
مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/٢٧ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

امـش هک  یاهھبج  فص و  حانج و  رھ  زا  ار  نینموم  دوخ ، توق  تزع و  اب  دـنوادخ  میتسھ . ناماھنمـشد  زا  رتیوق  ام  دـننک . لزلزتم  دـنناسرتب و  ار  اـم  دـنناوتیمن  اھنمـشد 

ضرع دـنوادخ  هب  اـم  و  تساـم ، هـب  قـلعتم  تزع  میـشاب ، نموـم  رگا  اـم  تـسا . نینموـم  لوـسر و  ادـخ و  هـب  قـلعتم  تزع ، تـسا . هداد  رارق  رتیوـق  رتزیزع و  دـینک ، ضرف 

. مینموم یاهداد ، هدعو  ام  هب  هک  یاهدنیآ  وت و  هار  وت و  هب  ام  اراگدرورپ ! مینکیم :

مدرم  / ٠٨/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار هیحور  نیا  نینموملاـب .» هرـصنب و  کدـیا  یذـلا  وھ  « ؛ تسا هدرک  هسیاـقم  دوـخ  ترـصن  اـب  ار  نآ  هک  هدـناجنگ ، نموـم  تلم  کـی  عاـمتجا  رد  تمظع  ردـق  نآ لاـعتم  یادـخ 

، نانآ گرزب  لامآ  تسا . لمع  لباق  امـش  تسد  هب  ع )  ) ایلوا ایبنا و  یاھوزرآ  ی  همھ دـیراد ، ار  گرزب  یاھراک  ماجنا  یارب  یگدامآ  داحتا و  نیا  ناریا ، تلم  امـش  ات  دـیرادھگن .

هیقب هللا ترضح  روھظ  نارود  رد  طقف  یناھج  لدع  رارقتسا  تسا و  قح  یھلا  ی  هدعو هتبلا  دوب . ملاع  حطس  رد  ملظ  یدوبان  نافعضتسم و  تاجن  یناھج و  لدع  رارقتسا 

رب هتـسناوت و  نونکات  ناریا  تلم  هک  نانچمھ  دنک ؛ مھارف  تموکح  نآ  لیکـشت  یارب  ار  هنیمز  دـناوت  یم زرابم  نموم و  تلم  کی  اما  تفرگ ؛ دـھاوخ  ماجنا  ادـفلا ) هل  انحاورا  )

. تسا هدمآ  قیاف  تالکشم  زا  یلیخ 

مدرم  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یتردـق چـیھ  دـنک و  یمن دـیدھت  ار  بالقنا  تلم و  یرطخ  چـیھ  تسا ، هارمھ  مدرم  اب  یمالـسا  قیمع  نامیا  یتقو  ات  هدومرف ، هدـعو  نآرق  رد  لاـعتم  یادـخ  هک  روط  ناـمھ

. دروآ دراو  ناریا  دنمھوکش  بالقنا  یمالسا و  یروھمج  هب  یبیسآ  نیرتمک  دناوت  یمن

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

ایورلا هلوسر  قدص هللا  دقل  : » دومرف هک  تسویپ ، دـھاوخ  ققحت  هب  زین  مالـسا  راکادـف  نارای  ماما و  صلخم  نادـنزرف  امـش  ی  هراب رد  اش هللا  نا  شلوسر ، هب  ادـخ  ی  هدـعو

« نوفاخت نیرصقم ال  مکسور و  نیقلحم  نینمآ  اش هللا  نا  مارحلا  دجسملا  نلخدتل  قحلاب 

مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تاکرب مھیلع  انحتفل  اوقتا  اونما و  یرقلا  لھا  نا  ول  و  : » تسا یھلا  یهدعو  مھ  نیا  دش ؛ دھاوخ  ریزارس  ناتروشک  امش و  تمـس  هب  ملاع  تاکرب  تاریخ و  مامت  هللااشنا 

زا مھ  اب  شاداپ  ناونع  هب  ار  یونعم  یدام و  تاکرب  هک  تسا  نیا  یهتـسیاش  ناریا  تلم  افاصنا  داتـسرف . دھاوخ  ار  شیونعم  یدام و  تاکرب  لاعتم ، یادخ  (. ١ «) امسلا نم 

. دریگب ملاع  راگدرورپ 

مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مھیلع انحتفل  اوقتا  اونمآ و  یرقلا  لھا  نا  ول  و  : » تسا یھلا  ی  هدـعو مھ  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  ریزارـس  ناتروشک  امـش و  تمـس  هب  ملاع  تاـکرب  تاریخ و  ماـمت  اـش هللا  نا 

مھاب شاداپ  ناونع  هب  ار  یونعم  یدام و  تاکرب  هک  تسا  نیا  ی  هتسیاش ناریا  تلم  افاصنا  داتـسرف . دھاوخ  ار  شیونعم  یدام و  تاکرب  لاعتم ، یادخ  امـسلا .» نم  تاکرب 

. دریگب ملاع  راگدرورپ  زا 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تدحو رگا  تسا . هنحـص  رد  روضح  هملک و  تدحو  اھیزوریپ ، ی  همھ زمر  هک : دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـندرک ، یم دـیکات  نآ  یور  اھراب  اھراب و  نامراوگرزب  ماما  هک  ار  هلمج  نیا 

اھ نآ هب  دنوادخ  هتبلا  دندرک ، ظفح  دنتخانـش و  ار  زمر  نیا  مدرم  ی  همھ رگا  یلو  دراذگب ؛ ولج  هب  یماگ  تسناوت  دھاوخن  ناریا  تلم  دـشابن ، هنحـص  رد  مدرم  روضح  هملک و 

. تسا یھلا  یعطق  قدص و  قح و  ی  هدعو اھ  نیا هل . » ناک هللا  ناک   نم  « ، » انلبـس مھنیدھنل  انیف  اودـھاج  نیذـلا  و  : » هک تسا  یھلا  ی  هدـعو نیا  درک . دـھاوخ  کمک 

هک وا  حـیاصن  تاملک و  مھ  زورما  تسا . هدوب  ام  یارب  اھتمعن  نیرتگرزب  اعقاو  ریظن ، یب الاو و  ناسنا  ردـق و  یلاـع ربھر  نآ  راوگرزب  دوجو  تسا و  ناریا  تلم  اـب  ادـخ  دـمحب هللا 

. مینک لمع  اھ  نآ هب  اش هللا  نا  مینادب و  ار  ناشردق  دیاب  تسایبنا و  ادخ و  تاملک  نوچ  تسام ؛ یارب  تمعن  نیرتگرزب  هدنام ، یقاب  ام  یارب 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ام لباقم  رد  اھ  تردـقربا اھتردـق و  اـھ و  نمـشد هک  میتسناد  یم میدرک ، یم حرطم  ار  یعقاو  مالـسا  یاھراعـش  باـن ، مالـسا  راد  ملع زیزع و  ماـما  رـس  تشپ  اـم  هک  یزور 

قدنخ بازحا و  گنج  دندرک و  هرصاحم  ار  ربمایپ  ی  هنیدم فارطا  ناکرشم ، رافک و  ناقفانم و  اھیدوھی و  هک  یزور  نآ  دوب . هنوگ  نیمھ مھ  مالسا  ردص  رد  دننک . یم ییارآ  فص

هیلع اھدساف  اھریرـش و  اھدب و  هک  دندوب  هتفگ  ام  هب  شلوسر  ادخ و  تسین . یا  هزات زیچ  نیا ، هلوسر ؛ » اندعو هللا و  ام  اذھ  : » دـنتفگ یعقاو  نینموم  دـندروآ ، دوجو  هب  ار 

. دش رت  یوق ناشنامیا  دندید ، ار  یھلا  ی  هدعو قدص  نوچ  اھ  نآ نیاربانب ، دش . دنھاوخ  تسدمھ  امش 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تدحو رگا  تسا . هنحـص  رد  روضح  هملک و  تدحو  اھیزوریپ ، یهمھ  زمر  هک : دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـندرکیم ، دـیکات  نآ  یور  اھراب  اھراب و  نامراوگرزب  ماما  هک  ار  هلمج  نیا 

اھنآ هب  دنوادخ  هتبلا  دندرک ، ظفح  دنتخانـش و  ار  زمر  نیا  مدرم  یهمھ  رگا  یلو  دراذـگب ؛ ولج  هب  یماگ  تسناوت  دـھاوخن  ناریا  تلم  دـشابن ، هنحـص  رد  مدرم  روضح  هملک و 

. تسا یھلا  یعطق  قدص و  قح و  یهدعو  اھنیا  (. ٢ «) هل هللاناک  ناکنم  (، » ١ «) انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو  : » هک تسا  یھلا  یهدعو  نیا  درک . دھاوخ  کمک 

ىربھر  / ١۵/١٣۶٨/٠۵ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. میھدـب ماجنا  ار  طایتحا  تقد و  تیاھن  مینک  یم یعـس  مھ  فیلکت  صیخـشت  رد  میھد . یم ماجنا  اش هللا  نا  تسام ، یعرـش  فیلکت  مینک  یم ساسحا  هک  ار  یزیچ  نآ 

نآ اـت  مینک  یم هعلاـطم  ار  رما  بناوج  میوش . یمن یرگن  ناـسآ یراـگنا و  لھـس راـچد  اـش هللا  نا  فیلکت ، صیخـشت  رد  تسا . نیا  مناد ، یم ضرف  دوخ  یارب  نم  هک  یزیچ 

هنوگ چیھ نودب  میراذگ و  یم مکحم  اجنآ  رد  ار  اپ  میداد ، صیخشت  هک  یتقو میھدب . صیخشت  تسام ، شود  رب  تلم  یمومع  تیادھ  تمـس  رد  فیلکت ، ناونع  هب هک  یزیچ 

ناسنا هک  ییاھزیچ  نآ  تیاعر  نودب  یا و  هدنھدرادشھ رطخ  هدننکدیدھت و  چیھ  ملاع و  یماظن  یـسایس و  تردق  چیھ  زا  یی  هظحالم هنوگ  چـیھ نودـب  یـسرت و  دـیدرت و 

رد یعطق  مادقا  فیلکت و  تسرد  صیخـشت  ینعی  دوب ؛ دھاوخ  ام  ی  هریـس هویـش و  اش هللا  نا  نیا ، مینک . یم لمع  دـنک ، تیاعر  فیلکت  ماجنا  هار  رد  ار  اھ  نآ تسین  زاجم 

ی همھ یارب  یھلا  یاـھ  هدـعو قـقحت  دوـب و  میھاوـخ  رورـسم  لاحـشوخ و  درک ، بترتـم  مادـقا  نیا  رب  ار  جـیاتن  داد و  تکرب  تکرح  نآ  هب  لاـعتم  یادـخ  رگا  هتبلا ، نآ . تـھج 

هک میلاحـشوخ  ام  دوشب ، بترتم  تامدقم  نیا  رب  جیاتن  نآ  هک  دومرفن  ردقم  لاعتم  یادخ  مھ  رگا  دوب . دھاوخ  نیریـش  شخبتذل و  دنراد ، داقتعا  اھ  هدعو نآ  هب  هک  یناسک 

. میھد یم ماجنا  هک  تسا  یساسا  طخ  شور و  نآ  نیا ، میا . هدرک ار  دوخ  راک  میا و  هداد ماجنا  ار  نامفیلکت 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 1 
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سدق  / ١٣۶٩/٠١/٢۴ یناھجزور  تبسانم  هب  مایپ 

، یھلا ی  هدعو هب  دامتعا  ادخ و  هب  هیکت  تروص  رد  هک  تساھ  ناسنا ی  هدارا تساھتلم و  دوخ  تسد  رد  گرزب ، تالکشم  لح  دیلک  هک  داد  ناشن  ام  یمالسا  گرزب  بالقنا 

ربارب رد  تسا . هدیسر  تابثا  هب  شیپ  زا  شیب  اھتلم  شقن  هداد ، خر  ناھج  زا  یددعتم  طاقن  رد  هک  یثداوح  اب  زورما  و  درک . دھاوخ  هبلغ  طلسم  یاھتردق  تساوخ  ریبدت و  رب 

لوبق ینیشن و  بقع هب  ار  نمشد  دوخ ، ی  هنادرم تمواقم  اب  دتـسیاب و  دناوت  یم هک  تسا  نیطـسلف  تلم  ی  هدارا اھنت  نیطـسلف ، بصاغ  تسینویھـص  میژر  ییوخ  هدنرد

. دزاس راداو  تسکش 

رطف  / ١٣۶٩/٠٢/٠٧ دیع  زامن  یاھهبطخ 

یناسک اھنت  دیآ . یمنرب یـسکرھ  زا  یھلا ، ی  هدعو هب  دامتعا  ادخ و  هب  یاکتا  تسین . یزیچ  ادخ  لباقم  رد  میلـست  یگدنب و  زج  نیا ، مینک و  لاکتا  اکتا و  ادـخ  هب  دـیاب  ام 

، رطخ یاھنادیم  رد  درک و  دھاوخن  دامتعا  مھ  ادخ  هب  دنکن ، رپ  ار  وا  ناج  یاضف  دشابن و  ناسنا  دای  رد  ادخ  رگا  دشاب . اھ  نآ دای  لد و  رد  ادخ  هک  دننک ، اکتا  ادخ  هب  دنناوت  یم

، راگدرورپ لباقم  رد  عوضخ  میلست و  یگدنب و  یھلا و  یاوقت  نتشاد  ادخ و  زا  فوخ  تسا . هداد  ناشن  ام  هب  ار  هار  نآرق  دنک . ادیپ  روضح  ادخ  هب  دامتعا  اب  تسناوت  دھاوخن 

. تسابقع ایند و  رد  یراگتسر  حالف و  هار 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

یاھماظن ی  هطلس یاھدنب  نتسسگ  ینعی  ادخ ؛ زج  هب  سکرھ  زیچ و  رھ  ربارب  رد  میلـست  تعاطا و  تیدوبع و  زا  ناسنا  ییاھر  ینعی  دیحوت  تسا و  دیحوت  نید  مالـسا ،

ار اھ  نآ یریگراکب  وا  زا  هداد و  رارق  ناـسنا  داـھن  رد  دـنوادخ  هک  یتیاـھن  یب تارادـتقا  رب  هیکت  ینعی  یداـم ؛ یناطیـش و  یاھتردـق  زا  سرت  مسلط  نتـسکش  ینعی  یرـشب ؛

؛ تماقتسا هزرابم و  مایق و  طرش  هب  نیربکتسم  نارگمتـس و  رب  نیفعـضتسم  یزوریپ  رد  یھلا  ی  هدعو هب  دامتعا  ینعی  تسا ؛ هدرک  بلط  ریذپان ، فلخت یی  هضیرف نوچمھ 

ینعی دنک ؛ یم دـیدھت  ار  یمدآ  یھلا ، ی  هدـعو ققحت  هار  رد  هک  یتارطخ  تامحز و  زا  لابقتـسا  ینعی  تسکـش ؛ لامتحا  زا  ندیـسارھن  ادـخ و  تمحر  هب  نتـسب  لد  ینعی 

متس و هنوگرھ  زا  هعماج  تاجن  هک  یلاع  فدھ  هب  مشچ  هزرابم ، رد  ینعی  نتشاد ؛ راودیما  ییاھن  یمتح و  یزوریپ  هب  ار  دوخ  نتـشاذگ و  ادخ  باسح  هب  ار  هار  تالکـشم 

تردـق و لازی  سونایقا ال  هب  لصتم  طبترم و  ار  دوخ  ینعی  هصالخ  و  نتـسج ؛ ادـخ  دزن  ار  یھار  نایم  یـصخش و  یاـھیماکان  ضوع  نتخود و  تسا  کرـش  لـھج و  ضیعبت و 

کرد نامیا و  نینچ  ی  هیاس رد  هدش ، هداد  هدعو  نیملـسم  هب  هک  ییالتعا  تزع و  ی  همھ نتفاتـش . شیوشت  یب دـیما و  اب  یلعا ، فدـھ  تمـس  هب  ندـید و  یھلا  تمکح 

. دش دھاوخن  یلمع  ناناملسم  ی  هراب رد  یھلا  یاھ  هدعو زا  مادک  چیھ دیحوت ، هب  یلمع  یتدیقع و  یدنبیاپ  تسرد و  مھف  نودب  تسا . دیحوت  زا  یقیمع  نشور و 

ناگدازآ  / ٠۵/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، میمح دشرم  داتـسا و  نآ  نابرھم ، ردپ  نآ  ماما  یاج  اتقیقح  هک  دوش  یم هدنز  ناسنا  رد  رکف  نیا  شیپ ، زا  شیب  دنک ، یم ترایز  ناسنا  هک  ار  نازیزع  امـش  زا  یعمج  رھ 

یھلا یاھ  هدعو انیقی  دید ، یم دیا ، هتـشگرب روشک  تلم و  شوغآ  هب  یدنلبرـس  اب  دمحب هللا  زورما  هک  ار  روالد  نادنزرف  امـش  رگا  تسا . یلاخ  ردـق  یلاع زوسلد و  ملعم  نآ 

. دش رختفم  دنلبرس و  مالسا  دیتشگرب و  زوریپ  اھامش  هک  مینک  یم رکش  ار  ادخ  درک . یم هظحالم  مسجم  مھ  ار  دروم  نیا  رد 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهدعو هب  دنادرگرب ، وا  هب  دوب ، هدرپس  ادخ  هب  دوب و  هتخادنا  بآ  هب  ار  وا  شردام  دوب و  ییهتعاسدنچ  ای  هزورکی  یهچب  هک  ار  یسوم  لاعتم ، یادخ  هک  یزور  نآ  نم ! نازیزع 

مھ ردام  مینادرگیمرب . وت  هب  ار  وا  ام  کیلا ؛» هودار  انا   » هک دوب  نیا  هدـعو  کی  درک : یـسوم  ردام  هب  هدـعو  ود  اج ، نیا  رد  لاـعتم  یادـخ  کـیلا .» هودار  اـنا  : » درک لـمع  دوخ 

یهدعو مینادرگیم . رب  ار  وا  هک  هتفگ  مھ  ادخ  هداد و  بآ  هب  هتـشاذگ و  هبعج  لخاد  ار  هتعاسدنچ  یهچب  رگید . تسا  شاهچب  دوب ؛ دـنب  رتشیب  لوا  یهدـعو  نیمھ  هب  شلد 

مھ نامدوخ  لسرم  ربمایپ  هک  مینادرگیمرب ، ار  وا  اـم  طـقف  هن  نیلـسرملانم ؛» هولعاـج  و  : » دوب نیا  نآ ، دوبن و  یندرک  رواـب  یلیخ  یـسوم ، رداـم  یارب  هک  دوب  مھ  یمود 

ار هچب  نیمھ  اما  دوب -  راوشد  یلیخ  هچرگا  دنادرگیمرب -  شردام  هب  دریگیم و  ار  یسوم  دوریم و  بآ  لخاد  یکی  دوب ؛ مھف  لباق  یـسوم  ردام  یارب  یلوا  درک . میھاوخ 

هللادـعو نا  ملعتل  و  ، » دوش نشور  شمـشچ  ات  اھنیع :» رقت  یک  ، » میدـنادرگرب شردام  هب  ار  وا  هما :» یلا  هانددرف  : » دـیامرفیم نآرق  یهیآ  ١ !؟) «( نیلسرملانم هولعاج  »

ادخ هار  رد  هک  ییهچب  یدید  دش ؟ یلمع  دوز  روطهچ  لوا  یهدعو  یدید  دش . دھاوخ  یلمع  مھ  مود  یهدعو  نآ  ینعی  تسا ؛ تسرد  ادـخ  یهدـعو  هک  دـنادب  ات  (: ٢ «) قح

درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  ینیریش  نیمھ  هب  مھ  هدعو  نآ  تشگرب ؟ وت  هب  دوز  روطهچ  یدوب ، هداد 

رد ینعی  تشذـگ . لاس  هدزای  تلم ! یهمھ  مالـسا و  یناھج  تیمکاـح  بـالقنا و  مالـسا و  هب  ناـگدادلد  اھهدیـشکنارجھ ، اـھهداوناخ ، ناگدـنمزر ، ناـگدازآ ، نم ، نازیزع 

رد لاس ، تسیب  لاس و  هدزناپ  لاس و  هدزای  لاس و  هد  هک  دینیبیم  دیناوخب ، دینک و  هاگن  ار  خیرات  رگا  امش  تسین . هک  رتشیب  تسا ؛ ندز  مھرب  مشچ  کی  خیرات ، سایقم 

میھاوخ ترـصن  ار  امـش  ام  هک  دوب  نیا  ، نآ دوب ؟ هچ  نآ ، درک . ادیپ  ققحت  یھلا  لوا  یهدعو  ندز ، مھرب  مشچ  کی  رد  تسا . ندز  مھ  هب  مشچ  کی  تسا ؛ چیھ  خیرات  لوط 

نیا هب  لاـمک و  نیا  هب  یگرزب و  نیا  هب  تساـم ، لـثم  تسا و  یبـالقنا  هـک  یتـلم  یارب  یییزوریپ  چـیھ  رتـھب ؟ نـیا  زا  یزوریپ  رگید . میدـش  زوریپ  درک . میھاوـخ  زوریپ  داد و 

تسین . ینیریش 

مھ اب  اھتردق  نیرتدنمتردق  دندروآ ، ار  یگنج  لیاسو  نیرتزھجم  دندرک ، فرص  اھدرایلیم  دنناشنب . بقع  مدق  کی  ناتیاھزرم  زا  ار  امش  ات  دندمآ ، امش  لباقم  رد  ایند  یهمھ 

، دندز هناچوکچ  مھ  لاس  ود  شدعب  دـندیگنج ، مھ  لاس  تشھ  دـندرک ، دراو  رتمامت  هچرھ  توق  اب  ار  یتاغیلبت  لیاسو  دـنتفرگ ، کمک  برغ  قرـش و  زا  دـندش ، تسدـمھ 

دشن . شرخآ 

، لـلملانیب گـنج  تسا . هزورهد  هزورجـنپ و  هزورود و  اـیند ، یاـھگنج  دـشاب ؟ هتـشاد  دـناوتیم  نیا  زا  رتـالاب  ییهناـشن  دوـخ ، یزوریپ  تردـق و  یارب  یتـلم ، روـشک و  مادـک 

دروخودز تعاس  دنچ  سراف ، جـیلخ  تمـسق  نآ  رد  دـنکیم . ادـیپ  لیدـبت  رییغت و  للملانیب  یاھگنج  رد  ملاع ، یایفارغج  یهشقن  مامت  هزات ، تسا . هلاسجنپ  هلاسراھچ و 

دعب دینک . هسیاقم  ام  روشک  اب  هبناجهمھ  گنج  لاس  تشھ  اب  ار  اھنیا  دناهدیشک . رکشل  سراف  جیلخ  هب  ایند  یهمھ  هدرک و  ادیپ  رییغت  نالا  ایند  یایفارغج  یهشقن  دش ،

دراد . یرتمظنم  یماظن  یاھورین  تسا و  رتهدروخنتسد  روشک  رتباداش ، رتطاشن ، اب  اھنآ  زا  ناریا  تلم  هزات  دندز ، ار  ناشیاھروز  یهمھ  هکنآ  زا 

شترا کی  زورما ، شترا  تسین . هسیاقم  لباق  دیتفر ، اھامش  هک  لبق  لاس  هد  هاپـس  شترا و  اب  زورما ، هاپـس  شترا و  هک  دینیبیم  دیوریم و  هاپـس  شترا و  هب  الاح  امش 

. تسا یتلم  هنوگچ  دـینیبیم  هک  مھ  ار  تلم  تسا . هدـنز  یبالقنا  یورین  کـی  ریظنیب و  ناـمزاس  کـی  زورما ، هاپـس  تسا . یلاـع  تازیھجت  اـب  طبـضنم و  مکحم ، مظنم ،

یهمھ هب  تبسن  مھ  ایند  تسا . یعـضو  هچ  زور و  هچ  رد  دینیبیم  الاح  دوب ، هدش  ام  اب  اھتردق  یاھباسحهدرخ  یهحلاصملاهجو  هک  مھ  ینمـشد  نآ  نیا . ینعی  یزوریپ ،

اھامـش دنکیم . ترـصن  ار  وا  ادخ  دنک ، ترـصن  ار  ادخ  هک  رھ  (: ٣ «) هرـصنی نم  نرـصنیلو هللا  « ؛ دوب لوا  یهدـعو  نیا ، دـنکیم . دروخرب  لیلجت  میظعت و  مارتحا و  لامک  اب  ام ،

ناتبوخ یهیحور  اب  تعجارم ، رد  دیدرک . ترـصن  ناتیگداتـسیا  اب  هاگودرا ، رد  دیدرک . ترـصن  ناتربص  اب  لولـس ، رد  دیدرک . ترـصن  ار  ادـخ  گنج ، نادـیم  رد  رگید . دـیدرک  ترـصن 

دندرک . ترصن  رطخ ، یاھنادیم  یهمھ  رد  روضح  هداعلاقوف و  ربص  نآ  اب  مھ ، ناتتلم  دیدرک . ترصن 

دربرود یاھکـشوم  مجاھت  دروم  اھراب  نارھت ، رھـش  نیمھ  دش . دـھاوخ  هتفگ  امـش  هب  هللااشنا  رورم  هب  الاح  تسا . هتـشذگ  هچ  هلاسھد ، نیا  رد  هک  دـیرادن  ربخ  اھامش 

نارھت رھـش  هب  کـشوم  هدزناـپ  هد ، یزورهنابـش ، رھ  رد  دروـخ . کـشوم  نارھت  هب  حبـص ، بش ، فـصن  زور ، بش و  هاـم ، ود  دیـشک . لوـط  هاـم  ود  نآ  راـبکی  هـک  تـفرگ  رارق 

هک دش  روشک  یاھرھـش  یهمھ  نارھت و  رد  یمیظع  عامتجا  دنتـشاد . یمارگ  ار  سدق  زور  ام  مدرم  اھکـشوم ، نیمھ  ریز  زور  کی  دندرکیم . یگدنز  مھ  مدرم  دروخیم و 

ناتسزوخ و یاھرھـش  رگید  لوفزد و  لثم  ییاھرھـش  تسا . هتـشذگ  هچ  روشک ، نیا  رد  هک  دینیبب  امـش  ات  دنراذگب ، ار  اھزور  نآ  یاھملیف  اھامـش ، صوصخم  مییوگب  دیاب 

؟ دوب یخوش  لاس  جنپ  راھچ ، لمحت  رگم  دوب . نمشد  نارابکشوم  ریز  میاد  روط  هب  لاس ، دنچ  لوط  رد  رھش -  تصش  هاجنپ ، دیاش  اھرھش -  زا  یرایسب 

مدآ رگا  متـسھ . ایبنا  ایلوا و  یاپ  کاخ  نم  تفگیم  شدوخ  دوب و  اھنآ  درگاـش  ماـما  لـماک ؛ یهخـسن  میوگیمن   ) اـیبنا یهخـسن  نآ  تلم -  نیا  راوگرزب  ماـما  لاـحنیعرد ،

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 2 
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نوریب ( ۴ «) قیمع جف  لک  نم   » تلم نیا  درکیم ، هراشا  کی  درکیم - ) هاگن  ماما  یگدنز  هب  دیاب  دـمھفب ، ار  ناربمایپ  یهملک  ذوفن  قالخا و  شور و  هرھچ و  یردـق  دـھاوخب 

تـسد هب  گنفت  هک  یناسک  روطکی ، یماظتنا  یاھورین  روطکی ، یجیـسب  روطکـی ، یھاپـس  روطکـی ، یـشترا  دـندادیم . لیکـشت  اـھتیعمج  اھھاپـس و  دـنتخیریم و 

(. ۵ «) هرصنی نم  هللانرصنیلو  « ؛ تسا یھلا  ترصن  اھنیا ، دنتفریم . اھهھبج  هب  دنتخیریم و  نوریب  رگید  روط  دندوب ، هتفرگن 

ضرالا نا  رکذـلادعب  نم  روبزلایف  انبتک  دـقلو  : » تسا نیا  مود  یهدـعو  تسا . یقاب  زونھ  مود  یهدـعو  اما  دیـشخب ؛ ققحت  ترـصن  رطاـخ  هب  ار  یھلا  لوا  یهدـعو  نیا  ادـخ 

ینعی (. ٨ «) نوکرـشملا هرکولو  هلک  نیدلایلع  هرھظیل  : » رگید یهیآ  کی  رد  (. ٧ «) هدابع نم  اشی  نم  اھثروی  ضرـالا  نا  : » رگید یهیآ  کـی  رد  (. ۶ «) نوحلاصلا یدابع  اھثری 

، ملاع یوگروز  یاھتردـق  لباقم  رد  اھتلم  لالقتـسا  مچرپ  نیا  ملاع ، یاج  رھ  سک و  رھ  زا  روج  ملظ و  لباقم  رد  یگداتـسیا  مچرپ  نیا  نامیا ، مالـسا و  دـیحوت و  مچرپ  نیا 

دییایب . رد  زازتھا  هب  ملاع ، نافعضتسم  یهمھ  دیما  زکرم  ناونع  هب  ناھج و  رساترس  رد  دیاب 

زا طقف  ملاع ، نایوگروز  نادنمتردق و  سرت  زورما  دنیامنیم . تزع  ساسحا  دننکیم و  راختفا  ناشدوخ  مالـسا  هب  زورما  ناناملـسم ، دناهدش . رادیب  دناهتـسب و  دیما  اھتلم 

دندیمھف همھ  تسا . هلاوهیلعهللایلص ) ) یدمحم بان  مالسا  زا  ییاکیرما ، مالسا  نارادملع  ناوریپ و  ناعجترم و  یهمھاو  زورما  تسا . یعقاو  ناناملـسم  نآرق و  مالـسا و 

رگا دش . دھاوخ  مھ  نیا  و  دھدیم ؛ دیون  نافعضتسم  هب  دیما و  ناناملسم  هب  تسا و  هدرک  زاب  ار  دوخ  ناوزاب  هدرک و  زاغآ  ار  تکرح  هتساخرب و  اج  زا  مالسا  هک  دنتسناد  و 

دوشیم . فرطرب  تساھتردقربا ، ذوفن  رثا  رب  یتالکشم 

زا ام  هک  لماک -  تروص  هب  هتساوخ ، مالسا  هک  یلکـش  نامھ  اب  یھلا ، یهدعو  قبط  هللااشنا  تسا ، مالـسا  یناھج  تاھجوت  زکرم  یمالـسا و  یارقلاما  هک  ام  یهعماج 

دیاب امـش  درک ، ادیپ  ققحت  لوا  یهدعو  نیا  یتقو  تسا . یھلا  یهدعو  اھنیا ، دیـسر . میھاوخ  اجنآ  هب  دـش و  دـھاوخ  هتخاس  میراد -  هلـصاف  یلیخ  زونھ  لماک  تروص  نآ 

ام هک  تسا  نیا  شھار  درک . دھاوخ  ادـیپ  ققحت  تسا -  نآرق  یهمیرک  تایآ  نومـضم  هک  مھ -  رتگرزب  یدـعب و  یاھهدـعو  هک  دـینک  لماک  ار  ناتیاھنیقی  مکحم و  ار  ناتیاھلد 

. میھدن تسد  زا  ار  تدھاجم 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناتـسود ناسک و  هک  دنتـسھ  یدارفا  اھامـش  نایم  دیتشگرب . یدنلبرـس  تزعاب و  امـش  درک . لمع  دوب ، هداد  ام  هب  هک  ییاھهدـعو  هب  مالـسا  تفگ . تسار  ام  هب  مالـسا 

زا ییاھلابقتـسا  هچ  هک  دـیدید  دـنبیجع . یتلم  ام ، تلم  هتبلا  دـش . تساوخ و  ادـخ  یلو  دوشب ؛ نشور  ناشنازیزع  رادـید  هب  ناشمـشچ  رگید  هک  دـندرکیمن  رواب  اھنآ ،

رد الـصا  مدرم  تسا . یندشنشومارف  یتاظحل  مدرم ، لابقتـسا  تاظحل  نیا  دش . یقوش  روش و  هچ  هچراپکی  تلم ، نیا  هک  دـیدید  لوا  یاھزور  رد  اصوصخم  دـندرک . امش 

لباق ام  لاح  دـیدرک ، ندـمآ  هب  عورـش  اھامـش  هک  ییاھزور  نآ  رد  میتشاد ، راـظتنا  شیپ  زا  میتسنادیم و  ار  اـیاضق  میدوب و  ناـیرج  رد  هکنیااـب  اـھام  دـندوب . یرگید  یاـیند 

تلم دـندش و  لاحـشوخ  اھهداوناخ  دـیتشگرب ، تزع  یدنلبرـس و  اب  دـمحب هللا  دـنکیم . ادـیپ  ققحت  هک  میدـیدیم  ناـملباقم  رد  ار  یھلا  یهدـعو  تسین . دوبن و  فیـصوت 

. تفرگ نشج 

نـشج کـی  یارخا  هراـبع  اـبیرقت  هتفھ ، نیا  تشاد . میھاوخ  مھ  لاـسما  میتشاد و  سدـقم  عاـفد  یهتفھ  ناونع  هب  ییهتفھ  اـم  لاـس  رھ  یلیمحت ، گـنج  درگلاـس  رد 

دیھـش هک  ار  اھامـش  نامزرمھ  نامردقنارگ و  یادھـش  زیزع و  نادوقفم  دای  هکنیا  نمـض  ام  تلم  ات  میریگیم ، مھ  لاسما  ار  هتفھ  نیا  دوب . دـھاوخ  ام  تلم  یارب  یزوریپ 

عاـفد یهتفھ  رگید  ماـیا  رد  دـنکیم ، یرادازع  اـھنآ  یارب  درادیم و  گرزب  یمارگ و  دـندرک  نیمـضت  ار  اـھیزوریپ  تقیقح  رد  دـنداد و  ادـخ  هار  رد  ار  ناـشناج  نوخ و  دـندش و 

. تسا هار  یهمین  اجنیا  اما  درک ؛ ادیپ  ققحت  هک  دوب  یھلا  هدعو  نیا ، تفرگ . دھاوخ  یزوریپ  نشج  اش هللا  نا  سدقم ،

یهدعو هب  دنادرگرب ، وا  هب  دوب ، هدرپس  ادخ  هب  دوب و  هتخادنا  بآ  هب  ار  وا  شردام  دوب و  یاهتعاسدنچ  ای  هزورکی  یهچب  هک  ار  یـسوم  لاعتم ، یادخ  هک  یزور  نآ  نم ! نازیزع 

شلد مھ  ردام  مینادرگیمرب . وت  هب  ار  وا  ام  کیلا ؛» هودار  انا   » هک دوب  نیا  هدعو  کی  درک : یسوم  ردام  هب  هدعو  ود  اجنیا ، رد  لاعتم  یادخ  کیلا .» هودار  انا  : » درک لمع  دوخ 

یمود یهدعو  مینادرگیمرب . ار  وا  هک  هتفگ  مھ  ادخ  هداد و  بآ  هب  هتـشاذگ و  هبعج  لخاد  ار  هتعاسدنچ  یهچب  رگید . تسا  شاهچب  دوب ؛ دـنب  رتشیب  لوا  یهدـعو  نیمھ  هب 

میھاوخ مھ  نامدوخ  لسرم  ربمایپ  هک  مینادرگیمرب ، ار  وا  ام  طقف  هن  نیلـسرملا ؛» نم  هولعاج  و  : » دوب نیا  نآ ، دوبن و  یندرکرواب  یلیخ  یـسوم ، رداـم  یارب  هک  دوب  مھ 

هولعاج  » ار هچب  نیمھ  اما  دوب  راوشد  یلیخ  هچرگا  دـنادرگیمرب  شردام  هب  دریگیم و  ار  یـسوم  دوریم و  بآ  لـخاد  یکی  دوب ؛ مھف  لـباق  یـسوم  رداـم  یارب  یلوا  درک .

