
نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

اب هک  دنک  تیبرت  ار  ییاھ  ناسنا یراگزور ، رد  تسناوت  هک  تسا  ینآرق  تایآ  نیمھ  دش . دـھاوخ  نیا  زا  رتشیب  رت و  یوق ام  تماقتـسا  هدارا و  مینکب ، لمات  نآرق  تایآ  رد  رگا 

متـسیب نرق  تیلھاج  نردم و  تیلھاج  تیلھاج  ملظم  نردـم  یایند  اب  هک  دومن  زھجم  درک و  راداو  ار  ام  گرزب  تلم  هک  تسا  فراعم  نیمھ  دـنزیتسب . تاملظ  رفک و  یایند 

. دنوشب رت  کیدزن ینآرق  قیاقح  نآرق و  هب  زور  هب  زور  ام  تلم  هک  میراودیما  دنک . هلباقم 

١٣۶٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  تانایب 

باوج رد  دـنک . فیـصوت  ار  راوگرزب  نآ  هک  دنتـساوخ  ملـسوهلاوهیلعهللایلص ) ) مرکا ربمایپ  نارـسمھ  زا  یکی  زا  دوب . اـم  بـالقنا  یاھـشزرا  زا  ییهمـسجم  اـم ، راوگرزب  ماـما 

یگدنز و رد  مسجم  بان  مالسا  مسجم ، یبالقنا  مالسا  وا  هک  مینک  ضرع  دیاب  نامراوگرزب  ماما  یهرابرد  زورما  ام  دوب . مسجم  نآرق  ینعی  (. ١ «) نارقلا هقلخ  ناک  : » تفگ

ریظنیب یراک  تفرگ ، ماجنا  نارود  نیا  رد  راوگرزب  نیا  تسد  هب  هک  یراک  داد . شاداپ  وا  هب  مھ  لاعتم  یادخ  دوب . ادـخ  یارب  یناف  زین  اھیریگمیمـصت و  تاساسحا و  قالخا و 

. دوب هدادن  ماجنا  یمیظع  تکرح  نینچ  یسک  مزعلاولوا ، ناربمایپ  راک  زا  دعب  دوب .

یماظتنا  / ١٣٧٠/١١/٠٢ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

وا قالخا  ( ١ (؛» نارقلا هقلخ  ناک   » هک تفگ  باوج  رد  وا  نک ؛ فیصوت  ام  یارب  ار  ادخ  لوسر  قالخا  هک  دندیسرپ  ملـسو ) هلاوهیلعهللایلـص  ) ادخ لوسر  نارـسمھ  زا  یکی  زا 

راوگرزب نآ  دوجو  رد  وا  دـیناوخیم ، هدیدنـسپ  بوخ و  نسحتـسم و  تروص  هب  ناـسنا  کـی  تاـیقلخ  راـتفر و  لـمع و  شور و  هب  عـجار  نآرق  رد  امـش  هچرھ  ینعی  دوـب . نآرق 

یهمھ اـم و  زونھ  دوریم . شیپ  تدـش  اـب  دراد  زونھ  دومن ، باـترپ  خـیرات  یاـضف  رد  وا  هک  ییوگ  نآ  درک ، زاـغآ  وا  هک  یتـکرح  نآ  هک  دـش  مھ  نیمھ  دوب . روـلبتم  مسجم و 

. میوریم شیپ  داد ، تکرح  ار  نآ  شیپ  یدنا  نرق و  هدراھچ  هک  ناشنزجعم  یونعم و  تسد  نآ  تاکرب  زا  میراد  ملاع  نیملسم 

انتعایب ایند  فراخز  هب  اـم  رگا  مکلاـمعاب .»  » ینعی ( ٢ (؛» مکتنـسلا ریغب  سانلا  هاعد  اونوک  « ؛ مینکیم توعد  نآ  هب  مییوگیم و  هک  دـشاب  یزیچ  نآ  قبط  دـیاب  اـم  قـالخا 

