  زا  دنـسرب و  نآ  زا  دنـسرب و  نآ  حور  نطاـب و  هب  کـسانم  ىهرکیپ  رھاـظ و  زا  دـننک و  فاوـط  نآ  ىزمر  ىاـنعم  هب  تفرعم 

رد ربدت  تصرف  مالسا ، ناھج  رـسارس  زا  ناملـسم  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  جح  ىرابرپ  ىلوبق و  ىارب  اعد  اب  ىھلا و  تیادھ  تمحر و  هب  دیما  اب  بناجنیا ، نونکا  دنریگرب .

هک تسا ، دیحوت  باب  رد  بلطم  نیتسخن   ١: منکىم ضرع  ارکذت  تسا ، دنمدوس  ناملـسم  داحآ  ىهمھ  ىارب  نآ  هب  هجوت  هک  ار  ىبلاطم  هدرمـش ، منتغم  ار  جح  کسانم 

ىاھتردق اھتب و  ىفن  در و  ىوس هللا و  هب  تکرح  هجوت و  ىانعم  هب  نآ ، ىنآرق  قیمع  موھفم  اب  دیحوت  تسا . نآ  کسانم  لامعا و  زا  ىرایسب  نومضم  جح و  ىـساسا  حور 

نامھ ناھج ، هعماج و  حطـس  رد  و  تسا ، هدـننکتسپ  هدـننکهارمگ و  ىاھـسوھ  اھاوھ و  هراـما و  سفن  ىمدآ ، دوجو  نورد  رد  اھتردـق  نیا  نیرتکاـنرطخ  تسا . ىناـطیش 

ار ناملـسم  ىاھتلم  زا  ىرایـسب  حور  مسج و  ىناطیـش ، ىاھـشور  اب  هتخادـنا و  گـنچ  ناناملـسم  ىگدـنز  رب  هزورما  هک  دـنزیگناداسف  زیگناهنتف و  ىرابکتـسا و  ىاھتردـق 

عماوـج ىگدـنز  رد  دـناوتىم  ىزیمآتربـع  هاـگن  نشور و  مشچ  رھ  تسا . اھتردـق  نیا  زا  ىرازیب  نـالعا  جـح ، رد  تئارب  مـسارم  دـناهتخاس . دوـخ  ىاھتـسایس  شوختـسد 

ىللملانیب طباور  داصتقا و  تسایس و  اھروشک ، نیا  زا  ىخرب  رد  دنک . هدھاشم  ار  ىمالسا  ىاھروشک  رب  طلست  ىارب  نانآ  شالت  ای  اھتردق  ىهطلس  ىهناشن  ناملـسم ،

ىرایسب رد  ىعرـش  تامرحم  اشحف و  ندوب  ىمـسر  داسف و  جاور  تسا . اکیرما  نآ  سار  رد  رگهطلـس و  ىاھتردق  ریثات  تحت  وسمھ و  ملاع ، ثداوح  ربارب  رد  ىریگعضوم  و 

ىرازیب تئارب و  زاربا  دزاسىم ، مزال  رازگجح  ناملسم  رب  نآ  ىدیحوت  رئاعش  لامعا و  جح و  هک  ىاهفیظو  تسا . اھتردق  نآ  ىناطیش  ىاھتـسایس  زا  رثاتم  اھروشک ، نیا  زا 

ىمالـسا عماوج  ىهمھ  رب  دیحوت ، مالـسا و  تیمکاح  رارقتـسا  ىناطیـش و  ىاھهدـیدپ  نیا  ىفن  رد  ىمالـسا  ىهدارا  مسجت  هار  رد  مدـق ، نیلوا  نیا  و  تسا ، همھ  نیا  زا 

. تسا

نیکرشم  / ١٣٧٢/٠٣/٠٨ زا  تئارب  نیئآ  یرازگرب  زا  یدوعس  تلود  یریگولج  صوصخرد  یرھش  یر  یاقآ  همان  هب  خساپ 

بجعت و هیاـم  افرـش  اـھداز هللا  همرکم  ىهکم  رد  مرتحم  جاـجح  تئارب  نیئآ  زا  ىریگولج  رد  ىدوعـس  تلود  ىقطنم  ریغ  هنالوئـسم و  ریغ  خـلت و  تکرح  تیحت ، مالـس و  اـب 

تزع بجوم  نیملـسم و  داحتا  ىهیام  هک  ىمـسارم  ماجنا  زا  تسا  هدش  دـھعتم  ار  هللاتیب  نارئاز  هب  تمدـخ  هک  ىتلود  هک  تسین  لوبق  لباق  بناجنیا  ىارب  دـش . فسات 

ایند ىنونک  ىاھیدـنبفص  رد  ىحانج  هچ  ىـسک و  هچ  دوس  هب  راک  نیا  دـنک . ىریگولج  تسا ، مالـسا  ناھج  نانمـشد  نیربکتـسم و  زا  ترفن  ىاـیوگ  ىمالـسا و  ىاـھتلم 

ىرگاشفا ایآ  تسا ؟ مرج  ناتـسکیجات  قارع و  ریمـشک و  مدرم  نیوگزرھ و  ىنـسوب و  نامولظم  نیطـسلف و  تلم  دـننام  ناملـسم  مولظم  ىاـھتلم  زا  تیاـمح  اـیآ  تسا ؟

روتـسد نکفاهقرفت  لماوع  زا  ترفن  زاربا  داحتا و  هب  ناناملـسم  توعد  ایآ  تسا ؟ هفیظو  فـالخرب  ىلمع  نیملـسم  مالـسا و  دـض  رب  ناربکتـسم  رگید  اـکیرما و  ىاـھهشقن 

دوس نآ  زا  مسینویھـص  اکیرما و  هک  ار  ىراک  ىدوعـس  تلود  دـیاب  ارچ  تسا . مسینویھـص  اـکیرما و  دربىم  دوس  ىمھم  فئاـظو  نینچ  لـیطعت  زا  هکنآ  تسین ؟ نآرق  حـیرص 

لاعتم ىادخ  هک  دننادىمن  ىدوعـس  ماکح  ایآ  دنک ؟ لیطعت  تسا  ىھلا  ماکحا  قبطرب  نیملـسم و  مالـسا و  حالـص  هب  هک  ار  ىمالـسا  ىرئاعـش  و  دوش ؟ رادهدھع  دـنربىم 

هک ىناسک  اب  نیمزرـس  نآ  نانکاس  تسا و  مدرم  ىهمھ  هب  قلعتم  ادخ  ىهناخ  ىنعی : دابلا » هیف و  فکاعلا  اوس  سانلل  هانلعج  ىذـلا  مارحلا  دجـسملا  و  : » تسا هدومرف 

ىاھنیئآ زا  ار  نیکرـشم  کرـش و  زا  تئارب  هک  ىیاھتلم  رگید  ناریا و  راوگرزب  نموم و  تلم  دـیاب  ارچ  دـنراد ؟ قح  نآ  رد  هزادـنا  کـی  هب  دـنیآىم ، اـجنآ  هب  ىتیگ  رگید  طاـقن  زا 

هجوت هتشاگنا و  هدیدان  ار  ناملسم  ىاھتلم  تاساسحا  هعقاو  نیا  نیلوئـسم  هک  تسا  فسات  ىاج  دنوش ؟ عونمم  دوخ  قح  نیا  زا  دنرامـشىم ، جح  رفـس  رد  ىـساسا 

نیا دیدش  راکنتسا  نمض  بناجنیا  دوشىم . مامت  ىدوعس  تلود  نایز  هب  زین  ناتـسبرع  تلم  دوخ  تواضق  رد  هکلب  للم  ریاس  تواضق  رد  اھنت  هن  لامعا  هنوگنیا  هک  دننکن 

زا منادىم  مزال  نینچمھ  درادـن . ار  نآ  زا  ىریگولج  قح  ىـسک  تسا و  ظوفحم  جـح  رد  تئارب  مسارم  ىهماقا  رد  ناریا  تلم  قح  هک  مرادىم  مالعا  ىمالـسا ، ریغ  تکرح 

ىلاعبانج زا  تعاطا  زین  تئارب و  ىارب  لـماک  ىگداـمآ  رد  ىناریا  زیزع  جاـجح  ىهناـھاگآ  ىـسانشتیلوئسم  زا  زین  بساـنم و  میمـصت  ذاـختا  رد  ىلاـعبانج  ریبدـت  نسح 

زیزع جاجح  ىهمھ  ىلاعبانج و  ىارب  هادف ) انحاورا   ) مظعالا ىلو هللا  ترضح  تایانع  لظ  رد  ار  راگدرورپ  ىضرم  صلاخ و  لمع  لوبقم و  جح  لاعتم  دنوادخ  زا  و  منک ، رکشت 

. میامنىم تلئسم 

« نیکرشم زا  تئارب   » 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 14هاگياپ  هحفص 5 
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؟ تسیچ یارب  عامتجا  نیا  دننک ، عامتجا  مھ  اب  اھنآ  ات  دنتـسرفیم  هطقن  کی  هب  زور  کی  رد  ار  ناشدوخ  زا  یناسک  ناملـسم -  یاھتلم  زا  یتلم  رھ  مالـسا -  تما  هکنیا 

یمالـسا ینآرق و  میھافم  زا  یناملـسم  رھ  دـیاب  ( ١ (»؛ باتک هللا نم  هھابـشا  اذـھ و  فرعی  : » مالـسلاوھالصلاهیلع قداص  ماما  ریبعت  هب  هک  تسا  یقیاـقد  تاـکن و  اـھنیا 

. دنادب

ضافا ثیح  نم  اوضیفا  مث  . » دیـشاب مھ  اب  مھ و  رود  مولعم ، مایا  نیا  رد  دـییایب  دـیوگیم : اھنآ  هب  دـنکیم و  توعد  ار  یتعامج  ناملـسم ، لـلم  یهمھ  زا  لاـعتم ، یادـخ 

کی رد  ایند ، فلتخم  طاقن  ناملـسم  تسیچ ؟ یارب  یناگمھ  عامتجا  نیا  دیزادرپب . فاوط  هب  مھ  اب  همھ  و  دینک ، هضافا  مھ  اب  همھ  دـینک . تکرح  مھ  اب  همھ  (٢ »؛) سانلا

عمج مھ  رود  ارچ  دـندرگرب !؟ دوـخ  ناـطوا  هب  مھ  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـننک و  هاـگن  رگیدـمھ  تروـص  هب  توکـس ، رد  دـنوش و  عـمج  مھ  رود  دـننک ؟ هچ  هک  دـنیایب  مھ  درگ  هطقن 

کی رد  اـھتلم  یهمھ  زا  یدارفا  ندـش  عمج  هک  تسا  نیا  باوج  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  ندـش  عمج  نیا  دـننک ؟ حرطم  مھ  اـب  ار  دوـخ  تاـفالتخا  اـت  دـنوش  عـمج  دـنوشیم ؟

تما تشونرـس  یهرابرد  ات  دـنوش  عمج  مھ  رود  هک  تسا  نیا  انعم  هدـیاف و  نآ  دـشاب . هتـشاد  انعم  کی  هدـیاف و  کـی  دـناوتیم  طـقف  سدـقم ، یهطقن  کـی  مھ  نآ  هطقن ،

یتیفیک هچ  هب  تبثم ، هدنزاس و  راک  نیا  دریگ . تروص  تبثم  هدنزاس و  یراک  دوش و  هتـشادرب  بوخ  مدق  کی  تما ، ثیح  هب  عمجم ، نیا  رد  دـننک و  یریگمیمـصت  یمالـسا 

یهرگنک نیا  لالخ  رد  دندش ، عمج  جح  رد  یتقو  هک  دسرب -  زور  نآ  میراودیما  دناهتفرـشیپ -  ردـق  نآ  یمالـسا  یاھتلم  تسا  تقو  کی  هک  تیفیک  نیا  هب  دـشاب ؟ دـناوتیم 

هب میظع  یهرگنک  ناـمھ  رد  تاـبوصم  نآ  دـشاب و  هتـشاد  یتاـبوصم  سلجم  نیا  ددرگ و  لیکـشت  یاهرفن  رازھ  دـنچ  لـصفم  سلجم  اـھتلم ، ناگدـیزگرب  زا  یمدرم ، مـیظع 

رد زونھ  اھتلم  اریز  تسین . یلمع  زورما  هنافـساتم  هک ، تسا ؛ راک  نیرتھب  نیا ، ددرگ . غالبا  اھتلم  اھتلود و  هب  ارجا  یارب  دـعب  دـسرب و  اھروشک  زا  هدـمآ  جاجح  داحآ  بیوصت 

رد بجاو  راک  درادن ، ناکما  جح  مسوم  رد  یلمع  یریگمیمـصت  نانچ  هک  یتقو  ات  اما  دـننکیمن . یکمک  اھنآ  هب  مھ  اھتلود  هک  صوصخب  دـناهتفرن ؛ شیپ  ردـق  نآ  هنیمز ، نیا 

زا تئارب  راھظا  هب  دوخ ، نیب  تدحو  رب  دـیکات  نمـض  دـنھد و  ناشن  یگتـسبلد  مالـسا  یایند  حـلاصم  هب  تبـسن  دـنناوتب  هک  وحن  رھ  هب  اھتلم  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ اجنآ 

. دوب عقوتم  نآ  زا  داد و  ماجنا  تسا ، هدرک  نیعم  مالسا  هک  یجح  رد  دوشیم  هک  تسا  یراک  نیرتمک  نیا  دنزادرپب . مالسا  یایند  نانمشد 

جح  / ١٣٧٣/٠١/٣١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ضافا ثیح  نم  اوضیفا  مث  . » دیـشاب مھاب  مھ و  رود  مولعم ، مایا  نیا  رد  دـییایب  دـیوگىم : اھنآ  هب  دـنکىم و  توعد  ار  ىتعامج  ناملـسم ، للم  ىهمھ  زا  لاـعتم ، ىادـخ 

هطقن کی  رد  ایند ، فلتخم  طاقن  ناملـسم  تسیچ ؟ ىارب  ىناگمھ  عامتجا  نیا  دیزادرپب . فاوط  هب  مھاب  همھ  و  دینک ، هضافا  مھاب  همھ  دـینک . تکرح  مھاب  همھ  سانلا »؛

؟ دنوشىم عمج  مھ  رود  ارچ  دندرگرب !؟ دوخ  ناطوا  هب  مھ  زور  دنچ  زا  دعب  دننک و  هاگن  رگیدـمھ  تروص  هب  توکـس ، رد  دـنوش و  عمج  مھ  رود  دـننک ؟ هچ  هک  دـنیایب  مھ  درگ 

کی مھ  نآ  هطقن ، کی  رد  اھتلم  ىهمھ  زا  ىدارفا  ندش  عمج  هک  تسا  نیا  باوج  تسا ؟ ىنعم  هچ  هب  ندش  عمج  نیا  دننک ؟ حرطم  مھاب  ار  دوخ  تافالتخا  ات  دـنوش  عمج 

ىریگمیمصت ىمالـسا  تما  تشونرـس  ىهراب  رد  ات  دنوش  عمج  مھ  رود  هک  تسا  نیا  انعم  هدیاف و  نآ  دشاب . هتـشاد  انعم  کی  هدیاف و  کی  دناوتىم  طقف  سدقم ، ىهطقن 

نیا هب  دشاب ؟ دناوتىم  ىتیفیک  هچ  هب  تبثم ، هدنزاس و  راک  نیا  دریگ . تروص  تبثم  هدنزاس و  ىراک  دوش و  هتـشادرب  بوخ  مدـقکی  تما ، ثیح  هب  عمجم ، نیا  رد  دـننک و 

ناگدیزگرب زا  ىمدرم ، میظع  ىهرگنک  نیا  لالخ  رد  دندش ، عمج  جح  رد  ىتقو  هک  دسرب - زور  نآ  میراودیما  دناهتفرشیپ - ردق  نآ  ىمالسا  ىاھتلم  تسا  تقوکی  هک  تیفیک 

اھروشک زا  هدمآ  جاجح  داحآ  بیوصت  هب  میظع  ىهرگنک  نامھ  رد  تابوصم  نآ  دشاب و  هتشاد  ىتابوصم  سلجم  نیا  ددرگ و  لیکـشت  ىاهرفنرازھدنچ  لصفم  سلجم  اھتلم ،