ات قح :» دـعو هللا  نا  ملعتل  و  ، » دوش نشور  شمـشچ  ات  اھنیع :» رقت  یک  ، » میدـنادرگرب شرداـم  هب  ار  وا  هما :» یلا  هاـنددرف  : » دـیامرفیم نآرق  یهیآ  نیلـسرملا !؟» نم 

، یدوب هداد  ادخ  هار  رد  هک  یاهچب  یدید  دش ؟ یلمع  دوز  روطچ  لوا  یهدـعو  یدـید  دـش . دـھاوخ  یلمع  مھ  مود  یهدـعو  نآ  ینعی  تسا ؛ تسرد  ادـخ  یهدـعو  هک  دـنادب 

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  ینیریش  نیمھ  هب  مھ  هدعو  نآ  تشگرب ؟ وت  هب  دوز  روطچ 

رد ینعی  تشذـگ . لاس  هدزای  تلم ! یهمھ  مالـسا و  یناھج  تیمکاـح  بـالقنا و  مالـسا و  هب  ناـگدادلد  اھهدیـشکنارجھ ، اـھهداوناخ ، ناگدـنمزر ، ناـگدازآ ، نم ، نازیزع 

رد لاس ، تسیب  لاس و  هدزناپ  لاس و  هدزای  لاس و  هد  هک  دینیبیم  دیناوخب ، دینک و  هاگن  ار  خیرات  رگا  امش  تسین . هک  رتشیب  تسا ؛ ندز  مھرب  مشچ  کی  خیرات ، سایقم 

میھاوخ ترصن  ار  امـش  ام  هک  دوب  نیا  نآ ، دوب ؟ هچ  نآ ، درک . ادیپ  ققحت  یھلا  لوا  یهدعو  ندز ، مھرب  مشچ  کی  رد  تسا . ندز  مھ  هب  مشچ  کی  تسا ؛ چیھ  خیرات  لوط 

نیا هب  لاـمک و  نیا  هب  یگرزب و  نیا  هب  تساـم ، لـثم  تـسا و  یبـالقنا  هـک  یتـلم  یارب  یایزوریپ  چـیھ  رتـھب ؟ نـیا  زا  یزوریپ  رگید . میدـش  زوریپ  درک . میھاوـخ  زوریپ  داد و 

. تسین ینیریش 

مھاب اھتردق  نیرتدنمتردق  دندروآ ، ار  یگنج  لیاسو  نیرتزھجم  دندرک ، فرص  اھدرایلیم  دنناشنب . بقع  مدقکی  ناتیاھزرم  زا  ار  امـش  ات  دندمآ ، امـش  لباقم  رد  ایند  یهمھ 

، دندز هناچوکچ  مھ  لاس  ود  شدعب  دـندیگنج ، مھ  لاس  تشھ  دـندرک ، دراو  رتمامت  هچرھ  توق  اب  ار  یتاغیلبت  لیاسو  دـنتفرگ ، کمک  برغ  قرـش و  زا  دـندش ، تسدـمھ 

گنج تسا . هزورهد  هزورجـنپ و  هزورود و  اـیند ، یاـھگنج  دـشاب ؟ هتـشاد  دـناوتیم  نیا  زا  رتـالاب  یاهناـشن  دوخ ، یزوریپ  تردـق و  یارب  یتـلم ، روشک و  مادـک  دـشن . شرخآ 

تعاس دنچ  سراف ، جیلخ  تمـسق  نآ  رد  دنکیم . ادیپ  لیدبت  رییغت و  للملانیب  یاھگنج  رد  ملاع ، یایفارغج  یهشقن  مامت  هزات ، تسا . هلاسجنپ  هلاسراھچ و  للملانیب ،

ام روشک  اب  هبناـجهمھ  گـنج  لاـس  تشھ  اـب  ار  اـھنیا  دناهدیـشک . رکـشل  سراـف  جـیلخ  هب  اـیند  یهمھ  هدرک و  ادـیپ  رییغت  نـآلا  اـیند  یاـیفارغج  یهشقن  دـش ، دروخودز 

. دراد یرتمظنم  یماظن  یاھورین  تسا و  رتهدروخنتسد  روشک  رتباداش ، رتطاشناب ، اھنآ  زا  ناریا  تلم  هزات  دندز ، ار  ناشیاھروز  یهمھ  هکنآ  زا  دعب  دینک . هسیاقم 

شترا کی  زورما ، شترا  تسین . هسیاقم  لباق  دیتفر ، اھامش  هک  لبق  لاس  هد  هاپـس  شترا و  اب  زورما ، هاپـس  شترا و  هک  دینیبیم  دیوریم و  هاپـس  شترا و  هب  الاح  امش 

. تسا یتلم  هنوگچ  دـینیبیم  هک  مھ  ار  تلم  تسا . هدـنز  یبالقنا  یورین  کـی  ریظنیب و  ناـمزاس  کـی  زورما ، هاپـس  تسا . یلاـع  تازیھجت  اـب  طبـضنم و  مکحم ، مظنم ،

یهمھ هب  تبسن  مھ  ایند  تسا . یعـضو  هچ  زور و  هچ  رد  دینیبیم  الاح  دوب ، هدش  ام  اب  اھتردق  یاھباسحهدرخ  یهحلاصملاهجو  هک  مھ  ینمـشد  نآ  نیا . ینعی  یزوریپ ،

ترصن اھامش  دنکیم . ترصن  ار  وا  ادخ  دنک ، ترصن  ار  ادخ  هکرھ  هرـصنی :» نم  نرـصنیل هللا  و  « ؛ دوب لوا  یهدعو  نیا ، دنکیم . دروخرب  لیلجت  میظعت و  مارتحا و  لامک  اب  ام ،

ترـصن ناتبوخ  یهیحور  اب  تعجارم ، رد  دیدرک . ترـصن  ناتیگداتـسیا  اب  هاگودرا ، رد  دیدرک . ترـصن  ناتربص  اب  لولـس ، رد  دیدرک . ترـصن  ار  ادـخ  گنج ، نادـیم  رد  رگید . دـیدرک 

. دندرک ترصن  رطخ ، یاھنادیم  یهمھ  رد  روضح  هداعلاقوف و  ربص  نآ  اب  مھ ، ناتتلم  دیدرک .

دربرود یاھکـشوم  مجاھت  دروم  اھراب  نارھت ، رھـش  نیمھ  دش . دھاوخ  هتفگ  امـش  هب  اش هللا  نا  رورم  هب  الاح  تسا . هتـشذگ  هچ  هلاسهد ، نیا  رد  هک  دـیرادن  ربخ  اھامش 

نارھت رھـش  هب  کـشوم  هدزناـپ  هد ، یزورهنابـش ، رھ  رد  دروـخ . کـشوم  نارھت  هب  حبـص ، بش ، فـصن  زور ، بش و  هاـم ، ود  دیـشک . لوـط  هاـم  ود  نآ  راـبکی  هـک  تـفرگ  رارق 

هک دش  روشک  یاھرھـش  یهمھ  نارھت و  رد  یمیظع  عامتجا  دنتـشاد . یمارگ  ار  سدق  زور  ام  مدرم  اھکـشوم ، نیمھ  ریز  زور  کی  دندرکیم . یگدنز  مھ  مدرم  دروخیم و 

ناتسزوخ و یاھرھـش  رگید  لوفزد و  لثم  ییاھرھـش  تسا . هتـشذگ  هچ  روشک ، نیا  رد  هک  دینیبب  امـش  ات  دنراذگب ، ار  اھزور  نآ  یاھملیف  اھامـش ، صوصخم  مییوگب  دیاب 

؟ دوب یخوش  لاس  جنپ  راھچ ، لمحت  رگم  دوب . نمشد  نارابکشوم  ریز  مئاد  روط  هب  لاس ، دنچ  لوط  رد  رھش  تصش  هاجنپ ، دیاش  اھرھش  زا  یرایسب 

مدآ رگا  متـسھ . ایبنا  ایلوا و  یاپ  کاخ  نم  تفگیم  شدوخ  دوب و  اـھنآ  درگاـش  ماـما  لـماک ؛ یهخـسن  میوگیمن   ) اـیبنا یهخـسن  نآ  تلم  نیا  راوگرزب  ماـما  لاـحنیعرد ،

نوریب قیمع » جـف  لک  نم   » تلم نیا  درکیم ، هراـشا  کـی  درکیم ) هاـگن  ماـما  یگدـنز  هب  دـیاب  دـمھفب ، ار  ناربماـیپ  یهملک  ذوفن  قـالخا و  شور و  هرھچ و  یردـق  دـھاوخب 

تـسد هب  گنفت  هک  یناسک  روط ، کی  یماظتنا  یاھورین  روط ، کی  یجیـسب  روط ، کی  یھاپـس  روط ، کی  یـشترا  دندادیم . لیکـشت  اھتیعمج  اھھاپـس و  دنتخیریم و 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 3 
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ترـصن رطاخ  هب  ار  یھلا  لوا  یهدعو  نیا  ادخ  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  و  « ؛ تسا یھلا  ترـصن  اھنیا ، دنتفریم . اھهھبج  هب  دنتخیریم و  نوریب  رگید  روط  دـندوب ، هتفرگن 

: رگید یهیآ  کی  رد  نوحلاصلا . » یدابع  اھثری  ضرالا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقل  و  : » تسا نیا  مود  یهدـعو  تسا . یقاب  زونھ  مود  یهدـعو  اما  دیـشخب ؛ ققحت 

مچرپ نیا  ناـمیا ، مالـسا و  دـیحوت و  مچرپ  نیا  ینعی  نوکرـشملا . » هرک  وـل  هلک و  نیدـلا  یلع  هرھظیل  : » رگید یهیآ  کـی  رد  هداـبع . » نم  اـشی  نم  اـھثروی  ضرـالا   نا  »

دیما زکرم  ناونع  هب  ناھج و  رـساترس  رد  دـیاب  ملاع ، یوگروز  یاھتردـق  لباقم  رد  اھتلم  لالقتـسا  مچرپ  نیا  ملاـع ، یاـجرھ  سکرھ و  زا  روج  ملظ و  لـباقم  رد  یگداتـسیا 

. دییایب رد  زازتھا  هب  ملاع ، نافعضتسم  یهمھ 

زا طقف  ملاع ، نایوگروز  نادنمتردق و  سرت  زورما  دنیامنیم . تزع  ساسحا  دننکیم و  راختفا  ناشدوخ  مالـسا  هب  زورما  ناناملـسم ، دناهدش . رادیب  دناهتـسب و  دیما  اھتلم 

همھ تسا . هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدـمحم باـن  مالـسا  زا  ییاـکیرما ، مالـسا  نارادملع  ناوریپ و  ناـعجترم و  یهـمھاو  زورما  تـسا . یعقاو  ناناملـسم  نآرق و  مالـسا و 

دھاوخ مھ  نیا  و  دھدیم ؛ دیون  نافعضتسم  هب  دیما و  ناناملسم  هب  تسا و  هدرک  زاب  ار  دوخ  ناوزاب  هدرک و  زاغآ  ار  تکرح  هتساخرب و  اج  زا  مالسا  هک  دنتسناد  دندیمھف و 

. دوشیم فرطرب  تساھتردقربا ، ذوفن  رثا  رب  یتالکشم  رگا  دش .

زا ام  هک  لماک  تروص  هب  هتساوخ ، مالـسا  هک  یلکـش  نامھ  اب  یھلا ، یهدعو  قبط  اش هللا  نا  تسا ، مالـسا  یناھج  تاھجوت  زکرم  یمالـسا و  یارقلاما  هک  ام  یهعماج 

دیاب امـش  درک ، ادیپ  ققحت  لوا  یهدـعو  نیا  یتقو  تسا . یھلا  یهدـعو  اھنیا ، دیـسر . میھاوخ  اجنآ  هب  دـش و  دـھاوخ  هتخاس  میراد  هلـصاف  یلیخ  زونھ  لماک  تروص  نآ 

ام هک  تسا  نیا  شھار  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  تسا  نآرق  یهمیرک  تاـیآ  نومـضم  هک  مھ  رتـگرزب  یدـعب و  یاھهدـعو  هک  دـینک  لـماک  ار  ناـتیاھنیقی  مکحم و  ار  ناـتیاھلد 

. دیشاب لیبس هللا  یف  دھاجم  دیناوتیم  دیتسھ ، اجرھ  تسین . نتفر  هھبج  هب  داھج ، یهمھ  میھدن . تسد  زا  ار  تدھاجم 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نایع حوضوب و  ام  اجنیا  ات  دـش . ققحم  دـمآرد و  بآ  زا  تسرد  دوب ، نآرق  تامکحم  تایآ  ساسارب  لیلحت  هچرھ  دـش . لمع  دوب و  تسرد  دوب ، یھلا  یهدـعو  هچرھ  اجنیا  ات 

هـشیمھ میدرک . هبرجت  ار  نیا  دروخ ؛ دـھاوخن  تسکـش  دـنک ، ربـص  دتـسیاب و  رگا  دـنریگب ، رارق  وا  لـباقم  رد  مھ  اـیند  یهمھ  یتـقو  ادـخ ، اـب  نموـم و  تلم  کـی  هک  میدـید 

. درک سوملم  ینیع و  ام  یارب  ار  هتفگ  نیا  ثداوح ، اما  میتفگیم ؛ اھراب  اھراب و  لاس  هد  نیا  لوط  رد  میتفگیم ، بالقنا  لیاوا  بالقنا و  زا  لبق  میتفگیم ،

هاپس  / ٢٨/١٣۶٩/٠۶ ناھدنامرف  عمجم  هب  مایپ 

هتـشاد و دوجو  ی  همھ اب  یروضح  رفک ، اب  مالـسا  ی  هدـننک نییعت نینوخ و  دربن  رد  هک  تسا  راختفا  یدنلبرـس و  ی  هیاـم مالـسا ، حـلاص  نادـنزرف  زیزع و  ناـناوج  امـش  یارب 

، رگراثیا ناگدنمزر  همھ ، رب  مدقم  ام و  تلم  دیـشاب . یم رفک  ی  همھ رب  مالـسا  یزوریپ  ینعی  یھلا ، ی  هدعو ققحت  دھاش  نونکا  دیا و  هداد ناشن  ریظن  مک یربص  یرادیاپ و 

هب لماک  یزوریپ  اب  ملاع ، زواجتم  ملاظ و  ناشکندرگ  قافن و  رفک و  دیدانص  لباقم  رد  ار  لیبس هللا  یف  داھج  مالـسا ، ردص  ناناملـسم  نوچمھ  هک  دنراد  ار  گرزب  زایتما  نیا 

. دنا هدرکن هیکت  تسا  یھلا  یاھ  هدعو هب  دامتعا  دیحوت و  هب  خسار  داقتعا  زا  یشان  هک  صالخا  نامیا و  یورین  زج  سک  چیھ زیچ و  چیھ هب  دوخ ، گرزب  رازراک  رد  هدرب و  نایاپ 

. دوب دھاوخ  امش  اب  یزوریپ  هشیمھ  یمالسا ، بالقنا  ییاھن  فادھا  تمس  هب  ینالوط  هار  رد  زین  سپ  نیا  زا 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

ققحت اـب  زور  هب  زور  تخومآ و  دوخ  میکح  ربـھر  گرزب و  بـالقنا  زا  ار  یگدـنز  گرزب  یاھـسرد  نیب ، قح مشچ  شوین و  قح شوگ  اـب  ناریا  تلم  هک  مییوگ  یم رکـش  ار  ادـخ 

رب یزوریپ  ار ، ییاـکیرما  یاـھ  هئطوت اھدـنفرت و  رب  یزوریپ  ار ، یھاـش  ی  هتـسباو میژر  رب  یزوریپ  اـم ، تلم  دـش . رت  قـیمع هار  نیا  تیناـقح  هب  شناـمیا  یھلا ، یاـھ  هدـعو

ار یتالکشم  زا  یرایسب  رب  یزوریپ  ار و  یناھج  یتاغیلبت  یـسایس و  ی  هھبج رب  یزوریپ  ار ، یداصتقا  ی  هرـصاحم رب  یزوریپ  ار ، برغ  قرـش و  ی  هدرک شیپ یماظن  ی  هھبج

کسمت تکرب  هب  اھیزوریپ ، نیا  ی  همھ دیـشچ . ار  نآ  نیریـش  معط  درک و  سح  دوجو  ی  همھ اب  یرگید  زا  سپ  یکی  دوب ، هدش  مھارف  شیارب  نانمـشد  نامھ  تسد  هب  هک 

. دمآ تسد  هب  شلیدب  یب هناگی و  ربھر  رس  تشپ  تلم  ی  هچراپکی شالت  ادخ و  هب  لکوت  ناگناگیب و  زا  انغتسا  لالقتسا و  ظفح  مالسا و  هب 

یربھر  / ١٣۶٩/١٢/٠١ ناگربخ  سلجم  یهرود  نیمود  هب  مایپ 

یروھمج ماظن  رد  ار  فیاظو  نیرت  ساسح تسا ، یبالقنا  یمالـسا و  دـھعت  یھاگآ و  رد  ناگتـسجرب  نیدـھتجم و  گرزب و  یاملع  زا  یھورگ  عمجم  هک  مرتحم  سلجم  نیا 

دروم زین  بالقنا و  نارادتـسود  ی  همھ تلم و  دـیما  لحم  هک  تسا  یعیبط  تسا و  تاظحل  نیرتریطخ  رد  یمالـسا  ماـظن  رارمتـسا  اـقب و  نماـض  دراد و  هدـھع  رب  یمالـسا 

اب یگدامآ و  یرایـشوھ و  تیاھن  رد  میظع ، تناما  نیا  ناگدـننک  لوبق تلم و  مرتحم  نیبختنم  هک  دوش  بجوم  دـیاب  ینعم  نیا  دـشاب . ناھاوخدـب  نانمـشد و  عمط  ضغب و 

. دنزاس لطاب  ار  ناسانخ  ی  هسوسو نانمشد و  دیک  هتخادرپ و  دوخ  مھم  ی  هفیظو هب  سدقم  رگنس  نیا  رد  یھلا ، یاھ  هدعو هب  دامتعا 

مدرم  / ١٣۶٩/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

بتارم کرد  میوگب . یا  هزات نخـس  متـسین  رداق  نم  تسھ ، ادـفلا ) همدـقم  بارتل  انحاورا   ) رـصع یلو سدـقا  دوجو  باب  رد  هک  یقیاقح  مظعم و  دالیم  نیا  تاکرب  ی  هراـب رد 

. تسین رصاق  نم  نوچمھ  یمھف  بلق و  نایب و  نابز و  دح  رد  یھلا ، یامسا  تافـص و  رھظم  ادخ و  ی  هفیلخ ناکما و  ملاع  مظعا  بطق  نیا  باب  رد  یھلا  قیاقح  یونعم و 

نخس نید  یایفصا  ایلوا و  ی  هیقب و  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ی  هراب رد  دیاب  اھ  نآ دوخ  هک  نانچمھ  دنیوگب ؛ نخس  نامز  ماما  ی  هراب رد  دیاب  اھ  نآ دوخ 

زارفارـس ملع  تلاسر ، یحو و  نادناخ  ی  هدنامزاب نیا  هک  میناد  یم ردق  نیمھ تسا . یھلا  ی  هدعو قادـصم  نامز ، ماما  سدـقم  دوجو  هک  میناد  یم ردـق  نیمھ ام  دـنیوگب .

رب ادـخ  فـطل  قادـصم  یھلا و  ی  هدـعو وا  بوذـکم .» ریغ  ادـعو  هعـساولا  همحرلا  ثوـغلا و  بوبـصملا و  ملعلا  بوـصنملا و  ملعلا  اـھیا  کـیلع  مالـسلا  . » تسا نـیمز  رد  ادـخ 

اھ نـیا تـسا . مدآ  ینب رب  یھلا  لـضف  غـلبم  رگـشیامن  وا  تسادـخ . ناگدـنب  نـیرت  هتـسجرب اـیبنا و  ایفـصا و  اـیلوا و  زا  یی  هنوـمن هروتـسم و  وا  تـسا . تیرـشب  تیناـسنا و 

. میا هدرک درب  یلیخ  میمھفب ، مینک و  کرد  ار  اھ  هتفگ نیا  زا  یتاحشر  نامدوخ ، صقان  رصاق و  مھف  دح  رد  میناوتب  ام  رگا  دندومرف . نایب  نانآ  دوخ  هک  تسا  ییاھزیچ 

مدرم  / ١٣۶٩/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

بتارم کرد  میوگب . ییهزات  نخـس  متـسین  رداـق  نم  تسھ ، ادـفلاهمدقمبارتلانحاورا )  ) رـصعیلو سدـقا  دوجو  باـب  رد  هک  یقیاـقح  مظعم و  دـالیم  نیا  تاـکرب  یهراـبرد 

. تسین رصاق  نم  نوچمھ  یمھف  بلق و  نایب و  نابز و  دح  رد  یھلا ، یامسا  تافـص و  رھظم  ادخ و  یهفیلخ  ناکما و  ملاع  مظعا  بطق  نیا  باب  رد  یھلا  قیاقح  یونعم و 

. دنیوگب نخس  نید  یایفـصا  ایلوا و  یهیقب  و  مالـسلاوھالصلاهیلع ) ) بلاطیبانبیلع یهرابرد  دیاب  اھنآ  دوخ  هکنانچمھ  دنیوگب ؛ نخـس  نامز  ماما  یهرابرد  دیاب  اھنآ  دوخ 

رد ادخ  زارفارـس  ملع  تلاسر ، یحو و  نادناخ  یهدنامزاب  نیا  هک  مینادیم  ردقنیمھ  تسا . یھلا  یهدـعو  قادـصم  نامز ، ماما  سدـقم  دوجو  هک  مینادیم  ردـق  نیمھ  ام 

تیناسنا و رب  ادخ  فطل  قادصم  یھلا و  یهدـعو  وا  (. ١ «) بوذکم ریغ  ادعو  هعساولا  همحرلا  ثوغلا و  بوبـصملا و  ملعلا  بوصنملا و  ملعلا  اھیا  کیلع  مالـسلا  . » تسا نیمز 

هک تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تسا . مدآینب  رب  یھلا  لضف  غلبم  رگـشیامن  وا  تسادخ . ناگدنب  نیرتهتـسجرب  ایبنا و  ایفـصا و  ایلوا و  زا  ییهنومن  هروتـسم و  وا  تسا . تیرـشب 

. میاهدرک درب  یلیخ  میمھفب ، مینک و  کرد  ار  اھهتفگ  نیا  زا  یتاحشر  نامدوخ ، صقان  رصاق و  مھف  دح  رد  میناوتب  ام  رگا  دندومرف . نایب  نانآ  دوخ 

نویناحور  / ١٣۶٩/١٢/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ریھطت و اھناسنا و  سوفن  رد  یعقاو  لوحت  داجیا  یارب  نید  دـیآ  یم نآ  یارب  نید  هک  یعقاو  لوحت  نآ  دـناسر و  مدرم  حور  قامعا  هب  ار  یمالـسا  قالخا  نیا  نامیا و  نیا  دـیاب 

ترخآ ایند و  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  هچنآ  ادخ و  باذع  زا  مدرم  ندناسرت  زا  دیاب  مینکن . تلفغ  راذنا  زا  دـیاب  دـشاب . نیا  دـیاب  ام  شالت  دریگب . ماجنا  دـیآ  یم سوفن  نیا  ی  هیکزت

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 4 
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. دنداد یم ماجنا  مدرم  نتشادھگن  نموم  ندرک و  نموم  یارب  ام ، ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  هتشذگ  رد  هک  یشور  هقیرط و  نامھ  مینکن ؛ تلفغ  تسا ، هدرک  هدعو  ناراکدب  یارب 

یوضر  / ١٣٧٠/٠١/٢٩ رھطم  مرح  نیواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یدایز لحارم  زورما  ات  فاصنا ، یب ی  هلیپدب ناشارت  لاکشا یشارت  لاکـشا ناسانخ و  ی  هسوسو مغر  یلع نانمـشد و  مشچ  یروک  هب  یھلا ، لضف  هب  یمالـسا  یروھمج 

، یدرف رھ  یا ، هعماج رھ  هبیط : » هایح  هنییحنلف  نموم  وھ  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  « ؛ تسا یھلا  ی  هدعو نیا ، تفر . دـھاوخ  شیپ  زین  تردـق  اب  هتفر و  شیپ  ار 

. تسا سوسحم  ام  ی  هعماج رد  زورما  هبیط ، تایح  نیا  داد . میھاوخ  وا  هب  هبیط  تایح  ام  دشاب ، نموم  دھد و  ماجنا  حلاص  لمع  هک  ینز  درم و  رھ 

یوضر  / ١٣٧٠/٠١/٢٩ رھطم  مرح  نیواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یاھ هزیگنا دیریگن ، لد  هب  هنیک  رگیدکی  زا  دیشاب ، نابرھم  مھاب  دینک ، فاص  مھاب  ار  ناتیاھلد  دیسرب ، مھ  هب  دیرادھگن ، اھلد  رد  ار  ادخ  دای  دینک ، ظفح  ار  ناتتدحو  دینک ، راک 

تکرح قداص  مدـق  نیا  اب  نامیا ، نیا  اب  هیحور ، نیا  اـب  رگا  دـھاوخ . یم ار  نیا  نمـشد  هچرگا  درک ؛ دـھاوخن  تسا و  هدرکن  دـمحب هللا  هک  دـنکن ، ادـج  مھ  زا  ار  امـش  کـچوک 

. دیسر دھاوخ  تسا ، هداد  هدعو  ادخ  هک  هبیط  تایح  ی  هلق جوا  هب  یمالسا  یروھمج  دینک ،

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هکنآ لاـح  رھ  رد  هک  دادرارق  هدـلاخ  تما  یارب  رمتـسم  لـالز و  یراـبیوج  نوچ  ناـشوج و  هشیمھ یا  همـشچ یندـشن و  ماـمت یا  هریخذ نوچمھ  ار  جـح  هک  ساپـس  ار  ادـخ 

دروآ تمحر  ناریا  ی  هتسیاش تلم  رب  هک  ساپس  ار  ادخ  و  تخاس . دھاوخ  کلھم  یاھیرامیب  نیا  یوراد  ار  نآ  تشاد و  دھاوخ  ار  نآ  زا  هدافتسا  ناوت  دناد ، ردق  دسانـشب و 

هک ار  یقح  تخاـس ؛ هدروآرب  تشاد ، ار  ود  رھ  یباـیماک  تزع و  ینیریـش  هک  یلـصو  ماـج  هب  بلط ، ناـبایب  نـالیغم  یاـھراخ  شنزرـس  زا  سپ  ار  دوصقم  ی  هبعک قوـش  و 

جح نیزگیاج  ار  امھلآ ) امھیلع و  یلـص هللا   ) یدمحم یمیھاربا و  جح  هک  ار  یتلم  یلاخ  یاج  دنادرگرب و  نانآ  هب  هنامیرک  دوب ، هدش  هتـشاد  زاب  نانآ  زا  اوران  هب  دنچ  یلاس 

زا زیربل  تفرعم و  راونا  زا  جـھتبم  ناج  دیـشخب و  شمارآ  لاـصو  ی  هعرج اـب  ار  روصحم  دودـصم و  روجھم و  ناقاتـشم  ی  هدـیتفت لد  درک ؛ رپ  یھجووکین  هب  دوب ، هدرک  یلھجوب 

. داد رارق  نیفکاع  نیفئاط و  هاگیاج  ار  دوخ  ی  هناخ درک و  زاجنا  ار  نانموم  ترصن  ی  هدعو تخاون و  هژیو  یفطل  هب  ار  صلخم  ناگدنب  تفگ ؛ تباجا  کیبل  ار  ترایز  قوش 

یگدنزاس  / ١٣٧٠/٠٣/٢٨ داھج  نالوئسم  مدرم و  فلتخم  راشقا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یگدنزاس هار  رد  بالقنا و  یاھفدھ  تمدـخ  رد  همھ  تسا . طخ  نیمھ  رد  تھج و  نیمھ  رد  رازگتمدـخ ، تلود  نیا  یاھراک  روشک و  نالوئـسم  یاھ  همانرب دـمحب هللا  زورما 

هدوب هیلع ) ناوضر هللا   ) ام راوگرزب  ماما  رکف  رد  همھ  زا  رتـالاب  روشک و  نالوئـسم  رکف  رد  یگدـنزاس ، داـھج  داـھن  نیمھ  یبـالقنا و  یاـھداھن  دـننک . کـمک  تلود  هب  روشک ،

. دش دھاوخ  اعطق  تسا و  یھلا  ی  هدعو نیا ، درک . دھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادخ  دیدرک ، تمھ  امش  رگا  تسین . یندش  مامت  تسھ ؛ مھزاب  رکف ، نیا  تسا .

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

سرد داد ، ام  هب  دحا  گنج  باب  رد  نآرق  هک  یـسرد  اما  تسا ، کچوک  تدـم و  هاتوک ی  هثداح کی  هعماج ، لئاسم  یناھج و  یخیرات و  لئاسم  سایقم  رد  دـحا  گنج  هچرگا 

رد هدعو  نیا  و  درک ، میھاوخ  کمک  ار  امـش  ام  هک  دنک  یم هدعو  ناناملـسم  هب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  نیا  مھ  بلطم  ی  هصالخ تسا . هشیمھ  هب  قلعتم  تسا و  یگرزب 

هب لکـشم  هکنیا  ات  دش ؛ ینیـشن  بقع هب  روبجم  نمـشد  دیدش و  زوریپ  امـش  درک و  ادیپ  ققحت  کمک  ی  هدـعو هدـعو .» مکقدـص هللا  دـقل  و  « ؛ دوش یم یلمع  دـحا  گنج 

. دیزوریپ امش  دیا ، هداتـسیا یتقو  ات  مکناکم .» یف  متبث  ام  نیبلاغ  لازن  اناف ال  ناکملا  اذھ  اوحربت  ال  : » دوب هدومرف  ربمایپ  تایاور ، قبط  دیدرگ . عورـش  امـش  دوخ  ی  هلیـسو

، دمآ قیاف  ینید  ینورد و  نادـجو  هفیظو و  ساسحا  رب  یویند ، ماطح  رب  بلاکت  رد  یمـشچ  مھو مشچ هفیظو و  زا  تلفغ  ایند و  لام  هب  لیم  دـش و  ادـیپ  لکـشم  هک  یتقو

هک ییاجنآ  دیدرک و  کرت  ار  ناتتسپ  متیصع ؛» و  ، » دیتخادرپ ناتدوخ  نایم  یریگرد  هب  رمالا ؛» یف  متعزانت  و  ، » دیدش تسس  لوا  متلـشف ؛» اذا  یتح  : » دش سکعب  هیـضق 

ام اوریغی  یتح  موق  یلع  اـھمعنا  همعن  اریغم  کـی  مل  ناـب هللا  کـلذ  . » دـش سکعب  هیـضق  هجیتن  رد  دـیدرک ؛ اـھر  ار  لـحم  دـیھدب ، یناـبھگن  دیـشاب و  دـندوب  هتفگ  امـش  هب 

. یخیرات یعیبط و  رگید  نیناوق  لثم  هبذاج ، نوناق  لثم  تسا ؛ نوناق  کی  نیا ، مھسفناب .»

هاپس  / ١٣٧٠/٠٧/٢۴ ینیمز  یورین  یھدنامرف  داتس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

لوط رد  دوب . یوزنم  مالسا ، زا  ربخیب  مانناملسم و  یاھتموکح  هاگتسد  رد  مالسا  ینالوط ، نارود  کی  ملاع . یساسا  یاھتیلاعف  یهنحـص  رد  هن  اما  دوب ، مالـسا  اھلاس 

هـس ود ، زا  هک  مھ  دعب  دوب . یوزنم  مالـسا  دوبن ؛ ناشھاگتـسد  رد  هملک  یقیقح  یانعم  هب  مالـسا  دندوب ، ناملـسم  ارھاظ  هک  دنھ  ینامثع و  ناریا و  لصفم  یاھتنطلس 

؛ داتفا اوزنا  تبرغ و  رد  الماک  یناملسم  مالسا و  دش ، مکاح  ایند  رب  فلتخم  یاھلکش  هب  یدام  یاھشزرا  دمآ و  شیپ  اپورا  برغ و  تفرـشیپ  نارود  فرط ، نیا  هب  شیپ  نرق 

زا یتح  یمالـسا  ریغ  یکییال و  تارکفت  اب  مھ  ار  ناملـسم  یاھروشک  ات  دندرکیم  یعـس  دـنرپسب ؛ یـشومارف  تسد  هب  مھ  ار  مالـسا  مان  هک  دـندرکیم  یعـس  یتح 

رتشیب یمالسا ، تارھاظت  دوب . لاحم  یعقاو  یانعم  هب  نتـسیز  ناملـسم  دوب . گنن  ندناوخ  زامن  دوب . گنن  اھندز  فرح  لوا  رد  نتفگ  هللامسب » . » دننک ادج  مالـسا  تروص 

هنوگچ (، ١) هلک نیدلایلع  هرھظیل   » یهدعو طیارش ، نآ  رد  دوبن . یربخ  یدام ، یاھبیقر  لباقم  رد  مالسا  تیحجرا  زا  مالسا و  داھج  زا  مالـسا ، تیونعم  زا  دوب . یتافیرـشت 

؟ دوشب یلمع  تسناوتیم 

رد مالـسا  دـیاب  ددـنویپب ، ققحت  هب  هنارظنهتوـک -  یاـھیرگیدام  یهمھ  رب  یھلا  یاھـشزرا  یزوریپ  داـحلا ، رفک و  یهمھ  رب  مالـسا  یزوریپ  ینعی  ادـخ -  یهدـعو  هکنیا  یارب 

دبع نآ  دـش . و  دوـش ، یلمع  شناگدـنب  نیرترب  نیرتهتـسیاش و  زا  یکی  تسد  هب  راـک  نیا  هک  درک  ردـقم  نینچ  لاـعتم  یادـخ  درکیم . حرطم  ار  شدوـخ  یگدـنز  یهـصرع 

رد یناف  مالـسا و  رد  یهدشمضھ  ناسنا  نآ  دوخ ، یهشیدنا  رد  یگدنز و  رد  دوجو و  رد  تایدام  زا  یهتـسراو  ناسنا  نآ  نید ، یایلوا  ناربمایپ و  قحب  نیـشناج  نآ  حـلاص ،

. دشاب اوزنا  تبرغ و  نارود  نیا  رد  نآرق  مالسا و  یاناوت  تسد  هار و  نیا  رشبم  لوارقـشیپ و  هک  درک  تفایرد  لاعتم  یادخ  زا  ار  گرزب  فطل  نیا  تمعن و  نیا  قیفوت و  نیا  هللا ،

هاپس  / ١٣٧٠/٠٧/٢۴ ینیمز  یورین  یھدنامرف  داتس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

ی همھ رب  تیرـشب ، خیرات  رد  اھـشزرا  ی  هلـسلس نیا  تقیقح و  نیا  هک  تسا  هتفگ  فلتخم  یاھنابز  اب  نآرق  هلک .» نیدلا  یلع  هرھظیل   » هک تسا  هدرک  هدـعو  احیرـص  نآرق 

تـسا نکمم  هنوگچ  تسا . ناراکزیھرپ  نانموم و  هب  قلعتم  راک ، ماجرف  نیقتملل ؛ » هبقاعلا   » هک تسا  هتفگ  احیرـص  نآرق  دـمآ . دـھاوخ  قیاف  اھـشزرا  دـض  اھـشزرا و  هبش 

؟ دیایب قیاف  مولظم  تیرشب  رب  ی  هدش لیمحت شزرا و  دض  یاھشزرا  یلیمحت و  یلاشوپ و  تارکفت  رب  تساوزنا ، تلزع و  جنک  رد  هک  یلاحرد مالسا 

لوط رد  دوب . یوزنم  مالسا ، زا  ربخ  یب مان و  ناملسم یاھتموکح  هاگتسد  رد  مالسا  ینالوط ، نارود  کی  ملاع . یساسا  یاھتیلاعف  ی  هنحـص رد  هن  اما  دوب ، مالـسا  اھلاس 

هـس ود ، زا  هک  مھ  دعب  دوب . یوزنم  مالـسا  دوبن ؛ ناشھاگتـسد  رد  هملک  یقیقح  یانعم  هب  مالـسا  دندوب ، ناملـسم  ارھاظ  هک  دنھ  ینامثع و  ناریا و  لصفم  یاھتنطلس 

؛ داتفا اوزنا  تبرغ و  رد  الماک  یناملسم  مالسا و  دش ، مکاح  ایند  رب  فلتخم  یاھلکش  هب  یدام  یاھشزرا  دمآ و  شیپ  اپورا  برغ و  تفرـشیپ  نارود  فرط ، نیا  هب  شیپ  نرق 

زا یتح  یمالـسا  ریغ  یکییال و  تارکفت  اب  مھ  ار  ناملـسم  یاھروشک  ات  دندرک  یم یعـس  دـنرپسب ؛ یـشومارف  تسد  هب  مھ  ار  مالـسا  مان  هک  دـندرک  یم یعـس  یتح 

، یمالـسا تارھاظت  دوب . لاحم  یعقاو  یاـنعم  هب  نتـسیز  ناملـسم  دوب . گـنن  ندـناوخ  زاـمن  دوب . گـنن  اـھ  ندز فرح  لوا  رد  نتفگ  مسب هللا » . » دـننک ادـج  مالـسا  تروص 

«، هلک نیدلا  یلع  هرھظیل   » ی هدعو طیارش ، نآ  رد  دوبن . یربخ  یدام ، یاھ  بیقر لباقم  رد  مالسا  تیحجرا  زا  مالسا و  داھج  زا  مالسا ، تیونعم  زا  دوب . یتافیرـشت  رتشیب 

؟ دوشب یلمع  تسناوت  یم هنوگچ 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 5 
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ی هصرع رد  مالسا  دیاب  ددنویپب ، ققحت  هب  هنارظن  هتوک یاھیرگ  یدام ی  همھ رب  یھلا  یاھشزرا  یزوریپ  داحلا ، رفک و  ی  همھ رب  مالسا  یزوریپ  ینعی  ادخ  ی  هدعو هکنیا  یارب 

نآ حـلاص ، دـبع  نآ  دـش . و  دوش ، یلمع  شناگدـنب  نیرترب  نیرت و  هتـسیاش زا  یکی  تسد  هب  راک  نیا  هک  درک  ردـقم  نینچ  لاـعتم  یادـخ  درک . یم حرطم  ار  شدوخ  یگدـنز 

نیا رد هللا ، یناف  مالـسا و  رد  ی  هدـش مضھ ناسنا  نآ  دوخ ، ی  هشیدـنا رد  یگدـنز و  رد  دوجو و  رد  تایدام  زا  ی  هتـسراو ناسنا  نآ  نید ، یایلوا  ناربمایپ و  قحب  نیـشناج 

مالـسا دشاب . اوزنا  تبرغ و  نارود  نیا  رد  نآرق  مالـسا و  یاناوت  تسد  هار و  نیا  رـشبم  لوارق و  شیپ هک  درک  تفایرد  لاعتم  یادخ  زا  ار  گرزب  فطل  نیا  تمعن و  نیا  قیفوت و 

نآ زا  یکی  هک  دندرک ؛ زاغآ  رت  مامت هچرھ  تدـش  اب  ار  اھ  هئطوت دـندرک ، کرد  ار  نآ  رطخ  هکنآ  زا  سپ  اما  دـنتفرگن ؛ یدـج  ار  نآ  لوا  دـش . حرطم  ایند  رد  دـمآ و  هنحـص  طسو  هب 

یناف ی  هدنب حلاص و  دبع  نآ  مرگ  سفن  زا  ناگدننک  هدافتسا نیا  نید ، بتکم  رد  ی  هتفای شزومآ نادرگاش  نیا  نموم ، تلم  نیا  تمھ  اما  دوب . هلاس  تشھ گنج  اھ ، هئطوت

. دینک رت  ناشخرد ار  ناتمالسا  بالقنا و  دییایب و  نوریب  اھ  هبرجت نیا  زا  تمالس  هب دیناوتب  ات  دش  ثعاب  ادخ ، هار  ناقشاع  نموم و  ناناوج  امش  تمھ  و  یف هللا ،

روشک  / ١٣٧٠/٠٩/٢٧ ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یی  هلاسم نیا  هب  امـش  مامتھا  زا  یکاح  انعمرپ و  لمع  کی  مھم ، لئاسم  ریاس  تاباختنا و  هب  طوبرم  لـئاسم  باـب  رد  ثحب  امـش و  عاـمتجا  نیا  لیکـشت  سفن 

هکنیا هب  دننک  یم توعد  ار  ام  اھزور ، نیا  ثداوح  تارطاخ و  اضف و  ی  همھ تسا . یمھم  مایا  مھ ، مایا  نیا  دراد . ام  ماظن  راک  ی  هعومجم رد  یساسا  یشقن  مھ  اتقیقح 

اورـصنت هللا نا   » تایآ قیداصم  زا  یکی  دید . دوخ  مشچ  هب  ار  یھلا  یاھ  هدعو زا  یکی  ام  تلم  مایا ، نیا  رد  میـشاب . نیدالوپ  ریذپان و  یگتـسخ یمیمـص ، یدج ، نامراک  رد 

دروم عاجش  مولظم و  تلم  نیا  تیناقح  هک  مایا  نیمھ  رد  هبـسح » وھف  یلع هللا  لکوتی  نم  بستحی و  ثیح ال  نم  هقزری  و  اجرخم . هل  لعجی  قتی هللا  نم  و   » و مکرـصنی »

ادخ نید  ترصن  زا  یشان  هک  دوب ، ادخ  ترصن  نیا  درک ؟ یسک  هچ  دوب ، نآ  لابند  هب  یا  یزوریپ نینچ  هک  ار  یتکرح  نیا  دش . راکشآ  تفرگ ، رارق  یمسر  یاھنامزاس  فارتعا 

. تسا تسار  و  تسا ، یھلا  ی  هدعو نیا  و  تسا ؛ مدرم  طسوت 

یهمانعطق ۵٩٨  / ١٣٧٠/٠٩/٣٠ یریگیپ  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

الماـک تسھ ؛ لولدـم  رد  یریگ  هن  و  تسا ، هباـشتم  ی  هیآ هن  یحـضاو ، نیا  هب  ی  هدـعو نیا  تسین . هک  غورد  مکرـصنی ،» اورـصنت هللا  نا   » دـیامرف یم هک  ادـخ  ی  هدـعو نـیا 

اما دـش ؛ دـھاوخن  هظحل  نآ  رد  تسا ؛ یداـیز  عقوت  نیا  رگید ، هن  دوش ؛ ققحم  هظحل  ناـمھ  رد  مکرـصنی » اورـصنت هللا  نا   » هک دیـشاب  رظتنم  تسا  نکمم  امـش  تسادـیپ .