یمالـسا و لوـصا  ینید و  لوـصا  هب  ار  ناـمدوخ  یدـنبیاپ  اـم  رگا  میتشاذـگ ، تباـث  مدـق  میتـسھ ، نآ  غـلبم  یعاد و  میدـقتعم و  نآ  هـب  هـک  ییاـھھار  نآ  رد  اـم  رگا  میدوـب ،

یلیخ تقو  نآ  درک ؛ دـھاوخ  رثا  دوشیم ، هدـنکارپ  هک  یطیحم  رد  ام  فرح  میداد ، ناشن  المع  تسا ، ررقم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  هک  هچنآ  راوگرزب و  ماما  تاشیامرف 

. درک دھاوخ  راداو  ییاوامھ  یماگمھ و  یگنھامھ و  هب  ار  نارگید  لمع ، یهبذاج  سفن  هکلب  دوب ؛ دھاوخن  روز  راشف و  رارصا و  هب  جایتحا 

(ع)  / ٠٨/١٧/١٣٧۴ نیسح ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

، اذـل دـیورب . شیپ  دـیاب  سپ ، تسا . نشور  امـش  لد  مشچ و  تسا . هداـمآ  تفرـشیپ  طـیحم  دـینآرق . ی  هدـش تـیبرت دـمحب هللا ، دـیتسھ . یبـالقنا  نموـم و  ناوـج ، اـمش 

یونعم و ندوب ، یماـظن  ندوب ، یملع  ینعی  یلبق ، ی  هدـش هتفگ نیزاوم  لوصا و  ناـمھ  رب  نم  دـندرک ، یروآداـی  هاگـشناد ، هدـنامرف  رادرـس  ناـمزیزع ، ردارب  هک  روط  ناـمھ

. مزرو یم دیکات  ندوب ، تفرشیپ  لاح  رد  مئاد  و  ندوب ، ینافرع 

شترا  / ٠٨/٠۶/١٣٧۵ ینیمز  یورین  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

ندـییور و لاح  رد  دـنمورب  یاھلاھن  یمالـسا ، میلاعت  نآرق و  تکرب  هب  هشوگ ، رھ  رد  یمالـسا ، ناریا  تعـسو  هب  یا  هدـنلاب میظع و  یھلا  عرزم  رد  هک  میرازگـساپس  ار  ادـخ 

هتخانـشان و یاھنیمزرـس  اھناسنا  دوش ؛ یم افوکـش  دشوج و  یم اھدادعتـسا  هک  تسا  نیمھ  رد  یمدرم ، یناسنا و  یمالـسا و  یھلا و  ماظن  کی  تکرب  تسا . ندـیلاب 

قح و تمحر  ناراب  دادعتـسااب و  نیمزرـس  ار ، یھایگ  عرازم  هک  روط  نامھ دور . یم شیپ  لامک  تمـس  هب  جیردتب ، هعماج ، دننک و  یم یط  ار  یرـشب  لماکت  زا  یا  هدومیپان

یمالسا و ینآرق و  تیبرت  اب  لقتسم ، دازآ و  روشک  کی  مھ ، یرشب  یناسنا و  عرازم  رد  دزاس ؛ یم اھلگ  اھ و  هویم زا  ینامک  نیگنر  دنک و  یم افوکش  رھام ، نابغاب  تیبرت 

. دنک یم ادیپ  ار  ییافوکش  یگدنلاب و  نیمھ  مالسا ، ینارون  فراعم  ماکحا و  تمحر  ناراب 

نآرق  / ١٣٧٧/٠٩/٠١ تاقباسم  یهیماتتخا  مسارم  رد  تانایب 

نآ دنناوخب  ور  زا  ار  نآرق  دنتـسناوت  یم هک  یناسک  دندوبن . انـشآ  نآرق  اب  ام  مدرم  توغاط ، میژر  ی  هرود رد  تسا . نآرق  نتم  اب  ییانـشآ  نآرق ، هب  لماک  لمع  یارب  لوا  مدـق 