؛ دـناهتفرن شیپ  ردـق  نآ  هنیمز ، نیا  رد  زونھ  اھتلم  اریز  تسین . ىلمع  زورما  هنافـساتم  هک ، تسا ؛ راک  نیرتھب  نیا ، ددرگ . غـالبا  اـھتلم  اـھتلود و  هب  ارجا  ىارب  دـعب  دـسرب و 

اھتلم هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ اجنآ  رد  بجاو  راک  درادن ، ناکما  جـح  مسوم  رد  ىلمع  ىریگمیمـصت  نانچ  هکىتقو  ات  اما  دـننکىمن . ىکمک  اھنآ  هب  مھ  اھتلود  هک  صوصخب 

نیا دنزادرپب . مالسا  ىایند  نانمـشد  زا  تئارب  راھظا  هب  دوخ ، نیب  تدحو  رب  دیکات  نمـض  دنھد و  ناشن  ىگتـسبلد  مالـسا  ىایند  حلاصم  هب  تبـسن  دنناوتب  هک  وحن  رھ  هب 

. دوب عقوتم  نآ  زا  داد و  ماجنا  تسا ، هدرک  نیعم  مالسا  هک  ىجح  رد  دوشىم  هک  تسا  ىراک  نیرتمک 

رد تاـعوبطم و  رد  هک  دـنرادىم  تسود  صاخـشا  ىـضعب  تسا . جـح  میظع  عاـمتجا  ىعقاو  ىاـنعم  جـح و  حور  جـح ، وزج  مینک . جـح  دراو  میاهدرواـین  نوریب  زا  اـم  ار  تئارب 

کی ام  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  هچ !؟ ىنعی  دـیاهدرک » ىـسایس  ار  جـح  .« » دـیاهدرک ىـسایس  ار  جـح  امـش  : » دـنیوگب بترم  ایند ، فارطا  رد  دوخ  ىاـھندزشین  تاراـھظا و 

هک درک  اعد  دیاب  دنیبن ، جح  رد  ار  ىسایس  موھفم  ىسک  رگا  تسا . هدوبن  ىـسایس  موھفم  زا  ىراع  هاگچیھ  جح ، تفگ : دیاب  میاهدرک ، لخاد  جح  رد  ار  ىـسایس  موھفم 

نیا دمھفن  تسا  نکمم  روطچ  تسا ، هدربىپ  تدحو  تیمھا  هب  قیرط  نیا  زا  مھ  تسانشآ و  نآرق  رد  جح  تایآ  مالسا و  اب  هک  ىسک  دنیبب ! دناوتب  ات  دھد  افـش  ار  وا  ادخ 

ىارب مالسا و  ىایند  تالکشم  لح  ىارب  تدحو و  ىارب  نیملسم و  ىهمھ  هب  طوبرم  هک  تسا  ىسایس  ىھلا - ىـسایس و  ىلاع  میھافم  دصاقم و  ىارب  میظع ، عامتجا 

تسا و تسرد  دوشن ،» گرزب  ىاھتردق  ىهناملاظ  ىاھتـسایس  دربشیپ  ىارب  ىاهلیـسو  جح   » هک تسا  نیا  دارم  رگا  تسا !؟ رگیدکی  هب  اھنآ  ندـش  کیدزن  اھلد و  عامتجا 

ام دننک . هحلاصم  ىناھج  ىاھتسایس  اب  ار  نیملسم  تبحم  قشع و  دروم  بجاو  نیا  ىھلا و  ىهضیرف  نیا  دیابن  دنراد ، طابترا  جح  اب  ىوحن  هب  هک  ىناسک  میراد . لوبق  ام 

دیاب اجک  لئاسم  نیا  تسا . ىمھم  لئاسم  مالـسا  ىایند  لئاسم  اما  تسا . هدرک  تنایخ  جح  هب  تبـسن  دنک ، ىـسایس  انعم  نیا  هب  ار  جـح  سکرھ  میرادـن . لوبق  ار  نیا 

، دریگىم تروص  اھنآ  هب  تبـسن  ایند  رـساترس  رد  هک  ىمدرمان  همھ  نیا  هب  ضارتعا  رد  ار  دوخ  دحاو  ىادص  دنناوتىم  اجک  رد  جح ، مسارم  رد  زج  نیملـسم  دوش ؟ حرطم 

؟ دنناسرب نئاخ  ىاھتسایس  ایند و  شوگ  هب 

جح  / ١٣٧٣/٠١/٣١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دوشىم رازگرب  ایند  ىهشوگ  نالف  رد  هک  سنارفنک  نالف  رد  تلود ، دنچ  الا ، و  تسا . مدرم  ىهدوت  ىنعی  سانلا » داوس  ، » دنازرلىم ار  ىرابکتـسا  ىاھتردـق  هک  ىلماع  نآ 

همانعطق نیدنچ  نونک  ات  بصاغ ، ىاھتـسینویھص  هیلع  رگم  تسا . هجیتنىب  دننک ، رداص  مھ  همانعطق  دـص  دـنھدىمن ! ىتیمھا  دـننک . رداص  مھ  ىاهمانعطق  دننیـشنب و 

داحآ روضح  دنکىم ، فقوتم  دناسرتىم و  ىعقاو  ىانعم  هب  ار  ىرابکتـسا  ىاھتردق  هک  ىلماع  نآ  درادن . ىاهدیاف  همانعطق  اوھ ! داب  ىنعی  چیھ ؛ ىنعی  تسا ؟ هدـشن  رداص 

« هدژاروگ  » هب تبسن  امش  ساسحا   » ىسرپب ناشمادک  رھ  زا  دنوشىم . عمج  اجنآ  رد  ىمالسا  ىاھروشک  ىهمھ  زا  ناملـسم  نویلیم  ود  جح ؟ زا  رتھب  اجک  تساھتلم .

تـسین فیح  میھدـب !؟ تسد  زا  ار  تعامج  نیا  ام  هک  تسین  فیح  منک ». عاـفد  اـجنآ  مولظم  ناناملـسم  زا  مورب و  هدژاروگ  هب  دـھاوخىم  ملد  : » تفگ دـھاوخ  تسیچ »؟

هب !؟ تسا جح  ندرک  ىـسایس  نیا  تقو ، نآ  دورب !؟ تسد  زا  دھد ، تاجن  ار  ناملـسم  همھ  نیا  ناج  دشاب و  هتـشاد  تکرب  دناوتىم  همھ  نیا  هک  ىبوخ  نیا  هب  ىعامتجا 

هیلع دـنوش و  عـمج  اـجنآ  رد  مدرم  ىنعی  تـئارب  نـیا . ىنعی  تـئارب  شیاـنعم . تـسا  نـیا  دــیاهدرک »؟ ىــسایس  ار  جــح  ارچ   » دــننکىم ضارتـعا  هـک  ىمالــسا  ىروـھمج 

دننکىم و تیامح  اھنیا  زا  هک  ىناسک  هیلع  زین  و  دنشکىم ، ار  اھناسنا  اھیشحو ، نیرتىشحو  لثم  دنیآىم و  هدزنلکدا  هدیشکوتا و  سابل  تاوارک و  اب  هک  ىیاھمیخژد 

زا ىلاخ  جـح  ایآ  دـشاب !؟ نیا  زا  ىلاخ  جـح  هک  دوشىم  تسا . تئارب  ىانعم  نیا  دنھدرـس . دایرف  دـنریگىم ، میمـصت  ىناھج  عماـجم  رد  اـھنیا  عفن  هب  هک  ىناـسک  هیلع 

«، تسین جح  تئاربىب  جح   » دومرف هک  ماما  فرح  نآ  ىانعم  دنھدب ! باوج  مھ  هنافـصنم  دـنھدب ! باوج  دنتـسھ ، انـشآ  مالـسا  نآرق و  اب  هک  ىناسک  تسا !؟ جـح  تئارب ،

. تسا جح  تاذ  رد  هدینت  جح و  وزج  تئارب  نیا . ىنعی 

جح  / ١٣٧٣/٠٢/٢۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هبعک رب  هتخیوآ  ىاھتب  نامھ  زور  کی  تسا  نکمم  اـھتب  نیا  ناـثوالا .» نم  سجرلا  اوبنتجاـف   » دـناوخىمارف نیکرـشم  ىاـھتب  زا  تئارب  هب  ار  همھ  نآرق  جـح ، تاـیآ  لـالخ  رد 

رابکتـسا و تردق  همھ - زا  رتحضاو  زورما  دـناهتفرگ و  تسد  رد  قحانهب  ار  ىمدآ  ىگدـنز  ماظن  رب  تیمکاح  هک  تسا  ىیاھتردـق  نامھ  هشیمھ ، زورما و  کشىب  اما  دـشاب ،

ىاھتموکح رودزم  هتسباو و  نایامن  ملاع  هتبلا  دننکىم . لیمحت  ناملـسم  ىاھتلم  اھروشک و  رب  هک  تسا  ىلاذتبا  داسف و  برغ و  گنھرف  تردق  اکیرما و  ىناطیـش  تردق 

درخ و هلآ ) هیلع و  ىلـص هللا   ) گرزب ربمایپ  دنمزوریپ  نایھاپـس  ىاپ  ریز  هکم  حتف  زور  رد  هک  اھنامھ  دنالبھ . تال و  تانم و  نامھ  اھتب  ریخ ، هک  درک  دنھاوخ  رارـصا  ىلاشوپ 

ناناملسم ىنویلیم  عامتجا  نیمھ  هکنآ  زا  لفاغ  دنزاس ! ىھت  ىسایس ، نومـضم  هنوگرھ  زا  دوخ  معز  هب  ار  جح  هک  تسا  نآ  اھهنطلـسلادنوخآ  نیا  دوصقم  دندش ! دوبان 

« نیکرشم زا  تئارب   » 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 14هاگياپ  هحفص 6 
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ىنابز و ىداژن و  تافالتخا  نآ  رد  هک  تسا  ىمالـسا  تما  شیامن  نیا  تسا . ىـسایس  نومـضم  نیرتگرزب  ىاراد  دوخ  ناـمز ، کـی  رد  هطقن ، کـی  رد  ناـھج ، ىهشوگ  رھ  زا 

ساسحا اھدرف  دنمھفن و  ىزیچ  گرزب  دـحاو  نیا  زا  نیملـسم  هکنیا  ىارب  ناشنابابرا  نانآ و  تسا . هدـمآ  دـیدپ  لک »  » کی همھ ، زا  هتخاب و  گنر  همھ  ىخیرات  ىیایفارغج و 

گنت کرـش ، نارادمدرـس  زا  تئارب  نایدانم  تدـحو و  هب  ناگدـننکتوعد  رب  ار  هصرع  ات  دـنروآىم  دـناهدروآ و  نایم  هب  لطاب  نخـس  بیرف و  غورد و  هنوگ  همھ  دـننکن ، عمج » »

ىاھربخ بسک  و  داـحتا ، هب  نیملـسم  توعد  نآ  و  دـھد ، ماـجنا  تسا  بساـنم  جـح  نومـضم  اـب  هک  ار  ىراـک  نیرتمک  رتشیب ، هنرگا  تسا  هتـساوخ  ىمالـسا  ناریا  دـننک .

هک تسا : هتفگ  قحان  دیوگب  هچرھ  دنک  هلباقم  الاو  دنمشزرا و  ىاھفدھ  نیا  اب  سکرھ  تسا ، داسف  کرش و  نارادمدرـس  زا  ىرازیب  ترفن و  زاربا  و  رگیدکی ، زا  اھتلم  تسار 

تلود تیمکاح  ىمالسا  ىروھمج  اریز : دنیوگىم ، ار  ىمالـسا  ىروھمج  دب  هک  تسا  ىناسک  لطاب  نخـس  روز ، لوق  روزلا .» لوق  اوبنتجا  و  : » دیامرفىم نآ  ىهراب  رد  نآرق 

ار ىبرع  ىاھروشک  رب  اکیرما  ىهناکلام  تلاخد  درامشىم ، شزرا  دقاف  ار  نابـصاغ  اب  دورطم  دساف و  درف  دنچ  شزاس  دنکىم و  در  ار  ىمالـسا  نیطـسلف  رب  تسینویھص 

تردق نتخانش  هب  ار  ناناملسم  درادىم ، تشز  اھتـسینویھص ، اکیرما و  دماشوخ  ىارب  ار  دوخ  ناملـسم  ىاھتلم  هب  ىمالـسا  نارـس  زا  ىـضعب  تنایخ  دنکىم ، موکحم 

گنھرف دنادىم ، ىمالـسا  ىاھروشک  ىهرادا  رب  رداق  ار  تعیرـش  تاررقم  ىمالـسا و  تفرعم  دـناوخىمارف ، درادـن ، نآ  اب  هلباقم  بات  ىتردـقربا  چـیھ  زورما  هک  دوخ  میظع 

ىاـپ مالـسا  نآرق و  زا  ىوریپ  رب  نخـسهتوک ، و  درامـشىم ، شخبناـیز  ىمالـسا  ىاـھروشک  ىارب  تسا ، ىناـمیاىب  ىتـسم و  ىگنھرب و  نآ  رھظم  هـک  ار  برغ  ىلیمحت 

ىهناردلق ىاھتلاخد  دنک ، ىفن  ار  بصاغ  لیئارسا  ىنعی  دنک ، ذاختا  ار  عضاوم  نیمھ  دیوگب و  ار  نخـس  نیمھ  اراکـشآ  هک  ىمالـسا  ىاھروشک  زا  کیرھ  زورما  دراشفىم .

هب ار  ناناملـسم  دنک ، ىفن  ار  اھتـسینویھص  اب  ناراکـشزاس  تنایخ  دـنک ، ىفن  ار  درم  نز و  ىگتخیمآ  ىـسنج و  داسف  ىرابودـنبىب و  ىراسگىم و  دـنک ، ىفن  ار  اکیرما 

ىمالـسا ناریا  دض  رب  زورما  هک  ىتاغیلبت  نیمھ  دنک ، ىلمع  هریغ  تسایـس و  داصتقا و  تموکح و  رد  ار  ىمالـسا  ماکحا  دـناوخبارف ، اھتردـقربا  ربارب  رد  تمواقم  تدـحو و 

ىاھویدار ىتسینویھص و  ىرابکتـسا و  ىاھىرازگربخ  تفگ و  دنھاوخ  ار  اھاوران  اھمانـشد و  اھتمھت و  نیا  ىهمھ  انیع  نآ  نارـس  روشک و  نآ  دض  رب  دننکارپىم ، اج  همھ 

. تسا هدروآ  نآ  رانک  رد  کرـش و  ىاتمھ  ار  نآ  دـنوادخ  هک  روز  لوق  تسا  نیا  درک . دـنھاوخ  نآ  ىهراـب  رد  ار  اـھیزادرپهوای  ىنھددـب و  نیمھ  اـھنآ  ناوریپ  سیلگنا و  اـکیرما و 

ربارب رد  نانآ  قلطم  میلست  هتبلا  دناتسینویھص ! اکیرما و  ىاھىچتاغیلبت  دلقم  ىمالـسا ، دض  مارح و  راک  نیا  رد  ناھج  قطانم  ضعب  رد  زین  نیطالـسلا  ظاعو  هک  اتفگش 

دیاب تسا ، امـش  ربارب  رد  ادخ  گرزب  تمعن  جح ، کنیا  دراذـگىمن ! بجعت  ىارب  ىیاج  تسا ، ناملـسم  ىاھروشک  ىـضعب  نویناحور  تشونرـس  هنافـساتم  هک  رئاج  ماکح 

هرھب دوخ  ىایند  نید و  حالـص  هماقا و  ىارب  نآ  زا  سانلل .» امایق  مارحلا  تیبلا  هبعکلا  لعج هللا  : » تسا هدومرف  هکنانچ  دنربب و  دوس  نآ  زا  ىمالـسا  تما  نیملـسم و  داحآ 

ىاھتردق راکتبا  اب  ابلاغ  هک  ىمالـسا  عماوج  نایم  رد  ىرابودنبىب  ىنامیاىب و  ملظ و  داسف و  جیورت  نمـشد و  ىگنھرف  مجاھت  ىهلیـسو  هب  ناناملـسم  نید  زورما  دنریگ .