. تسھ دمحب هللا  هکنیاامک  دشاب ؛ سرد  ام  یارب  دیاب  نیا  تسا . نآ  ی  هنومن مھ  نیا  مکرصنی »  » دھد یم یرای  ار  امش  ادخ  کشالب ، درادن . زوس  تخوس و  لاحرھ  هب

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١١ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نمـشد و یدام  تاناکما  هک  دیوگ  یم یھلا  ی  هدـعو تسا . یھلا  ی  هدـعو تساھ ، نیا ی  همھ زا  رتالاب  هک  هچنآ  اما  دـنزھجم ؛ تاناکما  نیرتشیب  هب  مالـسا  نانمـشد  زورما 

هار رد  هک  ار  یتلم  ی  هناعاجـش هناھاگآ و  تکرح  یولج  دنناوت  یمن اھ  نیا زا  مادـک  چـیھ دـنک ، یم فرـصم  ار  نآ  هناراک  تیانج تسوا و  رایتخا  رد  هک  یـشناد  حالـس و  لوپ و 

. دنا هتسناوتن مھ  زورما  ات  هک  نانچمھ  دنریگب ؛ دنک ، یم تکرح  دراد  ادخ 

ناتسکاپ  / ١٣٧٠/١٠/١۶ نایعیش  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، تسا مجـسنم  تکرح  کی  نیا  دوشب  هدـیمھف  هکنآ  زا  دـعب  مھ  انیقی  دریگب . ماجنا  دوصقم  فدـھ و  نیا  اش هللا  نا  ات  دـیھاوخب ، کمک  لاـعتم  یادـخ  زا  دـیاب  امـش  ی  همھ

قدـص هللا و هلوسر و  اندـعو هللا و  ام  اذـھ  اولاق  بازحالا  نونموملا  یار  امل  و  « ؛ دیـسرت نمـشد  یاھتموصخ  زا  یتسیابن  درک . دـھاوخ  دـیدشت  ار  شدوخ  تفلاخم  نمـشد 

اش هللا نا  رگا  مینک . لمحت  ار  ینمـشد  نیا  دیاب  دش ؛ دنھاوخ  نمـشد  ام  اب  نیطایـش  مینک ، تکرح  ادخ  هار  رد  رگا  هک  دنا  هداد هدعو  ام  هب  ربمایپ  لاعتم و  یادـخ  «. هلوسر

. تسا قح  ی  هھبج اب  یزوریپ  دریگب ، ماجنا  اھراک  یریگیپ  شالت و  اش هللا  نا  رگا  تسام . اب  یزوریپ  مینک ، شالت 

امیس  / ١٣٧٠/١١/٠٧ مود  یهکبش  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

، تسھ هک  هچنآ  اھتنم  تسا ؛ رت  لکـشم رایـسب  رایـسب  ندرک  لمع  اما  تسا ، ناسآ  یلیخ  ندز  فرح  تسا . تخـس  یلیخ  راک  هتبلا  دنک . ناتکمک  دنوادخ  هک  اش هللا  نا 

لمع تلیـضف  تسین ؛ هسیاقم  لباق  امـش  لمع  اب  ام  ندز  فرح  هلب ، دھدب . یرای  ار  امـش  مھ  لمع  رد  دیدرک ، تمھ  امـش  رگا  هک  هدرک  هدـعو  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  نیا 

. درک دھاوخ  کمک  تیادھ و  ار  امش  مھ  لاعتم  یادخ  دیھاوخب ؛ کمک  مھ  ادخ  زا  دینک و  تمھ  اش هللا  نا  تسا . ربارب  نیدنچ  امش 

امیس  / ١٣٧٠/١١/٠٧ مود  یهکبش  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

نیا تسھ ، هک  هچنآ  اھتنم  تسا ؛ رتلکشم  رایسب  رایسب  ندرک  لمع  اما  تسا ، ناسآ  یلیخ  ندز  فرح  تسا . تخـس  یلیخ  راک  هتبلا  دنک . ناتکمک  دنوادخ  هک  هللااشنا 

لمع تلیـضف  تسین ؛ هسیاقم  لباق  امـش  لمع  اب  اـم  ندز  فرح  هلب ، (. ١) دھدب یرای  ار  امـش  مھ  لمع  رد  دیدرک ، تمھ  امـش  رگا  هک  هدرک  هدـعو  لاعتم  یادـخ  هک  تسا 

. درک دھاوخ  کمک  تیادھ و  ار  امش  مھ  لاعتم  یادخ  دیھاوخب ؛ کمک  مھ  ادخ  زا  دینک و  تمھ  هللااشنا  تسا . ربارب  نیدنچ  امش 

١٣٧٠/١١/١۵ /  (١) یمالسا یهشیدنا  سنارفنک  هب  مایپ 

یاھ هناھب هک  دادـن  هزاجا  دـیاب  تساھ . نآ جامآ  نیتسخن  ام ، یلدـمھ  تدـحو و  دـنروخن . ار  وا  زیمآدـنفرت  تاـغیلبت  نمـشد و  بیرف  دـننامب ؛ دنـشاب و  هاـگآ  دـیاب  ناناملـسم 

ناربخ یب هک  دادن  هزاجا  دیاب  دنک . فیعض  ار  اھ  هدارا رابکتسا ، یوس  زا  هدعو  اب  ماوت  یاھراشف  هک  دادن  هزاجا  دیاب  دوش . فالتخا  یاھ  هناھب یی ، هفیاط یبھذم و  یی و  هقرف

مالسا و تلاسر  مایپ و  تھج  فالخ  رد  دوخ و  لیم  هب  ار  مالسا  دنزادرپب و  تالئاطال  هب  ادخ ، تایآ  ریسفت  ادخ و  مارح  لالح و  ی  هراب رد  نآ ، یتلـصخ  نانمـشد  مالـسا و  زا 

اب زور و  نآ  دیما  هب  دـینارتسگ . دـھاوخ  ناھج  زا  یمیظع  شخب  رد  ار  رـشب  تاجن  مچرپ  مالـسا  دـش  دـھاوخ  زین  هتبلا  هک  دوشب  اھراک  نیا  رگا  دـننک . ینعم  فیرحت و  نآرق ،

. مراپس یم ادخ  هب  ار  امش  یھلا ، ی  هدعو هب  دامتعا  هیکت و 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار رابکتـسا  هک  تسا  نیمھ  تسا و  روشک  نیا  تلم و  نیا  صوصخم  یناھج ، رابکتـسا  ییوگروز  لباقم  رد  یگداتـسیا  نیا  تعاجـش و  نیا  لالقتـسا ، نیا  هللادمحب  زورما 

یراک چیھ  رابکتـسا ، ضغب  دـقح و  هک  تسا  یھلا  یهدـعو  زا  یـشان  مھ  نیا  منک ؛ ضرع  ار  نیا  نم  اما  تسا . هدرک  ضغب  دـقح و  راچد  تلم ، نیا  روشک و  نیا  هب  تبـسن 

عضاوم زا  زگرھ  ( ٢ «) ملـسلا یلا  اوعدت  اونھتالف و  ( » ١ «،) اونزحتال اونھتال و  و  : » دـیامرفیم اج  ود  رد  میرک  نآرق  نینموم .» متنک  نا  نولعـالا  متنا  « ؛ دـنکب تسناوت  دـھاوخن 

، دیتسھ یکتم  ادخ  هب  هک  امش  اما  تسا ؛ فیعض  هتشاذگ ، ییوگروز  بیرف و  غورد و  رب  ار  راک  یانب  هک  وا  دینکن . فعـض  ساسحا  نمـشد  لباقم  رد  دییاین و  نییاپ  ناتدوخ 

. دیتسھ یوق 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار رابکتسا  هک  تسا  نیمھ  تسا و  روشک  نیا  تلم و  نیا  صوصخم  یناھج ، رابکتـسا  ییوگروز  لباقم  رد  یگداتـسیا  نیا  تعاجـش و  نیا  لالقتـسا ، نیا  دمحب هللا  زورما 

یراک چیھ  رابکتـسا ، ضغب  دـقح و  هک  تسا  یھلا  ی  هدـعو زا  یـشان  مھ  نیا  منک ؛ ضرع  ار  نیا  نم  اما  تسا . هدرک  ضغب  دـقح و  راچد  تلم ، نیا  روشک و  نیا  هب  تبـسن 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 6 
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عـضاوم زا  زگرھ  ملـسلا .» یلا  اوعدـت  اونھت و  الف  » اونزحت ،» ـال  اوـنھت و  ـال  و  : » دـیامرف یم اـج  ود  رد  میرک  نآرق  نینموم .» متنک  نا  نولعـالا  متنا  « ؛ دـنکب تسناوت  دـھاوخن 

، دیتسھ یکتم  ادخ  هب  هک  امش  اما  تسا ؛ فیعض  هتشاذگ ، ییوگروز  بیرف و  غورد و  رب  ار  راک  یانب  هک  وا  دینکن . فعـض  ساسحا  نمـشد  لباقم  رد  دییاین و  نییاپ  ناتدوخ 

. دیتسھ یوق 

جراخ سرتسد  زا  رود و  ناشرظن  هب  یـضعب  مینز ، یم فرح  مھ  نیطـسلف  یدازآ  ی  هراب رد  یتقو  ام  دـیایب . مشچ  هب  سرتسد  زا  رود  ییاھزیچ  اـیند  رد  تسا  نکمم  زورما 

نامز و اما  دسرب ؛ دیعب  ناشرظن  هب  دننادب و  سرتسد  زا  رود  ار  نیا  تسا  نکمم  یضعب  مییوگ ، یم نخس  ناملسم  یاھروشک  رد  مالسا  تیمکاح  هب  عجار  یتقو  دیآ . یم

یماظن ملاع ، ساسح  ی  هطقن نیا  رد  نید ، دض  شالت  همھ  نیا  اب  متـسیب ، نرق  یایند  رد  هک  درک  یم رواب  یـسک  هچ  تسا . ییانثتـسا  گرزب و  یاھراک  نارود  ام ، نارود 

ماظن هک  درک  یم رواب  یـسک  هچ  دش . اما  درک ؛ یمن نامگ  سک  چیھ دتفیب ؟ یناحور  ناشلا و  میظع دـئاق  نآ  تسد  هب  مالـسا  تما  یربھر  دوشب و  لیکـشت  نید  یانبم  رب 

زا دـھدب و  تسد  زا  ار  دوخ  تیدوجوم  دـشاپب و  مھ  زا  روط  نیا دـنار ، یم مکح  هراق  جـنپ  رد  فلتخم و  یاـھروشک  رد  ملاـع  موس  کـی  رب  اـبیرقت  هک  یوروش  ریھاـمج  داـحتا 

یـسک هچ  دش . ماجنا  یندرکنرواب  زیچ  نیا  اما  درک ؛ یمن رواب  درک و  یمن لوبق  وا  زا  سک  چیھ دز ، یم ار  فرح  نیا  یـسک  لبق  لاس  جنپ  رگا  دوشب ؟ فذح  ایفارغج  ی  هشقن

رد ناشدوخ  یار  اب  مدرم  رئازجلا ، لـثم  یروشک  رد  هک  دوشب  ردـق  نآ اـھتلم  یرادـیب  دـنریگب و  اـپ  ناـنچ  نآ یمالـسا  یاھتـضھن  یمالـسا ، یاـھروشک  رد  هک  درک  یم ناـمگ 

. دش اما  دننکب ؟ ینمشد  تفلاخم و  تاباختنا ، نآ  اب  یبرغ ، یسارکمد  نایدانم  دوشب و  زوریپ  مالسا  دننکب و  باختنا  ار  مالسا  تاباختنا ،

هدـیدبآ ثداوح  ی  هروـک رد  هک  ییامـش  دـیا ؛ هدـینارذگ رـس  زا  ار  هئطوـت  همھ  نیا  هک  ییامـش  عاجـش ؛ مواـقم و  تلم  امـش  هک  دـیوگ  یم اـم  هب  یھلا  یاـھ  هدـعو مھ  زورما 

هب نموم  مدرم  میظع  ینویلیم  یاھتیعمج  نیا  روشک ، رساترس  رد  نموم  یاھلد  امش  رورپ ، هدنمزر رورپدیھش و  یاھ  هداوناخ امش  ادھش ، ناردام  ناردپ و  امـش  دیا ؛ هدش

تـسد دیا و  هدیـشک نوریب  ناراوخ  ناھج تسد  زا  ار  ناتروشک  هک  نانچ  مھ دیا ، هدرب شیپ  زورما  ات  دـمحب هللا  ار  ناتراک  هک  نانچمھ  دـیا ، هداتـسیا هک  نانچمھ  نآرق ، ادـخ و 

گنج هک  ناـنچمھ  تسا  ناـتدوخ  ی  هرادا راـکتبا و  هب  هتـسباو  ناـتدوخ و  راـیتخا  رد  ناـتدوخ و  هب  قلعتم  روشک  هک  دـیا  هدرک هاـتوک  روشک  نیا  زا  ار  درگلو  یاھگـس  اـھگرگ و 

گرزب یاـھرطخ  زا  دـیا و  هدرک لـمحت  ار  تالکـشم  نیا  دـمحب هللا  زورما  اـت  هـک  ناـنچمھ  دـیا ، هدروآرد وـناز  هـب  ار  یداـصتقا  ی  هرـصاحم دـیا و  هتـشاذگ رـس  تـشپ  ار  یلیمحت 

ار راوخ  ناھج طلـسم  رابکتـسا  زا  ندیـسرتن  نیمھ  ناشلا و  میظع ماما  طخ  هب  یرادافو  نیمھ  بالقنا و  یاھنادـیم  رد  یگداتـسیا  ناـمیا و  داـحتا و  نیمھ  رگا  دـیا ، هتـشذگ

یناھج رابکتـسا  ی  هرکیپ ندش  هدیـشاپ  مھ  زا  ندش و  دوبان  اھفدھ ، نیا  زا  یکی  هک  دش ؛ دھاوخ  هدروآرب  مھ  امـش  رگید  یاھفدھ  ی  همھ راگدرورپ  لضف  هب  دـیھدب ، همادا 

دیما ام  هب  هک  تسا  یزادنا  مشچ نامھ  نیا  دنھاوخن ؛ دندنسپن و  ار  نآ  ایند  رد  یرایسب  هچرگا  درک ؛ دھاوخ  لمع  کشالب  یھلا  ی  هدعو تسا و  یھلا  ی  هدعو نیا  تسا ؛

نآ لباقم  رد  یرگید ، زا  سپ  یکی  نشور ، یاھقفا  اش هللا  نا  تسا . هداد  دای  ام  هب  یمالـسا  یاھ  شزومآ جرف ، راـظتنا  ناـیرج  رد  هک  تسا  یدـیما  ناـمھ  نیا  و  دـھد ؛ یم

. تسا تکرح  نتفر و  هار  لاح  رد  هک  تسا  یتلم 

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

، هن دنتـسھ ؛ یباـبان  یاـھ  مدآ همھ ، هک  تسین  نیا  شیاـنعم  هدرک و  راـتفر  اـھ  نآ اـب  نوناـق  طـباوض و  قبطرب  ناـبھگن  یاروـش  تسا ، هدـش  در  ناشتیحالـص  هک  یناـسک 

یتیانج امـش  دـب  ال  دـیراد ! ینیگنـس  ی  هدـنورپ امـش  دـب  ال   » هک دـنک ، مھتم  روشک  یاجرھ  رد  هدـش  در  شتیحالـص  هک  ار  یدرف  درادـن  قح  یـسک  تسین . نیا  شیاـنعم 

طباوض نآ  قبطرب  لماک ، تناما  اب  نابھگن ، یاروش  هدرک و  نیعم  ار  یطباوض  نوناق  تسین ! اـھ  نیا هن ، دـیا »! هدرک یدزد  دـب  ـال  دـیا ! هدرک یفـالخ  راـک  امـش  دـب  ـال  دـیا ! هدرک

یاھ مدآ اسب  هچ دـنا . هدوبن قبطنم  طباوض  نیا  اب  ینعی  دـننام ، یم جراخ  هک  ییاھ  نآ دـنک . یم جراخ  ار  یناسک  دراذـگ و  یم ناگدـش  لوبق تسرھف  رد  ار  یناسک  ینوناق ،

یبابان نئاخ و  مدآ  ناشیا  دب  ال   » دییوگب هدش ، در  شتیحالص  سکرھ  هک  تسین  روط  نیا اما  تسین ؛ هکنیا  هن  تسھ ؛ ناشنایم  مھ  بابان  مدآ  هتبلا  دنـشاب . مھ  یحلاص 

هدرک هدعو  لاعتم ، یادخ  منک : یم ضرع  امـش  هب  نم  دوش . یم داش  ماما  حور  دنام و  یم مکحتـسم  یمالـسا  یروھمج  دـیدرک ، تیاعر  ار  لئاسم  نیا  رگا  ادـبا ! تسا ؛»!

.« منک یم کمک  تیادھ و  ار  امش  دینک ، تکرح  نم  هار  رد  رگا   » هک تسا 

میرک  / ١٣٧١/٠٢/٠١ نآرق  فیرحت  مدع  رب  ینبم  یطختسد 

مرکا یبـن  رب  هـک  تـسا  ناـمھ  اـنیع  تـسا  ملاـع  نیملــسم  راـیتخا  رد  هزورما  هـک  دـیجم  نآرق  هـک  تـسا  نآ  اـم ، رظن  رد  هشدــخ  لـباق  ریغ  ملــسم و  بلاـطم  یهـلمج  زا 

یئهملک ای  مک  یئهملک  نودب  تسا ، هدوب  فورعم  لوادتم و  ناناملسم ، نایم  رد  هلاس  دص  راھچ  رازھ و  نارود  یهمھ  لوا و  ردص  رد  هتشگ و  لزان  ملـسوهلآوهیلعهللایلص 

. دایز

ریغ یرـشق و  طابنتـسا  اب  هک  هتـشذگ ، یاھهرود  رد  هعیـش و  ننـست و  لـھا  زا  یدودـعم  یهدـع  تفلاـخم  و  تسا ، ناـنآ  قاـفتا  دروم  نیملـسم و  قرف  یهمھ  نخـس  نیا 

یئاطخ نینچ  تبـسن  هزورما  تسا و  هدیدرگ  کورتم  یلکب  هتفرگن و  رارق  نیققحم  یانتعا  دروم  دـناهدش ، فیرحت » هب  لوق   » یاطخ راچد  یمالـسا ، عبانم  ضعب  زا  هناملاع 

. تسین زیاج  اھنآ  بعش  یمالسا و  قرف  زا  کی  رھ  هب 

زورما ات  هلآ  هیلع و  یلـص هللا  ناشلا  میظع  ربمایپ  سدقم  بلق  رب  یهدشلزان  تاملک  فورح و  نامھ  اب  یھلا  یحو  نآ ، رد  هک  تسا  مالـسا  سدقم  نیئآ  گرزب  زایتما  نیا 

هل انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا  دومرف : هک  یھلا  یهدعو  زاجنا  تسا  نیا  و  دوب ، دـھاوخ  هدوب و  دـنبای ، تیادـھ  دـنزومایب و  نآ  زا  دـنھاوخب  هک  یداحآ  یهمھ  سرتسد  رد  دـبا  ات  و 

(١ .) نوظفاحل

ناتسکاپ  / ١٣٧١/٠٢/٢٠ رد  رانیمس  هب  مایپ 

طوقس و رشبم  ناھج و  رد  عیرس  قیمع و  تالوحت  زاغآرـس  و  ص )  ) یدمحم بان  مالـسا  رگایحا  هیکزلا  هسفن  سدق هللا  ینیمخ  ماما  ترـضح  یربھر  هب  یمالـسا  بالقنا 

میـشاب و دـھاش  ار  یھلا  تمکح  تردـق و  زا  یئاھ  هولج ام  هک  دـش  بجوم  ناناملـسم  یگداتـسیا  یباـیدوخ و  یرادـیب و  دـش . گرزب  یاـھ  یروتارپما اھتردـق و  لالحمـضا 

انحاورا دوعوم  یدھم  مایق  میبایرد و  نیقی  هب  هنامز ، براجت  ی  هنیآ رد  ار  نیفعـضتسم  تفالخ  نیحلاص و  تثارو  نیملـسم و  تنکم  نید و  روھظ  رد  دـنوادخ  یمتح  ی  هدـعو

. میشاب رظتنم  تقیقح  هب  ار  ترضح  نآ  یناھج  یھلا  تلود  رارقتسا  هادف و 

نانبل  / ١٣٧١/٠٣/٠۴ هللابزح  لکریبد  هب  مایپ 

نموم و یاھورین  اب  هلباقم  رد  نانآ  یناوتان  ی  هدنھد ناشن هانپ ، یب هانگ و  یب مدرم  ماع  لتق  نانبل و  بونج  یماظن  ریغ  مدرم  هب  زواجتم  یاھتسینویھص  ی  هناعبس مجاھت 

زیچ رھ  زا  شیب  هک  بزح هللا ، ناناوج  ی  هدنبوک تابرض  زا  راکشآ  روط  هب اکیرما ، ی  هبناج همھ یاھکمک  هب  یکتم  حلسم و  نادند  ات  نمشد  تسا . بزح هللا  راکادف  عاجش و 

لتق و هب  ایند  مدرم  مشچ  ربارب  رد  بصاغ ، یاھتسینویھص  دزیر . یمورف ناکدوک  نانز و  رس  رب  ار  دوخ  راو  هناوید مشخ  هدمآ و  هوتس  هب  دنزھجم ، یراکادف  نامیا و  حالـس  هب 

یعدم یاھنامزاس  اھتلود و  دننک و  یم نامناخ  یب ار  مدرم  بیرخت و  ار  اھاتـسور  دنوش ؛ یم ینوکـسم  قطانم  نارابمب  ییابر و  مدآ رورت و  بکترم  دننز ؛ یم تسد  تیانج 

هک یناسک  دناسر . یم تابثا  هب  شیپ  زا  شیب  ار ، ادخ  هار  نادھاجم  امـش  عضوم  تیناقح  عضو ، نیا  دـننک . یم اشامت  یدرـسنوخ  اب  ار  همھ  نیا  رـشب ، قوقح  یراد  فرط

یاھنیمزرـس تاـجن  ناـنبل و  نیطـسلف و  مدرم  قح  یاـیحا  هب  تسناوت  دـھاوخ  بصاـغ ، یاھتـسینویھص  نوچ  ییوـگروز  نشخ و  حـیقو و  نمـشد  اـب  هرکاذـم  دـنرادنپ  یم

هار دروآ . دـھاوخ  رد  وناز  هب  ار  نمـشد  یھلا ، لـضف  هب  هک  تسا  نیمھ  و  دـیا . هدرک باـختنا  امـش  هک  تسا  ناـمھ  تسرد ، هار  دـنبیرف . یم ار  دوخ  دوش ، یھتنم  یمالـسا 

اھراب نانبل ، رد  ریخا  ی  هلاس هد نارود  رد  امـش  تشاد . دھاوخ  یپ  رد  ار  یھلا  ترـصن  ادخ ، نمـشد  زا  ندیـسارھن  موادت و  ربص و  اب  تسادـخ و  یایلوا  هار  ادـخ و  هار  امش ،

لیبس هللا! یف  نادھاجم  باوث  امش  رب  داب  اراوگ  دیا . هدید مشچ  هب  ار ، هرصنی ،» نم  رصنیل هللا  و   » یھلا ی  هدعو ققحت  هدرک و  هبرجت  ار  نیا 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 7 
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١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

. درک یم ارجا  لامعا و  ام  یمالـسا  نھیم  زیزع و  ناریا  رد  ار  دوخ  دـیلپ  ضارغا  نمـشد ، اھراب  زورما  ات  دوبن ، یگداتـسیا  نیا  رگا  دـیدش و  زوریپ  ناتدوخ  یگداتـسیا  اب  اـمش 

امش رگا  هک  تسا  نیا  ادخ  ی  هدعو هرصنی ».  نم  نرـصنیل هللا  و  . » دنک یم کمک  اھ  نآ هب  ادخ  دننک ، یگداتـسیا  اھتلم  رگا  دنرادن . یگداتـسیا  زج  یھار  مھ ، رگید  یاھتلم 

. دنک یم ترصن  ار  امش  مھ  ادخ  دیدرک ، ترصن  ار  ادخ 

مق  / ١٣٧١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

شالت اب  دـیما و  رون  اب  میراد . هگن  هدـنز  اھلد  رد  هشیمھ  دـیاب  ار  دـیما  رون  تسام . ناشلا  میظع تلم  راظتنا  رد  یونعم  یدام و  ظاحل  زا  یبوخ  نشور و  ی  هدـنیآ اش هللا  نا 

تاولص مرکا  ربمغیپ  دوش . شومارف  دیابن  ناناوج  فرط  زا  اصوصخم  ادخ  اب  طابترا  اعد و  لسوت و  هجوت و  هار ، نیا  رد  هتبلا  دیسر . دیھاوخ  لزنم  رـس  هب  اش هللا  نا  هک  تسا 

، ترـضح نآ  اب  یبلق  طابترا  هادـف و  انحاورا  مظعا  هللا  یلو هب  لسوت  دوب . لسوت  هجوت و  زاین و  زار و  لاح  رد  لاعتم  یادـخ  اـب  مئاد  یتوکلم ، تردـق  نآ  اـب  هیلع  همالـس  هللا و 

تیوقت ار  تیونعم  ندرب و  هدافتـسا  مایا  نیا  زا  دراد . یکربتم  یاھزور  هک  یھام  میتسھ ؛ بجر  هام  رد  نآلا  مینادـب . ردـق  ار  کربتم  یلایل  ماـیا و  نیا  تساـم . فیاـظو  وزج 

شناد و ملع و  یریگارف  زا  معا  ییایند  لئاسم  رد  شالت  ادخ ؛ اب  دوخ  طابترا  تیوقت  تسا . فیاظو  زا  نداد  تیمھا  ار  لسوت  اعد و  رکذ و  ندرک و  رارقرب  طابترا  ادخ  اب  ندرک و 

نادنج هن یا  هدنیآ هدنیآ  رد  اش هللا  نا  هک  تسا  ییاھیگژیو  لماوع و  دیما ، نآ  ظفح  همھ ، زا  رت  مھم یداصتقا و  یـسایس و  لئاسم  زا  ندوب  هاگآ  یگدنزاس  هار  رد  شـشوک 

هب لاعتم  یادـخ  هک  نانچمھ  ار  ناریا  تلم  تخاس و  دـھاوخ  رادروخرب  مالـسا  تاـکرب  زا  ار  تیرـشب  درک و  دـھاوخ  رونم  یمالـسا  یروھمج  رون  هب  ار  نیمز  یور  ی  همھ رود 

تامحز دنک و  ظفح  ار  امـش  دھد ، قیفوت  امـش  هب  اش هللا  نا  دنوادخ  داد . دھاوخ  رارق  نیمز  یور  رد  تیرـشب  تدـحو  یگچراپکی و  دـھاش  تسا  هدومرف  هدـعو  ناناملـسم 

. دریگ رارق  یبوبر  سدقم  هاگرد  لوبقم  امش 

ناضمر  / ١٣٧١/١٢/٠۴ کرابم  هام  زور  نیلوا  رد  تانایب 

ناوضر مولعلا  رحب  دیس  موحرم  دنا . صلخم ناگدنب  صلخم ، ی  هدنب زا  رتارف  اما  تین . لمع و  رد  ادخ ، یارب  هدنزرو  صالخا میوش ؛ یم صلخم  ی  هدنب میدیزرو ، صالخا  ام  رگا 

یارب طقف  ار  یلمع  هک  تسا  یسک  صلخم  دیوگ  یم دراذگ . یم قرف  صلخم  صلخم و  نیب  تسا ، بوسنم  ناشیا  هب  کولس  ریس و  رد  هک  یا  هلاسر رد  هیلع ، یلاعت  هللا 

یارب طـقف  وا  یتـسھ  ی  همھ دـھد . یم رارق  ادـخ  یارب  اـصلخم  اـصلاخ و  ار  دوخ  دوجو  ی  همھ هک  تسا  نآ  صلخم  اـما  درادـن . نارگید  راـک  هب  یراـک  دـھد و  یم ماـجنا  ادـخ 

هزرابم و لمع و  یاھنادـیم  رد  هک  یناسک  ناناوج و  صوصخب  نارود ، نیا  رد  هدـنب ، رظن  هب  اما  تسا . سرتسد  زا  رود  اعقاو  هک  تسا  ییالاو  رایـسب  ی  هبترم نیا ، تسادـخ .

کاـپ و نموم و  ناـناوج  صوصخب  ناـناوج و  اـما  میرود ! یلیخ  اـم  تسا . راوشد  یلیخ  لکـشم و  اـم  لاـثما  یارب  هتبلا  دنـسرب . مھ  هبترم  نیا  هب  دـنناوت  یم دـندراو ، داـھج 

ناشیا لام  هک  تسین  یعطق  تسا و  مولعلا  رحب  موحرم  هب  بوسنم  روکذـم ، ی  هلاسر هتبلا  دنـسرب . اجنیا  هب  دـنناوت  یم دـنراد ، هک  یکاـپ  نشور و  یاـھلد  نآ  اـب  صلاـخ ،

داـبع هللا ـالا  نورـضحمل  مھناـف  : » تسا هدوـمرف  هک  تسا  نـیا  یکی  گرزب . زاـیتما  هـس  تـسا ؛ هداد  هدـعو  هـس  نیـصلخم  نـیا  هـب  لاـعتم  یادـخ  دـیامرف : یم دـعب  دـشاب .

هرذ نوچ  اھ  نآ دـنفاعم . اھ  نآ هک  صلخم  ناگدـنب  رگم  دـنریگ ، یم رارق  یھلا  ی  هبـساحم دروم  دـنوش و  یم رـضاح  رـشحم  رد  مدرم  ی  همھ تماـیق ، رد  ینعی  نیـصلخملا ».

. دنفاعم دنریگ ، رارق  لاوس  دروم  دنوش و  دراو  یقافآ  رشح  ی  هصرع زا  هصرع  نیا  رد  هکنیا  زا  اذل  تسا ، هدوب  ادخ  یارب  ناشتاکرح  سافنا و  لامعا و  ی  هرذ

هعمجزامن  / ١٣٧١/١٢/٠٧ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هداد رارق  تلع  ببـس و  هلیـسو و  اھھد  لاعتم  یادـخ  دوجو ، ملاع  رد  هک  نانچمھ  ام ، نیرکفتم  نیققحم و  زا  ناـگرزب  لوق  هب  تسا . رگید  لـیاسو  راـنک  رد  یا  هلیـسو اـعد ،

هک ناضمر  کرابم  هام  رحـس  یاعد  نیمھ  رد  دییامرفب  ضرف  الثم  دوش . یم حرطم  نتـساوخ  دوصقم  تجاح و  اھاعد ، زا  یرایـسب  رد  تساھببـس . زا  یکی  مھ  اعد  تسا ،

ار تدوخ  دصاقم  یھاوخ و  یم هک  هچنآ  هب  نک  اعد  دیوگ : یم دھد ، یم دنگوس  تافص  امـسا و  هب  ار  لاعتم  یادخ  هکنآ  زا  دعب  تسھ ، مھ  ینومـضملا  یلاع رایـسب  یاعد 

: دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  زا  یتیاور  رد  اذـل  دوش . یم باجتـسم  اـعد  لاـعتم ، یادـخ  نداد  مسق  همھ  نیا  زا  دـعب  هاوخب . ادـخ  زا 

هچرھ هک  تسین  انعم  نادب  هتبلا  نیا ، تسا . تیعقاو  اھ  نیا دینک . عفد  ار  الب  اعد ، اب  دوش ، دراو  امش  رب  الب  هکنآ  زا  شیپ  البلا »؛ دورو  لبق  اعدلاب  مکیلع  البلا  جاوما  اوعفدا  »

ی هـمھ لـثم  یداـع و  بابـسا  ی  هـمھ لـثم  دراد ؛ یبادآ  دراد ، یطیارــش  هـن . دـش ؛ دـھاوخ  هدروآرب  دـیتشاذگ ، ناـیم  رد  لاـعتم  یادـخ  اـب  ار  نآ  روـطرھ  دـیتساوخ و  اـمش 

یادخ هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  بادآ ، نیرت  هدمع تفرگ و  راک  هب  دیاب  ار  اعد  صوصخم  بدا  دراد . یتافیرـشت  بادآ و  دـیھاوخب ، یزیچ  مھ  ناتتـسود  زا  امـش  رگا  اھنتـساوخ .

نیا بلاغ  دیھاوخب ، ادخ  زا  رگا  تقو  نآ  تساعد . تقو  دوش ، یم ادیپ  یھجوت  ددرگ و  یم قیقر  ناسنا  بلق  هک  یماگنھ  دھاوخب . ادخ  زا  لد ، ی  همھ اب  دـنک و  هجوت  لاعتم 

حلاصم امـش  نم و  یاعد  رطاخ  هب  لاعتم ، یادـخ  میناد و  یمن ام  ار  حـلاصم  نآ  هک  دراد  دوجو  یحلاـصم  یھلا ، ملع  رد  هک  یدراوم  رگم  دوش . یم هدروآرب  دوصقم  هک  تسا 

، میشاب هتشاد  اعد  لاح  رد  ار  مزال  هجوت  هک  اجنآ  دشابن و  عنام  یگرزب  تحلصم  ام ، ی  هتساوخ هار  رـس  هک  اجنآ  دزیر . یمن مھ  هب  ار  تلم  کی  حلاصم  ای  شنیرفآ ، یمومع 

دـیتسھ و لـیام  هچرھ  ینعی  دـینادن . داـیز  ار  دوـخ  ی  هتـساوخ اـعد و  دـینک ، یم اـعد  یتاـجاح  یارب  یتـقو  دراد ، تاـیاور  رد  رید . اـی  دوز و  اـی  دـش ؛ دـھاوخ  باجتـسم  اـعد 

دایز راگدرورپ ، لـباقم  رد  ار ، بولطم  اـعد و  ینعی  میا . هدـش عنم  اـعد  راثکتـسا  زا  اـم  دوشب ». اـت  مھاوخب  رتمک  تسا . داـیز  نیا   » دـییوگن دـینک . بلط  ادـخ  زا  دـیھاوخ ، یم

دوخ نیب  لاعتم  یادخ  هک  ار  یا  هلیسو هار و  نیا  دیدنبن و  ناتدوخ  یور  هب  ار  اعد  هب  دیما  رد  دنک . یم هدروآرب  لاعتم  یادخ  دیھاوخب و  گرزب  یاھ  هتساوخ ادخ ، زا  دیرامشن .