ینموم ردام  ردپ و  تقو  کی رگا  دنتـشادن . ییانـشآ  نآرق  اب  چیھ  دندوب ، هدرک  ادیپ  دـشر  یولھپ  ی  هرود سرادـم  رد  هک  یناسک  ناناوج و  دـندوب . دودـحم  طلغ  تروص  هب  مھ 

، هعماج یاضف  رد  نآرق  دوبن ؛ ینآرق  تیبرت  تیلوئـسم  لماح  زور ، نآ  رد  ام  سرادـم  دـنتفرگ . یم دای  ناشدوخ  دنتـشاذگ و  یم ینآرق  ی  هرود یا  هشوگ رد  ار  اھ  نآ دنتـشاد ،

رگید یاھرھش  رد  دندوب . دودعم  تئارق  ای  دیوجت ، داد  یم سرد  اھ  نآ هب  یداتـسا  دنتـسشن و  یم مھ  رود  رفن  دنچ  هک  نآرق  یاھ  هرود گرزب ، نارھت  رھـش  نیا  رد  دوب . بیرغ 

نتم نتفرگ  دای  لوا ، مدـق  دراد . هرطیـس  اـم  روشک  رد  نآرق  زورما  دـناشچ . یم اـھماک  هب  ار  دوخ  توـالح  نآرق ، روضح  دوش ، یم هعماـج  دراو  نآرق  یتقو  دوب . روط  نیمھ مھ 

، شزرو دـیھاوخب  رگا  هک  روـط  نیمھ رگید  زیچ  همھ  لـثم  دـنریگ  رارق  جوا  رد  دـیاب  یا  هدـع دـنزومایب ، ار  نآرق  همھ  میھاوـخب  رگا  دوـش . داـیز  زور  هب  زور  دـیاب  نیا  تسا و  نآرق 

یتسیاب دنک ، ادیپ  جاور  اھدرم  اھنز و  نیب  اھگرزب ، نیب  اھ ، هچب نیب  اھ ، هناخ رد  نآرق  دـیھاوخب  رگا  دـیرادھگن . مدرم  مشچ  ولج  ار  نامرھق  یا  هدـع یتسیاب  دوش ، یناگمھ 

؛ تسا زیزع  اھ  نیا یاھلد  اھبل و  تسا ، زیزع  اھ  نیا نابز  دـنزیزع . اھ  نیا دـننآرق ، لماح  اھ  نیا مینک . یم مارتحا  اھ  نیا هب  ام  هک  تسا  نیا  دـینک . مارتحا  ار  ینآرق  ناـنامرھق 

یبرع نابز  هب  هک  یناسک  یارب  نآرق ، ی  هملک هملک  ی  همجرت میھافم و  ندیمھف  نآرق ، ظفح  دوش ؛ یمن مامت  اجنیا  اما  نآرق ! نابرق  هب  ام  ناج  تسا . سونام  نآرق  اب  نوچ 

ی هرھب دـنکن ، ربدـت  رگا  تسا ، دـلب  بوخ  مھ  ار  یبرع  ظافلا  هک  یـسک  نآ  یتح  تسا . مزال  ربدـت  تقو  نآ  دـیدیمھف ، ار  نآرق  تاملک  هک  یتقو تسا . مزال  دـنرادن ، ییانـشآ 

. درک ربدـت  نآ  رد  دـیاب  تسا ؛ یگرزب  نخـس  نیا  تسا ، یقیمع  نخـس  نیا  ینآرق  میھاـفم  رد  ندیـشیدنا  ینعی  ربدـت  تسا  مزـال  ربدـت  نآرق ، رد  درب . دـھاوخ  نآرق  زا  یمک 