ىاھروشک روما  رب  رابکتـسا  نوزفا  زور  ىهطلـس  ىهلیـسو  هب  نانآ  ىایند  و  تسا ، رطخ  رد  دریگىم  ماجنا  نآ  ریغ  ناـنآ و  ىاـھهناسر  تاـغیلبت و  کـمک  هب  ىمالـسا و  دـض 

و دـنک . هجوتم  ناملـسم  ىاھتلم  رادـتقا  لالقتـسا و  مالـسا و  ىعقاو  تیمکاح  ىوس  هب  ار  راکفا  دـھاوخب  هک  ىھورگ  ای  تلود  رھ  رب  فعاضم  ىنمـشد  راشف و  ىمالـسا و 

مالسا دض  تلود  نآ  ىهدارا  ای  تسد  دناوتىم  ىقیقد  مشچ  رھ  تسا . اکیرما  ىهدحتم  تالایا  تلود  ىنعی  گرزب  ناطیـش  مالـسا ، هب  هبناجهمھ  مجاھت  نیا  رادولج  هتبلا 

لماع نیرتمھم  اھتسینویھص و  ىخاتسگ  ىرسهریخ و  لماع  نیرتهدمع  ىلاغشا  نیطـسلف  رد  دنیبب . دوشىم ، دراو  نیملـسم  مالـسا و  رب  هک  ىبئاصم  رـس  تشپ  رد  ار 

ربارب رد  ىگدرپسرس  هب  هک  هقطنم  عجترم  ىاھتلود  اکیرما  ىنابیتشپ  نودب  تسا . اکیرما  لیئارسا ، ربارب  رد  ىبلطهدایز  ربارب  رد  برع  ىاھتلود  رتشیب  ندیناشک  شزاس  هب 

هلباقم لیئارسا  اب  دوخ ، ىمالـسا  ىهفیظو  قبط  دیاب  هک  ىیاھنآ  دشىمن و  شزاس ، دض  ناینیطـسلف  ىعدم  بصاغ و  تلود  عفادم  هب  لیدبت  دناهدش ، هتخانـش  اکیرما 

فیرش مرح  راتشک  دننام  ىمیظع  ىهعجاف  تسناوتىمن  بصاغ  تلود  اکیرما ، طرش  دیقىب و  تیامح  نودب  و  دندیشوپىمن . ار  لیئارـسا  نافلاخم  اب  هلباقم  سابل  دننک ،

. تسا قداص  زین  نیوگزرھ  ىنـسوب و  ناناملـسم  دروم  رد  بلطم  نیا  هیبش  دراد . رانکرب  نآ  بقاوع  زا  ار  دوخ  هغدغدىب  نانچنآ  هدروآ و  دیدپ  ار  مالـسلاهیلع )  ) ىمیھاربا

ىاھتردق شود  رب  ىنیگنس  تیلوئسم  تسا ، رصاعم  نارود  رد  تیرشب  گنن  ىاھهکل  رامش  رد  اتقیقح  هک  اھبرـص  ىهلیـسو  هب  وویاراس ، هدژاروگ و  مدرم  ىخیرات  ماع  لتق 

ىاـھکمک تفاـیرد  زا  زھجم ، حلـسم و  ىاھبرــص  ربارب  رد  ىنــسوب  ناناملــسم  دوـبىمن ، ناـنآ  ىراذگتسایــس  تلاـخد و  رگا  تساـکیرما . هـمھ  زا  شیب  ناـھج و  طلــسم 

تسا نآ  روآدرد  تفرگىمن . رارق  هدش ، قیوشت  خاتسگ و  راوخنوخ و  ىنیمجاھم  ىنابرق  هدش ، هرـصاحم  هتـسب و  تسد  ىتلم  دندشىمن و  مورحم  عونمم و  ىتاحیلـست 

هب تسایـس  نیمھ  تھج  رد  الماک  ار  نآ  لک  ریبد  للم و  نامزاس  هکنیا  زا  سپ  و  ىنـسوب ، ناناملـسم  ماع  لتق  ىارب  هنامحرىب  ىزاسهنیمز  نیا  زا  سپ  وتاـن  اـکیرما و  هک 

نز و هب  نیمجاھم  ىهناعبـس  ىهلمح  زا  هتفھ  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  و  اھبرـص ، تسد  هب  ناناملـسم  عمقوعلق  زا  دوخ  تیاضر  مئالع  نداد  ناشن  زا  سپ  و  دـناهتخادنا ، راـک 

نارابمب هب  اھبرـص  دیدھت  اب  همھ ، نیا  زا  سپ  هدژاروگ . رھـش  مدرم  ىارب  تمظع  نادب  ىتنحم  ندمآ  دـیدپ  هانگىب و  نارازھ  ندـش  هتـشک  و  ناملـسم ، ناوج  ریپ و  کدوک و 

، اـھزور اـھتعاس و  زا  سپ  ىدـالج  رگا  اـیآ  دـنراذگىم !! دوخ  ىفرطىب  ىتـسود و  حلـص  ىتسودناـسنا و  باـسح  هب  ار  نیا  هاـگنآ  دـننکىم و  فقوتم  ار  هجنکـش  ىیاوـھ ،

هنامـصخ المع  ىلو  فرطىب  ارھاظ  عضوم  نیمھ  دروایب !؟؟ لیلد  ارهجنکـش  ندادن  همادا  دوش و  دوخ  ىتسودناسنا  ىعدم  دـناوتىم  دـنک  فوقوم  ار  ىـصخش  ىهجنکش 

ناتـسدمھ اـکیرما و  زا  زین  دنتـسھ ، دوـخ  نانمـشد  راـشف  متـس و  دروـم  هیـضق و  فرط  کـی  موـلظم ، ناناملـسم  نآ  رد  هـک  ىیاـیاضق  ىهـمھ  رد  نیملـسم ، هـب  تبــسن 

راعش ىتیعمج  ای  تلود  اجرھ  تسا . ناتسکیجات  غابهرق و  ناناملسم  دیدش  تنحم  ریمـشک و  روآهیرگ  ىایاضق  نآ ، ىهنومن  هک  دوشىم . هدید  سیلگنا  دننام  شاىیاپورا 

لاثم دـنریگىم ، رارق  اکیرما  زیمآتثابخ  ىنمـشد  ىریگتخـس و  تمھت و  تناھا و  دروم  طرـش  دـیقىب و  روطب  دـننکىم ، شالت  مالـسا  تیمکاـح  ىارب  دـنھدىم و  مالـسا 

رـصانع دراوم ، نیا  ىهمھ  رد  دـنیاھنآ . لاثما  رـصم و  ناناملـسم  نیطـسلف ، ىمالـسا  داـھج  ساـمح و  ناـنبل ، بزح هللا  رئازجلا ، ىمالـسا  تضھن  نادوس ، تلود  حـضاو ،

هنازوتهنیک و ىاھىنمـشد  ىارجام  دـنھدىم . زورب  دوخ  زا  ىلئابق  عماوج  ىیهلیبق  ىاـھراتفر  هیبش  بصعت و  اـب  هارمھ  ىراـتفر  اـکیرما ، همھ  زا  شیب  ىناـھج و  رابکتـسا 

رد ىرایـسب  هک  دراد  ىیهناگادـج  ناتـساد  دوخ  مھ  رثاىب  ابلاغ  ىھلا ، ىهدارا  لضف و  هب  هتبلا  ىمالـسا و  ناریا  هب  تبـسن  اـکیرما  ىوس  زا  ىفاـصناىب  مشخ و  اـب  هارمھ 

رسارس رد  ناناملسم  کاندرد  عضو  نیا  هب  تبسن  نآ ، ىنید  ىاملع  نارکفنشور و  نارادمتـسایس و  اسور و  ىمالـسا و  گرزب  تما  ایآ  نونکا  دنربخاب . نآ  زا  ناھج  حطس 

سیلف نیملـسملا  روماـب  متھی  مل  حبـصا و  نم  : » دوـمرف هک  هلآ ) هیلع و  ىلـص هللا   ) مالـسا گرزب  ربماـیپ  ىهدوـمرف  قدـص  هب  هـک  ناـنآ  دـنرادن ؟ ىتیلوئـسم  چـیھ  ناـھج ،

ربمایپ هک  تسا  هدوبن  لیلدىب  انیقی  دنراد ؟ غارـس  تامولعم  مایا  زا  رتبسانم  ىنامز  هللاتیب و  جح  زا  رتھب  ىیاج  مامتھا ، نیا  نداد  زورب  ىارب  ایآ  دنراد  هدـیقع  ملـسمب ،»

دوب لوا  ىمالـسا  تلود  ماظن و  ىلک  تسایـس  بوچ  راھچ  رد  ىـسایس و  الماک  لمع  کی  هک  نیکرـشم  زا  تئارب  مالعا  ىارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  ىلـص هللا   ) ناشلامیظع

وھف متبت  ناف  هلوسر  نیکرشملا و  نم  ىرب  نا هللا  ربکالا  جحلا  موی  سانلا  ىلا  هلوسر  نم هللا و  ناذا  و  : » هک درک  مالعا  ىنآرق ، ىھلا و  روتـسد  دومرف و  باختنا  ار  جح  مایا 

نآ و رد  ىمالسا  تما  ىـسایس  ىاھیراتفرگ  نیرتمھم  هک  تسا  ىیهضیرف  جح  ىرآ ، میلا .» باذعب  اورفک  نیذلا  رـشب  ىزجعم هللا و  ریغ  مکنا  اوملعاف  متیلوت  نا  مکل و  ریخ 

نآ دـض  رب  راکنا و  ار  نیا  هک  ىناسک  دـھدىم . ناشن  ىنـشور  هب  ار  نیا  نآ ، تایـصوصخ  تعیبط و  تسا و  ىـسایس  ىیهضیرف  جـح ، ىنعم ، نیدـب  تسا . لح  لباق  نآ  اـب 

رد عمج و  درف و  حالـصا  ىهضیرف  نیملـسم ، رادتقا  ىهضیرف  تدـحو ، ىهضیرف  تما ، ىهضیرف  جـح ، هصالخ ، روطب  دـنافلاخم . اھیراتفرگ  نآ  لح  اب  عقاو  رد  دـننکىم  تاغیلبت 

، دنھاوخىم ادج  تسایس  زا  ار  نید  و  تسایس ، زا  رود  ار  مالـسا  عقاو  رد  دنریذپب ، ار  جح  ىـسایس  نومـضم  دنھاوخىمن  هک  نانآ  تسا . ترخآ  ایند و  ىهضیرف  هملککی :

رب ىتـموکح  هک  زورما  دـناهدرک و  حرطم  ار  نآ  تسا  لاـس  اـھھد  ىمالـسا ، عماوج  رب  مالـسا  تیمکاـح  نانمـشد  هک  تسا  ىزیچ  ناـمھ  تسایـس ، زا  نید  ىیادـج  راـعش 

رتنشخ رتهمیسارس و  ار  راعش  نآ  تسا ، هتفرگارف  ار  مالسا  ناھج  ىهمھ  ىمالسا  تموکح  لیکشت  هب  نوزفا  زور  قوش  هدمآ و  دیدپ  ناریا  رد  مالسا  سدقم  نید  ساسا 

تیمکاح دـنوشىم . نادـیم  دراو  نآ  دـض  رب  مامت  ىتیدـج  تنوشخ و  اـب  دـنناوتب  رگا  دـشاب ، هدـش  مھارف  فدـھ  نیا  ققحت  تامدـقم  اـجرھ  و  دـننکىم ، حرطم  هشیمھ  زا 

ناطیـش سفن و  ناطیـش  ناگدـنب  اھتردـق و  نیا  هب  ناگتـسباو  تسد  ندـش  هاتوک  مزلتـسم  زین  ىمالـسا و  ىاھروشک  رد  ناربکتـسم  تلاخد  اب  هلباقم  نمـضتم  مالـسا ،

دیاب هزادنا  نامھ  هب  و  دنشاب . نیگمشخ  ىضاران و  نآ  زا  ناشناوریپ ، اھناطیش و  شناگتـسباو و  رابکتـسا و  هک  تسا  ىعیبط  سپ  تساھروشک . نیا  ىهرادا  زا  رابکتـسا ،

دننک تدھاجم  نآ  هار  رد  لابقتسا و  نآ  زا  مالسا  نیتسار  نادقتعم  ازج و  زور  ادخ و  هب  نانموم 

یرھشیر  / ١٣٧٣/٠٢/٢۶ مالسالاتجح  مارگلت  یپ  رد  نیکرشم  زا  تئارب  مسارم  وغل  اب  بالقنا  ربھر  تقفاوم 

( هتادییات تماد  هواقب و  ماد   ) ىرھشىر ىدمحم  نیملسملا  مالسالا و  هجح  ترضح 

. تسا بناجنیا  دییات  دروم  تئارب  مسارم  ندرک  وغل  دیاهداد ، ربخ  نونکا  هک  ىتیعضو  هب  هجوت  اب  مدرک . تفایرد  ار  امش  مایپ  هرفاو ، تایحت  مالس و  اب 

« نیکرشم زا  تئارب   » 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 14هاگياپ  هحفص 7 
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. دیامرف لوبقم  ار  اھنآ  جح  دھد و  رارق  شیوخ  تیادھ  تمحر و  لومشم  ار  ىناریا  زیزع  جاجح  صوصخ  هب  مارحلا  هللاتیب  جاجح  ىهمھ  ىلاعبانج و  دنوادخ 

هتاکرب همحر هللا و  مکیلع و  مالسلا  و 

جح  / ٠١/١۶/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

فلتخم و ىاھنابز  موسر ، اھتلم ، جـح ، دونـشن . مھ  ار  اھنآ  مسا  هکلب  دـنیبن ، اھنت  هن  ار  اھتیلم  نیا  زا  ىرایـسب  رمع ، رخآ  ات  دوب  نکمم  ناملـسم  درف  کـی  دوبن ، جـح  رگا 

ىهمھ هب  دـنکىم و  عمج  هطقن  کی  رد  دـننک ، ادـیپ  سنا  رگیدـکی  اب  هرذکی  تسین  مولعم  دنـشاب ، مھاب  ىاهطقن  رد  ىدامتم  ىاـھزور  ناـشرفن ، ود  رگا  هک  ار  انـشآان  دارفا 

زا الـضف  هک  ىزیچ  تسیچ ؟ دـحاو  درواتـسد  نآ  دـننک . ادـیپ  ىدـحاو  درواتـسد  هک  تسا  نیا  عقوت  تسیچ ؟ عقوت  بوخ ؛ . دـشخبىم دـحاو  فدـھ  قشع و  رکذ ، لمع ، اھنآ 

ىاھتلم نیب  تسا . مالـسا  نامھ  هک  تساھتلم ؛ نیب  هک  ىزیچ  زا  تسا  ترابع  نآ ، تسیچ ؟ دـحاو ، تلم  کی  هب  هن  دـنکىم ، ادـیپ  طابترا  اـھتلم  ىهمھ  هب  دـحاو  صخش 

هدرک نیعم  اھنآ  ىارب  مالسا  هک  تسا ، ىمالسا  ىاھقشع  فادھا و  اھوزرآ ، اھنامرآ ، نآ ، تسیچ ؟ تسا ، کرتشم  هچنآ  دنناملسم ، همھ  هک  فلتخم ، ىاھداژن  بحاص 

. تسا

تواقش دنمھفىمن و  مھ  ندرک  حیرشت  دوجو  اب  ىـضعب  درک !؟ حیرـشت  ناشیارب  دیاب  دنمھفىمن و  ار  حضاو  ىهتکن  نیا  ىاهدع  ارچ  دنک . نیمات  ار  نیا  دھاوخىم  جح  سپ ،

! دننکىم مھ  هزرابم  حیرص ، قح  حضاو و  رما  نیا  اب  هدناسر ، ىلعا  دح  هب  ار 

دنباوخىم و دـننکىم ، تدابع  هطقن  کی  رد  دـنھدىم : ماجنا  ىدـحاو  لمع  زور  دـنچ  دـناهدش ، عمج  اجنیا  هک  نوگانوگ  ىاھنابز  نابحاص  دیفـس و  هایـس ، ىبرغ ، ىقرش ،

ار مدرم  ارچ  دھدب . ماجنا  مھ  شدوخ  رھـش  عماج  دجـسم  رد  سکرھ  ار  لامعا  نیا  دوب  نکمم  الا  و  تسا . ىتیـصخشارف  ىتیلمارف و  رما  کی  ىارب  اھراک  نیا  دننیـشنىم .