ار یزیچ  رگا  دـینکن . هـلجع  اـعد  رد  ینعی  اعدـلا ». یف  لاجعتــسالا  نـم  یھنلا  : » دراد تاـیاور  رد  زاـب  هـتبلا  دـینکن . دودــسم  ناـتدوخ  یور  رب  تـسا ، هداد  رارق  شناگدــنب  و 

دعب لیئارسا  ینب  دراد : تیاور  رد  اھتاقواب ». هنوھرم  رومالا  . » هن درکن ؛ باجتسم  ارم  یاعد  لاعتم  یادخ  هک  دییوگن  دشن ، هدروآرب  دیتساوخ  امـش  هک  ینامز  رد  دیتساوخ و 

یرما نوعرف ، رب  یـسوم  یزوریپ  نوعرف و  قرغ  دش . ماجنا  مھ  یگرزب  راک  دش . هرخالاب  دـندرک و  اعد  لاس  لھچ  داد ، دـھاوخ  تاجن  ار  نانآ  داد  هدـعو  لاعتم  یادـخ  هکنآ  زا 

رد دراد . ار  انعم  نیا  اھاعد ، زا  یـضعب  رد  هک  دیھاوخب  ادخ  زا  دیھاوخ  یم هچرھ  دیناوخب و  ار  ادخ  هجوت ، اب  دـینکن ! هلجع  دـشاب . دایز  نآ  یارب  شالت ، لاس  لھچ  هک  تسین 

حرطم هک  یـسکرھ  دزن  یرد و  رھ  رد  دایز  یاھوزرآ  ینعی  کیلع .» ـالا  تلطعت  دـق  ممھلا  فکاوع  کیدـل و  ـالا  تباـخ  دـق  لاـمآلا  هومت  یھلا   » هک تسا  دراو  هنوگ  نیا ییاـعد 

. دوش یم هدروآرب  مھ  دایز  یاھ  هتساوخ وت ، هاگشیپ  رد  وت . هاگشیپ  رد  رگم  دوش ، یم دودرم  ددرگ ،

یروھمجتسایر  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

دروم رد  میوشیمن . ایند  رد  یتردـق  چـیھ  عبات  مییامنیم و  مادـقا  نآ  هب  تبـسن  مینکیم و  تواضق  نآ  ساسا  رب  لح و  نامدوخ  یاـھرایعم  اـب  اـم  ار  نیطـسلف  یهلاـسم 

ام یارب  هلئسم  همھ  نآ  هک  ییاھیتخـس  اھترـسع و  نآ  یهمھ  اب  گنج ، لاس  تشھ  لوط  رد  ناتـسناغفا »  » یهلاسم رد  مینکیم . لمع  روطنیمھ  ناکلاب ،»  » یهلاسم

دوجو تیریدم  نآ  دشاب و  رظن  دروم  اھتسایس  نیا  هکیتقو  میدرک . تکرح  هلئسم ، نیا  هب  تبـسن  دوب ، ام  یمالـسا  دید  شور و  انبم و  هک  هنوگنامھ  میداتـسیا و  تشاد ،

تلم نیا  دـننک . داـمتعا  وا  هب  لـماک  روط  هب  دـنناوتیم  روشک  نیلوئـسم  هک  تسا  ییاـتمھیب  تلم  دوجو  نآ ، لوا  طرـش  اـما  دوشیم . هرادا  بوخ  روشک  دـشاب ، هتـشاد 

دشاب و انـشآ  هنوگنیا  تلم ، نیا  تایـصوصخ  اب  هک  مدیدن  راوگرزب  نآ  لثم  ار  سکچـیھ  نم  دوب و  هتخانـش  بوخ  ار  تلم  نیا  ناشلامیظع ، ماما  تسا . یبوخ  تلم  گرزب ،

تلم نیا  هب  ماما  (، ١ «) نینموملل نموی  اب و  نموی  : » دومرف هک  تسھ  مالسلا  هلآ  یلع  هیلع و  ربمغیپ  هب  عجار  نآرق  رد  هک  روطنیمھ  دشاب . هتشاد  نامیا  روطنیا  وا  هب 

تلم نامیمارگ و  شکتمحز  نیلوئـسم  نامزیزع و  روھمجسیئر  اـم و  زیزع  تلود  لاـح  لـماش  هادـف ، اـنحاورا  رـصعیلو  تاـھجوت  اـش هللا  نا  هک  میراودـیما  تشاد . ناـمیا 

. تسوا قح  رد  یھلا  یهدعو  وا و  یهتسیاش  هک  دسرب  ییاج  نامھ  هب  تلم  نیا  اش هللا ، نا  دشاب . نامراوگرزب  ناشلامیظع و 

ناریا  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمشش  ذیفنت  مکح  نتم 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 8 
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تایانع و نوھرم  یھلا و  دییات  فطل و  زا  یـشان  هک  ار  ناریا  یمالـسا  یروھمج  یونعم  رادتقا  تزع و  هتـشذگ ، ی  هلاسراھچ ی  هرود رد  هک  ساپـس  دـمح و  ار  گرزب  یادـخ 

زا زیربل  هک  هلاسدـنچ  نیا  ینافوط  یایند  رد  دیـشخب و  رارمتـسا  تسا ، لـحار  ماـما  راـختفارپ  راگدـنام و  ماـن  هب  شقنم  و  هادـف ) یحور   ) مظعـالا هللا  یلو ترـضح  تاـھجوت 

اھگنج و ملاع و  یـسایس  یایفارغج  رد  هدمع  تارییغت  یا و  هناسفا یاھ  تردقربا یـشاپورف  زاغآ  یناھج و  یبطقود  ماظن  ینوگرگد  نوچ  ییاھیتفگـش  دوب و  گرزب  ثداوح 

گرزب یادخ  دومرف و  فوفحم  یھلا  ریبدت  تمکح و  هب  تشاد و  نوصم  ثداوح  دنزگ  زا  شیوخ  ناما  نما و  ی  هیاس رد  ار  زیزع  ناریا  تشاد ، هارمھ  هب  نینوخ  عیاقو  اھ و  هنتف

، یرابکتسا یتسینویھص و  یتاغیلبت  ی  هکبش بلاق  رد  هک  ار  ناسانخ  یاھ  هئطوت دومرف و  مرگلد  نئمطم و  دوخ  تمحر  فطل و  هب  ار  ناریا  زیزع  تلم  هک  ساپس  دمح و  ار 

ی هدـعو قدـص  هب  ار  ورـشیپ  تما  نیا  یوج  قح  نموم و  یاـھلد  تخاـس و  بآ  رب  شقن  هراومھ  دـنا  هدرک زکرمتم  ناریا  تلم  تمواـقم  هیحور و  نتـسکش  رب  ار  دوـخ  یعس 

هب تخاس و  ماکان  ار  نمشد  دوخ  یار  مالعا  روضح و  اب  دوب ، مزال  یمالسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  یارب  وا  یار  وا و  روضح  هک  اجرھ  رد  ناریا  تلم  دومن و  مکحتسم  یھلا 

یادخ درک و  لمع  شگرزب  ملعم  دشرم و  ماما و  تیصو  هب  دمآ و  یار  قودنص  یاپ  هب  تیساسح  هزیگنا و  یرایشھ و  اب  روھمج ، سیئر شنیزگ  رد  تفگ و  کیبل  یھلا  یادن 

ینادراـک و حالـص و  تناـما و  تقاـیل و  راوـشد ، یاھنادـیم  رد  هک  درپـس  یدرم  یاـناوت  یاھتـسد  هـب  ار  تیلوئـسم  تـلم  بیـصم  یار  زین  تبوـن  نـیا  رد  هـک  ساپـس  ار  گرزب 

، سانـش نامز یھیقف  دنمـشوھ ، یرادمتـسایس  رکفتم ، یملاع  ماما . نیرید  راـصنا  نییراوح و  زا  بـالقنا و  نیلوا  نیقباـس  زا  گرزب  یدرم  تسا . هدومزآ  ار  وا  یگتـسجرب 

. روشک یارب  ینادراک  ریدم  نافیعض و  یارب  ینابرھم  ردارب  سانشن ، یگتسخ یدھاجم 

ناریا  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمشش  ذیفنت  مکح  نتم 

یتسینویھص یتاغیلبت  ی  هکبـش بلاق  رد  هک  ار  ناسانخ  یاھ  هئطوت دومرف ؛ مرگلد  نئمطم و  دوخ ، تمحر  فطل و  هب  ار  ناریا  زیزع  تلم  هک  ساپـس  دمح و  ار  گرزب  یادخ 

هب ار  ورـشیپ  تما  نیا  یوج  قح نموم و  یاـھلد  تخاـس و  بآ  رب  شقن  هراوـمھ  دـنا ، هدرک زکرمتم  ناریا  تلم  تمواـقم  هیحور و  نتـسکش  رب  ار  دوـخ  یعـس  یرابکتـسا ، و 

ار نمـشد  دوخ ، یار  مالعا  روضح و  اب  دوب ، مزال  یمالـسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  یارب  ناـشیار  روضح و  هک  اـجرھ  رد  ناریا  مدرم  اـت  درک ، مکحتـسم  دوخ  ی  هدـعو قدـص 

ملعم دـشرم و  ماما و  تیـصو  هب  دـنیآ و  یار  قودنـص  یاپ  هب  تیـساسح  هزیگنا و  یرایـشھ و  اب  روھمج ، سیئر شنیزگ  رد  دـنیوگ و  کـیبل  یھلا ، یادـن  هب  دـنزاس و  ماـکان 

. دننک لمع  ناشگرزب 

هاپس  / ٢۵/١٣٧٢/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

امـش . دنکب ار  ایند  یاھراک  نیرتگرزب  زا  یکی  تسناوت  یمالـسا ، یھلا و  یاھـشزرا  هب  یعقاو  داقتعا  ادخ ؛ هب  داقتعا  لکوت و  نامیا و  تکرب  هب  مالـسا ، یهدش  تیبرت  لسن 

لزلزت راچد  دتسیاب و  دوخ  یاپ  رس  دناوتب  دنوش ، تسدمھ  رگیدکی  اب  وا ، هیلع  ایند  یهمھ  رگا  هک  اھروشک ) نیرتیوق  غارس  دیورب   ) دیراد غارـس  ایند  رد  ار  روشک  مادک  زورما 

وا لد  هکنآ  زج  دتـسیاب ، روطنآ  تسناوتیم  یـسک  هچ  تسھ ؟ اھروشک  نیا  رد  یتیفرظ  نینچ  ایآ  دینیبب . یرگید  زا  سپ  یکی  ار  ایند  یوق  یاھروشک  نیا  دـیورب  دوشن ؟

ثداوح ام و  یهعماج  تیعقاو  و  تسین ؛ لیوات  لباق  رگید  هکنیا  ( ١ . «) هرصنی نم  نرصنیلو هللا  « ؟ تشاد رواب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  یھلا  ترصن  یهدعو  گرزب و  یادخ  هب 

. درک تباث  ار  نیا  مھ  ام  خیرات 

هاپس  / ٢۵/١٣٧٢/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام هکنیا  دننک . رواب  ار  نآرق  دـنبای و  نانیمطا  یھلا  یاھ  هدـعو هب  ناملـسم ، یاھتلم  داحآ  ناملـسم و  ناناوج  هک  دراد  جایتحا  نیا  هب  زیچ  همھ  زا  شیب  مالـسا  یایند  زورما 

نیا ار  ام  تلم  یاھ  هداد ناـحتما  یمالـسا و  یروھمج  دـنیایب  هک  مھ  اـھفرح  نیا  اـب  تسین . یفاـک  میتسھ ،» یعقاو  ناملـسم  «، » میناملـسم «، » میراد ناـمیا   » مییوگب

ام هک  تسا  نیا  یعقاو  مالـسا  تسین . یعقاو  مالـسا  یعقاو و  نامیا  دـییوگ ، یم امـش  هکنآ   » دـنیوگب دـننک و  هئطخت  تسا  هدرک  تباث  لمع  رد  ار  شدوخ  ناـمیا  هک  یتلم 

. ددرگ یمن تباث  یبلطم  دوش و  یمن تسرد  راک  مییوگ » یم

هاپس  / ٢۵/١٣٧٢/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دتـسیاب و دوخ  یاپ  رـس  دناوتب  دنوش ، تسدـمھ  رگیدـکی  اب  وا ، هیلع  ایند  یهمھ  رگا  هک  اھروشک ) نیرتیوق  غارـس  دـیورب   ) دـیراد غارـس  ایند  رد  ار  روشک  مادـک  زورما  امش 

زج دتـسیاب ، روطنآ  تسناوتیم  یـسک  هچ  تسھ ؟ اھروشک  نیا  رد  یتیفرظ  نینچ  ایآ  دینیبب . یرگید  زا  سپ  یکی  ار  ایند  یوق  یاھروشک  نیا  دـیورب  دوشن ؟ لزلزت  راچد 

یهعماج تیعقاو  و  تسین ؛ لیوات  لباق  رگید  هکنیا  ( ١ . «) هرصنی نم  نرـصنیل هللا  و  « ؟ تشاد رواب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  یھلا  ترـصن  یهدعو  گرزب و  یادخ  هب  وا  لد  هکنآ 

گرزب تالکشم  مامت  دینادب . تسا ، ناتدوجو  رد  هک  ار  یردقنارگ  رھوگ  نآ  ردق  ینعی  ار ، ناتدوخ  ردق  دیتسھ . ناناوج  نآ  امش  و  درک . تباث  ار  نیا  مھ  ام  خیرات  ثداوح  ام و 

تراسخ ندروخ و  هبرـض  لاس  جـنپ  لھچ و  زا  دـعب  مالـسا ، یایند  دـینیبیم  هکنیا  دوش . لح  تسامـش ، دوجو  اـھلد و  رد  هک  یھلا  تناـما  نآ  اـب  دـناوتیم  مالـسا ، یاـیند 

هناگیب اھنآ  اب  یلک  هب  یمالـسا  حور  نآ  تسین و  اـھنآ  بلق  رد  ادـخ  هب  ناـمیا  هک  قیـالان  ریقح و  فیعـض ، رـصانع  یاهدـع  یهلیـسو  هب  ناـھگان  نداد ، یناـبرق  ندیـشک و 

هک ییاھبنارگ  رھوگ  نیا  هک  تسا  ببس  نیا  هب  دننکیم ، لماک  نیطسلف  یهیـضق  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  یهئطوت  نانمـشد  دوریم و  نیب  زا  حیـضف  تنایخ  کی  اب  تسا ،

! تسین الصا  هک  مھ  اھاج  یضعب  تسا . مک  دشاب ، دیاب  هک  اھاجنآ  رد  هنافساتم  دراد ، دوجو  روفو  هب  یھلا  لضف  هب  اجنیا ، رد 

نویناحور  / ١٣٧٢/١١/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یتقو هک  دـنا  هدـید ناشرمع  تدـم  رد  همھ  تسا . روط  نیمھ زین  یدام  ملع  دـنک . ادـیپ  ار  قیاـقح  یرارکت ، یاـھزیچ  نیمھ  نیب  زا  هک  دـنک  یم ادـیپ  هار  لاـمک  هب  یناـسنا 

نییاپ بیـس  ارچ  تسا : هدیدپ  کی  نیا  هک  دش  هجوتم  رفن  کی  اما  تسھ !؟ ایند  رد  یزیچ  رت ، یداع راک  نیا  زا  رگید  دتفا . یم نیمز  فرط  هب  دوش ، یم ادج  تخرد  زا  بیس 

زا ام  یگدنز  یداع  یاھزیچ  نیا  ی  همھ دش . زاب  یرـشب  شناد  رد  دیدج  باب  کی  دـش . فشک  هبذاج  یورین  تقو  نآ دور ؟ یمن الاب  دوش  یم ادـج  هک  تخرد  زا  ارچ  دـیآ ؟ یم

. دـنک یم هجوتم  لبا  نآ  هب  ار  ناسنا  تسھ !؟ رتش  زا  رت  یداع یزیچ  راوسرتش  برع  یارب  تقلخ » . فیک  لبالا  یلا  نورظنی  الف  ا  : » دـینک هظحالم  ار  نآرق  تسا . لیبق  نیا 

تفایـض هللا»  » میا هدینـش تسین . یمک  زیچ  تفایـض هللا  نیا  تسا . ناضمر  هام  نیمھ  اھ ، نآ زا  یکی  مینک . هجوت  تساـم ، رب  رود و  هک  یھلا  یاـھ  هدـیدپ نیا  هب  دـیاب  اـم 

کلوـق نود  کتیـشمب  یھف  . » تسوا تردـق  ی  هضبق رد  شنیرفآ ، رـسارس  هک  تسا  ریدـق  میرک  میلع  میظع  یادـخ  نآ ، ناـبزیم  هک  یا  یناـمھیم مھ  نآ  تـسا ! یناـمھیم 

نیمھ هب  تسیچ ؟ هب  نیا  زا  هدافتـسا  درک . هدافتـسا  دـیاب  نیا  زا  تفایـض هللا ». یلا  هیف  متیعد  : » میا هدـش توـعد  هک  اـم  مھ  نیا  تسا ؛ یھلا  تفایـض  نـیا ، هرمتوـم » .

نادـیم نیا  دراو  رگا  عرـضت . نیمھ  عوشخ و  نیمھ  هجوت ، نیمھ  رکذ ، نیمھ  اعد ، نیمھ  لفاون ، نیمھ  زامن ، نیمھ  هزور ، نیمھ  دـنا : هتـشاذگ ام  رایتخا  رد  هک  ییاـھزیچ 

، دش دھاوخ  تسرد  ترخآ  ایند و  دش . دھاوخ  یتشھب  هقطنم  کی  هب  لیدبت  روشک  نیا  مینک ، نادیم  نیا  دراو  مھ  ار  نامدوخ  نابطاخم  مینک  یعـس  نیممعم  ام  میوش و 

تاکرب لاعتم ، یادـخ  تسین . ییوگ  قارغا هغلابم و  اھ  نیا تسا . یھلا  ی  هدـعو اھ  نیا ضرالا »  امـسلا و  نم  تاـکرب  مھیلع  اـنحتفل  اوقتا  اونمآ و  یرقلا  لـھا  نا  ول  و  : » هک

. تسا نیمھ  هب  مھ  اوقت  درک . دھاوخ  حوتفم  اوقتاب  مدرم  رب  ار  نامسآ  نیمز و 

ماظن  / ٠۴/١٣٧٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تـسا یلماع  اوقت  تساوقت . شزرا  مھ ، شزرا  نیرتالاب  دنک . هدنز  هعماج  رد  رتشیب  هچرھ  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  هک  دشاب  نیا  رازگتمدخ ، مرتحم و  تلود  یعـس  ی  همھ

زا یوضع  رھ  تسھ و  هک  اـجرھ  رد  ار  یدرف  رھ  درادـن و  صاـصتخا  یـصاخ  هورگ  هب  رما  نیا  میـشاب . دوخ  بظاوـم  هکنیا  ینعی  اوـقت  دـنک . یم ظـفح  مالـسا  هار  رد  ار  اـم  هک 

مالـسا ی  هداج زا  هک  دشاب  بقارم  دنک ، یم یگدنز  هک  روشک  یاجرھ  رد  مدرم ، داحآ  زا  یدرف  رھ  دریگ . یمرب رد  یلومعم - نادنمراک  ات  هبتر  یلاع یازجا  زا  ار - تلود  یازجا 

هب هک  نانچمھ  دنک . یم دابآ  ار  تلم  ترخآ  ایند و  تسا و  هداد  یگدنز  داعبا  ی  همھ رد  تیقفوم  تفرـشیپ و  ی  هدعو نآرق  تسا . هداد  ترـصن  ی  هدـعو مالـسا  دـنکن . یطخت 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 9 
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. تسین هتـشذگ  نارود  اب  هسیاقم  لباق  هک  هدـش  ماجنا  مدرم  یگدـنز  یارب  ییاھراک  تسا ، هدـش  مکاـح  روشک  نیا  رد  مالـسا  هک  هاـتوک  تدـم  نیمھ  رد  راـگدرورپ ، لـضف 

یتالکـشم ی  همھ دوجو  اب  همھ ، نیا  تسین و  هسیاقم  لباق  هتفرگ ، ماـجنا  بـالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  هک  هچنآ  اـب  تسا ، هدـش  مورحم  تاـقبط  هب  تدـم  نیا  رد  هک  یتامدـخ 

لمع رد  یـسکرھ  ار  رما  نیا  تساوـقت . تیاـعر  مالـسا ، هب  یدـنبیاپ  کـالم  تسا و  تداعـس  هار  مالـسا ، هار  دـنا . هدروآ دوـجو  هب  روـشک  نیا  هیلع  هک  تسا  هـتفرگ  تروـص 

رد ادخ  یاضر  هچنآ  زا  هک  دیـشاب  بقارم  دیتسھ ! روشک  نیا  رانک  هشوگ و  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  تسا . نیا  اوقت  دشاب . دوخ  بظاوم  دمھفب و  دناوت  یم دوخ  یـصخش 

هک هیرجم  هیئاضق و  هننقم ، مرتحم  یاوق  دننک . تیاعر  ار  هلئـسم  نیا  مھ  روشک  نیلوئـسم  دینکن . مگ  ار  ادخ  هار  ات  دیوشن ، سفن  تاوھـش  عبات  دـینکن . یطخت  تسا ، نآ 

یروھمج رد  هک  یگزیکاپ  تراھط و  اوقت و  نیا  اب  ینیلوئسم  لاجر و  نادرمتلود ، دیناوت  یمن ایند  یاج  چیھ  رد  امش  دنشوکب . اوقت  تیاعر  هب  دنتسھ ، هار  نیا  رد  دمحب هللا 

ماکان نیملـسم ، مالـسا و  هیلع  دوخ  یاھـشیامزآ  ی  همھ رد  نمـشد  تسا . یزوریپ  هار  هار ، نیا  دنھد . همادا  یتسیاب  ار  هار  نیمھ  همھ  دـینک . ادـیپ  دنتـسھ ، یمالـسا 

. دش دھاوخ  ماکان  مھزاب  تسا و  هدش 

ون  / ١٣٧٣/١٢/٢۴ لاس  لولح  تبسانم  هب  شترا  کرتشم  داتس  تسایر  کیربت  مایپ  هب  خساپ 

خلت اھ و  هبرجت همھ  اب  تشذگ  یلاس  میوگ . یم کیربت  هنامیمص  ناتیاھ  هداوناخ امش و  همھ  هب  الباقتم  مرکشتم و  ناریا  یمالسا  یروھمج  شترا  زیزع  لنسرپ  امش و  زا 

نیریـش یاھ  هویم میئادزب و  شخبرمث  یاھـشالت  کین و  یاھراک  اب  ار  اـھ  یماـک خـلت رثا  لاـس  نیا  رد  میـشوکب  همھ  تساـم . ربارب  رگید  یلاـس  کـنیا  شیاـھ و  ینیریـش و 

ادخ و هب  دامتعا  اب  ار  دیما  لعشم  دیھاوخب و  کمک  وا  زا  دینک و  لکوت  ادخ  هب  لاح  همھ  رد  مینک . رتنیریش  موبوزرم  نیا  نازیزع  نامنانھیم و  مھ ماک  هب  ار  هتشذگ  یاھشالت 

. دینک رتنازورف  یھلا  یاھ  هدعو

یوضر  / ٠١/٠٣/١٣٧۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هجاوم ایاضق  نیمھ  اب  دوب - ام  بالقنا  زورما  هنحـص  نیمھ  لثم  یرگید  ی  هنحـص مھ  نآ  هک  مالـسا - لوا  رد  هلآ ، هیلع و  یلـص هللا  دبع هللا  نب  دـمحم  ترـضح  مرکا ، ربمغیپ 

رھ رد  درک . یم هزرابم  دومرف و  یم ار  ینخـس  خـیرات ، لوط  ی  هظحالم اب  هکلب  درک ؛ یمن هظحالم  ار  صاخ  ی  هرود کی  طقف  ربمغیپ ، اھتنم  دـیگنج . یم درک و  یم هزرابم  دوب ؛

و دینیب ...« : یم نآرق  رد  امـش  اذل  درک . یم نایب  مدرم  یارب  ار  بلطم  مرکا ، یبن  سپـس  دوب . مھ  ربمغیپ  یتوکلم  سفن  دـش ؛ یم لزان  یھلا  یحو  لیبق ، نیا  زا  یا  هثداح

. تسا هریبک  ناھانگ  وزج  دشاب ، هدش  هداد  باذع  ی  هدعو نآ  یارب  نآرق  رد  هک  یھانگ  رھ  هک  تسا  ملـسم  ابیرقت  بلطم  نیا  املع ، نیب  رد  دـینکن . یور  هدایز اوفرـست ». ال 

. میرادن هجوت  ام  تسا و  هریبک  ناھانگ  وزج  دیآ ، یمن مشچ  هب  هک  ییاھراک  نیا  زا  یلیخ  مینیب  یم مینک ، هاگن  دید  نیا  اب  رگا 

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٧۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نآرق و حیرص  ی  هدعو نیا ، داد . دھاوخ  قیفوت  اھ  نآ هب  ادخ  دندنبب ، رمک  نید  ی  هماقا هب  نینموم  زا  یا  هدع هک  ینامز  رھ  رد  تسین . مھ  ام  نامز  لام  تسادخ . تنس  نیا ،

هتفرگ رارق  نیا  رب  شا  هدارا مھ  لاعتم  یادخ  دنا ؛ هتسب رمک  نآ  نیناوق  ماکحا و  میکحت  نید و  مچرپ  نتشارفارب  نید ، نیا  ی  هماقا هب  یا  هدع زورما  تسا . یھلا  ریغتیال  تنس 

روشک دمحب هللا ، دشاب . لئاسم  نیا  نارگن  رانک ، هشوگ و  رد  یسک  هک  درادن  ینارگن  درک . دھاوخ  مھ  هاتوک  دنک و  هاتوک  ار  نمشد  تسد  زجنم و  ار  تساوخ  نیا  هک  تسا 

سدـقم و شـالت  هعوـمجم ، نیا  رد  تسا . دوـخ  فیاـظو  ماـجنا  لوغـشم  سکرھ  تسا . شیپ  رد  یھلا ، فادـھا  تمـس  هب  رتـشیب و  زازتـعا  تـھج  رد  لـماک ، تزع  لاـح  رد 

. تسا لوغشم  دمحب هللا ، مھ ، سلجم  تسا . زیمآ  تدھاجم

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هچ دییوگ و  یم هچ  ادخ  اب  دیمھفب  هک  ار - اھاعد  نیا  میھافم  ندـیمھف  عرـضت و  اعد و  سلاجم  ی  هماقا دـجاسم ، رد  روضح  ار ، تعامج  زامن  منک  یم هیـصوت  ناناوج  هب  نم 

هجوت و راگدرورپ و  لباقم  رد  عضاخ  عشاخ و  لد  فرط  کی  زا  یلمع ؛ یملع و  یگدـنزاس  هار  رد  راوتـسا  ماـگ  لاـعف و  ناوزاـب  فرط  کـی  زا  دـیریگب . یدـج  دـینک - یم تبحص 

نآرق هک  ار  یا  هبیط تایح  نامھ  تسناوت  دـھاوخ  نیا  هادـف . انحاورا  مظعالا  هیقب هللا  ترـضح  صوصخب  شموصعم ؛ رھطم و  یاـیلوا  زا  دادمتـسا  لاـعتم و  یادـخ  هب  لـسوت 

. دروآ ناغمرا  هب  مدرم  امش  یارب  اش هللا  نا  تسا ، نآ  یارب  بالقنا  تسا و  هدرک  هدعو 

ماظن  / ٠٩/٢٩/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ییانتعا لباق  مامتھا  یعامتجا ، تلادـع  لصا  هب  هکنیا  نودـب  دـنتفر ؛ ناشیاھروشک  رد  تعنـص  ملع و  تفرـشیپ  نارمع و  یداـبآ ، لاـبند  اـیند ، رد  یرادهیامرـس  یاـھماظن 

اھنیا یماظن . تردق  بسک  سکول و  یگدـنز  هتفرـشیپ ، یروانف  تحار ، یگدـنز  ملع ، بسک  دـننام  دـننک ؛ بسک  دنتـسناوت  ار  اھفدـھ  نآ  زا  یلیخ  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد 

دھاوخ فدھ  نآ  هب  دنک ، تکرح  یفدـھ  رھ  لابند  هب  یدـج  روطهب  هچنانچ  یتلم ، رھ  هک  تسا  هدومرف  هدـعو  لاعتم  دـنوادخ  تسا . یھلا  یهدـعو  مھ  نیا  دـمآ و  تسدهب 

تردـق و یماظن و  تردـق  هعماـج ، تورث  هب  ینعی  یگدـنز ؛ رھاوظ  نیا  هب  رادـقم ، ناـمھ  هب  دـندرک ، تکرح  یدـج  روطهب  هک  مھ  ییاـھنآ  تسین . کـش  نیا ، رد  (. ١) دیسر

دارفا زا  یاهدع  تسھ ، هعماج  نآ  رد  هک  یتورث  تسا . هدشن  مامت  تیرـشب ، یاھدرد  اھروشک ، نآ  رد  دندشن . دنمتداعـس  ناشیگدـنز ، رد  اما  دندیـسر ؛ یملع  تفرـشیپ 

دنتـسناوتن دنرادروخرب ، تحار  یگدنز  زا  هک  مھ  یناسک  یارب  یتح  دـننک . رارقرب  ار  یعامتجا  تلادـع  فرطرب و  ار  ضیعبت  دناهتـسناوتن  اما  تسا ؛ هدرک  رادروخرب  ار  هعماج 

یـضعب هتبلا  تسا . هتفرگ  ار  اھنآ  نابیرگ  اھیراتفرگ ، ماسقا  عاونا و  دوریمن . نییاپ  ناشیولگ  زا  شوخ  بآ  دنروآ . دوجو  هب  شوخ  یگدـنز  یحور و  شمارآ  یقیقح ، یتحار 

لھچ ات  تسیب  تسا  نکمم  برغ ، یایند  تساھنآ . یاھیراتفرگ  ندـش  رھاـظ  تقو  نونکا  هک  ددرگیم ، رھاـظ  یتدـم  زا  دـعب  یـضعب  دوشیم و  رھاـظ  یروف  اـھیراتفرگ  زا 

. تسا هدرکن  هجوت  یعامتجا  تلادع  تیونعم و  هب  هک  تسا  نیا  نآ ، لیلد  تسا . هتفرگ  ار  نآ  نابیرگ  یدام ، یگدـنز  یاھیراتفرگ  نونکا  اما  تسا ؛ هدوبن  روطنیا  شیپ  لاس 

مدرم  / ١٠/١٧/١٣٧۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اب ادخ  قاثیم  هدکو ،»  هذخا و  یذلا  قاثیم هللا   » نیا تسا . تیرـشب  هب  قلعتم  هکلب  تسین ؛ صاخ  نامز  کی  تلم و  کی  هب  قلعتم  میظع ، تقیقح  نیا  گرزب و  تدالو  نیا 

میظع و ی  هدـیدپ نیا  هب  تبـسن  خـیرات ، لوـط  یاـھناسنا  ی  همھ تسا . هدرک  تنامـض  ار  نآ  قـقحت  هک  تسادـخ  ی  هدـعو نـیا ، هنمـض ؛»  یذـلا  دـعو هللا  . » تـسا ناـسنا 

هدوب هتخیمآ  یدـیلپ  یدـب و  ملظ و  اب  بات ، ناھج دیـشروخ  نآ  عولط  ی  هظحل اـت  زورما  زا  زورما و  اـت  لوا  زا  خـیرات ، نوچ  دـنا ؛ هدرک یبلق  یونعم و  زاـین  ساـسحا  روآ ، تفگش

جنر دنا و  هدرک هاگن  نارگید  یشک  متس هب  هک  ییاھ  نآ هچ  دنا و  هدرب جنر  تسا و  هدش  ملظ  ناشدوخ  هب  هک  ییاھ  نآ هچ  دنا - هدرب جنر  یملظ  زا  هک  یناسک  ی  همھ تسا .

. دیآ یم دوجو  هب  یدیما  ناشلد  رد  رشب ، خیرات و  میظع  یجنم  نیا  تدالو  دای  اب  دنا - هدرب

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

هناخ رد  مینک و  یم لکوت  ام  بوخ ؛ هبـسح .  وھف  یلع هللا  لکوتی  نم  و   » هک تسا  هدرک  هدـعو  لاعتم  یادـخ  : » دـنتفگ دنتـسشن و  هناـخ  رد  یناـسک  لوسر هللا ، دـھع  رد 

ظاحل زا  هعماج  هک  تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  نیا  درک »! دـھاوخن  باجتـسم  مھ  ار  امـش  یاعد  کـی  ادـخ  : » دومرف اـھ  نآ هب  دـش ، رادربخ  ربمغیپ  یتقو  مینیـشن ». یم

روشک نامھ  رد  هک  شدعب ، لاس  هاجنپ  اب  دندرک ، یم یگدنز  هفـص »  » رد مدرم  هک  مالـسا  لوا  یگدنز  طیحم  توافت  دبای . هعـسوت  دزادرپب و  یگدنزاس  هب  دنک ، دـشر  یدام 

. دوب دعب  نیا  رطاخ  هب درک ، رپ  ار  اج  همھ  یدام  یاھتمعن  ماسقا  عاونا و  یمالسا ،

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 10 
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دھاوخ شبیصن  یزوریپ  دنک ، تکرح  شالت و  ادخ  یارب  یسک  رگا  درادن ! درگربورب  درک ،. دھاوخ  شترصن  مھ  وا  دنک ، ترصن  ار  وا  یسک  رگا  هک  تسا  هداد  هدعو  لاعتم  یادخ 

و : » تسھ مھ  یزوریپ  اما  تسھ ؛ اھجنر  تسھ ، اھیتخـس  تسھ ، اھتداھـش  هتبلا ، دـنک ، یم تکرح  یا  هعومجم یتقو  دـنھد ! یم یزوریپ  رفن  کـیرھ  هب  هکنیا  هن  دـش .

هب یزوریپ  اما  دـنوش ؛ یم هتـشک  دنـشک و  یم نولتقی ؛» نولتقیف و  ! » هن دـیآ . یمن یـسک  غاـمد  زا  مھ  نوخ  میھد ؛ یم ترـصن  هک  دـیامرف  یمن هرصنی ». نم  نرـصنیل هللا 

ناتـسود رطاخ  هب  میدیـسرت ؛ هداوناخ  رطاخ  هب  میدیـسرت ؛ وربآ  لوپ و  ندش  ردھ  زا  میدیـسرت ؛ نامنوخ  ندش  هتخیر  زا  هک  یتقو تسا . یھلا  تنـس  نیا ، دنروآ . یم تسد 

تکرح راـقع  عایـض و  شرتـسگ  رطاـخ  هب  میدرکن ؛ تکرح  تیعقوم  راـک و  بسک و  ظـفح  رطاـخ  هب  میدیـسرت ؛ ناـمدوخ  شیع  یتـحار و  ندـش  صغنم  رطاـخ  هب  میدیـسرت ؛

مالسلا هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  هکنیاامک  تفر ! دنھاوخ  نیب  زا  دش و  دنھاوخ  دیھـش  همھ  دنریگب ، رارق  هار  رـس  مھ  نیـسح  ماما  نت  هد  رگید ! تسا  مولعم  میدرکن ؛

. دش دیھش  مالسلا  هیلع نیسح  ماما  هکنیاامک  دش ؛ دیھش 

نارگراثیا  / ٠٧/٠۵/١٣٧۵ ادھش و  زا  لیلجت  زور  تبسانم  هب  مایپ 

نامھ نانآ  دشاب . هارمھ  یریگ  تربع ربدت و  اب  دیاب  نادیھش  دای  تسا . یرـشب  لاصخ  نیرترب  زا  لیلجت  نانآ ، تشادیمارگ  و  تسا ، یناسنا  یاھـشزرا  دوبدای  نادیھـش ، دای 

راچد هاوخان  هاوخ  یناسنا  رھ  هک  ینارسخ  زا  ار  دوخ  دندرک و  ادوس  یھلا  رادیاپ  میعن  اب  تسا ، لاوز  هب  ور  یندش و  مامت  ییالاک  هک  ار  تیراع  ناج  هک  دنتـسھ  یناگنازرف 

حلاص یاھلمع  نیرترب  تسا ، هتفرگ  یم هشیر  رادیاپ  ینامیا  زا  هک  نانآ  حلاص  لمع  دنتخاس . اھر  هجو  نیرتوکین  هب  یگدنز - ی  هیامرس یجیردت  لالحمـضا  ینعی  تسا - نآ 

تیدام یاھراصح  تشپ  رد  زونھ  هک  ام  هب  هتـسویپ  روط  هب  تسا ، هدش  هداد  هدعو  ودب  هک  یمیظع  رجا  اب  دوخ ، تمارک  اب  دوخ ، روضح  اب  دیھـش  ار  گرزب  سرد  نیا  تسا .