دیاب دیمھف ، ار  نآ  دیاب  درک ، تقد  نآ  رد  یتسیاب  اذل  شمیھافم  طقف  هن  شظافلا ، ینعی  تسا  یھلا  سدقا  تاذ  لام  مھ  نآ  تاملک  تسا . یھلا  سدقا  تاذ  نآ ، ی  هدنیوگ

. نآرق نتم  اب  سنا  اب  رگم  دوش ، یمن لصاح  اھ  نیا درک . روغ  نآ  رد 

١٣٧٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھد  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

نیا رد  دوب . هدش  هدید  البق  هک  هچنآ  زا  دوب  رتمیظع  رت و  مھم بتارم  هب  نم  رظن  هب  دش ، هدـھاشم  ماما  یدوجو  داعبا  زا  یمالـسا ، ماظن  لیکـشت  زا  دـعب  ی  هرود رد  هک  هچنآ 

ی هرھچ هرھچ ، کی  تسا ؛ رادـمامز  ربھر و  ی  هرھچ هرھچ ، کی  تموکح ، نارود  رد  دوش : یم هدـھاشم  هرھچ  ود  دـعب و  ود  رد  زاتمم  هتـسجرب و  تیـصخش  نیا  ماـما  نارود ،

هلآ و هیلع و  یلـص هللا  متاخ  ربمایپ  لثم  یربمایپ  رد  زج  نامیلـس ، دواد و  لـثم  رد  زج  ناربماـیپ ، رد  زج  هک  تسا  ییاـھراک  نآ  زا  مھاـب ، ود  نیا  بیکرت  فراـع . دـھاز و  کـی 

. میدید میدوب و  شدھاش  کیدزن  زا  هک  مھ  ام  هدرک ؛ سمل  ار  اھ  نآ یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  یقیاقح  اھ  نیا دـنک . ادـیپ  رگید  دـناوت  یمن ناسنا  ملس 

؛ دیدنـسپ یم تساوـخ و  یم لـیبق  نیا  زا  ییاـھ  ناـسنا تیبرت  یارب  ار  یمالـسا  ماـظن  درک ؛ یم توـعد  ار  همھ  یزیچ  نینچ  هب  ماـما  تسا . نیا  ینآرق  یمالـسا و  تیبرت 

نیگمھس جاوما  دوب . لدایرد  راکتبا و  اب  ریبدتاب ، تماھشاب ، رایشوھ ، یدرم  راوگرزب  ماما  ربھر ، رادمامز و  مکاح و  کی  ی  هرھچ رد  دوب . نآ  یالعا  رھظم  وا  دوخ  هک  روط  نامھ

ی همھ رد  دـنک . راداو  هثداح  نآ  لباقم  رد  عوضخ  هب  ار  وا  دـھد و  تسکـش  ار  وا  دـناوتب  هک  دوبن  ینیگنـس  ی  هثداح چـیھ  دـندش . یم بوسحم  یتیمھا  مک زیچ  وا  لباقم  رد 

نآ گنج ، نآ  ثداوح  نیا  زا  مادـک  چـیھ دوب . رتگرزب  اھ  نآ ی  همھ زا  ماما  دوب  مھ  دایز  یلیخ  هک  دـمآ  شیپ  راوگرزب  نآ  یربھر  ی  هلاـس هد ناـمز  رد  هک  یتخـس  خـلت و  ثداوح 

فلتخم یاھلکـش  اـب  نانمـشد  هک  یبـیرغ  بیجع و  میظع و  یاـھراک  نآ  یداـصتقا ، ی  هرـصاحم نآ  بیرغ ، بـیجع و  یاـھرورت  نآ  اـتدوک ، یاـھ  هئطوـت نآ  اـکیرما ، ی  هـلمح

« ينآرق تیبرت   » 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 3هاگياپ  هحفص 1 
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مدرم ارآ  هب  اتقیقح  دوب ؛ مدرم  هب  دـقتعم  وا  دوب . رتگرزب  رت و  یوق ثداوح ، نیا  ی  همھ زا  وا  دـنک  تسکـش  فعـض و  ساسحا  راـچد  ار  گرزب  درم  نیا  تسناوت  یمن دـندرک  یم