تدـحو ندوب و  ناملـسم  ىنعی  تسا ؛ ىلم  ىاھهعومجم  زا  رتارف  هک  ار  ىزیچ  نآ  دـننک و  سح  ار  ندوب  مھاب  دنـشاب و  مھاب  هکنیا  ىارب  دـندناشک ؟ صاخ  ىهطقن  کـی  هب 

ىارب جـح ، دـیوگىم  دـنکىم و  دـیکات  نآ  ىور  لاـح  هب  اـت  لوا  زور  زا  ىمالـسا ، ىروھمج  ىمالـسا و  بـالقنا  هک  تسا  ىزیچ  ناـمھ  نآ ، دـننامھفب . اـھنیا  هب  ار  ىمالـسا 

تسا و مالسا  زکرم  نوچ  اجنیا  تسا . نیکرشم » زا  تئارب   » ىنعی کرتشم ، نانمشد  زا  زارتحا  ناناملسم و  کرتشم  عفانم  نیمات  داحتا و  رگیدکی ، اب  ناناملسم  ىیانشآ 

. تسا کرش  زا  تئارب  مھ  تئارب  تسا و  ىدیحوت  راعـش  راعـش ، اذل  تسا ، دیحوت  زمر  دامن و  رھظم و  هماقا و  زکرم  ادخ ، ىهناخ  تسا و  دیحوت  مالـسا ، تقیقح  حور و  بل 

ماـظن ظـفح  هک  دناهتـشون  اـجک  بوـخ ؛ تسا ؟ جـح  تاـبجاو  وزج  نیکرـشم ، زا  تئارب  هک  دناهتـشون  اـجک  هلئـسم ، باـتک  رد  اـقآ ! دـنیوگىم : ـالاح  تسا . ىحـضاو  رما  نـیا 

؟ تسا هدیمھفن  ار  مالسا  دشاب ، رکنم  ار  نیا  ىسک  رگا  تسا و  تابجاو  بجوا  زا  ىمالسا ،

جح  / ٠١/١۶/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ىهناخ هب  دندنبىم و  مارحا  اجنیا  زا  هک  ىلد  نارازھ  نیا  لد ؛ رھ  رد  ىبالقنا  داجیا  ىونعم . ىدرف و  ىصخش ، ریثات  ىهصاخ  دیسانشب . هصاخ  ود  نیا  اب  ار  جح  نم ! نازیزع 

زا لبق  عقاو  رد  عشاـخ . رکاذ و  ىاـھلد  دـندنبىم . مارحا  ناـشدوخ  ىهناـخ  زا  اـھلد  دـندرگرب . دـنوش و  ىونعم  ىھلا و  بلقنم ، اـت  دـنورىم ، ىھلا  تاـقیم  داـعیم و  هب  ادـخ ،

تسا ترابع  و  مالسا ، تما  هب  طوبرم  ىتیلمارف  ىتما و  ىمالسا ، ىعمج ، موھفم  انعم و  مھ  ىمود  تسین . ضامغا  لباق  هک  دوب  ىگژیو  کی  نیا ، دنمرحم . اھلد  تاقیم ،

نم  » هک جـح ؛ دوخ  لـثم  دـنناوتب . هک  ىاهنوـگ  لکـش و  رھ  هب  دـیحوت ، ناـفلاخم  کرـشلا و  ىلا  ناـیعاد  نیکرـشم و  کرـش و  زا  تئارب  کرـش ، ىفن  دـیحوت ، تزع  تاـبثا  زا 

مھ ناشدوخ  زیزع  ىاھراگدای  لابند  هب  اھنیمزرـس  نآ  رد  هلآ ، هیلع و  ىلـص هللا  دـمحم  لآ  ناوریپ  نموم  ىاـھلد  هتبلا  تسا . تعاطتـسا  رب  فقوتم  ـالیبس ». هیلا  عاطتـسا 

. تسا هدوب  اھنآ  سرد  تینارون و  عاعشا و  هاگیاپ  اجنآ ، هک  ناشدوخ  مولظم  ىهمئا  دای  لابند  دندرگىم .

مارحلاهللاتیب  / ٠٢/١۴/١٣٧۴ جاجح  هب  مایپ 

اودوزت و  : » دراذگىم ىجاح  رابهلوک  رد  ار  اوقت  ىهشوت  داز و  تیاھن  رد  دبلطىم و  ار  افص  ىعس و  ندیشیدنا و  ادخ  دوخ و  هب  مارحا و  میلـست و  زامن و  رکذ و  ادخ ، هب  برقت 

دوخ و ىهدارا  ربص و  ىورین  زا  نتفرگ  کمک  هدـننکراوخ و  ىاھـسوھ  تاوھـش و  زا  ندـنک  لد  توغاط ، ناطیـش و  زا  بانتجا  و  بابلالا » ىلوا  ای  نوقتا  ىوقتلا و  دازلا  ریخ  ناف 

تافرع رد  فوقو  و  ىعس ، فاوط و  رد  ناگمھ  ىنابزمھ  ىماگمھ و  ىلدمھ و  ىھارمھ و  ىعمجهتـسد و  تکرح  رد  انامھ  هک  دراد  مزال  ار  ىمالـسا  تما  میظع  ىورین  زین 

ندروخ هرگ  تیاھن ، رد  و  دوشىم ، لصاح  نآ ، زا  ىمومع  تئارب  زاربا  نآ و  هب  وس  همھ  اج و  همھ  زا  ىمر  ناطیش و  تارمج  ىعمجهتـسد  نتفرگ  فدھ  و  ىنم ، رعـشم و  و 

هباثم تیبلا  انلعج  ذا  و  هک : دروآىم  دـیدپ  ار  تدـحو  ىهیاـس  رد  تینما  تردـق و  ساـسحا  رگیدـکی و  هب  ىمالـسا  تما  ىاـج  همھ  زا  نیملـسم  ىاـھمزع  اـھلد و  اھتـسد و 

انما سانلل و 

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

ار ىمالسا  تما  تالکـشم  ىهمھ  دشر  دشاب ، نیکرـشم  اھتب و  اھناطیـش و  زا  تئارب  نینموم و  ادخ و  هب  قشع  عبنم  هک  ىجح  ىدیحوت ، جح  لماک ، تسرد و  جح  ىرآ ،

. دوشىم بناجا  رش  زا  ىمالسا  ىاھروشک  ىدازآ  لالقتسا و  نیملسم و  ىگدنز  ىیافوکش  مالسا و  تزع  اشنم  دزاسىم و  عفترم  ار  نآ  سپس  فقوتم و  ادتبا 

ىمالـسا ىروھمج  تموکح  ىللملانیب  تامادقا  ردص  رد  جح  ىهلاسم  ناریا ، رد  ىمالـسا  ریبک  بالقنا  ىزوریپ  زا  سپ  هک  دوب  جح  تیمھا  زا  تسرد  کرد  نیمھ  ىهیاپ  رب 

ىبوبر تمحر  نارفغ و  هاگ  هولج  هکنآ  ىھللاتدابع  ىهبنج  اـب  تسا  قح  ترـضح  تردـق  تزع و  رھظم  هک  ار  هضیرف  نیا  ىھللاتسایـس  ىهبنج  همیرک ، تلود  تفرگ و  رارق 

اب نونکات  درک و  هدنز  رگید  راب  جح ، رد  ار  نیکرشم  زا  تئارب  مسارم  همھ ، نیا  زا  ىدامن  ناونع  هب  و  تخاس ، کیدزن  مالسا  ردص  جح  هب  ار  زورما  جح  هتخیمآ ، مھ  هب  تسا ،

. تسا هدرک  لابند  ار  ىمالسا  ىهفیظو  نیا  ىمالسا ، ریغ  ىاھهزیگنا  زا  ىشان  ىاھلمع  تدش  ىسایس و  ىاھىریگتخس  ىهمھ  دوجو 

جح  / ٠١/٢١/١٣٧۶ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

. دراذگىم ام  مشچ  ربارب  رد  ار  تسکش  لباق  ریغ  ىندشان و  مامت  میظع و  ىهناوتشپ  نیا  زا  ىیهنومن  ىرھظم و  جح ،

نومضم دمدىم و  حور  جح  رد  نیکرشم ، زا  تئارب  رد  ناناملـسم  ىعمجهتـسد  ویرغ  هک  تسا  نینچ  و  ددرگىم ؛ راکـشآ  جح  رد  تئارب  دایرف  ىقیقح  ىانعم  هک  تساجنیا 

. دشخبىم

؟» تسین جح  تئاربىب ، جح   » هک دنک  کش  هنامیکح  نخس  نیا  رد  دناوتىم  ىناملسم  چیھ  نونکا  ایآ 

هک دننادب  ناملسم  ىاھتلود  و  تسا . دوجو  ملاع  رد  دنمتردق  ىهدیدپ  رھ  زا  رتردتقم  ادخ  تسد  تسا و  اھنآ  اب  ادخ  تسد  دنـشاب ، مھاب  رگا  هک  دننادب  ناملـسم  ىاھتلم 

اھتلم اب  رگا  دوش ، دامتعا  اھتلم  هب  رگا  دنوش ، هداد  هار  هنحـص  هب  اھتلم  رگا  دنمحرىب . رگتراغ و  زواجتم و  عقوترپ و  ناگناگیب  اب  هلباقم  رد  نابیتشپ  نیرتىوق  نانآ ، ىاھتلم 

مزال ىمومع  ىگدـنز  روشک و  ىانب  ىهصرع  رد  هن  و  دنـسرتب ، ىنمـشد  زا  تسا  مزال  دربن  نادـیم  رد  هن  هک  تفای  دـنھاوخ  ىرادـتقا  ناـنچنآ  اـھتلود  دوش ، لـمع  هناـقداص 

. دننک زاین  ساسحا  ىاهناگیب  هب  تسا 

جح  / ١٢/١٣/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هنامیکح هنالقاع و  مھ  هچرھ  دیسرىمن . اھاج  نیا  هب  مھ  بالقنا  نیا  دوبن ، هتخوسلد  ىهتخابکاپ  صلاخ  فراع  نآ  ىونعم ، ناسنا  نآ  لثم  ىدرم  بالقنا ، نیا  ربھر  رگا 

نآ نودب  دـشخبىم . الج  گنر و  دـھدىم و  ناج  ار  هریغ  ىـسایس و  ىدرف و  ىعامتجا و  لئاسم  رـشق  هک  تسانعم  زغم  هناوتـشپ و  دـشىمن . هنوگنیا  دـشىم ، تکرح 

رارقرب طابترا  مییوگىم  ام  هکنیا  هن  دوش . مامتھا  رثکا  دح  ىتسیاب  مھ  شخب  نیا  هب  جح  رد  اذـل  تسادـخ . هب  هجوت  ادـخ و  اب  طابترا  تیونعم و  ىلـصا ، ىهیام  دوشىمن .

نآ زا  هئاضتـسا  نآرق و  متخ  عرـضت و  ىرادهدـنزبش و  هیرگ و  هب  اما  مینکب ؛ ار  ىمالـسا  ىروھمج  نوگانوگ  لئاسم  غیلبت  میزادـنیب ، هار  تئارب  مینکب ، ىـسایس  راـک  مینک ،

« نیکرشم زا  تئارب   » 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 14هاگياپ  هحفص 8 
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نوچ هتبلا  تسا . رظن  دروم  تھج  ود  رھ  تسا . نآ  ىهناوتـشپ  مھ  اـجنیا  تسین . هنوگنیا  ریخن ، میزادرپـن . ار  تبحم  قشع و  ىهتخادـگ  ىهروک  نآ  زا  تیونعم و  دیـشروخ 

. تشاد هجوت  دیاب  ار  نیا  تسا . مزال  تمسق  نآ  ىارب  هژیو  هجوت  کی  اجنیا  تسا ، هدش  رتشیب  ىسایس  ىعامتجا و  ىهبنج  هب  ىھجوتىب 

جح  / ١٢/١٣/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک ار  رگیدـکی  اب  دارفا  ىاھراتفر  هتبلا  راتفر . ىانعم  هب  هن  قالخا ، تسا ؛ قالخا  دـنکىم ، ادـیپ  رییغت  دوشىم و  حالـصا  همھ  زا  رترخآ  هک  ىزیچ  نآ  ىعامتجا ، لوحت  کـی  رد 

؛ تساھناسنا تایقلخ  تایقالخا و  دوشىم ، ضوع  رترید  همھ  زا  هک  ىزیچ  نآ  تسین . نآ  اـم  روظنم  نکیل  دوشىم ؛ ضوع  رید  مھ  نآ  دـنیوگىم ، قـالخا »  » نآ هب  اـفرع 

اھنیا دراد و ....  ترھـش  ىبلطتحار  هب  موق  کی  تسا ، فورعم  بصعت  هب  موق  کی  دـنراد : ىتایقلخ  ملاع ، فلتخم  ىاھعمج  هک  ىعمج ؛ تایقلخ  هچ  ىدرف ، تاـیقلخ  هچ 

ریثات ناتنابطاخم  رب  دـیھاوخىم  امـش  رگا  . دوشىم ضوع  رید  ىلیخ  دراد ، دوجو  ىتشز  قـالخا  تسھ و  ىموق  رد  لـیبق  نیا  زا  ىدـب  زیچ  رگا  دوشىم . ضوع  رید  ىلیخ 

هک دیھد  ناشن  دیاب  دیوش . هجاوم  اھنآ  اب  قالخا  اب  دیاب  دنادىمن  ار  هتکن  نیا  هک  ىبطاخم  نآ  هچ  دـنادىم و  میدرک  ضرع  هک  ار  ىاهتکن  نیا  هک  ىبطاخم  نآ  هچ  دـیراذگب 

رگا الا  و  تسا ، هتفر  ام  ناج  دروخ  هب  هدرک و  خوسر  ذوفن و  ام  حور  ىافرژ  نآ  رد  ام و  ناج  نطبلا  نطب  نآ  رد  مالـسا  هک  مینک  تابثا  دیاب  ام  تسا . هدرک  ادـیپ  رییغت  نامقالخا 

مھ ىلیخ  درک . دنھاوخ  دناهدرک و  ىناسک  مھ  ام  زا  دعب  دناهدرک ؛ نارگید  مھ  ام  زا  لبق  دـشاب ، ىمالـسا  ىروھمج  ىاعدا  مالـسا و  ىاعدا  مالـسا و  رھاظ  مالـسا و  مسا 

. تسھ مھ  ررض  هب  تاقوا  ىھاگ  درادن ؛ شزرا 

اب راک  نیا  دینک ، نیمات  تسا  ىقیقح  مالـسا  قاتـشم  هک  لماع  ریغ  ناملـسم  ىتح  ایند ، رد  ىناملـسم  رھ  لباقم  فرط  رد  ار  مالـسا ، ىونعم  ىهبذاج  نآ  دـیھاوخب  رگا 

ماجنا ار  راک  نیا  دوشىم  مھ  روما  ىهمھ  رد  تسا . ریذـپناکما  تورم  ىھاوخریخ و  تیناسنا ، ىگتخپ ، ىرظندـنلب ، تمکح ، تشذـگ ، ىمالـسا ، راتفر  ىمالـسا ، قالخا 

. داد

لامعا ار  حیحـص  قالخا  دوشىم  مھ  هناحلـسم  داھج  رد  هن ، میـشزاس ؛ قالخا و  تورم و  لھا  ام  دـننک  لایخ  ات  میزادـنین  هار  ار  تئارب  الاح  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  هتبلا 

: درک

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

نئاـخ و نزھار و  دربتـسد  زا  هک  تسا  راـصحىب  ىنزخم  ناملـسم ، نھذ  لد و  نآ ، نودـب  تساـھنآ . لـمکم  مـمتم و  اھتخانـش و  نآ  ىهـمھ  لوـصحم  نمـشد ، تخاـنش 

رد ار  تئارب  ناذا  هلآ ،) هیلع و  ىلـص هللا   ) مالـسا مرکم  ربمایپ  و  تسا ؛ ىزیتسنمـشد  ىـسانشنمشد و  دامن  تارمج ، ىمر  جح ، لامعا  دوخ  رد  تسین . نوصم  رگتراغ ،

ددرگ غراف  رارج  نانمشد  دوجو  زا  ىزور  ىمالسا ، تما  مالسا و  ناھج  رگا  دومرف . توالت  جح  مسارم  رد  مالسلاهیلع )  ) نانموم ریما  ىهرجنح  زا  ار  تئارب  تایآ  دادرس و  جح 

گرزب و ىیاطخ  تئارب ، هب  ىتالابمىب  نمشد و  زا  تلفغ  ىنونک ، ىاھیرگهزیتس  اھنمـشد و  دوجو  اب  ىلو  دوب . دھاوخ  هفـسلفىب  زین  تئارب  دوش ، نکمم  ىزیچ  نینچ  و 

. تسا تراسخرپ 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

. تسا نآ  زا  ىرازیب  مالعا  نمشد و  ىهئطوت  ىاشفا  ىنعم  هب  جح ، رد  تئارب  و  نآ ، ىاھهزیگنا  اھشور و  نیا  تخانش  ىنعم  هب  جح ، رد  نمشد  تخانش 

ناھفصا  / ١٣٧٧/٠٢/٢۴ مدرم  هب  باطخ  مایپ 

دنھاوخن هک  منادىم  ددرگ و  شودخم  لاحلامولعم  رـصانع  تسدب  ىلیمحت ، گنج  ىاھلاس  بالقنا و  نارود  رد  ناشتاراختفا  هک  دـنراذگن  دابآفجن ، زیزع  رورپدیھـش و  مدرم 

ىهدنبوک ىاھراعـش  اب  دـینک و  دنمھوکـش  دوخ  روضح  اب  ار  هعمج  زامن  عامتجا  ادرف  نانآ  ىجراخ  ىلخاد و  ىدایا  ىناھج و  رابکتـسا  زا  ىرازیب  تئارب و  زاربا  ىارب  تشاذـگ .