رھ زاین  هب  خـساپ  نامز و  رھ  فیلکت  ماجنا  ناـمھ  هک  ادـخ - هار  رد  هناـصلخم  شـالت  هب  یلا هللا ، ترجھ  هب  داـھج ، هب  ار  اـم  دـھد و  یم میـشاب ، یم ینادـنز  یتسرپدوخ  و 

بوبحم مظعالا و  هیلو  یلع  تایکازلا  مالـس هللا  و  داب . نانآ  زارفارـس  روبـص و  یاھ  هداوناخ لاح  لماش  یھلا  رجا  لضفت و  نانآ و  رب  ادـخ  تمحر  دـناوخ . یمارف تسا - هظحل 

(. هادف یحور   ) ممالا عیمج 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

لوط رد  نانمـشد  یاھیزرو  نیک اھتداسح و  اھینمـشد و  اھینکـشراک و  لباقم  رد  ار  قح  نید  ادخ و  نید  هک  تسا  هدومرف  هدعو  لاعتم  یادخ  میرک ، نآرق  زا  یددعتم  تایآ  رد 

ادخ و هار  همیرک ، ی  هیآ نیا  مھھاوفاب .» رون هللا  اوئفطیل  نودیری  : » تسا تایآ  نآ  زا  یکی  تسا ، فص »  » ی هروس هب  طوبرم  هک  یا  هفیرش ی  هیآ نیا  درک . دھاوخ  ظفح  نامز ،

رون لثم  دجنگ  یم رـشب  نھذ  رد  هک  یراونا  ی  همھ زا  اعبط  تسا ، یلاعت  یراب  ترـضح  هب  بستنم  نوچ  ادخ  رون  تسا . هدومرف  هیبشت  ادخ  رون  مھ  نآ  رون ، هب  ار  ادخ  نید 

هک هنوگ  نامھ تسا . هدرک  هیبشت  ناھد  اب  ندرک  فپ  هب  مھ  ار  نانمشد  ینمـشد  تسا . رت  یوق تیاھن  یب ردق  هب  بتارم و  هب  نآ  زا  رت  یوق راونا  ناگراتـس و  رون  دیـشروخ و 

رـشب نھذ  رد  هک  هچنآ  ی  همھ زا  اعبط  ادخ  رون  دننک ! شوماخ  ار  ادخ  رون  دننک و  فپ  دنھاوخ  یم نانمـشد  دنک ، یم شوماخ  ار  یغارچ  ای  عمـش  رون  دنک و  یم فپ  یـسک 

، هناکدوک هناقمحا و  میمصت  نیا  رب  القع  دنک ، شوماخ  دھاوخ  یم دنک ، یم جراخ  ناھد  زا  هک  یفیعض  یاوھ  اب  ار  دیشروخ  رون  یـسک  دنیوگب  رگا  تسا . رت  یوق دجنگ ، یم

. لاعتم یادخ  رون  هب  دسر  هچ  دننز ؛ یم رخسمت  ی  هدنخ

ادھش  / ٢٩/٠۵/١٣٧۶ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دش دھاوخ  زوریپ  قح  دنتـسیاب ، ناشدوخ  قح  یاپ  قح  لھا  رگا  هک  تسا  نیا  یھلا  ی  هدعو دینک . رواب  ار  ادـخ  ی  هدـعو هک  منک  یم ضرع  ناناوج  ی  همھ امـش و  هب  نم 

تلم هک  گنج  نایاپ  زا  دـعب  نارود  رد  دـیدرک ، هبرجت  تراسا  نارود  رد  دـیدرک ، هبرجت  گـنج  نارود  رد  دـیدرک ، هبرجت  ار  نیا  بـالقنا  نارود  رد  تسا . روط  نیا لـحارم  ی  همھ رد 

. تسا یلمع  هک  دیشاب  هتشاد  نیقی  ار  نیا  دیاب  مھ  هدنیآ  رد  دیدرک ؛ هبرجت  ار  نیا  دمآرب  دوخ  روشک  ی  هرابود یانب  ددص  رد  ناریا 

نایوجشناد  / ٠٨/١۴/١٣٧۶ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب هزرابم  رگنس  اج  همھ  و  رابکتـسا ، اب  هزرابم  زور  زور ، رھ  ناریا ، تلم  یارب  هک  دینادب  امـش  نم ! نازیزع  اما  تسا ؛ هدش  نیعم  رابکتـسا  اب  هزرابم  زور  نابآ ، مھدزیـس  زور 

یارب یراک  رھ  سکرھ  تسا . رگنس  مھ  یقیقحت  یملع و  یتلود و  راک  تسا . رگنس  مھ  هعرزم  تسا ، رگنس  مھ  هاگراک  تسا ، رگنس  مھ  سرد  سالک  تسا . رابکتسا 

هک یناسک  هب  دنوادخ  تسا . ملاع  نایوگروز  ی  همھ اکیرما و  ناھد  رب  یتشم  هک  دنک ، یم روشک  نیا  لالقتـسا  یارب  یـساسا  تکرح  کی  دـنک ، یم روشک  نیا  تفرـشیپ 

زا دعب  میا ؛ هدید میا و  هدرک هدـھاشم  ار  نآ  ام  ی  همھ هک  تسا ، هدرک  لمع  مھ  هدـعو  نیا  هب  دـمحب هللا  لاح  هب  ات  تسا و  هدومرف  کمک  ی  هدـعو دـننک ، یم تکرح  وا  هار  رد 

. دوب دھاوخ  مھ  نیا 

نارادساپ  / ٠٩/١٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ترـضح هک  تسا  هدـش  لقن  هک  یرخآ  ی  هظحل ات  لوا  ی  هظحل زا  اما  تسا ، گنج  هسامح و  نادـیم  هکنیااـب  مھ  اـجنیا  مینیب  یم میدرگ . یمرب ـالبرک  اروشاـع و  ی  هیـضق هب 

هکم زا  جورخ  تقو  زا  تسا . هارمھ  لسوت  دای و  عرضت و  رکذ و  اب  کرمال ،»  امیلـست  کئاضقب و  اضر  یھلا  : » درک ضرع  تشاذگ و  البرک  مرگ  یاھکاخ  یور  ار  شکرابم  تروص 

ات دوش ، یم عورـش  هفرع  یاعد  ی  هیحور نامھ  یھلا و  یاقل  ی  هدـعو لسوت و  اعد و  اب  انعم ،»  لحریلف  هسفن  اقل   یلع  انطوم  هتجھم  الذاب  انیف  ناـک  نم  : » دومرف هک 

تسا و هسامح  تسا ، ندـش  هتـشک  نتـشک و  تسا ، گنج  تسا . ینافرع  یارجام  کی  مھ  اروشاع  یارجاـم  دوخ  ینعی  رخآ . ی  هظحل کـئاضقب » اـضر   » هاـگلتق و لادوگ 

تیونعم تسھ ، نافرع  هک  دـینیب  یم دـینک ، یم هاگن  یـسامح  ی  هثداح نیا  یلـصا  تفاب  هب  امـش  یتقو  اما  تسا  یناـشخرد  هداـعلا  قوف لـصف  اروشاـع ، یاـھ  هساـمح

، جورع جوا و  نامھ  اب  تداھـش و  داھج و  هجو  نیا  تمظع  هب  دـیاب  مھ  مالـسلا  هیلع نیـسح  ماما  تیـصخش  رگید  هجو  نآ  سپ ، تسھ . هفرع  یاـعد  حور  عرـضت و  تسھ ،

. دریگ رارق  هجوت  دروم 

(ع)  / ١١/١۴/١٣٧۶ تیبلھا یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیطایـش تساوـخ  لـباقم  رد  دزادرپ و  یم هزراـبم  هب  نیطایـش  اـب  دـنک و  یم تکرح  دوـخ  یناروـن  هار  همادا  یپ  رد  دوـخ و  تیلوئـسم  فـیلکت و  لاـبند  هب  طـقف  ناریا  تـلم 

دراد و ار  گرزب  هزرابم  نیا  ناریا  تلم  زورما  دوشن . اھ  نآ لیمحت  تساوخ و  میلـست  ناسنا  هک  تسا  نیا  رابکتـسا  نیطایـش  اب  رابکتـسا و  اب  هزراـبم  نیرتگرزب  دتـسیا . یم

توق و اـب  ار  هار  ناـمھ  مھ  زورما  دیـسر ؛ تزع  هب  دـمحب هللا  دوـمن و  تکرح  تفر و  شیپ  هار  نیا  زا  ناریا  تلم  درک و  زاـب  ناـملباقم  رد  اـم  راوـگرزب  ماـما  هک  تسا  یھار  نیا 

همادا ار  هار  نیا  هک  دناد  یم نیا  رد  ار  دوخ  یزارفارس  ناریا  تلم  اما  دندش ؛ ادف  هار  نیا  رد  مھ  یزیزع  یمارگ و  یاھ  ناج میداد ، مھ  یگرزب  یادھش  دھد . یم همادا  تدش 

. دننک یم تدھاجم  تکرح و  دنور و  یم شیپ  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یناسک  اب  یھلا  هدعو  هب  انب  مھ  ترصن  یزوریپ و  داد و  دھاوخ  مھ  همادا  اش هللا  نا  دھد و 

ناناوجون  / ١١/١۴/١٣٧۶ ناناوج و  زا  یعمج  اب  بالقنا  ربھر  هنامیمص  دونش  تفگ و 

هتسناوت ار  اھ  نیا هک  تسا  یزغم  هچ  تسا ، ینھذ  هچ  نیا  دنک  یم تریح  تاقوا  یھاگ  ناسنا  هک ! تسابیز  یردق  هب  تسا ، هیداجس  هفیحـص  رد  هک  یفراعم  میھافم و 

لاح اب  ار  اھزامن  صوصخب  دشاب ؛ یلاحاب  هجوت و  اب  تاطابترا  ادخ ، اب  اھ  هچب تاطابترا  هک  منک  یم هیـصوت  نم  اذل  دنک ! تسرد  ار  یتاریبعت  نینچ  دناشنب و  مھ  رانک  تسا 

هتفگ ام  هب  نآرق ، رد  دراد . خـساپ  تساوخ ، نیا  دـننادب  دـنھاوخ و  یم هچ  دـننز و  یم فرح  یدوجو  هچ  اب  دـننادب  دـنناوخب و  هجوت  اب  لاح و  اب  دـنناوخ ، یم هک  اعد  دـنناوخب .

یاھ هدعو اھ  نیا دیھاوخب . دینک و  بلط  ادخ  لضف  زا  هلـضف ؛» نم  اولئـسا هللا  و  : » دراد اجکی  مھد . خـساپ  امـش  هب  ات  دـیناوخب  ارم  مکل ؛» بجتـسا  ینوعدا  : » تسا هدـش 

زا یلیخ  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، ادیپ  سنا  رگا  داد . دـھاوخ  خـساپ  امـش  هب  ادـخ  دـیھاوخب ، ادـخ  زا  هچنانچ  امتح  تساھ و  هدـعو نیرتقداص  یھلا ، یاھ  هدـعو تسا و  یھلا 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 11 
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دیاب تسا و  هتـساوخ  ادـخ  زا  هک  تسا  یلوپ  نامھ  امتح  اعد  خـساپ  هک  دـنک  لاـیخ  دـیابن  مدآ  ینعی  دوش ؛ یم هداد  امـش  هب  هظحل  ناـمھ  رد  هک  تسا  یناـمھ  اھخـساپ 

تعاس نامھ  ار  ناتخساپ  الصا  دینیب  یم هک  دیآ  یم دوجو  هب  امش  لد  رد  یتینارون  نانچ  نآ دنھد . یم امش  هب  هظحل  نآ  رد  هک  تسا  ینامھ  خساپ ، تاقوا  یھاگ  دسرب !

، دشاب هدنز  ناسنا ، لد  رد  راگدرورپ  دای  یتقو  دھاوخ . یمن زیچ  چـیھ نآ ، زا  ریغ  رگید  هک  دـنک  یم ساسحا  یھاگ  دـنک ، یم ادـیپ  اعد  رد  ناسنا  هک  ار  یتلاح  نآ  دـیا . هتفرگ

. تسا هنوگ  نیا

نابلاط  / ٢٣/١٣٧٧/٠۶ تسد  هب  فیرشرازم  مدرم  راتشک  یپ  رد  تیلست  مایپ 

یاھناحتما خـلت و  ثداوح  راب ، کشا یمـشچ  نوخرپ و  یلد  اب  بناج  نیا نازیزع ! منک : یم ضرع  مھ  یناغفا  مولظم  ماوقا  رگید  هرازھ و  روشحلـس  ناـمولظم  ناـناوج و  هب 

، دییوجب ددم  وا  زا  و  دینک ، لکوت  گرزب  یادخ  هب  منک . یم ساسحا  دوجو  ی  همھ اب  ار  امش  یاھجنر  منک و  یم لابند  تقد  اب  دینارذگ ، یم تاقوا  نیا  رد  امش  هک  ار  یراوشد 

دونع نانمشد  رب  یھلا  کمک  هب  اش هللا  نا  ارسی . رسع  دعب  لعجیس هللا  هک : دیشاب  هتشاد  دیما  یھلا  ی  هدعو هب  دییامن و  یگداتـسیا  نایوخ ، هدنرد ربارب  رد  هناعاجـش  و 

. دیلام دیھاوخ  کاخ  هب  ار  ربخ  یب ادخ  زا  مصخ  ینیب  دنسانش ، یم نادب  ار  امش  همھ  هک  یا  یروالد تماقتسا و  اب  دیدرگ و  یم زوریپ  دوخ 

١٣٧٧/٠٨/٠۵ /  ( دنھ یاھهجوخ   ) تیب لھا  ناوریپ  زا  یعمج  ییامھدرگ  هب  مایپ 

زا هدیناسر و  مالسلامھیلع  تیب  لھا  بان  فراعم  صوصخ  هب  یمالسا و  فراعم  یهمشچرس  هب  ار  دوخ  ملاع ، یهراق  جنپ  رد  قاتشم  ناسنا  اھنویلیم  ریخا  یهھد  ود  رد 

لاحنیعرد ناھج و  رد  یمالسا  نامیا  دشر  یئافوکش و  نیا  لماوع  زا  یکی  دوخ  ناریا  رد  یمالسا  یروھمج  ندمآ  دیدپ  کشیب  دناهدروآ . نامیا  نادب  هتشگ و  باریس  نآ 

( رثوکلا کانیطعا  انا   ) هک تسا  یھلا  یهدعو  ققحت  همھ ، نیا  تسا و  خیرات  دادتما  رد  یمالسا  رکفت  شرتسگ  یهناشن  نیرتهتسجرب  زا  یکی 

١٣٧٧/٠٨/٠۵ /  ( دنھ یاھهجوخ   ) تیب لھا  ناوریپ  زا  یعمج  ییامھدرگ  هب  مایپ 

ناشخرد تقیقح  هب  دنبیاپ  نموم و  یاھ  هعومجم یگتسبمھ  دنراد ، یھاگآ  یمالـسا  بان  ی  هشیدنا اب  هلباقم  رد  ینید  دض  یاھتردق  ریبادت  هب  هک  یناسک  ی  همھ زورما 

ندرک شوماخ  یارب  مالسا  نانمشد  ریذپان  نایاپ هدرتسگ و  شالت  مغر  یلع هک  تسا  ینیریش  تقیقح  نیا  دنرامش . یم منتغم  دنناد و  یم ردق  ار  عیـشت  نآرق و  مالـسا و 

بان ی  هشیدـنا دـض  رب  هبناج  همھ یئاـج و  همھ یراـکیپ  رد  یغیلبت  یگنھرف و  لـماوع  ی  همھ جیـسب  روظنم  هب  هک  ینیگنـس  ی  هنیزھ مغر  یلع یمالـسا و  میلاـعت  غورف 

هلآ یلع  امھیلع و  یلص هللا  یولع  یدمحم و  یالاو  قیاقح  هب  قشع  نامیا و  یاھ  هیام رتراکشآ و  یمالسا  فراعم  نابات  دیـشروخ  زور  هب  زور  دریگ ، یم تروص  یمالـسا 

لھا بان  فراعم  صوصخ  هب  یمالـسا و  فراعم  ی  همـشچرس هب  ار  دوخ  ملاع ، ی  هراق جـنپ  رد  قاتـشم  ناسنا  اھ  نویلیم ریخا  ی  هھد ود  رد  ددرگ . یم رت  قیمع رت و  هوبنا ام 

دـشر یئافوکـش و  نیا  لماوع  زا  یکی  دوخ  ناریا  رد  یمالـسا  یروھمج  ندمآ  دیدپ  کش  یب دـنا . هدروآ نامیا  نادـب  هتـشگ و  باریـس  نآ  زا  هدـیناسر و  مالـسلا  مھیلع تیب 

انا  ) هک تسا  یھلا  ی  هدـعو ققحت  همھ ، نیا  تسا و  خـیرات  دادـتما  رد  یمالـسا  رکفت  شرتـسگ  ی  هناـشن نیرت  هتـسجرب زا  یکی  لاـح  نیعرد ناـھج و  رد  یمالـسا  ناـمیا 

(. رثوکلا کانیطعا 

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٩/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک ار  یا  هنیکـس نامھ  دیناوت ، یم هچرھ  دینک . قیمع  مدرم  یاھناج  اھلد و  رد  ار  مارآ  ناما و  نما و  یتشک  نیا  ی  هنیکـس ساسحا  یھلا ، ی  هدـعو هب  نانیمطا  ساسحا 

نمـشد دـینک . رقتـسم  نینموم  یاھلد  رد  یھلا  تایآ  اب  درک ، لزان  نینموم  یاھلد  رب  نوگانوگ ، یایاضق  رد  نینح و  گنج  رد  ردـب و  گنج  رد  ربماـیپ ، ناـمز  رد  لاـعتم  یادـخ 

تبحم رگیدکی و  اب  اھلد  ییانشآ  فلتخم ، یاھرـشق  تدحو  تلم ، تدحو  تساھلد . تفلا  تدحو و  نانیمطا ، هنیکـس و  یاھھار  زا  یکی  دنک . برطـضم  ار  مدرم  دھاوخ  یم

هب فلتخم  یاھحانج  اھرـشق و  نالوئـسم ، مدرم ، هک  دیوگب  دھاوخ  یم نمـشد  دـنک . اقلا  دـھاوخ  یم نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  لباقم  ی  هطقن تسرد  مھ ، هب  اھناسنا 

فالتخا تلم  یاھرشق  نیب  رد  هک  دشاب  نیا  شیانعم  هک  دنزب  فرح  یا  هنوگ هب  دنک و  یشم  یروط  دنک ، لمع  یروط  زورما  سکرھ  درادن . تیعقاو  نیا  دنا . هنـشت مھ  نوخ 

هناـحول هداـس اھیـضعب  تسا . نمـشد  هب  تمدـخ  اـنیقی  تسا و  هدرک  کـمک  نمـشد  هب  اـنیقی  تسھ ، روآ  ترفن قـیمع و  یاـھفالتخا  فـلتخم ، یاـھحانج  نـیب  رد  تـسا و 

کی رس  هک  تسا  یا  هثحابم مھ ود  فالتخا  لثم  دندومرف  یم اھراب  ماما  هک  روط  نامھ قاذم  فالتخا  هقیلس ، فالتخا  هتبلا  تسا ! هنوگ  نیا ناشتاراھظا  فرح و  ناشلمع ،

یسایس و نوگانوگ  لئاسم  رد  تسا . کیدزن  مھ  هب  ناشیاھلد  دنقیفر و  اما  دننک ؛ یم اوعد  دننک ، یم ثحب  دنیوگ ، یم مھاب  تسا ؛ هثحابم  دنراد . فالتخا  مھاب  هلئـسم 

. دشاب هنوگ  نیمھ دیاب  تسا و  روط  نیمھ مھ  یعامتجا 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هب ار  ناسنا  اعد  تسا . ندرک  اعد  ناضمر ، هام  رد  ام  فیاظو  زا  یکی  منک . ضرع  اعد  تباجتـسا  رد  یھلا  یهدعو  بابرد  یھاتوک  تبحـص  مھاوخیم  لوا  یهبطخ  رد  زورما 

باجتـسم هللااشنا  تسادخ -  زا  نتـساوخ  هک  اعد -  نومـضم  هکنیا  رب  هوالع  دنکیم ؛ یوق  ار  نامیا  دنکیم ؛ رثوم  راگدنام و  ناسنا  لد  رد  ار  فراعم  دنکیم ؛ کیدزن  ادخ 

حلاص ناگدـنب  هک  ییاعد  اعد و  باب  رد  اھراب  میرک ، نآرق  رد  هک  تساذـل  تسا . گرزب  تاکرب  یاراد  وس  دـنچ  زا  اـعد  ینعی  ددرگیم ؛ هدروآرب  ناـسنا  یهتـساوخ  دوشیم و 

کمک لاـعتم  یادـخ  زا  دـندرکیم و  اـعد  یتخـس  عـقاوم  رد  یھلا  یاـیبنا  دوـش . هداد  سرد  اـم  هب  هک  تسا  نآ  یارب  اـھنیا  همھ  تـسا . هدـش  هـتفگ  نخـس  دـناهدرک ، ادـخ 

هبر اعدف  : » تسا هدش  لقن  مالسلاهیلع  یسوم  ترضح  لوق  زا  ای  تسا . هدش  لقن  مالسلاهیلع  حون  ترضح  لوق  زا  هک  ( ١ «) رصتناف بولغم  ینا  هبر  اعدف  : » دنتساوخیم

. درب هانپ  وا  هب  درک و  تیاکش  ادخ  هب  یسوم  (. ٢ «) نومرجم موق  الوھ  نا 

(٣ «) مکل بجتـسا  ینوعدا  مکبر  لاق  و   » یهکرابم یهیآ  نیمھ  تاـیآ ، زا  یکی  درک . دـھاوخ  باجتـسم  ار  اـعد  هک  تسا  هدرک  هدـعو  نآرق  تاـیآ  زا  هیآ  دـنچ  رد  لاـعتم  یادـخ 

یھاگ دشابن . مھ  هتـساوخ  نآ  دصرددص  ندش  هدروآرب  یانعم  هب  تباجتـسا  تسا  نکمم  منک . تباجتـسا  ات  دـینک ، اعد  ارم  هک  تسا  هدومرف  امـش  راگدرورپ  ینعی  تسا ؛

یدوزهب ای  تسین ، یندش  هدروآرب  هتـساوخ  نآ  هک  دراد  دوجو  ینیناوق  یدراوم  رد  دنک . هدروآرب  امتح  ار  تجاح  نآ  ادخ  هک  دـنکن  ار  نیا  یاضتقا  تقلخ ، نیناوق  تسا  نکمم 

یهزمحیبا فیرـش  یاعد  رد  هک  نانچمھ  دـنکیم ؛ هدروآرب  ار  امـش  یهتـساوخ  هک  تسا  نیا  شخـساپ  لاـعتم  یادـخ  اتدـعاق  دراوم ، نیا  ریغ  رد  تسین . یندـش  هدروآرب 

؛) ۴ «) امیلع یش  لکب  ناک  نا هللا  هلضف  نم  اولئـس هللا  و  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  دنکیم . هراشا  انعم  نیمھ  هب  دوشیم -  هدناوخ  ناضمر  هام  یاھرحـس  رد  هک  یلامث -

لکب ناک  نا هللا  : » فیرش یاعد  رد  هتبلا  دنکیم . رکذ  اعد  رد  ار  هیآ  نیا  دینک . ضرع  ادخ  هب  دیھاوخب و  ادخ  زا  امش  اما  دنادیم ، ار  امش  یاھزاین  تسا و  ملاع  ادخ  هچرگا 

داجـس ماما  (. ۵ «) هیطعلا عـنمت  لاوسلاـب و  رماـت  نا  یدیـس  اـی  کتافـص  نـم  سیل  و  : » دـیامرفیم دـعب  تـسا . اـمیلع » یـش  لـکب  ناـک   » نآرق رد  اـما  دراد ؛ اـمیحر » یش 

تمحر یھلا و  مرک  یانعم  ینعی  یھدن . اھنآ  هب  دنتساوخ  اھنآ  هک  هچنآ  اما  ینک ؛ رما  نتساوخ  هب  ار  مدرم  هک  تسین  نیا  وت  تداع  اراگدرورپ ! دنکیم : ضرع  مالـسلاهیلع 

یاهیآ نیمھ  رد  هک  تسا  یھلا  یهدعو  نامھ  نیا  دـنک . تباجا  ار  هتـساوخ  نآ  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دـیھاوخب ، دـیوگیم  رگا  هک  تسا  نیا  یھلا  یهطیحم  تردـق  یھلا و 

زا نم  یهرابرد  نم  ناگدنب  هاگرھ  ۶ ؛) «) ناعد اذا  عادـلا  هوعد  بیجا  بیرق  یناف  ینع  یدابع  کلاس  اذا  و  : » دـنکیم نایب  ار  انعم  نیا  حیرـص  مدرک ، توالت  هبطخ  لوا  رد  هک 

رھ منکیم . تباجا  دـناوخیم ، ارم  دـھاوخیم و  نم  زا  هک  ار  یـسک  نآ  یهتـساوخ  توعد و  میوگیم و  خـساپ  مکیدزن و  نم  ربمایپ ، یا  وگب  تساـجک ، هک  دـننک  لاوس  وت 

رد یعطق  خساپ  کی  ادخ ، زا  یاهتـساوخ  رھ  ادـخ ، زا  یلاوس  رھ  ٧ ؛) «) دیتع باوج  رـضاح و  عمـس  کنم  هلاسم  لکل  : » تسھ شلباقم  رد  یخـساپ  دناوخب ، ار  ادخ  سک 

زا یلیخ  لـثم  تیعقوـم -  نیا  زا  هک  تسا  یعیبـط  درادـن ، ناـمیا  هک  یـسک  ـالاح  دـننادب . ردـق  یلیخ  ار  نآ  ادـخ  نموـم  ناگدـنب  دـیاب  تسا و  مھم  یلیخ  نیا  دراد . لـباقم 

. داد دھاوخ  باوج  ار  یاهتساوخ  رھ  لاعتم  یادخ  ینعی  تسا ؛ یھلا  یعطق  یهدعو  نیا  دنکیمن . هدافتسا  رگید -  یاھتیعقوم 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 12 
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نم هسفنلف و  احلاص  لمع  نم  : » تسا نیا  یھلا  یاھهدعو  زا  یکی  الثم  تسا . هداد  دوخ  ناگدنب  هب  یناوارف  یاھهدعو  لاعتم ، دنوادخ  یھلا ]: یاھهدعو  یهرابرد  یتایآ  ]

. تسوا دوخ  هیلع  ددرگیم و  رب  وا  دوخ  هب  یدب  نیا  دنکب ، دب  راک  سکرھ  ١ ؛) «) اھیلعف اسا 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

شاداپ لاعتم  یادخ  دھد ، ماجنا  بوخ  راک  هک  یـسک  ١ ؛) «) المع نسحا  نم  رجا  عیـضنال  انا  : » تسا نیا  یھلا  یاھهدعو  زا  رگید  یکی  یھلا ]: یاھهدـعو  یهرابرد  یتایآ  ]

. ترخآ رد  ای  ایند ، رد  ای  تسا ؛ ترخآ  ایند و  لماش  تسین . ترخآ  رد  مھ  طقف  دنکیمن . عیاض  ار  وا 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

فدـھ ار  ایند -  ینعی  کـیدزن -  ریخ  هک  سک  رھ  ١ ؛) «) دیرن نمل  اشن  ام  اھیف  هل  انلجع  هلجاعلا  دـیری  ناک  نم  : » تسا نیا  رگید  یهدـعو  یھلا ]: یاھهدـعو  یهرابرد  یتایآ  ]

هتبلا دـیرن .» نمل  اشن  ام  : » میناسریم فدـھ  نآ  هب  ار  وا  ینعی  تسا ؛ هتفرگ  فدـھ  وا  هک  ار  هچنآ  مینکیم  کمک  ام  هل ؛» انلجع  ، » دـشاب هتـشادن  یراـک  ترخآ  هب  دریگ و 

، دندرک شـشوک  دندرک ، شالت  اھتلم  زا  یـضعب  دینیبیم  هکنیا  لثم  دـسریم . اھفدـھ  نآ  هب  دـشوکب  رگا  دـشکب و  تمحز  رگا  دـنک ، شالت  رگا  دراد : مھ  ییاھطرـش  دـیق و 

دارا نم  و  : » دیامرفیم هیآ  نیمھ  یهلابند  رد  دنسرب . یگرزب  یاھاج  هب  دنتسناوت  دندرک و  ییوجهفرص  درک ، ییوجهفرص  دیاب  هک  ییاج  نآ  دندرک ، تعانق  دندیشک ، تمحز 

مھ مینکیم ، ناشکمک  ام  دنتسھ ، ایند  بسک  ددصرد  هک  یناسک  مھ  ٢ ؛) «) الوھ الوھ و  دمن  الک  اروکشم . مھیعس  ناک  کئلواف  نموم  وھ  اھیعس و  اھل  یعـس  هرخالا و 

نیا تسا ، شنیرفآ  تنس  نیا  مینکیم . کمک  مھ  ار  اھنآ  دیامرفیم  دننکیم . قیبطت  یھلا  یاضر  اب  ار  یویند  شالت  اجنیا  رد  دنتـسھ . ترخآ  بسک  ددصرد  هک  یناسک 

یاهجیتن امتح  دراذگیمن ؛ هجیتنیب  ار  یشالت  چیھ  لاعتم  یادخ  دیـسر . دیھاوخ  هجیتن  هب  امتح  دیدیـشک ، تمحز  دیدرک و  شالت  رگا  ینعی  تسا ؛ ملاع  رد  یھلا  تنس 

بترتم لمع  نآ  رب  هک  یاهجیتن  نآ  یھاگ  اما  دنـسریم ؛ مھ  نآ  هب  دـنریگیم و  فدـھ  ار  نامھ  دنـسانشب ، ار  هجیتن  نآ  دـنناوتیم  ناـسنا  دارفا  یھاـگ  تسھ . شلاـبند 

لاعتم یادـخ  نیاربانب ، دنـسریم . هجیتن  هب  هرخالاب  دـھدیم و  ار  شدوخ  یهجیتن  لـمع  نآ  یلو  دـندرگیم ؛ یرگید  یهجیتن  لاـبند  دنـسانشیمن و  تسرد  ار  نآ  تسا ،

. تسا هتشاذگن  شاداپ  نودب  ار  یشالت  چیھ 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

«. مھلبق نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالایف  مھنفلختسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذلا  هللادعو  : » تسا نیا  رگید  یھلا  یهدعو  یھلا ]: یاھهدعو  یهرابرد  یتایآ  ]

نیمز رد  ار  تردق  ینعی  دش ؛ دھاوخ  نیمز  رد  ادخ  یهفیلخ  دشاب ، هتـشاد  حلاص  لمع  نامیا و  هک  یتیعمج  رھ  یتلم و  رھ  یموق ، رھ  تسا . یعطق  یهدعو  کی  مھ  نیا 

؛ داتفا قافتا  یمالـسا  ناریا  رد  هکنیاامک  داتفا ؛ قافتا  نیمھ  دـندرک ، هارمھ  نآ  اـب  ار  حـلاص  لـمع  رگا  دنتـشاد ، ناـمیا  هک  ییاـھنآ  درادـن . درگربورب  تفرگ . دـھاوخ  تسد  رد 

مھل ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  « ؛ داـتفا قاـفتا  دـمآ ، شیپ  یزیچ  نینچ  هک  اـم  دوخ  خـیرات  یاـھهرود  زا  یاهرود  رھ  رد  هکنیااـمک 

؛ درادن یاهجیتن  لمعیب ، نامیا  یلاخ و  کشخ و  نامیا  دش . دنھاوخن  نیمز  رد  ادـخ  یهفیلخ  دـشابن ، حـلاص  لمع  یلو  دـشاب ، نامیا  رگا  (. ١ «) مھل یـضترا  یذلا  مھنید 

. دش دھاوخ  ققحم  امتح  دشاب ، هارمھ  لمع  اب  نامیا  رگا  اما 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

وا هب  ار  هار  اـعطق  ادـخ  دـنک ، تدـھاجم  ادـخ  هار  رد  هک  سک  رھ  تـسا . ( ١ «) انلبـس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذـلاو   » رگید یھلا  یهدـعو  یھلا ]: یاھهدـعو  یهرابرد  یتایآ  ]

، میتفگیم میدناوخیم ، میدشیم -  انشآ  اھفرح  نیا  اب  یمالـسا و  فراعم  اب  هک  یلیاوا  یناوج -  یهرود  رد  نامدوخ  زور  کی  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  داد . دھاوخ  ناشن 

هدـش هبرجت  زورما  میدوب . هدرکن  هبرجت  ار  نآ  اما  تسا ؛ تسار  ادـخ  مالک  میتسنادیم  دوب . هداتفین  قافتا  حوضوهب  اـم  یارب  اـما  میتشاد ؛ مھ  ناـمیا  میتشاد ، مھ  داـقتعا 

رگا تسین -  ناشدای  یضعب  تسا ، ناشدای  یضعب  مھ  نالاسنایم  تسین ، ناتدای  چیھ  ناناوج  امش  هک  ناریا -  رد  یمالـسا  تضھن  تازرابم  نامز  رد  تاقوا  نامھ  تسا .