مدرم هب  تشاد ؛ هقالع  بلق  میمـص  زا  مدرم  هب  درک  مھاوخ  تبحـص  یرـصتخم  هراب  نیا  رد  مود  ی  هبطخ رد  نم  هک  تشاد  داـقتعا  مدرم  یار  هب  رظن و  هب  وا  تشاد . داـقتعا 

. تشاد یم تسود  ار  اھ  نآ دیزرو و  یم قشع 

روشک  / ٢٨/١٣٨٠/٠۶ ناوجون  لاھنون و  نآرق  نایراق  ناظفاح و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هزرابم نآرق  شرتسگ  اب  ام  روشک  رد  لاس  یاھلاس  دینادب ، نازیزع  امـش  تسا . هدـش  ریگارف  روشک  رد  نآرق  ملعت  میلعت و  تکرباب  جاوما  دـمحب هللا  هک  میلاحـشوخ  یلیخ 

دودـحم ار  نآ  شخپ  نآرق و  گنھآ  دنتـشادرب و  تامیلعت  زکارم  زا  ار  نآرق  سرد  یدامتم ، یاھلاس  دوش . شومارف  کورتم و  نآرق  هک  دـندرک  یراک  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  دـندرک ؛

دوب نیا  اھ  نآ دصق  یولھپ . ی  هدولآ راکھنگ و  دساف و  میژر  ینعی  دندوب ؛ هدش  طلـسم  روشک  نیا  رب  ناگناگیب  روز  اب  هک  یناسک  نامھ  دندرک ؟ ار  راک  نیا  یناسک  هچ  دندرک .

. دـندرک ارجا  یزیر و  همانرب ار  راک  نیا  هک  دـندوب  اـھ  نآ دـنھد . رارق  یبرغ  راوخ  ناـھج یاھتردـق  راـیتخا  رد  یتسدود  شا ، یداـم یناـسنا و  عباـنم  ی  همھ اـب  ار  روشک  نیا  هک 

. دندرک یم هزرابم  نآرق  اب  اذل  دنھد ؛ ماجنا  یتحار  هب ار  دوخ  راک  نانئاخ ، دراذگ  یمن ینآرق  تیبرت  ینآرق و  رکف  نآرق ، میلاعت  دنتسناد  یم

ثعبم  / ٢٩/١٣٨٨/٠۴ دیعس  دیع  زورلاس  رد  تانایب 

اھنآ هب  ناـسنا  لـماکت  هب  ور  هدوسآ و  یگدـنز  هک  تسا  یئاـھزیچ  اـھنیا  دوب . ینوناـق  تیبرت  یقـالخا و  تیبرت  ینـالقع و  تیبرت  یهصرع  هب  مدرم  توعد  عقاو  رد  تثعب  نیا 

. تسا دنمزاین 

)...(

تیبرت نیا  هب  ار  زاین  تیاھن  ام  زورما  تسا . یقـالخا  تیبرت  نیا ، دروآیم . رتولج  ار  هیکزت  ( ١ «،) همکحلا باتکلا و  مھملعی  مھیکزی و   » مھ نآرق  یهیآ  رد  تسا . قـالخا  ملح ،

یاھزاین اھنیا  ناملسم . عماوج  یمالسا ، گرزب  تما  مالسا ؛ یایند  یهمھ  رد  مھ  یئایفارغج ، یهدودحم  نیا  رد  یمالـسا  یهعماج  ناریا ، مدرم  ام  مھ  میراد ؛ یقالخا 

. تسام لوا 

تسا هدش  لقن  هشیاع  نینموملاما  لوق  زا  دوب . مالسا  مرکم  یبن  صخش  دوخ  مالسا ، ماکحا  یهمھ  هب  لماعلوا  ینوناق . طابـضنا  تسا ، ینوناق  تیبرت  نآ  لابند  هب  دعب 