رابکتسا ىدایا  دید  ضرعم  رد  ار  دوخ  ىبالقنا  مزع  دیئوجب و  ىرازیب  دننک ، هضراعم  ناریا  ناملـسم  تلم  ىبالقنا  ىاھفدھ  ىلم و  تینما  اب  دنھاوخىم  هک  ىناسک  زا  دوخ 

دننزب و مھرب  ناشدوخ  ریقح  هنانئاخ و  ىاھفدھ  ىارب  ار  ناریا  تلم  شمارآ  تینما و  نانآ  داد  مھاوخن  هزاجا  بناجنیا  هک  دننادب  زین  رگهنتف  هدروخ و  بیرف  رـصانع  دیراذگب .

رب هشیمھ  هادـف  انحاورا  رـصعىلو  تیانع  راگدرورپ و  کمک  اب  ناریا  تلم  و  دـننک ، فرحنم  بوشآ  هنتف و  اـب  دـنکىم  تکرح  نآ  رد  دـمحب هللا  هک  ىمیقتـسم  هار  زا  ار  روشک 

. نیقتملل هبقاعلا  و  دیدرگ . دھاوخ  زوریپ  دوخ  دونع  نانمشد 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ىگچراپکی تسا  تدحو  رھظم  فرط  کی  زا  ادخ  هب  ناسنا  رتشیب  هچرھ  ندش  کیدزن  ىھلا و  تایآ  اب  لد  ندش  انـشآ  ادخ ، اب  طابترا  تسا  تیونعم  رھظم  فرط  کی  زا  جـح 

هب ىمدق  داجیا  زین  و  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ماھوا  تابصعت و  ىهلیسوهب  ای  نمشد ، تسدهب  ای  هک  ىیاھفاکش  اھهرد و  ندرک  رپ  اھباجح و  اھراوید و  نتـشادرب  مالـسا ، تما 

جح رد  تھج  هس  نیا  اـش هللا  نا  رگا  تسا . رفک  کرـش و  ىداـیا  نیکرـشم و  زا  تئارب  ادـخ ، نانمـشد  زا  تئارب  رھظم  رگید  فرط  زا  تسا و  ىمالـسا  ىهدـحاو  تما  ىوـس 

ىمالسا و ىهعماج  مالسا و  ىایند  مود ، ىهبترم  رد  دیربىم . هرھب  جح  زا  هک  دیتسھ  ىجاح  امـش و  لوا ، تسا . هدیـشخب  ار  دوخ  ىهدیاف  جح  دوش ، مسجم  دسجتم و 

رد جاجح ، نتفر  اب  جح و  مایا  ىکیدزن  تکرب  هب  روشک  ىاضف  نآلا  دنکىم . ىونعم  ار  اضف  هک  تسا  نیا  جح  تایصوصخ  زا  ىکی  دربىم . ار  هرھب  نیا  هک  تسا  ىمالسا  تما 

تیونعم تسا ، جـح  زا  نخـس  تقو  رھ  تیونعم . هیحور و  تاـغوس  ىنعی  دـنروآىم ؛ دوخ  اـب  تیونعم  زا  ىراـب  زاـب  دـندرگىمرب ، جاـجح  ىتقو  تسا . ندـش  رتىونعم  فرش 

. دشاب روطنیا  دیاب  دوشىم . هدنکارپ 

جح  / ١٣٨٠/١١/٣٠ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

یھلا یقیقح و  دوخ »  » هب و  نتسج ، نوریب  دولآ  کرش  نیغورد و  یاھ  « دوخ  » زا ندش ، یمدرم  یئادخ و  نیرمت  هاگیاج  تسا ؛ یمالـسا ، تما  گرزب  هاگودرا  جح ]  ] اجنیا

نم یرب  نا هللا  هــب : خــساپ  و  ( ١) ناطیـشلا اودـبعتال  نا  دـھع : دـیدجت  هاـگیاج  تسا . ناـمحر  دوـنج  هب  نتـسویپ  ناطیـش و  دد و  وـید و  زا  تئارب  هاـگیاج  اـجنیا  نتـسویپ .

. تسا ناناملسم  یرشب  تردق  یونعم و  تزع  رھظم  یمالسا و  یهدحاو  تما  یلجت  لحم  اجنیا  تسا . ( ٢) هلوسر نیکرشملا و 

جح  / ١٣٨٠/١١/٣٠ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

. نتسویپ ىھلا  ىقیقح و  دوخ »  » هب و  نتسج ، نوریب  دولآکرـش  نیغورد و  ىاھدوخ  زا  ندش ، ىمدرم  ىئادخ و  نیرمت  هاگیاج  تسا ؛ ىمالـسا ، تما  گرزب  هاگودرا  اجنیا 

هلوسر نیکرـشملا و  نم  یرب  نا هللا  هب : خساپ  ناطیـشلا و  اودبعت  نا ال  دھع : دیدجت  هاگیاج  تسا . نامحر  دونج  هب  نتـسویپ  ناطیـش و  دد و  وید و  زا  تئارب  هاگیاج  اجنیا 

. تسا ناناملسم  ىرشب  تردق  ىونعم و  تزع  رھظم  ىمالسا و  ىهدحاو  تما  ىلجت  لحم  اجنیا  تسا .

جح  / ١٣٨١/١١/١٨ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

نیا رد  ىعامتجا ، ىاھرـشق  ىهمھ  زا  ناھج و  ىاج  همھ  زا  ناملـسم  ىاھتلم  ىهمھ  تسا . زیگناتفگـش  ریظنىب و  ىاهدیدپ  جـح ، رد  ناناملـسم  ىنویلیم  ىئامھدرگ 

اب اھلد  دنویپ  ىنعمرپ ، هوکـشرپ و  رئاعـش  نیا  رد  دنرادىم . اپرب  ار  جـح  زاروزمررپ  ىاھنیئآ  دـنیآىم و  درگ  نآ  ناشلامیظع  ربمایپ  مالـسا و  هاگداز  ادـخ ، ىهناخ  رد  زور  دـنچ 

ساسحا و  ادـخ ، ربارب  رد  عوشخ  عرـضت و  رکذ و  توغاط ، زا  تئارب  ناطیـش و  ىمر  ىناگمھ ، شالت  ىعـس و  دـیحوت ، روحم  رب  تکرح  رگیدـکی ، اب  اھلد  دـنویپ  گرزب ، ىادـخ 

ماکحتـسا و ناردارب و  اـب  ىتـسیزمھ  ىناـبرھم و  و  دوـشىم ؛ هداد  شزوـمآ  ناملـسم ، ىاـھتلم  هـب  نیداـمن  ىاهنوـگهب  لـمع و  رد  هـمھ  مالــسا ، وـترپ  رد  تـمظع  تزع و 

« نیکرشم زا  تئارب   » 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 14هاگياپ  هحفص 9 
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. دبایىم مسجت  جح  کسانم  بلاق  رد  ىھلا  تمظع  تزع و  ىایرد  هب  نتسویپ  ىتسرپدوخ و  ىاھهیاریپ  زا  ندش  اھر  و  نانمشد ، اب  ىتخسرس 

جح  / ١٣٨٣/٠٩/٣٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ىارب اھنیا  تسا . هجاوم  ىیایاضق  هچ  اب  هک  دنادب  دیاب  مالـسا  ىایند  داد . تسد  زا  دیابن  اکیرما  رابکتـسا و  زا  تئارب  مالعا  اھهنیمز و  نیا  رد  ىرگنـشور  ىارب  ار  جح  تصرف 

؛ درک ىراک  دوشىمن  دنکىم و  ادیپ  طلست  رابکتسا  درادن ؛ ىیهدیاف  رگید  هک  دوشىم  دومناو  روطنیا  اھنآ  تاغیلبت  رد  دوش . تکرح  طاشن و  ىهلیـسو  دیاب  مالـسا  ىایند 

تردق هن  دنک ، مادقا  هدارا و  دھاوخب و  هک  ىیاجنآ  تسا ؛ دنمناوت  هدنز و  دوجوم  کی  ىمالسا  تما  هک  تسا  نیا  هیـضق  عقاو  تسین . نیا  هیـضق  عقاو  شفرد . تسا و  تشم 

اھناوراک و مرتحم  نویناحور  هب  دنک و  دییات  قفوم و  ار  ام  ىهمھ  میھاوخىم  لاعتم  دنوادخ  زا  دننکب . دـنناوتىمن  وا  هیلع  ىراک  ىریبدـت و  چـیھ  اکیرما ، زا  رتالاب  هن  اکیرما و 

. دھد قیفوت  جح  فلتخم  ىاھهدر  نوگانوگ  نالوئسم  ناراکردناتسد و 

جح  / ١٣٨٣/١٠/٢٩ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هب ار  نیملـسم  ىهرکیپ  تدحو  زا  ىدامن  دننیبب و  رگیدـکی  رانک  رد  ار  دوخ  نانموم  هک  تسا  نآ  ىارب  جـح  هب  ىھلا  توعد  تسا . ىعمجهتـسد  تکرح  کی  لاحنیعرد ، جـح 

تما و  تسا . ىمالـسا  تما  ىگتـسویپ  داـحتا و  نیرمت  تسا . نج  سنا و  نیطایـش  زا  ىعمجهتـسد  تئارب  ادـخ و  هب  ىعمجهتـسد  برقت  ىارب  جـح  دـنرگنب . دوـخ  مشچ 

. تسا هتشادن  زاین  نیربکتسم ، نیکرشم و  زا  ىنلع  تئارب  رگیدکی و  اب  ىردارب  نیا  هب  زورما  دننام  زگرھ  ىمالسا 

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

! ناملسم نارھاوخ  ناردارب و 

ىنغ و ىهیام  اب  جح  ىهضیرف  و  تسا ، ىمالـسا  داحتا  میکحت  نآرق و  ىمتح  ىهدعو  هب  دامتعا  دنوادخ و  هب  لکوت  ىمالـسا ، تما  گرزب  ىاھفدـھ  ىهمھ  ىهدننکنیمـضت 

زا لـمع  لوـق و  رد  تئارب  و  دـشاب . ریگارف  تضھن  نیا  شرپ  ىوکـس  زاـغآ و  ىهطقن  دـناوتىم  نآ ، کـسانم  رد  ناناملـسم  میظع  مکارتـم و  عاـمتجا  اـب  و  رکذ هللا »  » زاـسراک

. ددرگ هار  نیا  رد  ماگ  نیتسخن  لمع و  ىوگلا  هضیرف ، نیا  رد  رابکتسا  رفک و  نارادمدرس 

جح  / ٠٩/٠١/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ام رظن  هب  دنـشاب . مدقشیپ  راک  نیا  رد  ناملـسم  ىاھتلم  ىهمھ  دیاب  تسا . مھم  رایـسب  نیکرـشم  رافک و  زا  تئارب  ىهیـضق  تسا . تئارب »  » ىهلئـسم مھ  هلئـسم  کی 

اھروشک ریاس  نانامھیم  ای  ىناریا  نانامھیم  هکنآ  زا  شیب  دننکب . دیاب  ار  راک  نیا  اھنآ  دنجح ، نابزیم  هک  ىناسک  نآ  دنوش . مدقشیپ  هیـضق  نیا  رد  دـیاب  اھیناتـسبرع  دوخ 

ضعب و زاربا  هکلب  تسین ؛ ضغب  مھ  طـقف  ندوب ، دـب  نیا  تسا . دـب  مالـسا  ىاـیند  اـب  ىناـھج  رابکتـسا  هک  تسین  ىکـش  تساـھنآ . فیلکت  نیا  دنـشاب ، راـک  نیا  ددـصرد 

تقیقح زا  ىلکهب  ار  مالـسا  ىاـیند  هک  تسا  نیا  ناشدـصق  دـننکىم . مھ  ىنمـشد  هن ، دـننکىم ؛ اـشامت  راـنک  دناهتـسشن  دننمـشد و  هکنیا  هن  تسا ؛ ندرک  ىنمـشد 

. دـننکىم هدـھاشم  تسا ، زاب  ناشمـشچ  هک  ىیاھناملـسم  ىهمھ  ار  نیا  دـشاب . هتـشاد  لالدتـسا  تابثا و  هب  جایتحا  هک  تسین  ىفرح  رگید  نیا  دـننک ؛ ىلاـخ  مالـسا 

گنھرف دنناوتب  ات  دننک ؛ ادیپ  طلست  اھنآ  عبانم  رب  دنناوتب  ات  دشابن  مالـسا  دننک ؛ ادیپ  هطلـس  اھتلم  نیا  رب  دنناوتب  ات  دشابن  مالـسا  دنلیام  دنیاھناملـسم . نمـشد  اھنیا 

. ناشدوخ ىاھتلم  زا  نییاپ  ود و  ىهجرد  شخب  دننک ؛ لیدبت  ناشدوخ  ىاھتلم  زا  ود  ىهجرد  شخب  هب  ار  اھنآ  دننک ، جیار  اجنآ  رد  ار  ناشدوخ 

قبطرب مھ  رتتسپ . ىهجرد  تعامج  لثم  ىنتان ، ىهچب  لثم  اھتنم  تلم ، نآ  زا  ىوزج  دوشىم  دوشىم ؛ نیمھ  درک ، لوبق  ار  رگید  تلم  کـی  گـنھرف  ىتلم ، کـی  ىتقو 

ناشروما ىهمھ  رد  ار  اھىگنرف  راتفر  دـندرک  ىعـس  هک  ىناسک  نیا  هابتـشا  دوشىمن . هتفرگ  لیوحت  تلم ، نآ  فرط  زا  تلم  نآ  دوخ  لثم  مھ  دـنکىم ، راتفر  اـھنآ  لـیم 