ینعی دوب ! لکشم  دوبن ؛ نکمم  اعقاو  دنک ، یگدنز  ناملسم  شدوخ  طقف  نارھت  نیا  رد  ای  تسا ، مالسا  یهنذام  مالسا و  دھم  زورما  هک  روشک ، نیا  رد  تساوخیم  یسک 

تفگیم یـسک  رگا  تشاد ! دوجو  عناوم  ماسقا  عاونا و  دشیمن و  دـنک ، یگدـنز  ناملـسم  لماک  روطهب  شدوخ  نارگید ، تیبرت  تیادـھ و  یاھنم  تساوخیم  یـسک  رگا 

دننزیم و دنربیم و  نادنز  هب  دنریگیم و  ار  اھنآ  اروف  دنـشکیم ، مھ  یدایرف  ات  دنتـسھ و  شرب  رود و  مھ  هبلط  یاهدـع  تسا و  هدرک  عورـش  اقآ  نآ  مق  رد  هک  یتضھن  نیا 

درک و دـھاوخ  هجوتم  دوخ  هب  ار  روشک  یهمھ  هیدـھم ، یهدـشار  یربھر  نآ  قح و  هار  نادرم  ادـخ و  نادرم  تماقتـسا  ربص و  رثا  رب  زور  کی  دـننکیم ، هجنکـش  دـنبوکیم و 

تموکح تموکح ، هنحـص ، رد  مدرم  دورو  تکرب  هب  زور  کی  دـنتفگیم  رگا  و  درکیمن ! رواب  یـسک  دروآ ، دـھاوخ  هنحـص  هب  ار  تلم  داحآ  دومن و  دـھاوخ  بذـج  ار  اھلد  یهمھ 

دش لمع  نوچ  دیدرگ ؛ ققحم  دوب و  یھلا  یهدعو  اما  درکیمن ؛ رواب  یسک  دش ، دھاوخ  یمالسا 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

لھا هک  یناسک  دننکیم ؛ ینمـشد  دـنتیونعم ، فلاخم  هک  یناسک  دزارفایمرب ، ملع  اج  کی  رد  تیونعم ، تردـق  نآرق ، تردـق  مالـسا ، تردـق  یھلا ، تردـق  هکیتقو  یرآ ؛

یار اـمل  و  . » دـننکیم ینمـشد  دـنباتیمنرب ، ار  نید  تیونعم و  یتھج  رھ  هب  هک  یناـسک  دـننکیم ؛ ینمـشد  دـنداسف ، لـھا  هک  یناـسک  دـننکیم ؛ ینمـشد  دـنملظ ،

عاونا و فرط و  کی  زا  فیقـس  فرط ، کی  زا  دوھی  فرط ، کی  زا  شیرق  بازحا ، گـنج  رد  یتقو  (. ١ «) هلوسر قدص هللا و  هلوسر و  هللااندـعو و  ام  اذـھ  اولاق  بازحالا  نونموملا 

(٢ «) ضرم مھبولق  یف   » هک یناسک  نینمومریغ و  روطکی ، نینموم  دندش ؛ هتـسد  ود  مدرم  اجنآ  رد  دندومن ، هرـصاحم  ار  هنیدم  دـندرک و  هلمح  فارطا  زا  نانمـشد  ماسقا 

ار ام  دھد و  تینما  تزع و  ام  هب  تسناوتن  مالـسا  میدروخ ؛ بیرف  ام  ٣ ؛) «) ارورغ الا  هلوسر  هللااندعو و  ام  : » دـنتفگیم دوب  ضرم  ناشلد  رد  هک  ییاھنآ  رگید . روط  کی  دوب ،

تـسد هب  تسد  همھ  شتـسدرود ، شاهیاسمھ ، شایبرغ ، شایقرـش ، نمـشد ، یاھھورگ  اھبزح و  نیا  دندوب . هدرک  هرـصاحم  ار  نینموم  فارطا  دـینیبب ؛ دـشخب . تاجن 

نامھ نیا  مینکیمن . بجعت  ام  ۴ ؛) «) هلوسر اندعو هللا و  ام  اذھ  : » دنتفگیم نینموم  اما  دندوب ؛ هدرک  هلمح  یمالـسا  تلود  هب  دندوب و  هدروآ  مھ  هب  رـس  دندوب ، هداد  مھ 

«. توغاطلا لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذلاو  هللالیبس  یف  نولتاقی  اونما  نیذلا   » هک تسا  نیا  ربمایپ  ادخ و  یهدعو  دندوب . هدرک  هدـعو  ام  هب  ربمایپ  ادـخ و  هک  تسا  یزیچ 

ایلوا اولتاقف   » یلو دـننکیم ؛ هزرابم  مھ  اھنآ  یرآ ؛ دـننکیم . هزرابم  توغاـط  هار  رد  دـنرادن ، یاهناـیم  ادـخ  اـب  هک  ییاـھنآ  دـینکیم . هزراـبم  ادـخ  هار  رد  دـینموم ، هک  اـمش 

فعض ساسحا  دیدرک ، اھر  رگا  اما  دیزوریپ ؛ امش  دیدادن ، تسد  زا  ار  ناتدوخ  تابث  ربص و  رگا  دیداتـسیا ، رگا  دیدرک ، هزرابم  رگا  (. ۵ «) افیعض ناک  ناطیشلا  دیک  نا  ناطیشلا 

هلوسر و قدص هللا و  هلوسر و  اندعو هللا و  ام  اذھ  « ؛ تسین بجعت  یهیام  نمـشد ، یهلمح  نمـشد و  روضح  سپ ، هن . دـیدرک ، درگبقع  دـیدرک ، یدـیمون  ساسحا  دـیدرک ،

مھ دیآیم و  تسد  هب  یزوریپ  یگداتـسیا ، تروص  رد  ربص و  تروص  رد  هزرابم ، تروص  رد  مھ  ینعی  تسا ؛ ملـسم  یھلا  یهدـعو  نیاربانب ، امیلـست .» انامیا و  الا  مھدازام 

. دنکیم ادیپ  هجوت  امش  تمس  هب  اھینمشد  دیشاب ، قداص  امش  هک  یتروص  رد 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هب ار  ناسنا  اعد  تسا . ندرک  اعد  ناضمر ، هام  رد  ام  فیاظو  زا  یکی  منک . ضرع  اعد  تباجتسا  رد  یھلا  ی  هدعو باب  رد  یھاتوک  تبحـص  مھاوخ  یم لوا  ی  هبطخ رد  زورما 

باجتـسم اش هللا  نا  تسادخ  زا  نتـساوخ  هک  اعد  نومـضم  هکنیا  رب  هوالع  دنک ؛ یم یوق  ار  نامیا  دـنک ؛ یم رثوم  راگدـنام و  ناسنا  لد  رد  ار  فراعم  دـنک ؛ یم کیدزن  ادـخ 

حلاص ناگدـنب  هک  ییاعد  اعد و  باب  رد  اھراب  میرک ، نآرق  رد  هک  تساذـل  تسا . گرزب  تاکرب  یاراد  وس  دـنچ  زا  اـعد  ینعی  ددرگ ؛ یم هدروآرب  ناـسنا  ی  هتـساوخ دوش و  یم

کمک لاـعتم  یادـخ  زا  دـندرک و  یم اـعد  یتخـس  عـقاوم  رد  یھلا  یاـیبنا  دوـش . هداد  سرد  اـم  هب  هک  تسا  نآ  یارب  اـھ  نیا همھ  تسا . هدـش  هتفگ  نخـس  دـنا ، هدرک ادـخ 

نا هبر  اعدف  : » تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع یسوم  ترضح  لوق  زا  ای  تسا . هدش  لقن  مالسلا  هیلع حون  ترضح  لوق  زا  هک  رصتناف » بولغم  ینا  هبر  اعدف  : » دنتساوخ یم

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 13 
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. درب هانپ  وا  هب  درک و  تیاکش  ادخ  هب  یسوم  نومرجم .» موق  الوھ 

؛ تسا مکل » بجتـسا  ینوعدا  مکبر  لاق  و   » ی هکرابم ی  هیآ نیمھ  تایآ ، زا  یکی  درک . دھاوخ  باجتـسم  ار  اعد  هک  تسا  هدرک  هدعو  نآرق  تایآ  زا  هیآ  دـنچ  رد  لاعتم  یادـخ 

نکمم یھاگ  دشابن . مھ  هتـساوخ  نآ  دصرددص  ندش  هدروآرب  یانعم  هب  تباجتـسا  تسا  نکمم  منک . تباجتـسا  ات  دـینک ، اعد  ارم  هک  تسا  هدومرف  امـش  راگدرورپ  ینعی 

هدروآرب یدوز  هب ای  تسین ، یندش  هدروآرب  هتـساوخ  نآ  هک  دراد  دوجو  ینیناوق  یدراوم  رد  دنک . هدروآرب  امتح  ار  تجاح  نآ  ادخ  هک  دنکن  ار  نیا  یاضتقا  تقلخ ، نیناوق  تسا 

هک یلامث  ی  هزمح یبا فیرـش  یاعد  رد  هک  نانچمھ  دنک ؛ یم هدروآرب  ار  امـش  ی  هتـساوخ هک  تسا  نیا  شخـساپ  لاعتم  یادخ  اتدعاق  دراوم ، نیا  ریغ  رد  تسین . یندش 

دنک . یم هراشا  انعم  نیمھ  هب  دوش  یم هدناوخ  ناضمر  هام  یاھرحس  رد 

ادخ هب  دـیھاوخب و  ادـخ  زا  امـش  اما  دـناد ، یم ار  امـش  یاھزاین  تسا و  ملاع  ادـخ  هچرگا  امیلع ؛» یـش  لکب  ناک  نا هللا  هلـضف  نم  اولئـس هللا  و  : » تسا هدومرف  نآرق  رد 

و : » دـیامرف یم دـعب  تسا . امیلع » یـش  لکب  ناک   » نآرق رد  اما  دراد ؛ امیحر » یـش  لکب  ناک  نا هللا  : » فیرـش یاعد  رد  هتبلا  دـنک . یم رکذ  اعد  رد  ار  هیآ  نیا  دـینک . ضرع 

؛ ینک رما  نتساوخ  هب  ار  مدرم  هک  تسین  نیا  وت  تداع  اراگدرورپ ! دنک : یم ضرع  مالسلا  هیلع داجس  ماما  هیطعلا .» عنمت  لاوسلاب و  رمات  نا  یدیـس  ای  کتافـص  نم  سیل 

هک تسا  هدومرف  هدارا  دیھاوخب ، دـیوگ  یم رگا  هک  تسا  نیا  یھلا  ی  هطیحم تردـق  یھلا و  تمحر  یھلا و  مرک  یانعم  ینعی  یھدـن . اھ  نآ هب  دنتـساوخ  اھ  نآ هک  هچنآ  اما 

ینع یدابع  کلاس  اذا  و  : » دـنک یم نایب  ار  انعم  نیا  حیرـص  مدرک ، توالت  هبطخ  لوا  رد  هک  یا  هیآ نیمھ  رد  هک  تسا  یھلا  ی  هدـعو نامھ  نیا  دـنک . تباجا  ار  هتـساوخ  نآ 

توـعد و میوـگ و  یم خـساپ  مکیدزن و  نم  ربماـیپ ، یا  وـگب  تساـجک ، هک  دـننک  لاوـس  وـت  زا  نم  ی  هراـب رد  نم  ناگدـنب  هاـگرھ  ناـعد ؛ » اذا  عادـلا  هوـعد  بیجا  بیرق  یناـف 

رـضاح و عمـس  کنم  هلاسم  لکل  : » تسھ شلباقم  رد  یخـساپ  دناوخب ، ار  ادخ  سکرھ  منک . یم تباجا  دـناوخ ، یم ارم  دـھاوخ و  یم نم  زا  هک  ار  یـسک  نآ  ی  هتـساوخ

الاح دننادب . ردق  یلیخ  ار  نآ  ادخ  نموم  ناگدنب  دیاب  تسا و  مھم  یلیخ  نیا  دراد . لباقم  رد  یعطق  خساپ  کی  ادـخ ، زا  یا  هتـساوخ رھ  ادـخ ، زا  یلاوس  رھ  دـیتع ؛» باوج 

رھ لاـعتم  یادـخ  ینعی  تسا ؛ یھلا  یعطق  ی  هدـعو نیا  دـنک . یمن هدافتـسا  رگید  یاـھتیعقوم  زا  یلیخ  لـثم  تیعقوـم  نیا  زا  هک  تسا  یعیبـط  درادـن ، ناـمیا  هک  یـسک 

الاـح هک  ما  هدرک عـمج  یھلا  یاـھ  هدـعو ی  هراـب رد  ار  یتاـیآ  اـجنیا  رد  نم  دراد . یطیارـش  مھ  یا  هدـعو رھ  هتبلا  تسا و  هدـعو  کـی  نـیا  داد . دـھاوخ  باوـج  ار  یا  هتـساوخ

: موش یم روآدای  ار  یتاکن  رصتخم  روط  هب اما  موش ؛ ثحب  دراو  الیصفت  مھاوخ  یمن

دب راک  سکرھ  هیلعف ؛ » اسا  نم  هسفنلف و  اـحلاص  لـمع  نم  : » تسا نیا  یھلا  یاـھ  هدـعو زا  یکی  ـالثم  تسا . هداد  دوخ  ناگدـنب  هب  یناوارف  یاـھ  هدـعو لاـعتم ، دـنوادخ 

، دھد ماجنا  بوخ  راک  هک  یـسک  المع ؛ » نسحا  نم  رجا  عیـضن  انا ال  : » تسا نیا  یھلا  یاھ  هدعو زا  رگید  یکی  تسوا . دوخ  هیلع  ددرگ و  یمرب وا  دوخ  هب  یدب  نیا  دـنکب ،

هلجاعلا دـیری  ناک  نم  : » تسا نیا  رگید  ی  هدـعو ترخآ . رد  ای  ایند ، رد  ای  تسا ؛ ترخآ  ایند و  لماش  تسین . ترخآ  رد  مھ  طقف  دـنک . یمن عیاـض  ار  وا  شاداـپ  لاـعتم  یادـخ 

فدـھ وا  هک  ار  هچنآ  مینک  یم کمک  ام  هل ؛» انلجع  ، » دـشاب هتـشادن  یراک  ترخآ  هب  دریگ و  فدـھ  ار  ایند  ینعی  کیدزن  ریخ  هک  سکرھ  دـیرن ؛ » نمل  اشن  ام  اھیف  هل  انلجع 

اھفدـھ نآ  هب  دـشوکب  رگا  دـشکب و  تمحز  رگا  دـنک ، شالت  رگا  دراد : مھ  ییاھطرـش  دـیق و  هتبلا  دـیرن .» نمل  اشن  اـم  : » میناـسر یم فدـھ  نآ  هب  ار  وا  ینعی  تسا ؛ هتفرگ 

دندرک و ییوج  هفرـص درک ، ییوج  هفرـص دیاب  هک  ییاج  نآ  دندرک ، تعانق  دندیـشک ، تمحز  دـندرک ، شـشوک  دـندرک ، شالت  اھتلم  زا  یـضعب  دـینیب  یم هکنیا  لثم  دـسر . یم

الوھ و دمن  الک  اروکشم . مھیعس  ناک  کئلواف  نموم  وھ  اھیعـس و  اھل  یعـس  هرخآلا و  دارا  نم  و  : » دیامرف یم هیآ  نیمھ  ی  هلابند رد  دنـسرب . یگرزب  یاھاج  هب  دنتـسناوت 

یھلا یاضر  اب  ار  یویند  شالت  اـجنیا  رد  دنتـسھ . ترخآ  بسک  ددـصرد  هک  یناـسک  مھ  مینک ، یم ناـشکمک  اـم  دنتـسھ ، اـیند  بسک  ددـصرد  هک  یناـسک  مھ  ـالوھ ؛ »

هب امتح  دیدیـشک ، تمحز  دیدرک و  شالت  رگا  ینعی  تسا ؛ ملاع  رد  یھلا  تنـس  نیا  تسا ، شنیرفآ  تنـس  نیا  مینک . یم کمک  مھ  ار  اھ  نآ دیامرف  یم دـننک . یم قیبطت 

ار نامھ  دنسانشب ، ار  هجیتن  نآ  دنناوت  یم ناسنا  دارفا  یھاگ  تسھ . شلابند  یا  هجیتن امتح  دراذگ ؛ یمن هجیتن  یب ار  یشالت  چیھ  لاعتم  یادخ  دیـسر . دیھاوخ  هجیتن 

لمع نآ  یلو  دندرگ ؛ یم یرگید  ی  هجیتن لابند  دنسانش و  یمن تسرد  ار  نآ  تسا ، بترتم  لمع  نآ  رب  هک  یا  هجیتن نآ  یھاگ  اما  دنـسر ؛ یم مھ  نآ  هب  دنریگ و  یم فدھ 

. تسا هتشاذگن  شاداپ  نودب  ار  یشالت  چیھ  لاعتم  یادخ  نیاربانب ، دنسر . یم هجیتن  هب  هرخالاب  دھد و  یم ار  شدوخ  ی  هجیتن

یعطق ی  هدـعو کی  مھ  نیا  مھلبق . » نم  نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاـحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  دـعو هللا  : » تسا نیا  رگید  یھلا  ی  هدـعو

. تفرگ دھاوخ  تسد  رد  نیمز  رد  ار  تردـق  ینعی  دـش ؛ دـھاوخ  نیمز  رد  ادـخ  ی  هفیلخ دـشاب ، هتـشاد  حـلاص  لمع  نامیا و  هک  یتیعمج  رھ  یتلم و  رھ  یموق ، رھ  تسا .

زا یا  هرود رھ  رد  هکنیاامک  داتفا ؛ قافتا  یمالـسا  ناریا  رد  هکنیاامک  داتفا ؛ قافتا  نیمھ  دـندرک ، هارمھ  نآ  اب  ار  حـلاص  لمع  رگا  دنتـشاد ، نامیا  هک  ییاـھ  نآ درادـن . درگربورب 

« مھل یـضترا  یذـلا  مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  « ؛ داـتفا قاـفتا  دـمآ ، شیپ  یزیچ  نینچ  هک  اـم  دوخ  خـیرات  یاـھ  هرود

لمع اب  نامیا  رگا  اما  درادـن ؛ یا  هجیتن لمع ، یب نامیا  یلاخ و  کشخ و  نامیا  دـش . دـنھاوخن  نیمز  رد  ادـخ  ی  هفیلخ دـشابن ، حـلاص  لمع  یلو  دـشاب ، ناـمیا  رگا  (. ٣٠۶)

. دش دھاوخ  ققحم  امتح  دشاب ، هارمھ 

تـسا ییاھزیچ  اھ  نیا داد . دھاوخ  ناشن  وا  هب  ار  هار  اعطق  ادخ  دنک ، تدھاجم  ادـخ  هار  رد  هک  سکرھ  تسا . انلبـس » مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلا  و   » رگید یھلا  ی  هدعو

؛ میتشاد مھ  نامیا  میتشاد ، مھ  داقتعا  میتفگ ، یم میدـناوخ ، یم میدـش  یم انـشآ  اھفرح  نیا  اب  یمالـسا و  فراعم  اب  هک  یلیاوا  یناوج  ی  هرود رد  نامدوخ  زور  کـی  هک 

تـضھن تازرابم  نامز  رد  تاقوا  نامھ  تسا . هدش  هبرجت  زورما  میدوب . هدرکن  هبرجت  ار  نآ  اما  تسا ؛ تسار  ادخ  مالک  میتسناد  یم دوب . هداتفین  قافتا  حوضو  هب ام  یارب  اما 

زورما هک  روشک ، نیا  رد  تساوخ  یم یـسک  رگا  تسین  ناشدای  یـضعب  تسا ، ناشدای  یـضعب  مھ  نالاس  نایم تسین ، ناتدای  چـیھ  ناناوج  امـش  هک  ناریا  رد  یمالـسا 

تیادھ و یاھنم  تساوخ  یم یـسک  رگا  ینعی  دوب ! لکـشم  دوبن ؛ نکمم  اعقاو  دنک ، یگدنز  ناملـسم  شدوخ  طقف  نارھت  نیا  رد  ای  تسا ، مالـسا  ی  هنذام مالـسا و  دـھم 

هدرک عورـش  اقآ  نآ  مق  رد  هک  یتضھن  نیا  تفگ  یم یـسک  رگا  تشاد ! دوجو  عناوم  ماسقا  عاونا و  دـش و  یمن دـنک ، یگدـنز  ناملـسم  لماک  روط  هب شدوخ  نارگید ، تیبرت 

رب زور  کی  دننک ، یم هجنکش  دنبوک و  یم دننز و  یم دنرب و  یم نادنز  هب  دنریگ و  یم ار  اھ  نآ اروف  دنشک ، یم مھ  یدایرف  ات  دنتسھ و  شرب  رود و  مھ  هبلط  یا  هدع تسا و 

داـحآ دومن و  دـھاوخ  بذـج  ار  اـھلد  ی  همھ درک و  دـھاوخ  هجوتم  دوخ  هب  ار  روشک  ی  همھ هیدـھم ، ی  هدـشار یربھر  نآ  قح و  هار  نادرم  ادـخ و  نادرم  تماقتـسا  ربص و  رثا 

؛ درک یمن رواب  یسک  دش ، دھاوخ  یمالسا  تموکح  تموکح ، هنحص ، رد  مدرم  دورو  تکرب  هب  زور  کی  دنتفگ  یم رگا  و  درک ! یمن رواب  یسک  دروآ ، دھاوخ  هنحـص  هب  ار  تلم 

. دش لمع  نوچ  دیدرگ ؛ ققحم  دوب و  یھلا  ی  هدعو اما 

امـش ی  هتـساوخ دوش و  یم باجتـسم  یعیبط  نیناوق  بوچراچ  رد  اعد  هن . دـنک ؛ لمع  یعیبط  نیناوق  فالخرب  دـنزب و  مھ  هب  ار  یعیبط  نیناوق  هشیمھ  اعد  تسین  مزال 

یھلا نوناق  کـی  اـب  امـش  یاـعد  هک  ییاـجنآ  هتبلا  دوش . یم هدروآرب  امـش  دوصقم  دراذـگ و  یم مھ  راـنک  دروآ ، یم روج  ار  نیناوق  هک  تسادـخ  تردـق  نیا  ددرگ . یم هدروآرب 

شالت ناشدوخ  فادـھا  هار  رد  دنـشاب و  راـک  یب هک  ییاـھ  مدآ تسا . تسرد  مھ  هدـعو  نآ  اـما  تسا ؛ قح  یھلا  ی  هدـعو دوش . یمن باجتـسم  دـنک ، ادـیپ  مداـصت  یرگید 

؛ دش باجتسم  دیدید  مھ  تقو  کی هتبلا  درادن . تباجتسا  لابقا  یلیخ  اعد  نیا  هک  تسا  مولعم  نک ، اعد  امش  الاح  دنسرب . دصقم  فدھ و  هب  هک  تسین  ینیمـضت  دننکن ،

مھ ار  نیناوق  اعد  کشالب  یدراوم  رد  هچرگا  دشاب . هتـشاد  ینیمـضت  تسین  مولعم  دـینک ؛ اعد  امـش  ملـسم ، یعیبط  نوناق  کی  فالخرب  ییاج  رد  تسین . ینیمـضت  اما 

شھارمھ یلمع  دـشاب و  هتـشاد  تاـفانم  یھلا  رگید  نیناوق  اـب  رگا  امـش  یاـعد  ینعی  دوش ، یم باجتـسم  اـعد  مییوگ  یم یتقو  هک  تسین  روط  نیا اـما  دـنک ؛ یم قرخ 

نیا تسا . مزال  ندرک  هبلاطم  اتقیقح  لاعتم و  یادخ  زا  نتـساوخ  ندرک و  بلط  اعد ، رد  هن . دوش ؛ یم باجتـسم  زاب  دـشابن ، مھ  هجوت  یور  زا  اعد  دوخ  یتح  ای  دـشابن و 

، دـنک ادـیپ  رارمتـسا  اعد  هک  یتقو نآ  تسا . رتشیب  اعقاو  اعد  نیا  تباجتـسا  لابقا  دـشاب ، اعد  نیا  هارمھ  گرزب ، فادـھا  هار  رد  شالت  لمع و  رگا  دوش . یم باجتـسم  اـعد 

صوصخب گرزب ، لئاسم  رد  صوصخب  دش ؛ سویام  دیابن  دشن ، باجتـسم  دیدرگ و  رارکت  راب  دنچ  اعد  کی  هک  دش  هدـید  رگا  تسا . رتشیب  اعد  نیا  رد  تباجتـسا  لابقا  امتح 

. دبلط یم نامز  شققحت  هک  تسا  نینچ  گرزب  یاھراک  تعیبط  یھاگ  نوچ  اھتلم ؛ تشونرس  روشک و  تشونرس  ناسنا و  تشونرس  هب  طوبرم  لئاسم  رد 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 14 
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ارجام نیا  رکذ  اب  ناضمر ، هام  ی  هعمج زور  رد  امـش  یاھلد  مھ  دشاب و  هتفگ  نیا  رب  یدھاش  مھ  ات  منک ، یم ضرع  امـش  یارب  ار  ینآرق  یارجام  کی  متبحـص  نایاپ  رد  نم 

دنام ردام  نیا  تشک ، دنھاوخ  ار  رسپ  هچب  نیا  هک  دوب  ملسم  دروآ و  ایند  هب  ار  یـسوم  یـسوم ، ردام  ینوعرف ، ی  هناملاظ یدادبتـسا  تموکح  نآ  رد  یتقو  دوش . ینارون 

ما یلا  انیحوا  و  : » دیـسر ردام  نیا  هب  یھلا  یحو  اجنیا  دنک . هچ  هک  تسا  هدـنام  اما  تسا ، هچب  تبحم  زا  لامالام  ردام  لد  دوب . تحار  شلایخ  دوب ، رتخد  رگا  دـنک . هچ  هک 

؛ دنریگب وت  زا  ار  وا  راذگن  دتفیب ، نمشد  تسد  هب هچب  هک  یدیسرت  دش و  دایز  رطخ  یتقو  میلا ؛» یف  هیقلاف  هیلع  تفخ  اذاف  . » سرتن هدب ، شریـش  هیعـضرا ؛ » نا  یـسوم 

یطیارش رد  ردام  نیا  تسا . هدرک  نایب  ار  نآ  ییاھتفاطل  اھتفارظ و  کی  اب  ییاجرھ  رد  تسا . هدرک  رکذ  لاعتم  یادخ  ار  ناتـساد  نیا  نآرق ، یاج  دنچ  رد  زادنیب . ایرد  هب  ار  وا 

دھاوخ تسد  زا  هچب  هرخالاب  هک  دیمھف  یسوم  ردام  دنریگب . ار  هچب  ات  دنتخیر ، یلیئارـسا  ینب  مرتحم  ی  هداوناخ نیا  ی  هناخ هب  دنک . یم دیدھت  رطخ  دیمھف  هک  تفرگ  رارق 

تقاط روطچ  ردام  تسا ؛ مھم  یلیخ  تسا . لین  دور  نامھ  دارم  هک  دھد  یم ناشن  نئارق  اما  تسا ؛ میلا » یف   » نآرق ریبعت  تخادنا . لین  دور  هب  ار  هچب  هک  دوب  اجنیا  تفر ؛

نم هولعاج  کیلا و  هودار  انا  : » تفگ نینچ  ردام  هب  یھلا  یحو  اما  دور !؟ یم ناشورخ  هک  دزادـنیب  یا  هناـخدور لـخاد  ار  وا  دراذـگب و  یقودنـص  لـخاد  ار  دوخ  ی  هچب دروآ  یم

رد ار  هچب  نیا  هک  دعب  میھد . یم رارق  نیلـسرم  زا  ار  وا  هکنیا  مود  مینادرگ ، یمرب وت  هب  ار  هچب  نیا  هکنیا  لوا  داد : ردام  نیا  هب  هدـعو  ود  اجنیا  رد  لاعتم  یادـخ  نیلـسرملا . »

؟ دیماجنا دھاوخ  اجک  هب  هچب  نیا  تشونرس  دوش و  یم هچ  نیبب  شلابند  ورب  هیصق ؛» هتخال  تلاق  و  : » تفگ یسوم  رھاوخ  هب  تخادنا ، ناشورخ  دور  نایم 

دـنتفرگ و ار  وا  نوعرف  ی  هداوناخ نوعرف ؛» لآ  هطقتلاف  . » دیـسر نوعرف  ی  هناخ کیدزن  هب  لین  دور  قیرط  زا  هچب  نیا  هکنیا  اـت  هزور ! دـنچ  راوخریـش ، کـچوک ، ی  هچب دـننارگن ؛

. تفرگن ار  اھناتـسپ  عضارملا ؛» هیلع  انمرح  و  «. » کل یل و  نیع  هرق  : » میرادـھگن نامدوخ  یارب  ار  هچب  نیا  هک  تفگ  نوعرف  نز  دـنرادھگن . ار  وا  هک  تخادـنا  ناـشلد  رد  ادـخ 

لھا یلع  مکلدا  لھ  : » تفگ دمآ و  یـسوم  رھاوخ  نیب ، نیا  رد  دھاوخ . یم ریـش  تسا و  هنـسرگ  تفرگن . ار  اھ  نآ ناتـسپ  دنھدب ، ریـش  هچب  نیا  هب  هک  دندروآ  هیاد  هچرھ 

روج ار  طیارـش  هنوگ  نیا دیامن ، ققحم  ار  هدعو  دنک و  باجتـسم  ار  اعد  دھاوخ  یم لاعتم  یادخ  یتقو  دینیبب  منک ؟ ادـیپ  هعـضرم  کی  نم  دـیھاوخ  یم مکل ؛ » هنولفکی  تیب 

ار یسوم  ردام  تفر  وا  درادن . یبیع  دنتفگ  اھ  نآ دنکب . یداھنشیپ  نینچ  نیا ینوعرف  نارومام  هب  دیایب و  هک  دھد  یم تعاجـش  وا  هب  دزادنا و  یم رتخد  نیا  لد  هب  دروآ ؛ یم

هب دشن و  کیرحت  اھینوعرف  نظوس  اجنیا  رد  ندروخ ! ریش  هب  درک  انب  دینش و  ار  شردام  یوب  دنداد ؛ وا  هب  ار  یسوم  تسا . یھدریش  نز  نز ، نیا  هک  تفگ  دروآ و  تشادرب 

رقت یک  . » میدنادرگرب شردام  هب  ار  هچب  نیا  هما ؛» یلا  هانددرف  . » دـنک لمع  ار  دوخ  ی  هدـعو دـھاوخ  یم لاعتم  یادـخ  دـشاب . هچب  نیا  ردام  وا  دـیاش  هک  دیـسرن  ناشنھذ 

؛ تسا تسرد  دید  شدوخ  هک  ار  هدعو  نیا  تسا . تسرد  ادخ  ی  هدعو دنادب  ات  قح ؛ » دعو هللا  نا  ملعتل  و  . » ددرگن نوزحم  دوش و  نشور  شمـشچ  ات  نزحت ؛ » اھنیع و ال 

ربمایپ هچب ، نیا  هک  دننادب  لیئارـسا  ینب  ی  همھ دش : هداد  اج  نیمھ اھلاس  تشذـگ  زا  سپ  یـسوم  تثعب  مایپ  عقاو  رد  نیلـسرملا . » نم  هولعاج  و  : » یدـعب ی  هدـعو اما 

ات نیلسرملا ،» نم  هولعاج  و   » هک درک  یحو  یسوم  ردام  لد  هب  لاعتم  یادخ  هک  یزور  نآ  زا  هتبلا  دش . و  داد ، دھاوخ  تاجن  ار  امـش  دیدرگ و  دھاوخ  ثوعبم  دش و  دھاوخ 

تایاور رد  هتبلا  دـش . هلـصاف  لاس  لـھچ  یـس ، دـیاش  دـھد ، تاـجن  ار  لیئارـسا  ینب  دـیایب  هک  دـش  روماـم  تفرگ و  ار  تلاـسر  توبن و  ماـقم  روط  رد  یـسوم  هک  یزور  نآ 

. دش هلصاف  یلاس  یس  دودح  القا  دیآ ، یم تسد  هب  تایآ  نئارق  زا  هک  هچنآ  نکیل  تسین ؛ نئمطم  یلیخ  تایاور  نیا  یاھدنس  هب  مدآ  اھتنم  تسھ ، ییاھزیچ 

هک هبـشکی  نیا  دنک . زیزع  ار  ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  نیا  یھلا  ی  هدعو ینامز . تدم  زا  دـعب  اھتنم  دـنک ؛ یم ادـیپ  ققحت  یھلا  ی  هدـعو هک  تسا  هنوگ  نیا نم ! نازیزع 

امـش بوخ ؛ رایـسب  دوش . زوریپ  دشاب ، هتـشاد  نامیا  دنک و  هزرابم  ادخ  هار  رد  یتلم  رھ  هک  دوب  نیا  یھلا  ی  هدعو تسین . نکمم  مھ  لمع  شالت و  نودـب  تسین ؛ نکمم 

ربص و یراشفاپ و  رگا  دش و  دیھاوخ  ریگرد  ادخ  نانمـشد  اب  یزوریپ ، نیا  زا  دـعب  امـش  هک  تسا  نیا  یھلا  ی  هدـعو دـیدش . زوریپ  دـیدرک ، هزرابم  دـیتشاد ، نامیا  ناریا  تلم 

تردق نآرق ، تردق  مالـسا ، تردق  یھلا ، تردق  هک  یتقو یرآ ؛ تسھ . یریگرد  ی  هدعو مھ  تسھ ، یزوریپ  ی  هدعو مھ  ینعی  دش ؛ دیھاوخ  زوریپ  مھزاب  دینک ، یگداتـسیا 

ینمـشد دنداسف ، لھا  هک  یناسک  دننک ؛ یم ینمـشد  دنملظ ، لھا  هک  یناسک  دننک ؛ یم ینمـشد  دـنتیونعم ، فلاخم  هک  یناسک  دزارفا ، یمرب ملع  اجکی  رد  تیونعم ،

قدـص هللا و هلوسر و  اندـعو هللا و  اـم  اذـھ  اولاـق  بازحـالا  نونموملا  یار  اـمل  و  . » دـننک یم ینمـشد  دـنبات ، یمنرب ار  نید  تیونعم و  یتـھج  رھ  هب  هک  یناـسک  دـننک ؛ یم

رد دندومن ، هرـصاحم  ار  هنیدم  دندرک و  هلمح  فارطا  زا  نانمـشد  ماسقا  عاونا و  فرط و  کی  زا  فیقث  فرط ، کی  زا  دوھی  فرط ، کی  زا  شیرق  بازحا ، گنج  رد  یتقو  هلوسر .»

اندعو ام  : » دنتفگ یم دوب  ضرم  ناشلد  رد  هک  ییاھ  نآ رگید . روط  کی  دوب ، ضرم » مھبولق  یف   » هک یناسک  نینموم و  ریغ  روط ، کی  نینموم  دندش ؛ هتـسد  ود  مدرم  اجنآ 

اھبزح و نیا  دـندوب . هدرک  هرـصاحم  ار  نینموم  فارطا  دـینیبب ؛ دـشخب . تاجن  ار  ام  دـھد و  تینما  تزع و  ام  هب  تسناوتن  مالـسا  میدروخ ؛ بیرف  ام  ارورغ ؛» ـالا  هلوسر  هللا و 

هدرک هلمح  یمالـسا  تلود  هب  دـندوب و  هدروآ  مھ  هب  رـس  دـندوب ، هداد  مھ  تسد  هب  تسد  هـمھ  شتـسدرود ، شا ، هیاـسمھ شا ، یبرغ شا ، یقرـش نمـشد ، یاـھھورگ 

ربمایپ ادخ و  ی  هدعو دندوب . هدرک  هدعو  ام  هب  ربمایپ  ادخ و  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  مینک . یمن بجعت  ام  هلوسر ؛» اندـعو هللا و  ام  اذـھ  : » دـنتفگ یم نینموم  اما  دـندوب ؛

یا هنایم ادخ  اب  هک  ییاھ  نآ دینک . یم هزرابم  ادخ  هار  رد  دینموم ، هک  امش  توغاطلا .» لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذلا  لیبس هللا و  یف  نولتاقی  اونمآ  نیذلا   » هک تسا  نیا 

رگا دیداتسیا ، رگا  دیدرک ، هزرابم  رگا  افیعض . » ناک  ناطیشلا  دیک  نا  ناطیـشلا  ایلوا  اولتاقف   » یلو دننک ؛ یم هزرابم  مھ  اھ  نآ یرآ ؛ دننک . یم هزرابم  توغاط  هار  رد  دنرادن ،

نمـشد و روضح  سپ ، هن . دـیدرک ، درگبقع  دـیدرک ، یدـیمون  ساسحا  دـیدرک ، فعـض  ساسحا  دـیدرک ، اھر  رگا  اما  دـیزوریپ ؛ امـش  دـیدادن ، تسد  زا  ار  ناـتدوخ  تاـبث  ربص و 

ینعی تسا ؛ ملسم  یھلا  ی  هدعو نیاربانب ، امیلـست . » انامیا و  الا  مھداز  ام  هلوسر و  قدص هللا و  هلوسر و  اندعو هللا و  ام  اذھ  « ؛ تسین بجعت  ی  هیام نمـشد ، ی  هلمح

ادـیپ هجوت  امـش  تمـس  هب  اھینمـشد  دیـشاب ، قداـص  امـش  هک  یتروص  رد  مھ  دـیآ و  یم تسد  هب  یزوریپ  یگداتـسیا ، تروص  رد  ربص و  تروص  رد  هزراـبم ، تروص  رد  مھ 

. دنک یم

هدینـش هاگ  چیھ ایند  یغیلبت  روتارپما  یناھج و  رابکتـسا  تاغیلبت  رد  هناگیب ، یاھویدار  رد  اما  دنراد ؛ تیمالـسا  یاعدا  اھ  نیا هک  دنتـسھ  ایند  رد  روشک  دـنچ  دـینیبب  امش 

ماـمت رد  شندوـب ، ناملـسم  رطاـخ  هب  فرط ، نیا  هب  بـالقنا  یزوریپ  زور  زا  یمالـسا  ناریا  دـننک . شنزرـس  ناـشندوب  ناملـسم  رطاـخ  هب  ار  اـھروشک  نآ  هک  تسا  هدـشن 

ار ادخ  نانمشد  ینمشد  امتح  ادخ ، هار  رد  امش  قدص  نیا  دیشاب ، قداص  ناتھار  رد  رگا  تفرگ . رارق  ییوگدب  ارتفا و  تمھت و  شنزرس و  هلمح و  دروم  یتاغیلبت ، یاھ  قوب

. تسادخ ی  هدعو اھ  نیا ی  همھ درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  اعطق  مھ  اھ  نآ رب  امش  یزوریپ  دیدرک ، یگداتسیا  رگا  اما  درک ؛ دھاوخ  بلج 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، تشک دنھاوخ  ار  رـسپ  هچب  نیا  هک  دوب  ملـسم  دروآ و  ایند  هب  ار  یـسوم  یـسوم ، ردام  ینوعرف ، یهناملاظ  یدادبتـسا  تموکح  نآ  رد  یتقو  ینآرق ]: یارجام  کی  نایب  ]

و : » دیـسر ردام  نیا  هب  یھلا  یحو  اجنیا  دنک . هچ  هک  تسا  هدنام  اما  تسا ، هچب  تبحم  زا  لامالام  ردام  لد  دوب . تحار  شلایخ  دوب ، رتخد  رگا  دنک . هچ  هک  دـنام  ردام  نیا 

ار وا  راذگن  دتفیب ، نمشد  تسدهب  هچب  هک  یدیسرت  دش و  دایز  رطخ  یتقو  میلا ؛» یف  هیقلاف  هیلع  تفخ  اذاف  . » سرتن هدب ، شریش  هیعـضرا ؛» نا  یـسوم  ما  یلا  انیحوا 

ردام نیا  تسا . هدرک  نایب  ار  نآ  ییاھتفاطل  اھتفارظ و  کی  اب  ییاج  رھ  رد  تسا . هدرک  رکذ  لاعتم  یادخ  ار  ناتساد  نیا  نآرق ، یاج  دنچ  رد  زادنیب . ایرد  هب  ار  وا  دنریگب ؛ وت  زا 

زا هچب  هرخالاب  هک  دیمھف  یـسوم  ردام  دنریگب . ار  هچب  ات  دنتخیر ، یلیئارـساینب  مرتحم  یهداوناخ  نیا  یهناخ  هب  دنکیم . دـیدھت  رطخ  دـیمھف  هک  تفرگ  رارق  یطیارـش  رد 

؛ تسا مھم  یلیخ  تسا . لین  دور  نامھ  دارم  هک  دـھدیم  ناشن  نئارق  اما  تسا ؛ میلا » یف   » نآرق ریبعت  تخادـنا . لـین  دور  هب  ار  هچب  هک  دوب  اـجنیا  تفر ؛ دـھاوخ  تسد 

هودار انا  : » تفگ نینچ  ردام  هب  یھلا  یحو  اما  دوریم !؟ ناـشورخ  هک  دزادـنیب  یاهناـخدور  لـخاد  ار  وا  دراذـگب و  یقودنـص  لـخاد  ار  دوخ  یهچب  دروآیم  تقاـط  روطچ  رداـم 

. میھدیم رارق  نیلسرم  زا  ار  وا  هکنیا  مود  مینادرگیم ، رب  وت  هب  ار  هچب  نیا  هکنیا  لوا  داد : ردام  نیا  هب  هدعو  ود  اجنیا  رد  لاعتم  یادخ  (١ «) نیلسرملا نم  هولعاج  کیلا و 

دھاوخ اجک  هب  هچب  نیا  تشونرس  دوشیم و  هچ  نیبب  شلابند  ورب  ٢ ؛) «) هیصق هتخال  تلاق  و  : » تفگ یسوم  رھاوخ  هب  تخادنا ، ناشورخ  دور  نایم  رد  ار  هچب  نیا  هک  دعب 

ار وا  نوعرف  یهداوناخ  (٣ (؛» نوعرف لآ  هطقتلاف  . » دیسر نوعرف  یهناخ  کیدزن  هب  لین  دور  قیرط  زا  هچب  نیا  هکنیا  ات  هزور ! دنچ  راوخریش ، کچوک ، یهچب  دننارگن ؛ دیماجنا ؟

اھناتسپ عضارملا ؛» هیلع  انمرح  و  (. » ۴ «) کل یل و  نیع  هرق  : » میرادھگن نامدوخ  یارب  ار  هچب  نیا  هک  تفگ  نوعرف  نز  دنرادھگن . ار  وا  هک  تخادنا  ناشلد  رد  ادـخ  دـنتفرگ و 

مکلدا لھ  : » تفگ دمآ و  یـسوم  رھاوخ  نیب ، نیا  رد  دـھاوخیم . ریـش  تسا و  هنـسرگ  تفرگن . ار  اھنآ  ناتـسپ  دـنھدب ، ریـش  هچب  نیا  هب  هک  دـندروآ  هیاد  هچرھ  تفرگن . ار 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 15 
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هنوگنیا دیامن ، ققحم  ار  هدعو  دنک و  باجتـسم  ار  اعد  دـھاوخیم  لاعتم  یادـخ  یتقو  دـینیبب  منک ؟ ادـیپ  هعـضرم  کی  نم  دـیھاوخیم  ( ۵ «) مکل هنولفکی  تیب  لـھا  یلع 

تفر وا  درادن . یبیع  دنتفگ  اھنآ  دنکب . یداھنـشیپ  نینچنیا  ینوعرف  نارومام  هب  دـیایب و  هک  دـھدیم  تعاجـش  وا  هب  دزادـنایم و  رتخد  نیا  لد  هب  دروآیم ؛ روج  ار  طیارش 

اھینوعرف نظوس  اجنیا  رد  ندروخریش ! هب  درک  انب  دینـش و  ار  شردام  یوب  دنداد ؛ وا  هب  ار  یـسوم  تسا . یھدریـش  نز  نز ، نیا  هک  تفگ  دروآ و  تشادرب  ار  یـسوم  ردام 

شردام هب  ار  هچب  نیا  هما ؛» یلا  هاـنددرف  . » دـنک لـمع  ار  دوخ  یهدـعو  دـھاوخیم  لاـعتم  یادـخ  دـشاب . هچب  نیا  رداـم  وا  دـیاش  هک  دیـسرن  ناـشنھذ  هب  دـشن و  کـیرحت 

هک ار  هدعو  نیا  تسا . تسرد  ادـخ  یهدـعو  دـنادب  ات  ۶ ؛) «) قح هللادـعو  نا  ملعتل  و  . » ددرگن نوزحم  دوش و  نشور  شمـشچ  اـت  نزحتـال ؛» اـھنیع و  رقت  یک  . » میدـنادرگرب

لیئارساینب یهمھ  دش : هداد  اج  نیمھ  اھلاس  تشذگ  زا  سپ  یسوم  تثعب  مایپ  عقاو  رد  (. ٧ «) نیلسرملا نم  هولعاج  و  : » یدعب یهدعو  اما  تسا ؛ تسرد  دید  شدوخ 

و  » هک درک  یحو  یـسوم  ردام  لد  هب  لاعتم  یادخ  هک  یزور  نآ  زا  هتبلا  دش . و  داد ، دھاوخ  تاجن  ار  امـش  دیدرگ و  دھاوخ  ثوعبم  دش و  دـھاوخ  ربمایپ  هچب ، نیا  هک  دـننادب 

هلصاف لاس  لھچ  یس ، دیاش  دھد ، تاجن  ار  لیئارـساینب  دیایب  هک  دش  رومام  تفرگ و  ار  تلاسر  توبن و  ماقم  روط  رد  یـسوم  هک  یزور  نآ  ات  نیلـسرملا ،» نم  هولعاج 

یلاس یـس  دودح  القا  دیآیم ، تسد  هب  تایآ  نئارق  زا  هک  هچنآ  نکیل  تسین ؛ نئمطم  یلیخ  تایاور  نیا  یاھدنـس  هب  مدآ  اھتنم  تسھ ، ییاھزیچ  تایاور  رد  هتبلا  دش .