وا هب  هک  دوبن  یزیچ  ینعی  دوب . نآرق  مسجت  وا ، یگدنز  وا ، راتفر  وا ، قالخا  ( ٢ (؛» نآرقلا هقلخ  ناک  : » تفگ ربمغیپ -  راتفر  ربمغیپ ، قالخا  ربمغیپ -  هب  عجار  دندرک  لاوس  هک 

، مینک هسیاقم  میھاوخب  نامدوخ  یاھتراقح  اب  ار  تمظع  نآ  ام  هکنیا  هن  تسا . سرد  همھ  اھنیا  تسا ؛ سرد  اـم  یارب  شاهمھ  اـھنیا  دـنامب . لـفاغ  نآ  زا  وا  دوخ  دـنک ، رما 

. تساجنآ رایعم  تساجنآ ، صخاش  مینکیم ؛ تکرح  هلق  تمس  هب  اما  مینکیم ؛ تکرح  میراد  اھهنماد  رد  ام  تسا ، هلق  اجنآ 

نایراق  / ٠٣/١٣٨٨/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یناسک  یاھوگتفگ  رد  دوشب ، حرطم  داھج  ی  هلئسم دیابن  یسرد  باتک  رد  تسا ؛ مرج  داھج  ی  هلئسم حرط  یمالسا ، یاھروشک  زا  یـضعب  رد  دینیب  یم امـش  زورما 

، دننز یم هبرـض  ار  یمالـسا  داحتا  دننک . یم هلمح  ام  لمع  هب  اھزیچ و  نیا  هب  دوشب . حرطم  دیابن  تداھـش  مسا  داھج و  مسا  دنطبترم ، یتلود  یاھ  هاگتـسد اب  یوحن  هب 

عوضوم اھ  نیا ننـست ؛ لھا  نیب  نوگانوگ  قرف  ی  هلئـسم نایعیـش ، نیب  نوگانوگ  قرف  ی  هلئـسم هعیـش ، ینـس و  ی  هلئـسم دننک ، یم نیبدـب  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  اھلد 

تدـحو لاثم  نیمھ  شلاثم  هک  دـنک ، یم تفلاخم  وا  اب  تسا ، ینآرق  میلعت  تیبرت و  روحم  هک  هچنآ  اب  اما  مفلاخم ، نآرق  اب  نم  دـیوگ  یمن تسا . مالـسا  نانمـشد  یاھراک 

نآ زا  ای  تدـحو - دـض  بمب  دـش - رجفنم  یبمب  اجکی  زا  مینیب  یم تقو  کی دـننک ، داجیا  داحتا  مالـسا  یایند  رد  ناردارب  نیب  هک  دنـشک  یم تمحز  ناھاوخریخ  ردـقچ  تسا .

. دنک یمن یقرف  فرط ؛ نآ  زا  ای  فرط 

روشک  / ١٣٨٨/٠٧/٢٨ هوژپنآرق  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

وا یگدـنز  رد  نآرق  زا  اما  تسا ، بوخ  شاینآرق  تامولعم  ناسنا  یھاگ  تسین . تامولعم  طقف  یگدـنز ؛ یارب  تسا  یمیھافم  ینآرق  میھاـفم  دـش ؛ نیجع  دـیاب  نآرق  اـب 

زا یکی  زا  هک  روط  نامھ  دـنک . ادـیپ  مسجت  ام  یگدـنز  رد  نآرق  هک  دـشاب  نیا  نامـشالت  دـیاب  ام  دـنتفگ . دـندرک ، هراشا  اـجنیا  رد  مھ  اـھمناخ  زا  یـضعب  تسین ! یرثا  چـیھ 