. دـنوشىم اھنآ  ود  ىهجرد  اھنآ و  عبات  هکلب  دـنوشىمن ؛ اھنآ  وزج  اھنآ و  لثم  گنھرف ، کی  تلم و  کی  موق و  کی  راتفر  دـیلقت  اب  هک  دـندیمھفن  دوب . اجنیا  دـننک ، دـیلقت 

. تسا هتساوخ  ار  نیا  هشیمھ  مالسا  ىایند  هب  تبسن  رابکتسا 

، ىرابکتـسا ىاھلکـش  رد  ىنمـشد  نـیا  تـسین . دـیدرت  ىاـج  رگید  هـکنیا  مالـسا ؛ اـب  دـننکىم  ىنمـشد  و  لـئالد ؛ نـیا  هـب  دـندب  مالــسا  اـب  تـسا . مالــسا  هدـمع  عناـم 

میھاوخىمن هک  ام  دننک !؟ زاربا  ار  ناشدوخ  عضوم  راتفر ، نیا  هب  تبسن  اھناملـسم  درادن  اج  ایآ  بوخ ، تسھ . مھ  هناعبـس  هنامحرىب و  نینوخ ، نشخ ، ىتسینویھص ،

ىرابکتسا و وزغ  نیا  لباقم  رد  ناشعضوم  هک  دنیوگب  اھناملـسم  مینک . عضوم  مالعا  میھاوخىم  میگنجب ؛ اجنآ  ىروشک ، کی  تمـس  هب  میورب  میزادنیب  هار  رکـشل  هکم  زا 

دیاب همھ  تساجنامھ . شیاج  مالسا . تما  میظع  تاقیم  میظع و  عماجم  نیا  زا  ریغ  هکم ؛ زا  ریغ  دننک  عضوم  مالعا  دنھاوخب  رگا  تساجک  شیاج  تسیچ . ىتسینویھص 

ار نامدوخ  راک  ام  مینکىم . ام  دننکىمن ، اھنآ  رگا  دشاب . هتـشاد  دوجو  ىرادیب  نادجو  دـننک و  هجوت  تقیقح  نیا  هب  رگا  اھروشک ، ىاسور  ىهمھ  اھتلم و  ىهمھ  دـننکب ؛

اب مھ  نآ  تسا ؛ روشک  کی  عضوم  نایب  نیا ، تسا ؛ عضوم  مالعا  مھ  طقف  تسا . مھم  رایـسب  نیا  دننکىمن ؛ لمع  هفیظو  نیا  هب  نارگید  هکنیا  رطاخ  هب  مینکىمن  لیطعت 

مالعا نیا  زا  نامفدـھ  اـم  هک  دوشب  نشور  اـنعم  نیا  دراد ، دوجو  هک  ىتاـطابترا  نیا  رد  دوشب . میھفت  ناملـسم  ىاـھتلم  هب  تقیقح  نیا  دوشب  ىعـس  قطنم . لالدتـسا و 

ىمالـسا ىاھروشک  جاجح  رایتخا  رد  دوشب و  نایب  مھف  لباق  بسانتم و  تغل  اب  دوشب ، هتـشون  دوشب ، نیودـت  اھنیا  تسیچ ؟ تئارب  مـالعا  نیا  ىاـنعم  تسیچ و  تئارب 

. دوشب هتشاذگ 

هک دندرکىم  لایخ  تسا . هدشن  رتمک  تسا و  هدـش  رتشیب  قوش  نیا  زور  هب  زور  لاح ، هب  ات  بالقنا  لوا  زا  دوشىم . رتشیب  زور  هب  زور  بان  مالـسا  هب  قوش  ایند  رد  زورما 

لاس دـنچ  نیا  رد  هک  دیدینـش  دـندرکىم . لایخ  روطنیا  رگنرھاظ  ىحطـس و  ىاھمدآ  هدـع  کی  دـش ؛ مامت  تسـشن ، مھ  دـعب  دـش و  دـنلب  هک  دوب  ىاهلعـش  لثم  بالقنا 

دینیبىم دـینکىم  هاگن  امـش  هکىتقو  هلعـش  نآ  هک  دـندیمھفىمن  دـش . ىاهزوم  دـش ، شومارف  بـالقنا  دـش ، ماـمت  بـالقنا  دوب : اـھهنیمز  نیا  رد  ىتاریبعت  هچ  هتـشذگ 

. تسین ىندش  شوماخ  نامز ، لوط  رد  اھنآ  هدش و  نشور  هلعش  نآ  اب  هک  تسا  ىراگدنام  نیگنس و  ىاھهریگشتآ  نآ  تبون  هزات  تسا ، هتسشنورف 

، تسین مھ  ترفن  طـقف  تسا . هدـش  رتـشیب  زور  هب  زور  اـھنآ  ىاـھراتفر  اھتـسینویھص و  زا  ترفن  صوصخلاـب و  اـکیرما  زا  ترفن  رابکتـسا ، زا  ترفن  مالـسا  ىاـیند  رد  زورما 

تسا شیپ  لاس  هاجنپ  نیطسلف  نامھ  نیطـسلف ، هتبلا  دینکىم . هدھاشم  ار  ایاضق  نیا  نیطـسلف  رد  امـش  اذل  تسا . هدش  دایز  اھناملـسم  رد  مادقا  هب  لیم  ساسحا 

نآ هک  ىلاح  رد  دننک ؛ جالع  دنناوتىمن  رگیدمھ  اب  اھتـسینویھص  اکیرما و  هک  دش  لیدبت  ىاىوق  دنمورین و  ىهعومجم  هچ  هب  الاح  دـینیبب  دـندرک ؛ فرـصت  دـنتفرگ و  ار  نآ  هک 

تیاـنج ىنیرفآهعجاـف و  دـننکىم و  راتـشک  دـنراد  هنازور  دـنروآىم . راـشف  نیطـسلف  ىور  دـنراد  همھ  نیا  دنتـسھ . دـیدش  ىهرـصاحم  تحت  دـنرادن و  مـھ  زیچچـیھ  تـلم 

ىهقلح نیرتفیعـض  ناـنبل  دـندرکىم  لاـیخ  اـھنآ  دوـب . ناـنبل  ىاـسآهزجعم  بیجع و  ىهثداـح  نـیمھ  شزراـب  ىهنوـمن  کـی  دـنیآىمنرب . اـھنآ  ىهدـھع  زا  اـما  دـننکىم ؛

بزح هللا! درک  هچ  دندرک ، هچ  اھینانبل  دیدید  تساھهقلح ؛ نیرتىوق  زا  ىکی  هک  دش  مولعم  اما  تسا ؛ مالسا  ىایند  ىاھروشک 

نیا هک  ـالاح  تسا . رتـشیب  قـنور  هب  ور  ىمالـسا  ىاـھهزیگنا  ناملـسم و  ىاـھناوج  اھناملـسم ، هقطنم ، نیا  ماـمت  رد  رگید . روجکـی  مھ  ناتـسناغفا  ىرگید و  روـج  قارع 

. دننک رتشیب  زور  هب  زور  تسا - تئارب  هک  ار - عضوم  مالعا  نیا  هکنیا  هب  دنوشب  قیوشت  اھناملسم  دیاب  تسھ ،

جح  / ١٠/٠٨/١٣٨۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ىادص اب  اھتلم  نیا  ىهمھ  ىوس  زا  دـناوتىم  ادـن  نیا  هک  تسا  ىئهطقن  اھنت  جـح  مسوم  تسا . ناملـسم  ىاھتلم  ىهمھ  ىرطف  ىبلق و  ىادـن  ناکرـشم  زا  تئارب  زورما 

. دنکفا نینط  دنلب 

جح  / ٠٩/٢٧/١٣٨۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

طرش ادخ ، هب  نامیا  رانک  رد  ار  توغاط  زا  ىرازیب  تشارفارب و  ار  دیحوت  مچرپ  روز ، رز و  ارنادنوادخ  نامز و  ناربکتسم  ربارب  رد  هلآ  هیلع و  ىلص هللا  ىفطصم  دمحم  ترـضح 

« نیکرشم زا  تئارب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ناکرـشم و زا  تئارب  تسا . گرزب  ىاھـسرد  نیا  ىریگارف  ىناوخزاب و  جح ،  .. ىقثولا هورعلاب  کسمتـسا  دـقف  اب  نموی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  درمـش : ىراگتـسر  تاجن و 

وا و درط  ىمر و  ناطیـش و  زا  تئارب  و  وا ، هار  رد  شالت  ىعـس و  ادـخ و  هب  ندرپس  لد  رگـشیامن  جـح ، ىاج  ىاج  تسا . نانموم  جـح  رب  مکاح  حور  نارگتب ، اھتب و  زا  ىرازیب 

ىقیقح و ىردارب  تدـحو و  ندـش  هتـسجرب  و  ىرابتعا ، ىعیبط و  ىاھتوافت  نتخابگنر  هلبق و  لھا  ماجـسنا  داحتا و  رھظم  جـح ، ىاـج  ىاـج  و  تسوا . ربارب  رد  ىریگهھبج 

. تسا اھنآ  ىنامیا 

. مینک ىزیرهمانرب  دوخ  ىهدنیآ  ىگدنز و  ىارب  نآ  ساسا  رب  میریگارف و  دیاب  ناھج  ىهطقن  رھ  زا  ناناملسم  ام  هک  تسا  ىئاھسرد  اھنیا 

جح  / ١٣٨٨/٠٨/٠۴ ناراکردناتسد  نارازگراک و  رادید  رد  تانایب 

، لـماک ىهتـسب  کـی  تروص  هب  شداـعبا ، ىهمھ  اـب  ار  جـح  هک  تسا  نیا  ىهدـنھدناشن  نیا  تسا . غیلبت  روضح ، نیا  سفن  تسا . ىگرزب  غـیلبت  تئارب  مسارم  رد  روـضح 

. دیدرک لوبق  امش 

تیالو تابثا  تسا ؛ جح  دیحوت ، رھظم  تسا . ىفن  ىکی  تسا ، تابثا  ىکی  تسا ؛ ریغ هللا  هلا  ىکی ال  تسا ، ىکی هللا  تسا : زج  ود  شدوخ  دـیحوت  تسا . دـیحوت  جـح  رد 

. تسا تئارب  نامھ  نیا  ریغ هللا . تیالو  ىفن  هللا و 

جح  / ١٣٨٨/٠٩/٠۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نیمرح ىهعمج  ابطخ  هب  دناهتفای و  روضح  ىھلا  داعیم  نیا  رد  هک  ىمالـسا  ىاھروشک  ابطخ  املع و  هب  صوصخب  دنمتداعـس و  نایجاح  مومع  هب  بناجنیا  دـکوم  ىهیـصوت 

دنیوگزاب و دوخ  ناعمتسم  ىارب  ار  مالسا  نانمشد  ىهئطوت  ناوت ، ىهمھ  اب  دنسانشزاب . ار  دوخ  ىروف  ىزورما و  ىهفیظو  هلئـسم ، تسرد  مھف  اب  هک  تسا  نآ  نیفیرش ،

نانمـشد ناربکتـسم و  رـس  رب  دنراد  دایرف  هزیگنا و  هچرھ  دنزیھرپب و  دـج  هب  دـماجناىم ، رگیدـکی  هب  ناناملـسم  نظوس  هب  هچنآرھ  زا  دـنناوخارف . داحتا  تفلا و  هب  ار  مدرم 

. دنناسر روھظ  هب  لمع  لوق و  رد  ار  نیکرشم  زا  تئارب  و  دنزیرورف . اکیرما  مسینویھص و  ىنعی  اھهنتف  سار  ىمالسا و  تما 

یمالسا  / ١٣٨٨/١٠/٢٩ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لاس رھ  مدرم  اھنویلیم  دندوب . مدرم  داحآ  دـنتفرگ ، نشج  دـندرک ، هتـسجرب  دـندرک ، مسجم  ار  بالقنا  درگلاس  هک  ىناسک  نآ  لاس  رھ  درذـگىم . ام  بالقنا  زا  لاس  ىس 

تسا نیا  شیانعم  نیا  تسیچ ؟ شیانعم  نیا  ار . بالقنا  دوبدای  ار ، بالقنا  زورلاس  ار ، بالقنا  دیع  دننکىم  مالعا  اھنآ  دنیآىم ؛ اھنابایخ  هب  روشک  رساترس  رد  نمھب   ٢٢

اھنآ هکنیا  رـس  دـنفرط . مدرم  اب  دنتـسھ ، ورهبور  مدرم  اب  بالقنا ، زا  ىهدـمآرب  ماظن  اب  نیفلاخم  بالقنا ، اـب  نیفلاـخم  تسا ؛ مدرم  داـحآ  ىاـھنامیا  هب  مئاـق  بـالقنا ، هک 

لزلزتم ار  نآ  دیآىم ، ىرتىوق  کی  درک ؛ لزلزتم  ىتینما  ای  ىسایس  ىاھشور  اب  ار  نآ  دوشن  هک  تسین  ىاىـسایس  ماظن  چیھ  الا  و  تسا ؛ نیمھ  دنوشىمن ، مھ  قفوم 

لزلزتم ار  ماظن  نیا  دـنناوتىمن  دنـشاب ، مھ  رتىوق  اھنیا  داصتقا و  تورث و  ىماظن و  ىتینما و  ظاحل  زا  هچرھ  شنیفلاخم  تسا ، مدرم  هب  ىکتم  هک  ىماظن  اـما  دـنکىم .

نیا تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  ار  ماظن  نیا  لصا  هک  تسا  ىلماع  ناـمھ  هب  ىکتم  تساـھنامیا ، هب  ىکتم  تسا ، مدرم  هب  ىکتم  ماـظن  نیا  هک  تسا  نیا  مھ  شرـس  دـننک ؛

. تسا ىمھم  زیچ  ىلیخ 

زور دننک . بارخ  ىوحن  هب  ار  نیا  دنناوتب ، رگا  تسا ، ىمدرم  روضح  هوبنا  هب  ىکتم  هک  ىمـسارم  رھ  دـش - هدـید  نوگانوگ  ىاھهبرجت  رد  لاسما  هکنیاامک  دـننکىم - ىعس 

راعـش لیئارـسا  عفن  هب  نیطـسلف و  ىهلئـسم  هیلع  دنوشىم ، ادیپ  ىاهدروخبیرف  هورگ  کی  ىدودعم ، هورگ  کی  دینیبىم  امـش  تسا ، لیئارـسا  اب  تیدض  ىارب  هک  سدق 

، ىمالسا ىروھمج  ماظن  هیلع  تکرح ، نیا  هیلع  دنیآىم  تسا ، ىئاکیرمآ  رابکتسا  زا  ناریا  تلم  ترفن  تئارب و  ناریا و  تلم  ىهضراعم  زور  هک  نابآ  هدزیـس  زور  دنھدىم ؛

؛ دراد تشحو  ىمدرم  ىهزیگنارپ  صلاخ  روضح  نیا  زا  ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نمشد  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  تسیچ ؟ شیانعم  نیا  دنھدىم ! راعش  تیمالسا  هیلع 

؛ تسا نشور  ناـشیریگتھج  ناریا  تلم  دـندحتم ، ناریا  تلم  نوگاـنوگ . ىـسایس  قئالـس  مدرم ، ناـیم  رد  دوـجوم  ىاھـشیارگ  ماـمت  رب  تسا  لمتـشم  هک  ىروـضح  نیا 

لباقم رد  هدش و  هتـسد  هتـسد  هدش و  هورگ  هورگ  ار  ناریا  تلم  دنھدب ؛ ناشن  قرفتم  ناشدوخ  تاغیلبت  رد  ار  مجـسنم  تکرح  نیا  ار ، دـحتم  ىریگتھج  نیا  دـنھاوخىم 

. درک هلباقم  دیاب  نیا  اب  تسا ؛ نیا  فدھ ، دننک . ىفرعم  ىساسا  ىلوصا و  لئاسم  رد  مھ 

جح  / ١٣٩١/٠٧/٠٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یاھهجھل اھنحل و  تاغل و  فونص  فلتخم ، یاھنابز  فلتخم ، یاھداژن  فلتخم ، یاھگنھرف  دنوشیم . عمج  اجنآ  رد  مالـسا  یایند  یهمھ  زا  اھناملـسم  هک  تسا  یئاج  جح 

تاعامتجا رد  نآ  یدام  ینامـسج و  لکـش  هک  تدـحو  نیا  ( ١ .) دـنقفتم دـنعمتجم ، اجنآ  رد  همھ  هفرع -  کرابم  یاعد  رد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماما  ریبعت  هب  نوگاـنوگ - 

نیا هب  تبـسن  دوجو ، قمع  زا  همھ  دنراد ؛ رارق  نمـشد  کی  لباقم  رد  دنراد ، رارق  رطخ  کی  لباقم  رد  هک  دننک  ساسحا  همھ  دنک ؛ ادیپ  قمع  دیاب  دوشیم ، هدید  جـح  گرزب 

. دوشیم رھاظ  اجنیا  جح ، رد  نیکرشم  زا  تئارب  یانعم  دنیوجب . تئارب  نمشد 

جح  / ١٣٩١/٠٧/٠٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دنسریم مھ  هب  فلتخم  دیاقع  بھاذم و  فلتخم ، ىاھهلحن  فلتخم ، ىاھهقرف  ناناملسم ، ىهمھ  هک  ىئاجنآ  ىنعی  تسا . ربمغیپ  کرابم  دوجو  ناناملـسم ، ىاقتلم  هک 

انعم رگید  اھنیا  وردنت و  طسوتم و  لدتعم و  فلتخم و  قرف  هعیـش و  ىنـس و  رگید  اجنیا  رد  تسا . ایبنالامتاخ  سدقم  دوجو  دـننکیم ، فارتعا  ناعذا و  تقیقح  کی  رب  همھ  و 

ناشن دراد  مالسا  ىایند  رد  نیا  زورما  دندحتم . قفتم و  ناج  لد و  اب  همھ  ىمالسا ، ىھلا و  دیاقع  بطق  نیا  هب  تبسن  روحم ، نیا  هب  تبسن  زکرم ، نیا  هب  تبـسن  درادن .