. دش هلصاف 

هک هبـشکی  نیا  دنک . زیزع  ار  ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  نیا  یھلا  یهدعو  ینامز . تدم  زا  دـعب  اھتنم  دـنکیم ؛ ادـیپ  ققحت  یھلا  یهدـعو  هک  تسا  هنوگنیا  نم ! نازیزع 

. تسین نکمم  مھ  لمع  شالت و  نودب  تسین ؛ نکمم 

ماظن  / ١٠/١٣٧٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک هچنآ  تسا . نیا  لصا  میھدـن . تسد  زا  ماـکحا  نیا  هب  فراـعم و  نیا  هب  نید ، نیا  هب  ادـخ ، هب  ار  ناـمدوخ  نظ  نسح  لـکوت و  دـیما و  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ 

امـش نـالووسم ، امـش  صاوـخ ، امـش  صوـصخب  دیـشاب ؛ بقارم  دـنک . لزلزتـم  ار  نیا  دـھاوخ  یم نمـشد  تسا . ناـنیمطا  دـیما و  ناـمیا و  خوـسر  تسا ، تفرـشیپ  هیاـم 

تسا نیا  نات  هفیظو امش  دنک . لزلزتم  ار  نانیمطا  دیما و  نامیا و  دھاوخ  یم نمشد  هک  دینیبب  مرتحم . نایھاگشناد  مرتحم و  یاملع  امش  ناگدنیوگ ، امش  نارکفنشور ،

تکرح نید  نایرج  هلابند  ام  دـھد . یم ماجنا  ییاناوت ، نآ  اب  یمالـسا  نامیا  نیا  تردـق و  نآ  اب  نید  نیا  دوخ  ار  راـک  هیقب  دـینک ؛ مکحتـسم  ار  ناـنیمطا  دـیما و  ناـمیا و  هک 

هدنب لاثما  هدنب و  تسا . هتسباو  صاخـشا  هب  نایرج  نیا  هک  دنک  یم لایخ  نمـشد  میتسھ !؟ یـسک  هچ  ام  رگم  میربب ؛ هار  ار  نایرج  نیا  میھاوخب  ام  هک  نیا هن  مینک ؛ یم

؛ تسا هدـمآ  شیپ  هدـش و  ثداـح  ناـیرج  نیا  یھلا ، لـضف  هب  درب . یم دوخ  اـب  مھ  ار  اـم  هک  تسا  ناـیرج  نیا  میربـب !؟ هار  ار  ناـیرج  نیا  میھاوخب  هک  میتـسھ  یـسک  هچ 

ار یھلا  تردـق  تسد  حوضو  هب اـم  تسا و  هدوب  اـم  لاـح  لـماش  بـالقنا  لوا  زا  راـگدرورپ  لـضف  دـنک . یم لـطعم  ار  دوخ  دوـخ  یب مھ  نمـشد  تسین ؛ مھ  یندـش  فـقوتم 

عرزک  - » تسا هدش  هداد  هدعو  ام  هب  هک  یزیچ  نامھ  نوگانوگ ، یایاضق  رد  میا و  هدرک سح  میا و  هدید ار  ادفلا  هلانحاورا مظعالا  اھیقب ترـضح  تالـضفت  حوضو  هب میا ؛ هدـید

. تسا هدرک  ادیپ  ققحت  تسا -  ناملسم  مدرم  امش  تکرح  نیمھ  نآ ، قادصم  و  هقوس ؛» یلع  یوتساف  ظلغتساف  هرزاف  هاطش  جرخا 

تلود  / ٠٢/١٣٧٨/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ار یا  هتـسجرب راک  الثم  ای  تلود  تدالو  اتدـعاق  دـنراذگب ، یتبـسانم  نینچ  یزور و  نینچ  دـنھاوخب  رگا  رگید ، یاھاج  تسین . تلود  تدالو  هتفھ  تلود ، هتفھ  ام ، روشک  رد 

؛ تسا یمھم  انعمرپ و  یلیخ  زیچ  نیا  میداد . رارق  تداھـش  دوبدای  ار  نامتلود  هتفھ  میدـمآ و  ام  اما  دـننک ؛ یم نیعم  تلود  هتفھ  دـنریگ و  یم رظن  رد  هداد ، ماجنا  تلود  هک 

مدوخ هب  هک  هدـنب  تسا . یرگید  ثحب  هن ، ای  میـشاب  هتـشاد  ار  تداھـش  شاداپ  نتفرگ  سناش  ام  ایآ  هکنیا  تسا . تایـصوصخ  نیمھ  هار  ام ، هار  هک  تسا  نآ  شیانعم  نیا 

بیصن شاداپ  نیا  الاح  تسا . یگرزب  راختفا  نیا  هک  دشاب  ادخ  هار  رد  تداھـش  ناشراک  نایاپ  هک  دنـشاب  یناسک  امـش  نیب  رد  اش هللا  نا  دیاش  الاح  مرادن . ینادنچ  دیما 

. تالکشم اب  هھجاوم  رد  یکاب  یب یریلد و  تعاجش و  تداشر و  اب  هارمھ  صالخا و  اب  ادخ ، یارب  راک  هار  تسا ؛ نیا  نامھار  دوشن ، ای  دوشب  ام 

نیا رگا  میھد . رارق  ادخ  ار  شا  یریگ تھج هکنیا  موس  میھد . ماجنا  تعاجـش  تداشر و  اب  ار  راک  نیا  هکنیا  مود  مینک . شالت  راک و  هک  نیا  یکی  دـش : تیـصوصخ  هس  سپ ،

. تسین مھ  مک  اھتیقفوم  دمحب هللا  دش . دھاوخ  رتشیب  بتارم  هب  دیا ، هدروآ تسد  هب  لاس  ود  نیا  فرظ  رد  امش  هک  ییاھتیقفوم  نیا  منئمطم  نم  دشاب ، تیـصوصخ  هس 

هک دـنناد  یم تسا ، راک  رد  ناشتـسد  هک  یناسک  ام و  نکیل  دـننادن ؛ فلتخم  یاھـشخب  رد  ار  ناتیاھتیقفوم  اھ  نآ زا  یلیخ  دـیاش  دـینز ، یم مک  فرح  مدرم  اب  امـش  نوچ 

یناسنا هعومجم  نآ  لابق  رد  دش و  دـھاوخ  رتشیب  زور  هب  زور  امـش  یاھتیقفوم  تیـصوصخ ، هس  نآ  دوجو  اب  نیاربانب ، دـیا . هداد ماجنا  یناوارف  دـیفم  بوخ و  یاھراک  امش 

یـسایس و تالکـشم  یناسنا ، تالکـشم  تالکـشم  اـھانگنت و  همھ  تشاد . دـھاوخن  تمواـقم  باـت  یلکـشم  چـیھ  اـنیقی  دـننک ، یم تکرح  تیـصوصخ  هس  نیا  اـب  هک 

. تسا یھلا  هدعو  نیا  دش ؛ دھاوخ  فرطرب  یلام  تالکشم 

تلود  / ٠٢/١٣٧٨/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاھھار اوقت ، نامیا و  ضرـالا ؛» امـسلا و  نم  تاـکرب  مھیلع  اـنحتفل  اوقتا  اونمآ و  یرقلا  لـھا  نا  ول  و  . » تسا یھلا  هدـعو  هب  داـمتعا  هار  ادـخ و  هب  لـکوت  هار  یراد ، نید هار 

یاھـشیاشگ دـنک و  یم فرطرب  مھ  ار  گرزب  یاـھرطخ  دـنک ؛ یم فرطرب  مھ  ار  یناـھج  تالکـشم  دـنک ؛ یم فرطرب  مھ  ار  یعیبط  تالکـشم  دـنک ، یم زاـب  مھ  ار  یعیبط 

قداص نموم و  مدرم  نیا  هب  دامتعا  یکی  تسادخ ؛ هب  لکوت  یکی  امش ، یونعم  هریخذ  دنراد . رارق  مدرم  مھ  فرط  کی  تسا ؛ هیـضق  فرط  کی  نیا  دروآ . یم دوجو  هب  ناوارف 

هتـساوخ یکمک  مدرم  نیا  زا  ماظن  نالوئـسم  فرط  زا  اجرھ  هک  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  نادردق  دنم و  هقالع مالـسا و  هب  دنم  هقالع نالوئـسم و  هب  دـنم  هقالع راکادـف و  و 

. دندرک مامت  ام  رب  ار  تجح  دنداد و  رارق  ام  رایتخا  رد  دوب  ناشرایتخا  رد  هچنآ  دش ،

یتسینویھص  / ١٣٧٩/٠٣/٠۴ میژر  رب  یزوریپ  تبسانم  هب  نانبل  هللابزح  تلود و  تلم ، هب  کیربت  مایپ 

تفگـش هب  ار  ناناقھد  و  دتـسیاب ، دوخ  ی  هقاس رب  و  دوش ، ربتـس  ات  دـھد  هیام  ار  نآ  سپ  دروآرب ، کاخ  زا  ار  دوخ  ی  هناوج هک  تسا  یرازتشک  نوچ  لیجنا ، رد  ناـنآ  لـثم  و 

نآرق . ) تسا هدرک  هدعو  گرزب  شاداپ  شزرمآ و  دنا ، هدرک هتسیاش  یاھراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  زا  یناسک  هب  ادخ  دنکفا . مشخ  هب  ار  نارفاک  نانآ  یگدنلاب  زا  ادخ  ات  دروآ ،

( دیجم

یتسینویھص  / ١٣٧٩/٠٣/٠۴ میژر  رب  یزوریپ  تبسانم  هب  نانبل  هللابزح  تلود و  تلم ، هب  کیربت  مایپ 

یاھتواضق تسینویھـص و  بصاغ  شترا  ی  هدـنبیرف یاھ  شیارآ هک  دـش ، یـصلخم  نموم و  ناناوج  یراکادـف  روھقم  یدام ، تابـساحم  یـسایس و  تـالداعم  ی  همھ نونکا 

جرا یتسرد  هب  دوب ، هدروآ  دـیدپ  نانآ  لد  نھذ و  رد  نآرق  مالـسا و  ی  هرھاب تایآ  هک  ار  یراـثیا  یراکادـف و  یورین  هتفرگن و  یزیچ  هب  ار  نآ  یریذـپان  تسکـش هراـبرد  هنـالوجع 

. دندرب نادیم  هب  ار  دوخ  کاپ  یاھناج  دنتفای و  نانیمطا  یھلا ، ی  هدعو هب  دنداھن .

١٣٧٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزای  مسارم  رد  تانایب 

تدوخ هار  نادھاجم  زا  نانموم ، زا  هک  یا  هدرک هدعو  وت  اونمآ .» نیذلا  نع  عفادی  نا هللا  : » یا هدومرف وت  درک . تدـھاجم  وت  هار  رد  دروآ و  نامیا  وت  هب  گرزب  تلم  نیا  اراگدرورپ !

تلم نیا  هب  نک و  عافد  شکانرطخ  نانمـشد  لباقم  رد  شزیمآراختفا ، دـصاقم  هار  رد  شگرزب ، نامرآ  هار  رد  گرزب ، تلم  نیا  زا  اراـگدرورپ ! درک . یھاوخ  عاـفد  نازاـب  کاـپ زا  و 

مرکا و یبن  رھطم  حور  اراگدرورپ ! رادب . هدنز  هشیمھ  ام  لمع  لد و  نھذ و  رد  ار  ماما  راگدنام  یاھسرد  ماما ، دای  ماما ، هار  ماما ، مان  اراگدرورپ ! امرف . تیانع  یزوریپ  ترصن و 

بوکنم و بولغم و  ار  ام  نانمشد  اراگدرورپ ! ناشوجب . ام  یاھلد  رد  ار  دیما  ی  همشچ اراگدرورپ ! نک . یضار  ام  زا  ار  راوگرزب  ماما  رھطم  حور  نادیھـش و  رھطم  حور  شیایلوا ،

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 16 
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هب دوخ ، لضف  هب  ار  ام  اراگدرورپ ! نادرگب . رت  مکحتـسم رت و  نشور رتاسر و  زور  هب  زور  ار  ام  یاـھرواب  اـم و  ی  هدارا اـم ، ناـمیا  اـم ، ی  هملک تدـحو  اراـگدرورپ ! نادرگب . مدـھنم 

تدوخ حلاص  ناگدنب  ار  ام  اراگدرورپ ! نادرگب . رت  کیدزن زور  هب  زور  یا ، هدومرف هدعو  ناحلاص  نانـسحم و  نانموم و  هب  هک  هچنآ  هب  دوخ ، ی  هدعو هب  دوخ ، فطل  هب  دوخ ، کمک 

ی همھ هب  اراگدرورپ ! هدب . رارق  دوش ، یم هتفگ  مالـسا  نید و  زابرـس  اھ  نآ هب  هک  یناسک  هلمج  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! هدـب . رارق  تدوخ  هار  رد  ار  ام  یگدـنز  ام و  گرم  هدـب ؛ رارق 

. امرف تیانع  لماک  ترصن  نیطسلف  نانبل و  تلم  هب  نک ؛ اطع  ترصن  ناملسم  یاھتلم 

نیطسلف  / ١٣٧٩/٠٣/١٩ یمالسا  داھج  تکرح  لک  ریبد  هللادبع  ناضمر  رتکد  کیربت  مایپ  هب  خساپ 

نیطـسلف زرابم  ناملـسم و  ناناوج  زورما  دـش . دـھاوخ  تقیقح  نیا  ربارب  رد  میلـست  هب  راچان  دوز  اـی  رید  بصاـغ ، ی  هطلـس تسا و  نیطـسلف  تلم  هب  قلعتم  نیطـسلف 

دوخ روشک  تلم و  هب  دنزرو  یم زورما  هک  یتدھاجم  نامیا و  دیما و  اب  ار  هدنیآ  دنرپسب و  لد  وا  یعطق  ی  هدـعو یھلا و  ترـصن  هب  دـیاب  دـنا و  یخیرات گرزب و  یا  هفیظو لماح 

. ریدقل مھرصن  یلع  نا هللا  و  دننک . هیدھ 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٢٩ یاروش  سلجم  مشش  هرود  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  تانایب 

هک ییاھ  نامرآ اھفدـھ و  هب  ندیـسر  میظع و  بالقنا  نیا  گرزب و  روشک  نیا  ی  هرادا رد  ام  زیزع  دـیدج و  ناراـکمھ  مرتحم و  ناـبختنم  ناگدـنیامن و  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

. دیدمآ شوخ  یلیخ  هدومرف ! هدعو  شدوخ  هار  نادھاجم  ناملسم و  تلم  یارب  لاعتم  یادخ 

(ع)  / ١٣٧٩/٠٧/٢٩ یلع ماما  نارای  ىمزر  یگنھرف  یودرا  رد  رضاح  نایجیسب  عمج  رد  تانایب 

هزراـبم یگداتـسیا و  ی  هلیـسو هب  زج  یتـلم  چـیھ  دـینادب  دـیھد . همادا  ار  ناتیگداتـسیا  دـیھد . همادا  ار  ناـتداھج  منک : یم ضرع  ینیطـسلف  نارھاوـخ  ناردارب و  هـب  نـم 

جک ندرگ  ندوب و  فیعض  رطاخ  هب  یتلم  چیھ  داد . دھاوخن  یزیچ  سامتلا  اب  نمشد  یتلم ، چیھ  هب  دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  لالقتـسا  دوخ و  تیوھ  دوخ و  فرـش  دناوت  یمن

نتشاد هگن  الاب  ار  رس  ندرک و  رپس  هنیس  یگداتسیا و  هدارا و  مزع و  رطاخ  هب  تسا ، هدیسر  ییاج  هب  ایند  رد  هک  یتلم  رھ  دسر . یمن یزیچ  هب  نمشد ، لباقم  رد  ندرک 

، تسا دقتعم  ادخ  ی  هدعو هب  هک  یتلم  نآ  تسا ، دقتعم  نآرق  هب  هک  یتلم  نآ  تسا ، دقتعم  مالسا  هب  هک  یتلم  نآ  اما  دنرادن ؛ ار  ناوت  نیا  اھتلم  زا  یضعب  تسا . هدیـسر 

. دراد ار  ییاناوت  نیا  درک  دھاوخ  یرای  ار  وا  دیکات  اب  ادخ  دنک ، یرای  ار  ادخ  نید  ادخ و  هکرھ  هرصنی »  نم  نرصنیل هللا   » تسا دقتعم  هک  یتلم  نآ 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

ی همھ رد  یمالـسا  یرادـیب  رد  یـساسا  شقن  ملـس ، هلآ و  هیلع و  یلـص هللا  مرکا  ربمایپ  رابت  زا  هنازرف  یدرم  ینیمخ ، ماما  یربھر  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ 

تیناـقح تلاـصا و  زا  یرگید  ناـشن  ناـنبل ، بونج  رد  مالـسا  نانمـشد  اـب  ربارباـن  رھاـظ  هب  ییوراـیور  رد  ناناملـسم  یزوریپ  تشاد . هقطنم  یاـھروشک  رد  هژیو  هب ناـھج ،

. تسا یمتح  اھ  نآ یزوریپ  دنیامن ، هدھاجم  ادخ  یارب  دننک و  دامتعا  دنوادخ  ی  هدعو هب  ناناملسم  رگا  هکنیا  رب  تسا  یدیکات  یمالسا و  تازرابم 

ناگربخ  / ١۵/١٣٨٠/٠۶ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک مینک - ترـصن  ار  ادـخ  ام  رگا  درک . دـھاوخن  فلخت  وا  تسا . هارمھ  مسق  دـیکات و  اب  تسا و  تسار  یھلا  ی  هدـعو درک . دـھاوخ  ترـصن  ار  اـم  هک  هداد  هدـعو  لاـعتم  یادـخ 

. درک دھاوخ  تیامح  ترصن و  لاعتم  یادخ  کش  نودب  میوش ، دراو  میشاب و  هتشادن  مزال  ریغ  تاظحالم  میشاب ؛ یتسیابردور  یب یدج و  میراد - مزع  راک  نیا  رب  ام  ی  همھ

. تسا هدامآ  مھ  هنیمز  نشور و  رایسب  هدنیآ  راگدرورپ ، لضف  هب 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دـینکن یطخت  یھلا  یھن  رما و  زا  دیـشاب و  یگدـنز  رد  دوخ  تاکرح  بظاوم  دوخ و  راتفگ  دوخ ، راتفر  بقارم  ینعی  دـینک ؛ هشیپ  اوقت  رگا  هک  دـھد  یم هدـعو  لاعتم  دـنوادخ 

هک زیزع  ناناوج  امـش  صوصخب  تساوقت . تیاعر  ام  فرح  نیرخآ  نیلوا و  درک . دـھاوخ  اـطع  امـش  هب  ار  یورخا  یویند و  تداعـس  ار و  دوخ  قزر  جرف و  رون ، تیادـھ ، دـنوادخ 

. دینک رت  مکحتسم ادخ  اب  ار  دوخ  ی  هطبار دینادب و  ردق  ار  افص  نیا  یگدامآ و  نیا  تسا ؛ لاعتم  یادخ  اب  هطبار  ی  هدامآ قح و  شریذپ  ی  هدامآ ناتکاپ ، ینارون و  یاھلد 

نیطسلف  / ١٣٨١/٠٣/١٢ زا  تیامح  و  هر )  ) ینیمخ ماما  یللملانیب  سنارفنک  هب  مایپ 

ملاظ و میژر  تسا . ریذپان  فلخت هدعو  نیا  تسا و  هداد  هدعو  مدق  تباث  قداص و  نادھاجم  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یموتحم  ی  هدـنیآ ی  هدـنھد هدژم  نیطـسلف  زورما  ی  هنحص

دنھاوخ دوخ ، زیمآ  هعجاف راب و  تیانج  راتفر  اب  هک  دنرادنپ ، یم عجترم  یاھ  یبیلص یناھج و  مسینویھص  اکیرمآ و  تسایس  نآ ، رس  تشپ  تسینویھـص و  ی  هشیپ تواسق 

ویوآ لت نادالج  دید . دنھاوخ  تخس  یلامـشوگ  هدنیآ  رد  نآ  نابکترم  هک  تسا  شحاف  ییاطخ  نیا  دننک و  میلـست  هب  راداو  ار  نآ  و  دنوش . زوریپ  نیطـسلف  تلم  رب  تسناوت 

. دنزاس دراو  للخ  ینیطـسلف  نادھاجم  راوتـسا  مزع  رد  دنا  هتـسناوتن اما  دننک ، ناریو  ار  یئاھرھـش  دنناسرب و  لتق  هب  ار  یناھانگ  یب دـنا  هتـسناوت طقف  دوخ  یاھراتفر  رد 

. درک دھاوخ  تازاجم  تدش  هب  ار  هایسور  ناراک  تیانج تسا و  یھلا  تایآ  زا  یکی  یصقالا  دجسم  هضافتنا 

ناجنز  / ١٣٨١/٠٩/٢٨ هعمجماما  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

ملاع نیا  دـیدرگ . بناج  نیا رثات  فسات و  بجوم  ناجنز  مرتحم  هعمج  ماما یناجنز  یوسوم  لیعامـسا  دیـس  جاـح  یاـقآ  هللا  تیآ موحرم  اـسراپ  راـکزیھرپ و  هیقف  تشذـگرد 

زارفارـس و یادھـش  ی  هلمج زا  ناشیا  زیزع  دنزرف  دـندوب . یمالـسا  ماظن  مالـسا و  یقیقح  نارازگتمدـخ  زا  یناحور و  ی  هتـسجرب یاھ  هرھچ ی  هلمج زا  راوگرزب ، هتـسراو و 

یمالسا مولع  رد  هعلاطم  قیقحت و  اھلاس  تسا . هدش  هداد  میرک  نآرق  رد  نانآ  هب  یھلا  تمحر  تاولص و  ی  هدعو هک  دندوب  یروبص  قداص و  نانموم  کلس  رد  ناشیا  دوخ 

یمالسا یبالقنا و  یاھتیلاعف  رد  رثوم  روضح  ناجنز و  ی  هعمج تماما  دنسم  رد  لاغتشا  اھلاس  سپس  نیسردم و  ی  هعماج تازرابم  رد  تکرش  مق و  ی  هیملع ی  هزوح رد 

. تسا یھلا  درم  نیا  زیمآراختفا  ی  هقباس مدرم ، هب  تمدخ  و 

مق  / ١٣٨١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تکرح هب  ار  ییاھورین  اھرکف و  اھمـسج و  دومن ، دوخ  بوذـجم  ار  ییاھلد  خـیرات  یاـھنارود  ماـمت  رد  مالـسا  قیاـقح  اـما  درک ؛ روھظ  شیپ  لاـس  مالـسا ١۴٠٠  هک  نانچمھ 

بالقنا نیا  یلـصا  رـصنع  مالـسا  حور  تقیقح و  مان و  تسا و  تالوحت  نامھ  زا  یکی  بالقنا  درک . داجیا  تیرـشب  یگدنز  یاھ  هصرع ی  همھ رد  ار  یمیظع  تالوحت  دروآرد و 

، دـش ور  هبور نانمـشد  تمواقم  اب  نآ  تدالو  بالقنا و  یزوریپ  هک  ناـنچمھ  دراد . مھ  نمـشد  لـیلد  نیمھ  هب  تسا و  هدـنز  بـالقنا  هتبلا  تسا . هدـنز  هشیمھ  اذـل  تسا ؛

نورد رد  لوا  نمشد  میراد : نمشد  ود  ام  تسین . ینوریب  نمشد  طقف  مھ  نمشد  تسا . هجاوم  اھینمشد  نمشد و  اب  مھ  نآ  ندش  شخبرثا  ندنام و  اپرب  بالقنا ، موادت 

بوـعرم یدرف ، عفاـنم  هب  ندـش  هتـسب  لد اـیند ، هب  صرح  تاوھـش ، هب  ندـش  هدوـلآ  تسھ . مھ  رت  کاـنرطخ ینوریب  نمـشد  زا  ینورد  نمـشد  نـیا  دـیاش  تساـم . دوـخ 

ی هھبج لثم  میظع  یاھ  هھبج رد  هک  یناسک  ی  همھ دنتـسھ . ام  ینورد  نانمـشد  یھلا ، یاھ  نامرآ ققحت  یھلا و  ی  هدـعو زا  ندـش  سویاـم  ندـش ، ینوریب  نانمـشد 

تاوھـش هب  هدولآ  ای  ایند  یاھ  هولج بوذجم  ای  دنوش  یم بوعرم  ای  دنروخ . یم تسکـش  دوخ  لد  ی  هھبج رد  لوا  دننک ، یم رارف  هدرک و  تشپ  نمـشد  هب  یمالـسا  بالقنا 

، دـنک یم تمیزھ  دروخ و  یم تسکـش  دوخ  لد  رد  لوا  ناسنا  دـنک . یم ناشیھارمگ  راچد  نمـشد  سولپاچ  ی  هرھچ ای  دـھد و  یم بیرف  ار  اھ  نآ ماقم  لوپ و  ای  دـندرگ  یم

. دوش یم راکشآ  ینوریب  ی  هھبج رد  وا  تمیزھ  دعب 

« يھلا ياھهدعو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

اجنیا رد  لاـعتم  یادـخ  دـیزادرپ ، یم شـالت  هب  فدـھ  نآ  هار  رد  دـینک و  یم باـختنا  ار  یتسرد  فدـھ  امـش  یتقو  تسادـخ . هب  نظ  نسح  داـمتعا و  زا  یـشان  هنیکـس » »

اما دیا ؛ هدرک باختنا  تسرد  ار  نامرآ  فدھ و  تسھ  تقو  کی دیا ؛ هدرک باختنا  طلغ  ار  نامرآ  فدـھ و  امـش  تسھ  تقو  کی درادـن . مھ  درگربورب  تسا ؛ هداد  ترـصن  ی  هدـعو

اھنرق اما  دوب ؛ یبوخ  یاھ  نامرآ فادـھا و  ناشیاھ  نامرآ فادـھا و  ناناملـسم  تسا . دروم  یب یھلا  کـمک  راـظتنا  اـجنیا  دـینک . یمن یتدـھاجم  شـالت و  دـیرادن و  یکرحت 

کرحت و مدع  نیمھ  رطاخ  هب دنوش ، یم لیلذت  ریقحت و  راچد  ناناملـسم  دینیب  یم هک  ییاجرھ  مھ  نآلا  دـندروخ . یرـسوت  تشادـن ، دوجو  اھ  نآ رد  یکرحت  هکنیا  رطاخ  هب

یاھشیامزآ هک  تسین  نیا  یانعم  هب  یھلا  ترصن  هتبلا  تسھ . اعطق  مھ  یھلا  ترصن  دشاب ، مھ  تدھاجم  دشاب ، تسرد  فدھ  هک  ییاج  نآ  الا  و  تسا ، تدھاجم  مدع 

دوجو هزرابم  هار  رـس  رد  اھ  نیا ی  همھ تسھ و  اـھ  نیا تارمثلا ؛»  سفنـالا و  لاومـالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یـشب  مکنولبنل  و  : » ارچ تسین ؛ تخـس  راوشد و 

. دش دھاوخ  بیصن  یزوریپ  ینعی  تسا ؛ یھلا  تراشب  دروم  نیا  هار ؛ موادت  یگداتسیا ؛ ینعی  ربص  نیرباصلا .»  رشب  و   » اما دراد ؛

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قتی و نم  هنا  « ؛ تسا هدوب  یلمع  قداص و  ی  هدـعو مھ  اـم  ی  هناـنیب هتوک یـصخش و  ی  هبرجت رد  نونکاـت  اـم  هب  یھلا  ی  هدـعو هک  تسا  نیا  منک ، یم ساـسحا  نم  هچنآ 

ناشن یگداداو  اجرھ  اما  درکن ؛ عیاض  ار  ام  رجا  لاعتم  یادخ  میداد ، ناشن  یگداتـسیا  میدرک و  ربص  میدرک ، هشیپ  اوقت  ام  اجرھ  نینـسحملا .»  رجا  عیـضی  ناف هللا ال  ربصی 

طخ نیمھ  رد  ینعی  تماقتـسا ، ترما .» امک  مقتـساف  : » دومرف شربمغیپ  هب  لاعتم  یادـخ  تسا . روط  نیمھ مھ  نآلا  دـمآ ؛ دوجو  هب  لـالتخا  اـجنآ  میدروخ و  هبرـض  میداد ،

. مینک هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  امش  نم و  تسا و  نیمھ  ناریا  روشک  تالکشم  جالع  ندرکن ؛ داجیا  یا  هیواز ندرک و  یراشفاپ  ندرک و  یرادیاپ  میقتسم 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

تسا و هداتفا  یقافتا  هچ  دنتـسناد  یمن اما  دـنتخیر ، دجـسم  بارحم  فرط  هب  همھ  دجـسملا ؛» یف  ناک  نم  لک  هیلا  راث  ، » دندینـش ار  نینموملا  ریما  یادـص  یتقو  مدرم 

مدرم یتقو  هتیحل ؛» هھجو و  یلع  یرجی  مدلا  هرزئمب و  هسار  دیـشی  وھ  و  . » دندش عمج  نینموملا  ریما  فارطا  دندمآ  دعب  نینموملا ؛» ریماب  اوطاحا  مث  . » دننک راک  هچ  دیاب 

و . » تسا یراج  راوگرزب  نآ  نساحم  تروص و  رب  نوخ  ددنب و  یم ار  دوخ  مخز  یلام  تسد اب  هتفاکش ، شقرف  هک  یلاحرد فعض و  لاح  نامھ  رد  ترـضح  دندید  دندش ، عمج 

ی هدعو نامھ  نیا  هلوسر ؛» قدص هللا و  هلوسر و  دعو هللا و  ام  اذھ  لوقی  وھ  و  . » دوب هدش  نیگنر  شکاپ  نوخ  اب  دوب ، دیفس  هک  ترـضح  نآ  نساحم  هئامدب ؛» تبـضخ  دق 

. درک ادیپ  ققحت  اھ  نآ ی  هدعو دنتفگ و  تسار  شربمغیپ  لاعتم و  یادخ  و  تسوا ، ربمغیپ  لاعتم و  یادخ 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ناسنا رب  هک  یتاساسحا  ینھذ و  تاروطخ  رد  یتح  راـتفگ و  راـتفر و  رد  یھلا  ی  هدارا یھن و  رما و  زا  تبقارم  اوقت و  تیاـعر  هب  ار  رازگزاـمن  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  ی  همھ

ماـیا یلک  روط  هب دراد . دوجو  نآ  رد  ردـقلا  هلیل  لاـمتحا  هک  دوب  ییاھبـش  زا  یکی  بشید  تسا و  ناـضمر  هاـم  مھدزون  زور  زورما  منک . یم هیـصوت  توعد و  دوش ، یم بلاـغ 

لاصتا و یارب  ار  دوخ  یاھلد  یناحور  یونعم و  عامتجا  نیا  رد  نارھت  نموم  زیزع و  مدرم  تسام . یور  شیپ  ردقلا  هلیل  لامتحا  فرط  بش  ود  تسا و  یکرابم  زیزع و  رایسب 

یارب اھبش  مایا و  نیا  رد  یھلا  تمحر  زا  لاعتم  یادخ  هک  ار  هچنآ  تسا ، هدنام  یقاب  هک  یردق  یاھبش  رد  دننک و  هدامآ  هناش ) مظع  هتمظع و  تلج   ) قح ترضح  اب  طابترا 

. نک تیانع  ام  ی  همھ هب  ار  نآ  تاکرب  زا  هدافتسا  ردقلا و  هلیل  کرد  قیفوت  اراگدرورپ ! دننک . نیمات  دوخ  یارب  تسا ، هدومرف  هدعو  نانموم 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نآ ( ١ (؛» هرـصنی نم  نرـصنیلو هللا  : » هک تسا  نیا  یھلا  یهدـعو  تسا . یھلا  یهدـعو  هب  دامتعا  ادـخ و  هب  نامیا  دـنکیم ، رادـیاپ  نمـشد ، یهئطوت  لـباقم  رد  ار  اـم  هچنآ 

تشاذگ و دھاوخن  اھنت  ار  وا  لاعتم  یادخ  دروایب ، نادیم  هب  حالص  حالف و  حاجن و  هار  رد  ار  دوخ  یاھورین  یھلا  روتسد  قبط  هک  یسک  نآ  دنک ؛ ترصن  ار  ادخ  نید  هک  یـسک 

. دھدیم ناشن  ار  نیمھ  مھ  ام  یهبرجت  درک . دھاوخ  زوریپ  قفوم و  ار  وا 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یسک نآ  هرصنی ؛»  نم  نرصنیل هللا  و  : » هک تسا  نیا  یھلا  ی  هدعو تسا . یھلا  ی  هدعو هب  دامتعا  ادخ و  هب  نامیا  دنک ، یم رادیاپ  نمـشد ، ی  هئطوت لباقم  رد  ار  ام  هچنآ 

ار وا  تشاذگ و  دھاوخن  اھنت  ار  وا  لاعتم  یادخ  دروایب ، نادیم  هب  حالـص  حالف و  حاجن و  هار  رد  ار  دوخ  یاھورین  یھلا  روتـسد  قبط  هک  یـسک  نآ  دنک ؛ ترـصن  ار  ادـخ  نید  هک 

. دھد یم ناشن  ار  نیمھ  مھ  ام  ی  هبرجت درک . دھاوخ  زوریپ  قفوم و 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یوگلا هتخودـنا و  ییاـھبنارگ  یاـھ  هبرجت  راـختفارپ  هار  نیا  رد  دـنریگ ، یم  نشج  ار  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  یگلاـس  جـنپ  تسیب و  اـھزور  نیا  رد  هک  ناریا  تلود  تلم و 

دوخ گرزب  یاھ  فدھ  تسا ، زھجم  تفرعم ، نامیا و  هب  هک  یتلم  یورین  زا  یریگ  هرھب  اب  ردتقم و  گرزب و  یادـخ  هب  لاکتا  اب  ام  دـنا ، هداد  رارق  ناگمھ  ربارب  رد  یا  هتـسیاش 

. میا هتفر  شیپ  نآ  یوس  هب  مکحتسم  یاھ  ماگ  اب  هدرک و  بیقعت  ار 

راکب هتفرگارف و  ینآرق  یاھشزومآ  زا  هتـساخرب  ار  یرـالاس  مدرم  ینید و  دودـح  هب  دـیقت  اـب  هارمھ  ار  یدازآ  لالقتـسا و  یونعم و  یاـھشزرا  اـب  هتخیمآ  ار  یرواـنف  شناد و 