نیا دوب . مسجم  نآرق  ینعی  دوب ؛ نآرق  وا  قالخا  ( ١ (؛» نآرقلا هقلخ  ناک  : » هک دنتفگ  باوج  رد  ناشیا  دندیسرپ ، ربمغیپ  قالخا  یهرابرد  یتقو  مرکا  ربمغیپ  یهمرکم  تاجوز 

. دنک ادیپ  ققحت  ام  یهعماج  رد  دیاب 

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

یمالـسا بادآ  هب  بدوم  ناسنا  راتفر  شراتفر  تافرع - رد  انم ، رد  اھ - نیا لاثما  دـحا و  یادھـش  ترایز  رد  ای  عیقب ، رد  ای  یبنلا ، دجـسم  ای  مارحلا  دجـسم  رد  هک  یا  یجاح

عمج لـھا  تسین ، نآ  نیا و  هب  تناـھا  لـھا  تسا ، تبحم  لـھا  تسا ، عـضاوت  لـھا  تسا ، عوـشخ  لـھا  تسا ؛ ینآرق  تیبرت  هب  یاـبرم  هک  تسا  یناـسنا  راـتفر  تسا ؛

تـشپ مارحلا  دجـسم  رد  هک  دراد  تیاور  هک  میراد  مالـسلا ) مھیلع  ) همئا نامز  رد  تنـس  لھا  تعامج  زامن  رد  تکرـش  باوث  رد  تایاور  رد  ام  ردـق  نیا هقرفت . لھا  هن  تسا ،

هسیاقم ربمایپ  زامن  اب  ار  تعامج  ماما  نآ  زامن  قداص  ماما  هک  تسا  مولعم  تسیچ ؟ شیانعم  نیا  دیا . هدناوخ زامن  ربمغیپ  رـس  تشپ  هکنیا  لثم  دیناوخب ، زامن  اھ  نیا رس 

. دیھدب ناشن  ار  تدحو  المع  تسا . تدحو  شیامن  نیا  هچ ؟ ینعی  نیا  دیناوخب . زامن  وا  رـس  تشپ  دیوگ  یم اما  دنک ، یمن مھ  شدوخ  وریپ  کی  زامن  اب  هسیاقم  دنک . یمن

رد اھتعامج  زامن  رد  هک  درک  هیـصوت  یناریا ، یاھ  یجاـح ی  همھ اـھام ، ی  همھ هب  هاـگآ - رادـیب ، درم  نآ  داـب -) وا  رب  ادـخ  ناوضر  هک   ) اـم راوگرزب  ماـما  هک  دوب  رکف  نیمھ  یور 

همھ هک  تعامج  زامن  تقو  هک  دشابن  روج  نیا تسا . نیا  شقیداصم  زا  یکی  هک  دیشاب ، هتشاد  روضح  تاعامتجا  نیا  رد  دینک ؛ تکرـش  یبنلا  دجـسم  رد  مارحلا ، دجـسم 

. تسا رـضم  هک  تسا  یئاھزیچ  اھ  نیا تسھ . دوخ  ی  هناخرفاسم تمـس  هب  رزو - لمح  راب - لمح  لوغـشم  هک  یناریا  رئاز  کـی  هب  دـتفیب  یـسک  مشچ  دـنزامن ، لوغـشم 

نیا دیتسھ و  یناریا  رئاز  امش  هک  تسا  مولعم  هک  ردق  نیمھ  دیریگن ، مھ  سامت  دیشابن ، دلب  مھ  نابز  امش  تساھزیچ . نیرتالاب  زا  یکی  یمالسا ، بادآ  هب  بدوم  راتفر 

زا نیا  تساھ . نیمھ غیلبت  نیرتگرزب  تسا - هدش  باب  تساھلاس  دمحب هللا  هک  یلیمک  یاعد  نیا  دیرکذ - لھا  دـیئاعد ، لھا  دـیفیظن ، دـیمرتحم ، دـیبدوم ، دـیراد ؛ ار  راتفر 