عمج اجنآ  رد  مالسا  ىایند  ىهمھ  زا  اھناملسم  هک  تسا  ىئاج  جح  دنکیم . ادیپ  انعم  جح  رد  نیکرـشم » زا  تئارب   » هک تساجنیا  درمـش . منتغم  دیاب  ار  نیا  دوشیم ؛ هداد 

هفرع کرابم  ىاعد  رد  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  ریبعت  هب  نوگانوگ -  ىاھهجھل  اھنحل و  تاغل و  فونص  فلتخم ، ىاھنابز  فلتخم ، ىاھداژن  فلتخم ، ىاھگنھرف  دنوشیم .

رد هک  دننک  ساسحا  همھ  دـنک ؛ ادـیپ  قمع  دـیاب  دوشیم ، هدـید  جـح  گرزب  تاعامتجا  رد  نآ  ىدام  ىنامـسج و  لکـش  هک  تدـحو  نیا  دـنقفتم . دـنعمتجم ، اجنآ  رد  همھ  - 

رھاظ اجنیا  جـح ، رد  نیکرـشم  زا  تئارب  ىانعم  دـنیوجب . تئارب  نمـشد  نیا  هب  تبـسن  دوجو ، قمع  زا  همھ  دـنراد ؛ رارق  نمـشد  کی  لباقم  رد  دـنراد ، رارق  رطخ  کی  لـباقم 

. دوشیم

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھلددب اھنیبجک و  زا  یضعب  تسا . نمشد  اب  لادج  رھظم  جح  اقافتا  تسین ؛ نمشد  اب  لادج  لادج " ال   " زا دارم  جحلا ، یف  لادج  قوسف و ال  ثفر و ال  الف  دندومرف : هکنیا 

رفک اب  لادج  تسا ، کرـش  اب  لادج  تسھ ، تئارب  رد  هک  یلادـج  نیا  دـینکیم ؟ اپرب  تئارب  مسارم  جـح  رد  ارچ  امـش  جـحلا ؛" یف  لادـج  ال   " هک دـنیوگب  روجنیا  دناهتـساوخ 

یاھلد لادج  تسا ، رگیدکی  اب  نینموم  لادج  تسا ، رگیدکی  اب  ناردارب  لادج  دشاب ، دیابن  جح  رد  هک  یلادج  نآ  تسا ؛ یمالسا  تایح  طوطخ  نیرتیـساسا  وزج  نیا  تسا ؛

نآ سکع  تسرد  میـشاب ؛ هتـشادن  مھ  یبلق  رفانت  میـشاب ، هتـشادن  ینابز  لادج  طقف  هن  هک  مینکب  یعـس  دیاب  دشاب . دیابن  لادج  نیا  تسا ؛ رگیدکی  اب  دیحوت  هب  دقتعم 

. دیشاب هتشاد  هجوت  ار  نیا  دنایمالسا ؛ یهعماج  رد  نآ  داجیا  ددصرد  مالسا  نانمشد  زورما  هک  یزیچ 

دندرک  / ٠٧/٠٢/١٣٩۴ مالعا  یمومع  یازع  زور  هس  انم ، رابتبیصم  یهثداح  لابند  هب  بالقنا  ربھر 

، دوش هدرمش  منتغم  اجهمھ  زا  نارازگجح  یهمھ  تکرـش  اب  دیاب  هک  تئارب  تصرف  و  تسا ؛ یخیرات  فیلکت  نیا  لدابت  روھظ و  هاگیاج  نیرترب  نآ ، هوکـشرپ  تاعامتجا  جح و 

. تسا فارطالاعماج  یهضیرف  نیا  رد  یسایس  کسانم  نیرتایوگ  زا  یکی 

« نیکرشم زا  تئارب   » 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 14هاگياپ  هحفص 11 
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جح  / ١۵/٠۶/١٣٩۵ مسوم  ندیسرارف  تبسانم  هب  ناھج  ناناملسم  هب  مایپ 

خر هب  ار  یھلا  لازیال  تردق  هب  نانآ  اکتا  یمالسا و  تما  تمظع  تسا ؛ هوکش  تدحو و  تیونعم و  تزع و  رھظم  تسا ، هدرک  هیدھ  ناناملسم  هب  مالـسا  هک  یمیھاربا  جح 

هتـسجرب دننکیم ، لیمحت  یرـشب  عماوج  رب  یللملانیب  ناردلق  نایوگروز و  هک  یفاعـضتسا  تراقح و  داسف و  بالجنم  اب  ار  نانآ  یهلـصاف  دشکیم و  نانمـشد  ناھاوخدب و 

. تسا نانموم  اب  تدحو  تفلا و  ناکرشم و  زا  تئارب  هاگیاج  تسا ؛ مھنیب » آمحر  رافکلا  ىلع  آدشا   » رھظم یدیحوت ، یمالسا و  جح  دزاسیم .

جح  / ٠٨/٠۵/١٣٩۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا تما  جح ، رد  تسا . نیا  شزار  ار ، تئاربیب  جح  دـنرادن  لوبق  هک  دـنتفگ  نومـضم  نیا  هب  راوگرزب  ماما  میدرک و  دـیکات  همھنیا  نآ  یور  ام  هک  تئارب  یهلئـسم  نیا 

یرگید روج  دـننک ، رکف  یرگید  روج  تسا  نکمم  اھتلود  بوعـش . اھتلم ، اقآ ؟ یـسک  هچ  قافتا  لوبق و  دروم  دـنک ؛ نایب  ار  دوخ  لوبق  قافتا و  دروم  حیحـص و  عضاوم  دـناوتیم 

. تسا رگید  زیچ  اھتلم  لد  اما  دـننکیم - تکرح  دـنریگیم و  شیپ  رد  ناشیاھتلم  تساوخ  زا  ریغ  یھار  هنافـساتم  ناملـسم  یاـھتلود  زا  یلیخ  مینیبیم  هک   - دـننکب لـمع 

. دننک زاربا  فلتخم  یایاضق  رد  ار  دوخ  عضوم  دنناوتیم  اھتلم  هک  تسا  ییاج  اجنیا 

قح ناشدوخ  هب  دناهدش ، خاتـسگ  دناهدش ، یرج  اھتسینویھـص  تسین . یکچوک  یهیـضق  نیا  تسا ؛ حرطم  سدق  یهیـضق  تسا ، حرطم  یـصقالادجسم  یهیـضق  نالا 

و دنوش ] دراو   ] دنراذگب ار  یاهدع  کی  زور  کی  دننک ، داجیا  عنام  زور  کی  دندنبب ، ار  رد  زور  کی  دـنریگب ؛ تخـس  اھناملـسم - رب  ینعی   - یـصقالادجسم نابحاص  رب  هک  دـناهداد 

یلعج بصاـغ و  مـیژر  یوـس  زا  تـسا  تحاـقو  اـھنیا  تـسا ، ییوررپ  اـھنیا  تـسا ، یخاتــسگ  اـھنیا  اـھراک ؛ لـیبقنیازا  دـنراذگب و  ینــس  طرــش  دـنراذگن ، ار  یاهدـع  کـی 

تما اجک  تسا . نیا  جح  تسا ، یتیفرظ  نینچ  کی  جـح  تسا ؛ عضوم  زاربا  یاج  اجنیا  دـپتیم . یـصقالادجسم  دای  هب  مالـسا  تلم  لد  هک  تسا  مولعم  بخ  تسینویھص .

هچ یـصقالادجسم  یهراـبرد  نیطـسلف و  یهراـبرد  اـھتلم  هک  دـنک  راـھظا  هکنیا  یارب  دـنکیم  ادـیپ  اـنم  رعـشم و  تاـفرع و  هنیدـم و  هکم و  مارحلاهللاتیب و  زا  رتھب  یمالـسا 

رد اـکیرمآ  زیمآترارـش  روـضح  دروـم  رد  اـکیرمآ ، یاـھتلاخد  دروـم  رد  دراد . یتـیفرظ  نینچ  کـی  جـح  اـجنیا ؟ زا  رتـھب  اـجک  دـننکیم ؟ رکف  روـجهچ  دـنھاوخیم و  هـچ  دـنیوگیم و 

میژر دوخ  مھ  یتسیرورت  یاھهاگتـسد  نیا  یهمھ  نیرترـش  هک   - اھنیا دـننام  یتسیرورت و  یریفکت و  یاھنایرج  نیا  نتخادـنا  هار  ام و  یهقطنم  رد  یمالـسا و  یاـھروشک 

یهمھ زا  همھ ،  - یمالـسا تما  هکنیا  یارب  تسا  اج  نیرتھب  جـح  تسا ؟ اـجک  اـھنیا  هب  تبـسن  عضوم  راـھظا  یاـج  تسا - وا  دوخ  رتثیبخ ، اـھنیا  یهمھ  زا  تسا ؛ اـکیرمآ 

. بلطم کی  نیا  دوب ؛ نیا  لابند  دیاب  تسناد ، ردق  دیاب  ار  نیا  جح ؛ تسا  یتیفرظ  نینچ  کی  دننک ؛ هدیقع  زاربا  دننک ، عضوم  زاربا  دنناوتب  اھروشک -

بالقنا  / ٠٧/١١/١٣٩۶ ربھر  اب  جح  ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید 

ار یغیلبت  یاھشیامھ  تاعامتجا و  تئارب ، مسارم  لیمک ، یاعد  نوچمھ  جـح ، رد  مدرم  اب  ناریا  یطابترا  یاھتیفرظ  ندرک  دودـحم  ای  لیطعت  یاهنماـخ ، هللاتیآ  ترـضح 

یمالسا یروھمج  نابز  زا  تقیقح  ندینش  هب  لیام  ناگبخن  زا  یرامشیب  دادعت  مالسا ، یایند  رد  زورما  دندوزفا : دندناوخ و  یمالسا  یروھمج  هیلع  یدوعـس  تلود  دنفرت 

نحل ذـفان ، تایبدا  اب  ار  لیمک  یاعد  دـنلب  نیماضم  مالـسا و  نانمـشد  زا  تئارب  برغ ، تیھام  یاشفا  یزیتسرابکتـسا ، نوچمھ  یمھم  لـئاسم  دـیاب  نیارباـنب  دنتـسھ ،

. دینک لقتنم  نابطاخم  هب  یتاغیلبت  نیون  یاھرازبا  قیرط  زا  قیمع  لالدتسا  بوخ و 

بالقنا  / ٠٧/١١/١٣٩۶ ربھر  اب  جح  ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید 

ار یغیلبت  یاھشیامھ  تاعامتجا و  تئارب ، مسارم  لیمک ، یاعد  نوچمھ  جـح ، رد  مدرم  اب  ناریا  یطابترا  یاھتیفرظ  ندرک  دودـحم  ای  لیطعت  یاهنماـخ ، هللاتیآ  ترـضح 

یمالسا یروھمج  نابز  زا  تقیقح  ندینش  هب  لیام  ناگبخن  زا  یرامشیب  دادعت  مالسا ، یایند  رد  زورما  دندوزفا : دندناوخ و  یمالسا  یروھمج  هیلع  یدوعـس  تلود  دنفرت 

نحل ذـفان ، تایبدا  اب  ار  لیمک  یاعد  دـنلب  نیماضم  مالـسا و  نانمـشد  زا  تئارب  برغ ، تیھام  یاشفا  یزیتسرابکتـسا ، نوچمھ  یمھم  لـئاسم  دـیاب  نیارباـنب  دنتـسھ ،

. دینک لقتنم  نابطاخم  هب  یتاغیلبت  نیون  یاھرازبا  قیرط  زا  قیمع  لالدتسا  بوخ و 

جح  / ٢۵/١٣٩٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، درک فشک  دـیمھف ، ار  جـح  زا  یدـیدج  یانعم  کی  راوگرزب ، ماما  تیادـھ  تکرب  هب  بـالقنا ، یزوریپ  زا  دـعب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  اـم  داـقتعا  تسا . همھ  هب  قلعتم  هبعک 

نآ لابند  دش و  نشور  دش و  راکـشآ  ناریا  تلم  یارب  جح  زا  یدیدج  میھافم  دنداد ، مایپ  راوگرزب  ماما  جح و  دـنتفر  یناسک  دـش و  زوریپ  بالقنا  هک  یلوا  لاس  زا  درک . کرد 

ادشا  » رھظم جح  تسا . ( ١ «) مھنیب امحر   » و رافکلا » یلع  ادشا   » رھظم هک  یجح  نیملـسم ، اب  مھافت  اب  هارمھ  جح  تئارب ، اب  هارمھ  جح  درک ؛ تکرح  تفرگ و  ار  میھافم 

یناھج راکبتـسا  مد  هب  ار  ناشدوخ  مد  اما  دننک ، داجیا  ییادج  دننک ، داجیا  فالتخا  ناردارب  نیب  هک  تسا  نیا  شلباقم  یهطقن  دشاب . دیاب  مھنیب » امحر   » و رافکلا » یلع 

هدومرف عیرشت  مدرم  ریخ  هب  سدقم  عراش  تسا و  هتساوخ  مدرم  یارب  تسا و  هتـساوخ  مدرم  زا  جح  هک  تسا  یزیچ  نآ  لباقم  یهطقن  نیا  دندنبب ؛ دننک و  لصو  اکیرمآ  و 

. داد ماجنا  یتسیاب  تلاح  نیا  اب  هیحور ، نیا  اب  ار  جح  تسا .

جح  / ٢۵/١٣٩٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، درک فشک  دـیمھف ، ار  جـح  زا  یدـیدج  یانعم  کی  راوگرزب ، ماما  تیادـھ  تکرب  هب  بـالقنا ، یزوریپ  زا  دـعب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  اـم  داـقتعا  تسا . همھ  هب  قلعتم  هبعک 

نآ لابند  دش و  نشور  دش و  راکـشآ  ناریا  تلم  یارب  جح  زا  یدیدج  میھافم  دنداد ، مایپ  راوگرزب  ماما  جح و  دـنتفر  یناسک  دـش و  زوریپ  بالقنا  هک  یلوا  لاس  زا  درک . کرد 

. تسا مھنیب » امحر   » و رافکلا » یلع  ادشا   » رھظم هک  یجح  نیملسم ، اب  مھافت  اب  هارمھ  جح  تئارب ، اب  هارمھ  جح  درک ؛ تکرح  تفرگ و  ار  میھافم 

مارحلا  / ٢٩/١٣٩٧/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

لباقم یهطقن  رد  نیا  و  دـناوخیمارف . داحتا  هب  ار  ناناملـسم  راکـشآ ، قطنم  اسر و  ناـبز  اـب  اـھلاس ، یهمھ  رد  هشیمھ و  یناـمز ، یهدودـحم  نیا  رد  ناـکم و  نیا  رد  جـح ،

راـتفر هب  زورما  دـننکیم . دـناهدرکیم و  قـیوشت  رگیدـکی  ربارب  رد  ییارآفـص  هب  ار  ناناملـسم  نارود ، نیا  رد  هژیوـب  اـھنارود و  یهمھ  رد  هـک  تـسا  مالـسا  نانمـشد  تساوـخ 

تسد هب  ناناملسم  راتـشک  نآ ، دولآتثابخ  شالت  تساوخ و  تسا . یزورفاگنج  نیملـسم ، مالـسا و  ربارب  رد  نآ  یلـصا  تسایـس  دیرگنب . راکتیانج  ربکتـسم و  یاکیرمآ 

یهنتف نیا  شتآ  و  ندرک ، بوکرـس  هناـمحریب  ار  موـلظم  حاـنج  وا  تسد  هب  ندرک ، یناـبیتشپ  ملاـظ  حاـنج  زا  نتخادـنا ، یناـمولظم  ناـج  هب  ار  یناـملاظ  تـسا . رگیدـکی 

یهفـسلف تسا  نیا  و  تسا ، یرایـشھ  نیا  زاسهنیمز  جح  دننک . یثنخ  ار  یناطیـش  تسایـس  نیا  دنـشاب و  رایـشھ  دیاب  ناناملـسم  ندرک . دـنتوزیت  هراومھ  ار  کانلوھ 

. جح رد  ناربکتسم  ناکرشم و  زا  تئارب 

جح  / ١٢/١٣٩٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ار جـح   » هک تسا  نیا  دوشیم  رداص  یمالـسا  قیاقح  هب  تبـسن  تالابمیب  یاھنابز  زا  یـضعب  زا  یھاگ  مھ  الاح  میتفنـشیم ، هشیمھ  هک  یگرزب  یاـھاطخ  یهلمج  زا 

رما نیا  تسا ، یـسایس  رما  کی  تدـحو  داجیا  تسا ؛ مالـسا  میلاعت  نیع  یـسایس ، روما  زا  میراد  مزال  جـح  رد  ام  هچنآ  دـینکن ؟ یـسایس  هچ  ینعی  دـینکن ؛» یـسایس 

عافد نارگید  نمی و  نیمولظم  لثم  مالـسا  یایند  نیمولظم  ای  نیطـسلف  تلم  زا  جح  رد  رگا  ام  ( ١ .) اوقرفت الو  اعیمج  لبحب هللا  اومصتعاو  تسا ؛ تدابع  نیا  تسا ، مالـسا 

نیا تسا ؛ بجاو  کی  تسا ، هضیرف  کی  شدوخ  مولظم  زا  عافد  یمالسا ؛ میلاعت  نیع  تسا  یتسایـس  اما  تسا  یـسایس  راک  کی  هتبلا  نیا  مینکیم ، تیامح  مینکیم و 

هللااشنا یھجو  نیرتھب  هب  دیاب  هک   - میھدیم ماجنا  ار  نآ  میزرویم و  رارصا  مینکیم و  هیکت  تئارب  یهلئسم  یور  هچنانچ  رگا  نیکرشم ؛ زا  تئارب  ای  دتفایم . قافتا  بجاو ] ]

« نیکرشم زا  تئارب   » 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 14هاگياپ  هحفص 12 
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مکنم اوآرب  انا  دننیکرشم ؛ زا  آرب »  » مھ نینموم  ( ٢ (؛ هلوسر نیکرشملا و  نم  یرب  نا هللا  تسا ؛ یمالسا  یهضیرف  کی  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا  دریگب - ماجنا  هلاسهمھ 

جح لمع  رد  تسا ، تسایـس  هلب ، تسا . نید  لام  اھنیا  یهمھ  ؛٣ ) هدحو اب  اونموت  یتح  ادبا  اضغبلا  هوادعلا و  مکنیب  اننیب و  ادـب  مکب و  انرفک  نود هللا  نم  نودـبعت  امم  و 

عنم دـنیایب  هکنیا  هلب ، تسا . یمھم  تاکن  وزج  اھنیا  هک  دـینیبب  تسا ؛ تدابع  نامھ  انیع  تسا ، ینید  فیلکت  نامھ  انیع  یـسایس  راـک  نیا  اـما  تسھ ، یـسایس  راـک 

اکیرمآ هب  دیرادن  قح  جح  رد  دنیوگب  هکنیا  ینیددـض ؛ تسایـس  ینید ، ریغ  تسایـس  اھتنم  تسا ، یـسایس  لمع  کی  مھ  نآ  یروج ، نیا  یـسایس  تاکرح  نیا  زا  دـننک 

امش هکنیا  اما  تسا . یمالسا  ریغ  یـسایس  تکرح  تسا ، یناطیـش  یـسایس  تکرح  اھتنم  تسا ، یـسایس  تکرح  کی  مھ ]  ] نیا تسا ، وربا  تمـشچ  یالاب  دییوگب 

یتاکن اھنیا  تسا . ینید  تسایس  نیا  تسا ؛ نید  نیع  هک  یتسایس  اھتنم  تسا ، یـسایس  تکرح  مھ  نیا  یمالـسادض ، رھ  زا  یکرـشم ، رھ  زا  دینک  تئارب  زاربا  اجنآ 

. مینادب جح  دروم  رد  ام  دیاب  هک  تسا 

جح  / ١٢/١٣٩٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

- دریگب ماجنا  هلاسهمھ  هللااشنا  یھجو  نیرتھب  هب  دیاب  هک   - میھدـیم ماجنا  ار  نآ  میزرویم و  رارـصا  مینکیم و  هیکت  تئارب  یهلئـسم  یور  هچنانچ  رگا  نیکرـشم ؛ زا  تئارب 

نود نم  نودبعت  امم  مکنم و  اوآرب  انا  دننیکرـشم ؛ زا  آرب »  » مھ نینموم  ( ۵ (؛ هلوسر نیکرشملا و  نم  یرب  نا هللا  تسا ؛ یمالـسا  یهضیرف  کی  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا 

، تسھ یسایس  راک  جح  لمع  رد  تسا ، تسایس  هلب ، تسا . نید  لام  اھنیا  یهمھ  ( ۶ (؛ هدحو اب  اونموت  یتح  ادبا  اضغبلا  هوادعلا و  مکنیب  اننیب و  ادـب  مکب و  انرفک  هللا 

تاکرح نیا  زا  دـننک  عنم  دـنیایب  هکنیا  هلب ، تسا . یمھم  تاـکن  وزج  اـھنیا  هک  دـینیبب  تسا ؛ تداـبع  ناـمھ  اـنیع  تسا ، ینید  فیلکت  ناـمھ  اـنیع  یـسایس  راـک  نیا  اـما 

تمشچ یالاب  دییوگب  اکیرمآ  هب  دیرادن  قح  جح  رد  دنیوگب  هکنیا  ینیددض ؛ تسایس  ینید ، ریغ  تسایس  اھتنم  تسا ، یسایس  لمع  کی  مھ  نآ  یروج ، نیا  یـسایس 

زا دینک  تئارب  زاربا  اجنآ  امش  هکنیا  اما  تسا . یمالسا  ریغ  یسایس  تکرح  تسا ، یناطیـش  یـسایس  تکرح  اھتنم  تسا ، یـسایس  تکرح  کی  مھ ]  ] نیا تسا ، وربا 

. تسا ینید  تسایس  نیا  تسا ؛ نید  نیع  هک  یتسایس  اھتنم  تسا ، یسایس  تکرح  مھ  نیا  یمالسادض ، رھ  زا  یکرشم ، رھ 

مارحلا  / ١٩/١٣٩٨/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

اھنارود ناربکتسم  یریگجاب  ییوگروز و  ربارب  رد  یگداتسیا  نامز و  رھ  تیغاوط  یاھداسف  اھیتشز و  اھمتـس و  اھیمحریب و  یهمھ  زا  یرازیب  ینعم  هب  هک  تئارب  نیئآ 

زا تئارب  ینعم  هب  اکیرمآ ، نآ  سار  رد  ناربکتـسم و  رفک  کرـش و  یهھبج  زا  تئارب  زورما  تسا . ناملـسم  مولظم  یاھتلم  یارب  یتصرف  جـح و  گرزب  تاـکرب  زا  یکی  تسا ،

میژر رـس  رب  یمالـسا  تما  بیھن  ینعم  هب  تسا ؛ ییاـکیرمآ  رتاوکـلب  شعاد و  لـیبق  زا  مسیرورت  یاـھنوناک  ندرک  موـکحم  ینعم  هب  تسا ؛ یزورفاگـنج  یـشکمولظم و 

لامـش ایـسآ و  برغ  ساسح  یهقطنم  رد  شنارایتسد  اـکیرمآ و  یاـھیزورفاگنج  تیموکحم  ینعم  هب  تسا ؛ نآ  ناگدـننککمک  ناـنابیتشپ و  تسینویھـص و  شککدوک 

ساـسا رب  ضیعبت  یتسرپداژن و  زا  یرازیب  ینعم  هب  تسا ؛ هدرک  دراو  ناـنآ  رب  ینیگنـس  یاھتبیـصم  هزور  رھ  هدـناسر و  تیاـھن  هب  ار  اـھتلم  ترارم  جـنر و  هک  تسا  اـقیرفآ 

تـسا یاهنالداع  هنابیجن و  هنادنمتفارـش و  راتفر  رباربرد  زیگناهنتف  زواجتم و  یاھتردق  زیمآتثابخ  یرابکتـسا و  راتفر  زا  یرازیب  ینعم  هب  تسا ؛ تسوپ  گنر  داژن و  ایفارغج و 

. دنکیم توعد  نآ  هب  ار  همھ  مالسا ، هک 

جح  / ٠٧/١٣٩٩/٠۵ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

نآ رد  هک  یاهعماج  تسا . یمالـسا  یهعماج  تسیز  نیدامن  شیامن  مالـسا و  هب  توعد  تسا ؛ نردـم  تیلھاج  نیا  ربارب  رد  مالـسا  دنمھوکـش  یهدـیدپ  یمیھاربا ، جـح 

داـسف و زا  یرود  یفارـشا ، تازاـیتما  ضیعبت و  زا  یرود  ضراـعت ، عزاـنت و  زا  یرود  تـسا ؛ هناـشن  نـیرترب  دـیحوت ، روـحم  درگ  رب  هتـسویپ  یتـکرح  رد  ناـنموم ، یتـسیزمھ 

یلصا فیاظو  رامش  رد  نامیا ، لھا  رئاعش  نتـشارفارب  نادنمتـسم و  هب  کمک  ناتـسدورف و  اب  یگتخیمآ  ناکرـشم و  زا  تئارب  ناطیـش و  یمر  تسا ؛ مزال  طرـش  یگدولآ ،

رد یمالـسا  یهعماج  زا  یلامجا  ریوصت  نیا  تسا . ییاھن  ینایم و  یاھفدـھ  وا ، یگدـنب  وا و  رکـش  ادـخ و  دای  اب  هارمھ  یمومع  حـلاصم  عفانم و  هب  نتفاـی  تسد  و  تسا ؛

نینچ هب  ندیـسر  یارب  هزراـبم  شـالت و  هب  قوـش  زا  زیربـل  ار  تمھ  اـب  ناملـسم  رھ  لد  اـعدا ، رپ  یبرغ  عـماوج  تیعقاو  اـب  نآ  یهسیاـقم  و  تسا ؛ یمیھاربا  جـح  یهـنیئآ 

. دزاسیم یاهعماج 

جح  / ٠٧/١٣٩٩/٠۵ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

هدرزآ نانآ  تثابخ  یرگمتس و  زا  یمالسا  تما  ناج  مسج و  زورما  دنایرگتراغ و  یـشکفیعض و  ملظ و  داسف و  نوناک  هک  تسا  یناربکتـسم  ربارب  رد  تردق  شیامزر  جح ،

ماما هک  تسا  نامھ  نیا  تسا ؛ جح  یاھفدـھ  نیرتمھم  زا  یـشخب  جـح و  حور  جـح و  تعیبط  نیا ، تسا . تما  مرن  تخـس و  یاھییاناوت  شیامن  جـح ، تسا . دولآنوخ  و 

یاـج هب  دـنھن و  ندرگ  نآ  هب  هناـقداص  دـنمانیم ، نیمرح  مداـخ  ار  دوـخ  هک  جـح  رما  ناـیلوتم  رگا  هـک  تـسا  ناـمھ  نـیا  و  دـیمان ؛ یمیھاربا  جـح  ار  نآ  ریبـک ، ینیمخ  لـحار 

. دنک لح  ار  مالسا  ناھج  زا  یگرزب  تالکشم  دناوتیم  دننیزگرب ، ار  یھلا  یاضر  اکیرمآ ، تلود  یدونشخ 

ناطیش رس  رب  دروآ و  دیدپ  اھینمشد  اھدیدھت و  ربارب  رد  هدحاو  دی  هک  یتدحو  تسا ؛ تدحو  رد  یمالسا ، تما  یمازلا  تحلصم  هشیمھ ، زا  شیب  هشیمھ و  دننام  زورما 

یھلا نامرف  ینعم  نیا  دنک . رپس  هنیـس  هناعاجـش  اھییوگروز ، ربارب  رد  دشک و  دایرف  اسآدـعر  یتسینویھـص ، میژر  شایریجنز  گس  رادـغ و  زواجتم و  یاکیرمآ  مسجم ،

وا زا  و  دـــنکیم ، یفرعم  ( ٢ «) مھنیب اـمحر  راـفکلا  یلع  ادـشا   » بوچراـھچ رد  ار  یمالـسا  تـما  مـیکح ، نآرق  ( ١ .) اوقرفت ـالو  اـعیمج  لـبحب هللا  اومـصتعاو  دوـمرف : هک  تسا 

ار ( ۶ «) ایلوا مکودـع  یودـع و  اوذـختت  ال   » و ( ۵ «) رفکلا همئا  اولتاـقف  ( » ۴ «،) ـالیبس نینموملا  یلع  نیرفاـکلل  لـعجی هللا  نلو  ( » ٣ «،) اوملظ نیذـلا  یلا  اونکرت  ـالو   » یهفیظو

مھم و یاھنامرف  نیا  دیامرفیم . رداص  ( ٧ «) مکراید نم  مکوجرخی  ملو  نیدلا  یف  مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  مکٰھنی هللا  ال   » مکح دنک ، صخشم  ار  نمشد  هکنیا  یارب  و  دبلطیم ،

. دوش هدرپس  یشومارف  تسدهب  هدنامادج و  ناناملسم  ام  یشزرا  یرکف و  یهموظنم  زا  دیابن  زگرھ  زاستشونرس ،

ناناوج ناگبخن و  هجوت  ینعم  هب  یمالـسا  یرادیب  زورما  تسا . نآ  شیدناحالـص  زوسلد و  ناگبخن  تما و  سرتسد  رد  یـساسا  لوحت  نیا  یهنیمز  هشیمھ  زا  شیب  زورما 

نیرتهتـسجرب شیپ  لاس  هاجنپ  شیپ و  لاس  دص  رد  هک  مسینومک  مسیلاربیل و  زورما  تسا . یندشن  راکنا  تقیقح  کی  دوخ ، یونعم  یتفرعم و  یاھییاراد  هب  ناملـسم 

یرگید نیا  رب  ینتبم  ماظن  و  دیشاپورف ، کی ، نآ  رب  ینتبم  ماظن  تسا ؛ هدش  راکشآ  اھنآ  ریذپاننامرد  بویع  هداتفا و  هولج  زا  یلکب  دشیم ، هدرمش  برغ  ندمت  یاھناغمرا 

. تسا یشاپورف  فرش  رد  قیمع و  یاھنارحب  ریگرد  مھ 
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