. غیلبت دوش  یم نیا  دنزیر ؛ یم کشا  دننک ، یم رافغتسا  دننک ، یم عرضت  لاعتم  یادخ  شیپ  دننیشن  یم نموم  میظع  تیعمج  نیا  تسا . رت  مھم اھغیلبت  زا  یرایسب 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

اولتی مھنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  یذلا  وھ  : » دراد هراشا  هتکن  نیا  هب  دـندرک ، توالت  هسلج  نیا  لوا  هک  یتایآ  نیمھ  تسا . هیکزت  اب  هارمھ  میھاوخیم ، ام  هک  یملع  نآ 

ملع دوـبن ، هیکزت  رگا  هکنیا  یارب  هیکزت ؟ لوا  ارچ  تسا . نیا  مالـسا  تیبرت  نآرق ، تیبرت  نید ، تیبرت  تسا . هیکزت  لوا ، همکحلا .» باـتکلا و  مھملعی  مھیکزی و  هتاـیا و  مـھیلع 

یرگید زیچ  هعجاـف  زج  دریگب ، رارق  شکمدآ  ثیبـخ و  لددـب ، تنیطدـب ، ناـسنا  کـی  تـسد  رد  رگا  حالــس  نـیا  تـسا ؛ حالــس  کـی  تـسا ، رازبا  کـی  مـلع  دوـشیم . فرحنم 

رد یتقو  نآ  یتسیاب  ار  ملع  نیا  دشاب . هداوناخ  زا  عافد  مدرم ، قوقح  زا  عافد  اھناسنا ، زا  عافد  ی  هلیـسو حـلاص ، ناسنا  تسد  رد  دـناوتیم  حالـس  نیمھ  اما  دـنیرفآ ؛ یمن

. تسامش هب  نم  ی  هیصوت نیا  دشاب . هارمھ  هیکزت  اب  هک  تفرگ  تسد 

میرک  / ٠٣/٠٢/١٣٩۴ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  هرود  نیمود  ىس و  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ربمغیپ قالخا  یهرابرد  هک  تسا  هدش  لقن  ربمغیپ  یهمرکم  تاجوز  زا  تسا . نآرق  قالخا  هب  قلخت  فدـھ ، تسین ؛ فدـھ  تسا ، همدـقم  نآرق  توالت  دـش ؛ نآرق  لھا  دـیاب 

مزال نیا  دـشاب ؛ نآرق  قبطرب  ام  یـصخش  قلخت  ام ، قالخا  اـم ، راـتفر  دوب . مسجم  نآرق  ربمغیپ ، ینعی  دوب ؛ نآرق  ربمغیپ ، قـالخا  ( ١ (؛ نآرقلا هقلخ  ناک  دـناهتفگ : روجنیا 

« ينآرق تیبرت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دوشب ینآرق  دیاب  مھ  ام  یگدنز  طیحم  ام و  یهعماج  نآرق ، قبطرب  یصخش  یریگلکش  رب  هوالع  تسین ؛ نیا  مھ  طقف  تسا ؛ نیا  یهمدقم  توالت  تسا .

بالقنا  / ٠١/٢١/١٣٩۶ ربھر  اب  روشک  نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید 

ماکحا و دیاب  یمالـسا  ماظن  رد  دندرک : ناشنرطاخ  دـندناوخ و  قح  یهماقا  ینید و  ماظن  لیکـشت  ار  هناصلخم  یاھتدـھاجم  زا  ناربمایپ  فدـھ  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

. دشاب ینآرق  یاھهزومآ  رب  قبطنم  داعبا ، یهمھ  رد  هعماج  گنھرف  دوش و  هدایپ  یمالسا  یگدنز  کبس 

« : ینآرق تیبرت   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

نیعم  /   ١٣٨٧/١٠/٠١ هجیدخ  هدنسیون :  ناسنا /  ییافوکش  رد  ینآرق  تیبرت  یاھراکھار 

« ينآرق تیبرت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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