. میاهتسب

ام تسا . هدرک  بسک  ار  راختفا  یگداتـسیا و  نامیا و  نیرتشیب  تدم ، نیا  رد  ام  تلم  هدرک و  تفایرد  رابکتـسا  زا  ار  تثابخ  دانع و  دیدھت و  نیرتشیب  تدم  نیا  رد  ام  روشک 

و : » دیامرفیم و  ( ٢ «) نونـسحم مھ  نیذلا  اوقتا و  نیذلا  عم  نا هللا  : » دیامرفیم و  ( ١ «) افیعض ناک  ناطیـشلا  دیک  نا  : » دیامرفیم هک  میدرک  هبرجت  لمع  رد  ار  نآرق  نخس 

(. ٣ «) ریدقل مھرصن  یلع  نا هللا 

مزع اب  تسا ، هدرک  میـسرت  میظع  ینیمخ  ماـما  هک  ار  یھار  یھلا ، هدـعو  هب  نوزفازور  داـمتعا  اـب  مینیبیم و  نشور  مالـسا ، ناـھج  دوخ و  تلم  ربارب  رد  ار  هدـنیآ  قفا  اـم 

(. ۴) نیقتملا هبقاعلا  و  میھدیم . همادا  خسار 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هب شیوخ  یونعم  یداـم و  یورین  زا  قح  هھبج  هکنآ  رب  طورـشم  تسا ، لـطاب  تشونرـس  لاوز ، تسکـش و  قح و  نآ  زا  یزوریپ  لـطاب ، قـح و  فاـصم  رد  هک  تسین  کـش 

دادما تروص  نیا  رد  دیامیپب . دیوجب و  ار  تسرد  هار  سفن ، هب  دامتعا  ادخ و  هب  لکوت  اب  دیما و  تماقتسا و  اب  هتـسیاش و  شالت  یدنمدرخ و  اب  دریگب و  هرھب  تسرد  یا  هنوگ

ضرـالا نا  : » و هرـصنی » نم  نرـصنیل هللا  : » و مکمادـقا » تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  : » تسا هدومرف  ررقم  وا  یارب  ینآرق  هدـعو  هک  تسا  یملـسم  قح  یھلا ، ترـصن  و 

«. نوحلاصلا یدابع  اھثری 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

مزع اب  تسا ، هدرک  میـسرت  میظع  ینیمخ  ماـما  هک  ار  یھار  یھلا ، هدـعو  هب  نوزفازور  داـمتعا  اـب  مینیب و  یم نشور  مالـسا ، ناـھج  دوخ و  تلم  ربارب  رد  ار  هدـنیآ  قفا  اـم 

« يھلا ياھهدعو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. نیقتملل هبقاعلا  و  میھد . یم همادا  خسار 

نانبل  / ١٣٨٢/١١/٠٩ بزح هللا  هب  کیربت  مایپ 

نادـھاجم همھ  یلاع و  بانج هب  تسینویھـص  بصاغ  ملاظ و  میژر  دـنب  زا  مالـسا ، روالد  نادـنزرف  زا  رفن  اھدـص  یزاسدازآ  رد  ار  ناـنبل  ناـمرھق  بزح هللا  ناـشخرد  یزوریپ 

یاھراشف تراـسا و  یاـھ  ترارم هک  ناردارب  نیا  کـیاکی  هب  میوگ و  یم تینھت  کـیربت و  ناـنبل  نیطـسلف و  تلم  هب  زیزع و  ناـگدازآ  نآ  یاـھ  هداوناـخ هب  بزح هللا و  زارفارس 

رد ار  تسینویھص  ثیبخ  ریرش و  تلود  یریذپ  تسکش هک  تسا  یرگید  گرزب  شیامزآ  نیا  متسرف . یم دورد  مالـس و  دنک ، داجیا  هنخر  نانآ  یدرمیاپ  رد  تسناوتن  نمـشد 

هدـعو هب  لاـکتا  اـب  هـک  ار  یناـناوج  مزع  دـیما و  دـھد و  یم رارق  یمالـسا  تـما  مـشچ  ربارب  رد  لـیبس هللا  یف  نادـھاجم  راوتـسا  یاـھ  ناـمیا مکحتـسم و  یاـھ  هدارا ربارب 

رگید یدازآ  نانبل و  نیطـسلف و  مواقم  زرابم و  تلم  یزوریپ  لاعتم  رداق  دنوادخ  زا  دزاس . یم فعاضم  دنا ، هداھن مسجم  رـش  اب  هزرابم  نادـیم  رد  مدـق  یھلا  یریذـپان  فلخت

. منک یم تلئسم  ار  یمارگ  زیزع  امش  تزع  رمع و  ماود  بزح هللا و  نوزفازور  تاقیفوت  تراسا و  رد  مولظم  ناراتفرگ 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

تبقاع دـنوادخ  یمالـسا . ماظن  لالقتـسا و  تسا : هداد  شاداپ  تلم  نیا  هب  دوخ  ی  هدـعو قبط  مھ  لاعتم  یادـخ  تسا ؛ هدرک  یمیظع  تدـھاجم  گرزب و  شالت  تلم  نیا 

. دیسر دیھاوخ  تبقاع  نیا  هب  اش هللا  نا  تسا و  هدرک  ررقم  امش  یارب  یشوخ 
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هایح هنییحنلف  نموم  وھ  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  : » دیامرف یم نآرق  ی  هیآ دھد . یم تکرح  هبیط  تایح  تمس  هب  ار  مدرم  میرک ، نآرق  ی  هدعو هب  یمالسا  ماظن 

تمـس هب  دور و  یم شیپ  هب  وا  تحلـصم  قبطرب  وا  ترخآ  ایند و  هک  دنیبب  دنک و  ساسحا  هک  دراد  اراوگ  یگدنز  یتقو  نآ  تلم  کی  اراوگ . یگدـنز  ینعی  هبیط  تایح  هبیط .»

یگدنز هک  دنا  هدش قفوم  دنا و  هدیبسچ ایند  یگدنز  هب  هک  ییاھتلم  نآ  تسین . ترخآ »  » مھ طقف  تسین ، ایند »  » طقف تساراوگ ؛ یگدنز  نیا  دنک ؛ یم تکرح  وا  یاھفدھ 

ار نیا  و  دوش . هارمھ  قالخا  تیونعم و  تلادـع ، اب  یدام  هافر  هک  تسا  یتقو  اراوگ  یگدـنز  دـنرادن . اراوگ  یگدـنز  اـموزل  دـنناسرب ، لاـمک  زا  یا  هتفرـشیپ بتارم  هب  ار  یویند 

دعب یورخا  یگدنز  مھاوخ  یم نم  دیوگ  یمن مالـسا  تسین . مھ  ترخآ  طقف  اراوگ  یگدنز  هبیط و  تایح  رگید ، فرط  زا  دننک . نیمات  رـشب  یارب  دـنناوت  یم یھلا  نایدا  طقف 

راشرس یھلا  بھاوم  زا  دیاب  یمالسا  ی  هعماج یگدنز  هک  تسا  نیا  مالسا  قطنم  تسین . مالـسا  قطنم  نیا  دش ؛ دش ، روج  رھ  اھ  نآ یایند  منک ، دابآ  ار  مدرم  گرم  زا 

یتلادع و یب ملظ و  هعماج  رد  تقو  نآ  دمآ ، دوجو  هب  یگدـنز  نآ  رگا  دـنک . تکرح  تسرد  دـنکن و  مگ  ار  تیونعم  هار  دوخ ، یگدـنز  رد  یدام  یاھ  یدـنم هرھب اب  رـشب  دوش و 

یارب ایبنا  دـسر . یم رفـص  هب  رـشب  یگدـنز  رد  اھ  ینماان دور ؛ یم نیب  زا  اھ  یـشکردارب اھگنج و  دوش ؛ یم نک  هشیر اھناسنا  قوقح  هب  زواجت  دوش ؛ یم نک  هشیر ضیعبت 

. دنداد ناج  نیا  یارب  رشب ، خیرات  رد  دنوادخ  ی  هدیزگرب ناگرزب  دندرک ؛ تدھاجم  راک و  نیا 

هک تسا  نیا  اـم  رکذ  رکف و  ی  همھ تمھ و  شـالت و  ی  همھ یھلا . یاـیلوا  اـیبنا و  بوـلطم  یگدـنز  نیمھ  زا  تسا  تراـبع  هک  میا  هـتفرگ رظن  رد  ار  یعیفر  دـنلب و  ی  هـلق اـم 

. میتسھ فدـھ  نیا  لابند  ام  تسا ؛ شخب  تذـل منتغم و  رتالاو  الاب و  یاھ  هنماد هب  ندیـسر  اما  راوشد ، هار  تسا و  داـیز  هلـصاف  هتبلا  مینک . کـیدزن  هلق  نیا  هب  ار  ناـمدوخ 

لمع نامیا و  زا  تسا - هدـش  رکذ  نآرق  ی  هیآ رد  هک  نانچمھ  یمالـسا - ماـظن  نالوئـسم  هک  تسا  نیا  تیقفوم  دـیلک  تسیچ ؟ یمالـسا  ماـظن  رد  راـک  نیا  تیقفوم  دـیلک 

هب نامیا  یھلا ؛ ی  هدـعو هب  نامیا  ادـخ ؛ هب  نامیا  ینعی  نامیا  هکلب  تسین ، هزور  نتفرگ  زامن و  ندـناوخ  ادـخ و  هب  داقتعا  طقف  حـلاص  لمع  نامیا و  دنـشاب . رادروخرب  حـلاص 

هبر و نم  هیلا  لزنا  اـمب  لوـسرلا  نمآ  . » دوـخ هار  یتـسرد  هـب  ناـمیا  تـسا ؛ هداتـسرف  اـیبنا  ی  هلیـسو هـب دوـخ  یعیرـشت  تاروتـسد  رد  رـشب  یارب  لاـعتم  یادـخ  هـک  هـچنآ 

هب دـیاب  تسا ؛ هداد  ییاھ  هدـعو ام  هب  لاعتم  یادـخ  دنتـشاد . نامیا  ناشدوخ  هار  هب  ربمغیپ  رـس  لابند  هب  مھ  نینموم  تشاد ، نامیا  دوخ  هار  هب  ربمغیپ  دوخ  نونموملا ؛»

؛ منک افو  دوخ  دھع  هب  مھ  نم  ات  دینک ، افو  نم  دھع  هب  مکدھعب ؛» فوا  یدھعب  اوفوا  : » هک تسا  هدومرف  عطاق  روط  هب ام  هب  لاعتم  یادخ  میشاب . هتـشاد  نامیا  اھ  هدعو نیا 

تسا نیا  لوئسم  ناسنا  کی  دوجو  رد  نامیا  تیصاخ  دنک . لمع  تسا  هداد  امـش  هب  هک  یا  هدعو هب  مھ  ادخ  ات  دینک  لمع  هدھاعم  نآ  هب  دیا ، هتـسب ادخ  اب  هک  یی  هدھاعم

مداخ قشاع ، ار  وا  دراد ؛ یمزاب ایند  لھا  ریقح  یاھ  هتـساوخ هب  ندش  هدولآ  زا  ار  وا  درب ؛ یم الاب  ار  وا  تمھ  دـنک ؛ یم کچوک  شرظن  رد  ار  اھ  یراوشد راومھ و  ار  وا  هار  هک 

لوئسم کی  زا  مالسا  رد  هک  یحلاص  لمع  دزاس . یم مواقم  تیلوئسم  راک و  تالکشم  لباقم  رد  ریذپان و  بیسآ نانمشد  دیدھت  لباقم  رد  دھد و  یم رارق  مدرم  رادتسود  و 

یتح اھناسنا ، هب  تمدـخ  مالـسا  رد  مدرم . داـحآ  هب  تمدـخ  هعماـج و  رد  تلادـع  شرتسگ  ینعی  ینید  راـتفر  تسا . ینید  راـتفر  تسا ، هدـش  هتـساوخ  یـسایس  ماـظن 

. تسا عیسو  یلیخ  مالسا  دید  قفا  تسا ؛ رظن  دروم  مھ  نموم  ریغ  یاھناسنا 
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هک تسا  نیا  اـم  رکذ  رکف و  یهمھ  تمھ و  شـالت و  یهمھ  یھلا . یاـیلوا  اـیبنا و  بوـلطم  یگدـنز  نیمھ  زا  تسا  تراـبع  هک  مـیاهتفرگ  رظن  رد  ار  یعیفر  دـنلب و  یهـلق  اـم 

. میتسھ فدـھ  نیا  لابند  ام  تسا ؛ شخبتذـل  منتغم و  رتالاو  الاب و  یاھهنماد  هب  ندیـسر  اما  راوشد ، هار  تسا و  داـیز  هلـصاف  هتبلا  مینک . کـیدزن  هلق  نیا  هب  ار  ناـمدوخ 

لمع نامیا و  زا  تسا -  هدـش  رکذ  نآرق  یهیآ  رد  هکنانچمھ  یمالـسا -  ماظن  نـالووسم  هک  تسا  نیا  تیقفوم  دـیلک  تسیچ ؟ یمالـسا  ماـظن  رد  راـک  نیا  تیقفوم  دـیلک 

هب نامیا  یھلا ؛ یهدـعو  هب  نامیا  ادـخ ؛ هب  نامیا  ینعی  نامیا  هکلب  تسین ، هزور  نتفرگ  زامن و  ندـناوخ  ادـخ و  هب  داقتعا  طقف  حـلاص  لمع  نامیا و  دنـشاب . رادروخرب  حـلاص 

هبر نـم  هـیلا  لزنا  اـمب  لوـسرلا  نـما  . » دوـخ هار  یتـسرد  هـب  ناـمیا  تـسا ؛ هداتـسرف  اـیبنا  یهلیـسوهب  دوـخ  یعیرـشت  تاروتـسد  رد  رــشب  یارب  لاـعتم  یادـخ  هـک  هـچنآ 

دنتشاد . نامیا  ناشدوخ  هار  هب  ربمغیپ  رس  لابند  هب  مھ  نینموم  تشاد ، نامیا  دوخ  هار  هب  ربمغیپ  دوخ  ( ١ (؛» نونموملاو

 

(٢ (؛» مکدھعب فوا  یدھعب  اوفوا  : » هک تسا  هدومرف  عطاق  روطهب  ام  هب  لاعتم  یادخ  میـشاب . هتـشاد  نامیا  اھهدعو  نیا  هب  دیاب  تسا ؛ هداد  ییاھهدعو  ام  هب  لاعتم  یادـخ 

. دنک لمع  تسا  هداد  امش  هب  هک  ییهدعو  هب  مھ  ادخ  ات  دینک  لمع  هدھاعم  نآ  هب  دیاهتسب ، ادخ  اب  هک  ییهدھاعم  منک ؛ افو  دوخ  دھع  هب  مھ  نم  ات  دینک ، افو  نم  دھع  هب 

هب ندـش  هدوـلآ  زا  ار  وا  دربیم ؛ ـالاب  ار  وا  تمھ  دـنکیم ؛ کـچوک  شرظن  رد  ار  اـھیراوشد  راوـمھ و  ار  وا  هار  هک  تسا  نـیا  لووـسم  ناـسنا  کـی  دوـجو  رد  ناـمیا  تیـصاخ 

راـک و تالکـشم  لـباقم  رد  ریذپانبیـسآ و  نانمـشد  دـیدھت  لـباقم  رد  دـھدیم و  رارق  مدرم  رادتــسود  مداـخ و  قشاـع ، ار  وا  درادیم ؛ زاـب  اـیند  لـھا  ریقح  یاھهتــساوخ 

رد تلادـع  شرتسگ  ینعی  ینید  راتفر  تسا . ینید  راتفر  تسا ، هدـش  هتـساوخ  یـسایس  ماظن  لووسم  کی  زا  مالـسا  رد  هک  یحلاص  لمع  دزاسیم . مواقم  تیلووسم 

. تسا عیسو  یلیخ  مالسا  دید  قفا  تسا ؛ رظندروم  مھ  نمومریغ  یاھناسنا  یتح  اھناسنا ، هب  تمدخ  مالسا  رد  مدرم . داحآ  هب  تمدخ  هعماج و 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

تئارق هک  ار  هط »  » ی هروس ی  هکرابم ی  هیآ ود  نومضم  منھذ ، رد  زورما  نم  نکل  دنا ؛ هدورس ناگدنیارس  دنا و  هتـشون ناگدنـسیون  دنا ، هتفگ ناگدنیوگ  ماما ، ی  هراب رد  هچرگا 

هدـش حرطم  مھ  هفیرـش  ی  هیآ ود  نیا  رد  تیـصوصخ ، هس  نامھ  هک  تشاد  دوجو  ناشخرد  تیـصوصخ  هس  زیزع ، ماـما  رد  مدرک . قیبطت  راوگرزب ، ماـما  تیـصخشاب  دـش ،

یموس تیصوصخ  مود ، ی  هیآ نایاپ  رد  تسا . مود  تیصوصخ  حلاص ، لمع  لوا و  تیـصوصخ  نامیا ، تاحلاصلا ». لمع  دق  انموم  هتای  نم  و  : » دیامرف یم لوا  ی  هیآ رد  تسا .

ی هدـعو تسا ، تایـصوصخ  نیا  یاراد  هک  یـسک  یارب  میرک  نآرق  تسا . سفن  بیذـھت  هیکزت و  تیـصوصخ  هـک  تـسا  هدـش  رکذ  یکزت » نـم  ازج  کـلذ  و  : » تراـبع رد  مـھ 

.« یلعلا تاجردلا  مھل  کئلواف  : » تسا هداد  یلع »  » تاجرد

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 19 
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روـط هب یجراـخ و  ی  هطلـس و  فرط ، کـی  زا  داـسف  گـنھرف  لـیمحت  راـشف  فرط ، کـی  زا  یگدـنز  راـشف  فرط ، کـی  زا  هدـناشن  تسد میژر  یروتاـتکید  راـشف  زا  ناریا  تـلم 

دش و باریس  لماک  روط  هب ناریا  تلم  یبھذم  نامیا  زا  یمومع  ی  هزیگنا نیا  یمومع و  مشخ  نیا  دوب . هدمآ  هوتـس  هب  فرط ، کی  زا  ییاکیرما  رـصانع  لماوع و  صخـشم 

تامیلعت رثا  رب  نیا  و  دننکب ؛ دنھاوخ  یم راک  هچ  دنھاوخ و  یم هچ  هک  دندیمھف  یم مدرم  دوبن ؛ هدشن  فیرعت  ی  هزیگنا دوبن ؛ روک  مشخ  یمومع ، مشخ  نیا  درک . ادـیپ  انعم 

هک دوب  هدروآ  دوجو  هب  ناریا  تلم  رد  ار  یھاگآدوخ  نیا  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  راوگرزب  ماـما  ریظن  یب یربھر  لاـبند  هب  نیزو  یالـضف  ناوج و  بـالط  تکرح  دوب . یمالـسا 

. دـنک ادـیپ  رییغت  تسا  نکمم  مدرم  دوخ  تسد  هب  مھ  طقف  و  تسا ؛ نتفای  رییغت  لباق  تیعـضو  نیا  و  تسا ؛ یگدنکفارـس  ی  هیام روشک  کی  تلم و  کـی  یارب  تیعـضو  نیا 

؛ دـیایب دوـجو  هب  ینیزاـغآ  ی  هطقن دوـب  مزـال  رگید  ثداوـح  ی  همھ لـثم  اـھتنم  دوـب ؛ هدرتـسگ  ناریا  یاـج  همھ  رد  یموـمع  مشخ  دـندوب . هدـیمھف  یتـسرد  هب مدرم  ار  نیا 

هب ی  هدش فیرعت اھفدھ ، مالسا ؛ هزیگنا ، تساجنیا . هیضق  تیمھا  دندوب ؛ مق  ی  هیملع ی  هزوح مق و  مدرم  هدننک ، عورـش نیا  دنک . عورـش  دراذگب و  نادیم  طسو  اپ  ینامرھق 

رد هچ  ید ، هدزوـن  رد  هچ  ناریا ، تلم  هک  دوـب  یزیچ  نآ  ی  هعوـمجم نیا  یلم ؛ تدـھاجم  یورین  هب  هـیکت  یھلا و  تیاـمح  هـب  دـیما  یمالـسا ؛ یناـمیا و  تـفرعم  ی  هلیـسو

، قح دـض  یاـھورین  یارب  نآ ، رد  کـالھ  هک  یناـفوط  درک ؛ زاـغآ  ار  ناـفوط  هثداـح ، نیا  دوب . هدرک  عمج  دوـخ  رد  ار  نآ  دـمآ ، شیپ  ید  هدزوـن  تکرب  هب  نآ  زا  سپ  هک  یثداوـح 

مدرم زا  یتقو  ات  قح  تسا . یھلا  ی  هدعو نیا  نوحلاصلا ؛» یدابع  اھثری  ضرالا  نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقل  و  . » دوب هدش  یعطق  رش  یاھورین  نایغط و  یاھورین 

یورین قح ، لابند  هب  یتقو  اما  دـنک . ادـیپ  رارقتـسا  ققحت و  ییاج  رد  تشاد  عقوت  دوش  یمن تسا ؛ یونعم  تقیقح  کی  ینھذ و  تیعقاو  کی  دـشاب ، هتـشادن  ینابیتشپ 

زا یمالـسا ، تما  ینالوط  خیرات  لوط  رد  رگا  درک . ادیپ  ققحت  و  دنک ، یم ادیپ  ققحت  اذل  تسا ؛ یتسھ  ماظن  تعیبط  قبط  قح  داتفا ، هار  هب  دش و  جیـسب  اھناسنا  نامیا 

ی هناـش یناـسنا  نموم  یورین  نوچ  دوب ؛ دوبمک  نیمھ  رطاـخ  هب دـش ، عقاو  روھقم  مولظم و  قح  مینیب  یم دـش ، عورـش  اھناملـسم  فعـض  یتـقو  زا  زورما ، اـت  هیلوا  نورق 

نیمھ اذل  دـشخبب ؛ رارقتـسا  مدرم  یگدـنز  تایح و  نیمز  رد  ار  قح  نوتـس  دـنک ؛ هتـشارفارب  ار  قح  مچرپ  دـنک ؛ ملع  هعماج  رد  ار  قح  ات  دوب  هدادـن  قح  راب  ریز  ار  شدوخ 

؛ دندرک لمع  ار  یھلا  نوناق  ناریا  تلم  یلو  میتسھ . شدھاش  ام  ناھج  طاقن  زا  یرایسب  رد  هک  داتفا  راب  تکالف زور  نیا  هب  یمالسا  تما  یگدنز  دینیب : یم هک  دش  یزیچ 

یارب تسا - هدرک  هدعو  ررکم  نآرق  رد  هک  نانچمھ  ار - ترـصن  مھ  لاعتم  یادخ  دندش ؛ نادیم  دراو  دـنداد ؛ یھلا  تقیقح  ققحت  راب  ریز  هناش  دـندش ؛ لمحتم  ار  قح  ینعی 

هثداح نیا  رد  هک  یمیھافم  نداد  شرتسگ  نآ و  یرادھگن  یارب  تسا . یخیرات  عطقم  کی  زور  نیا  دینادب ؛ مھم  ار  زور  نیا  دـش . عورـش  مق  زا  راک  نیا  تشاد . ینازرا  اھ  نیا

. درک تدھاجم  شالت و  دیاب  دراد ، دوجو 

ماظن دندنار ؛ نوریب  ار  نمـشد  دندرک ؛ یفن  ناشروشک  زا  ار  رگتراغ  نمـشد  روضح  دندنار ؛ ناشدوخ  رـس  زا  ار  هتـسباو  یروتاتکید  ی  هطلـس دندش ؛ نادیم  دراو  ناریا  تلم 

زا ی  هتـساخرب مدرم و  هب  یکتم  یورین  تفر و  توغاط  دندرک . مکاح  ار  قح  نایرج  دـندودز و  دنتـسناوت ، هک  ییاجنآ  ات  ار  هناگیب  گنھرف  یلیمحت  ی  هطلـس طلغ و  یگنھرف 

لاعتم یادخ  ضرالا .» امـسلا و  نم  تاکرب  مھیلع  انحتفل  اوقتا  اونمآ و  یرقلا  لھا  نا  ول  و  « ؛ دش لزان  یھلا  تاکرب  هداد ، هدعو  ادخ  هک  نانچمھ  دـمآ و  راکرـس  ینید  نامیا 

. تفرگ تروص  راک  نیا  و  دنک ؛ یم زاب  مھ  ار  تکرب  تمحر و  باب  دیایب ، نادیم  هب  اوقت  نامیا و  رگا  هک  تسا  هدرک  هدعو 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تحت مدرم  دـشاب . هتـشاد  دوجو  وا  رد  راک  هب  یگدامآ  نیا  تیلوئـسم و  ساسحا  نیا  تردـق ، نیا  یباداش ، نیا  ییاـناوت ، نیا  هک  دنـشاب  یروھمج  سیئر لاـبند  دـیاب  مدرم 

یتاباختنا رد  هتبلا  دننک . باختنا  دنھدب و  صیخـشت  مدرم  دراد ؛ دوجو  تصرف  دنا . هداد ناشن  ام  مدرم  ار  نیا  دنھد ؛ یم صیخـشت  دـنریگ ؛ یمن رارق  مھ  نآ  نیا و  فرح  ریثات 

هب دنتـسین ؛ توافت  یب تاباختنا  ی  هلاـسم هب  هک  دـنھدب  ناـشن  ناریا  تلم  تسا . مدرم  یمومع  مزع  تسا ، مھم  لوا  ی  هجرد رد  هچنآ  تسا ، شیپ  رد  رگید  هاـم  دـنچ  هک 

نینچ یاراد  هک  دورب  یـسک  تمـس  هب  مدرم  نھذ  لد و  ات  دنک  تیادھ  دھدب و  قیفوت  لاعتم  یادخ  اش هللا  نا  مھ  دعب  تسا . راک  ساسا  نیا  دنھدب ؛ تیمھا  هلئـسم  نیا 

وا هب  دنک ، راک  شالت و  یتلم  رھ  هک  تسا  هدرک  هدعو  مھ  لاعتم  یادخ  تفرگ و  دھاوخ  یرتشیب  باتـش  زور  هب  زور  ناریا  تلم  یمومع  تکرح  تقو  نآ دـشاب . یتایـصوصخ 

لاعتم یادخ  هن ، دوش ؛ لزان  ام  رب  لیلد  نودب  تاکرب  نیا  میباوخب و  هک  تسین  یـسناش  یفداصت و  یھلا ، تمحر  تاکرب و  درک . دھاوخ  اطع  وا  هب  ار  جیاتن  داد و  دھاوخ  رجا 

. دیسر جیاتن  هب  اش هللا  نا  ات  درک  تدھاجم  دیاب  درک ، راک  دیاب  درک ، شالت  دیاب  دنا ؛ هدرک نشور  ام  یارب  ناشتاملک ، رد  ام  ایلوا  و  نآرق ، رد  شدوخ 

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یذلا مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذلا  دعو هللا  : » دومرف هک  یھلا  یهدعو  میرادن  کش 

یادخ هب  ندرک و  ظفح  ار  تدحو  ندرکن ، مگ  ار  فدھ  ندرکن ، مگ  ار  هار  تماقتسا ، یگداتسیا ، نآ ، طرش  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  تسا و  یلمع  یهدعو  ( ١ « ) مھل یضترا 

. تسا ندرک  لکوت  لاعتم 

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد یگداتـسیا  هب  ار  اھ  نآ دـینک ؛ راداو  ناشدوخ  ینورد  تیوقت  هب  ریبدـت  لقع و  ملع و  اب  ار  اـھ  نآ دـینک ؛ نئمطم  ناـشدوخ  یورین  هب  ار  اـھ  نآ دـینک ؛ مرگ  ار  اھناملـسم  لد 

عمل نا هللا  انلبـس و  مھنیدـھنل  اـنیف  اودـھاج  نیذـلا  و  « ؛» هل ناـک هللا  ناـک   نـم  : » تـسا هدرک  هدـعو  لاـعتم  یادـخ  دـینک . قـیوشت  ملاـع  نادـنمتردق  ییوـگروز  لـباقم 

رد ار  نآ  ی  هجیتن ام  تلم  داد و  ناریا  تلم  هب  ار  سرد  نیا  المع  مھ  الوق و  مھ  ام ، راوگرزب  ماما  درک . دـھاوخ  ییامنھار  دـنوادخ  درک ، دـھاوخ  کـمک  دـنوادخ  نینـسحملا ؛»

امک ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  دـعو هللا  : » دومرف هک  یھلا  ی  هدـعو میرادـن  کش  دوب . انعم  نیا  دـھاش  ایند  و  دـید ، دوخ  مشچ  لباقم 

، ندرکن مگ  ار  هار  تماقتسا ، یگداتـسیا ، نآ ، طرـش  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  تسا و  یلمع  ی  هدعو مھل » یـضترا  یذلا  مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختـسا 

. تسا ندرک  لکوت  لاعتم  یادخ  هب  ندرک و  ظفح  ار  تدحو  ندرکن ، مگ  ار  فدھ 

نامرک  / ٠٢/١٢/١٣٨۴ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هدـیدپ کی  هب  ار  اھ  ناسنا ی  همھ یناـگمھ  ریزگاـن  گرم  نوچ  تسادـخ ؟ ی  هیدـھ ارچ  دـنھد . یمن یـسک  هب  ناـسآ  ار  هیدـھ  نیا  تسادـخ ؛ ی  هیدـھ تمعن و  تداـھش ،

رس تشپ  هک  دنک  یم قرف  ایآ  دیسر ، گرم  ی  هظحل هب  ناسنا  یتقو  دزیرگب ؟ گرم  زا  یـسک  تسا  نکمم  ایآ  تسین ؟ هیدھ  نیا  دنک ؛ یم لیدبت  ترخآ  ایند و  رد  زیمآراختفا 

هچ دناد  یمن تسا و  ربخ  یب گرم  رفـس  زاغآ  زا  دـعب  زا  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  گرم  زا  یناسنا  رھ  ی  هغدـغد نیرتگرزب  ایآ  لاس ؟ ای ٢٠  دشاب  هدنارذگ  ار  لاس  شدوخ ٩٠ 

کی هب  دنک  لیدبت  ار  روآ  ینارگن مھبم و  ی  هدنیآ نیمھ  ریزگان و  یعطق و  ی  هثداح نیمھ  گرم و  نیمھ  یناسنا  دینیبب  دیراذگب و  مھ  رانک  رد  ار  اھ  نیا دمآ ؟ دھاوخ  وا  رـس  رب 

؛ شمارآ کی  یبلق و  ی  هنیکس کی  نانیمطا و  کی  هب  یلعا ، الم  نایبورک  شیپ  ادخ و  شیپ  تزع  ی  هلیسو کی  هب  ترخآ ، ایند و  رد  رادمان  ی  هعقاو کی  هب  راختفارپ ، ی  هثداح

مدآ هکنیا  تسین ؟ یھلا  ی  هیدـھ نیا  ایآ  تسین . اھ  نآ یارب  یھودـنا  فوخ و  چـیھ  نونزحی ؛» مھ  مھیلع و ال  فوخ  الا  مھفلخ  نم  مھب  اوقحلی  مل  نیذـلاب  نورـشبتسی  «و 

ریزگان هک  گرم  نیا  تسا ، هتفر  تسد  زا  هک  رمع  نیا  تسا ، هدش  هتخیر  هک  نغور  نیا  تسین ؟ ادـخ  تمعن  دوش ، لوبق  دـنک و  هدازماما  رذـن  ار  شدوخ  ناج  ی  هتخیر نغور 

هنجلا مھل  ناـب  مھلاوما  مھـسفنا و  نینموملا  نم  یرتـشا  نا هللا  « ؛ یدـبا تداعـس  تشھب و  تمیق  هب  دـشورفب ، ادـخ  هب  ار  ریزگاـن  گرم  نیمھ  دـیاب  ناـسنا  هاـگنآ  تسا ؛

هب شلباقم  رد  درخ و  یم امـش  زا  ادخ  دھدب - تسد  زا  دیاب  راچان  هب ناسنا  هک  ار - ینتفر  ناج  نیا  تسا . یھلا  ی  هدـعو نیا ، نولتقی ؛» نولتقیف و  لیبس هللا  یف  نولتاقی 

رد ادخ  ار  هدعو  نیا  نآرقلا ؛» لیجنالا و  هاروتلا و  یف  اقح  هیلع  ادعو  « ؛ هدوب مھ  مالسا  زا  لبق  نایدا  رد  تسین ؛ اھ  ناملـسم ام  صوصخم  طقف  نیا  دھد . یم تشھب  امش 

. تسا یھلا  ی  هیدھ کی  تداھش  سپ  تسا . هداد  مھ  نآرق  لیجنا و  تاروت و 

همشچرس  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ سم  عمتجم  نانکراک  رادید  رد  تانایب 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 20 
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رگا میناوتب . هک  نامتیقالخ  راکتبا و  مییام و  نامـشالت ، مییاـم و  ناـمتمھ ، مییاـم و  تسا . هدرک  زاـب  همھ  یارب  ار  دـشر  نادـیم  یمالـسا  ماـظن  تسا ؛ هتـشگرب  قرو  زورما 

هب یداـم  تفرـشیپ  رد  ار  یقـالخا  یونعم و  طوطخ  رگا  مینک ، یھاـتوک  رگا  مینکن ، شـالت  رگا  تسا . یھلا  فلختیـال  ی  هدـعو نیا  دیـسر ؛ میھاوخ  هجیتـن  هب  میدرک ، شـالت 

. مینک بلج  دوخ  یارب  ار  یھلا  تمحر  دیاب  ام  دش . دھاوخ  بلس  ام  زا  یھلا  تمحر  هتبلا  میراپسب ، یشومارف  تسد 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تلم هب  یھلا  ی  هیدـھ کی  یعامتجا - تلادـع  رکف و  یدازآ  رب  ینتبم  ماظن  لیـصا ، یاھ  شزرا رب  ینتبم  ماـظن  لقتـسم ، ماـظن  یمدرم ، ماـظن  ینعی  یمالـسا - یروھمج 

لمحتم ار  یراوشد  تخـس و  تدـھاجم  امـش  زا  لبق  لسن  دـندرک ، شالت  ییاھ  لسن تسا . هدادـن  ناریا  تلم  هب  یناـجم  تفم و  ار  هیدـھ  نیا  لاـعتم  یادـخ  تسا . ناریا 

هداد شاداپ  مھ  یگدـنز  ی  هاشن نیمھ  رد  هکلب  تسا ، یورخا  شاداپ  طقف  هن  شاداپ  تسا . لئاق  شاداـپ  تدـھاجم  یارب  هک  تسا  هدرک  هدـعو  مھ  لاـعتم  یادـخ  دـندش ؛

اھ نآ هب  ار  هیدھ  نیا  مھ  لاعتم  یادخ  دندرک ؛ شالت  ناریا  تلم  دیـسر . دھاوخ  شالت  نآ  ی  هجیتن هب  دنک ، شالت  سکرھ  کبر ؛» اطع  نم  الوھ  الوھ و  دـمن  الک  « ؛ دوش یم

رگا هک  تسین  روط  نیا تشاد . هگن  دـیاب  ار  هیدـھ  نیا  تسا . هدـش  هداھن  یگتـسباو  یور و  جـک فارحنا و  داسف و  اب  تیدـض  رب  نآ  یاھ  هیاپ هک  یمدرم  ماظن  کـی  ینعی  داد ؛

بوضغملا ریغ  مھیلع  تمعنا  نیذلا  طارـص  : » دیناوخ یم دمح  ی  هروس رد  امـش  دنام . دھاوخ  اھ  نآ یارب  تمعن  نیا  هک  دنـشاب  عمجرطاخ  موق  نآ  داد ، تمعن  یموق  هب  ادخ 

دنک و یم هارمگ  ار  یی  هدع دھد و  یم تمعن  یی  هدع هب  ادخ  هک  دوش  روصت  دیابن  دنا . مھیلع » تمعنا   » وزج مھ  نیلاض »  » و مھیلع » بوضغم   » ینعی نیلاضلا ؛» مھیلع و ال 

تمعن تسا . هداد  تمعن  یدایز  یاھ  ناسنا هب  ادخ  تسا . مھیلع » تمعنا   » تفـص یبرع ، یوحن  بیکرت  بسح  هب  مھیلع » بوضغملا  ریغ  ، » هن دھد ؛ یم رارق  بضغ  دروم 

رذـگدوز یاھ  سوھ هب  ندرپس  نت  ندرپس و  لد  اب  دوخ و  فارحنا  اب  دوخ ، یلبنت  اب  دوخ ، راتفر  وس  اب  دوخ ، لمع  اب  هک  دنتـسھ  یناسک  هدـع  کی  دـنا ؛ عون ود  ناگدـش  هداد

، دـنداد داب  رب  ار  تمعن  هک  یناسک  دنتـشاد . هگن  دوخ  ی  هنارکـش شالت و  شـشوک و  اب  ار  تمعن  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  هدـع  کـی  دـنداد ؛ داـب  رب  ار  تمعن  هدـننک ، فرحنم

. دنا نیلاضلا » مھیلع و ال  بوضغملا  ریغ  ، » دنتشاد هگن  ار  تمعن  هک  ییاھ  نآ دنا ؛ نیلاض  » و مھیلع » بوضغم  »

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ماظن نیا  فدھ  دروایب . راک  رس  روشک  نیا  رد  ار  دوخ  داقتعا  نامیا و  اب  قباطم  ماظن  کی  تسا  هتـسناوت  یمومع  خسار  ی  هدارا اب  تلم ، نیا  میتسھ . یناملـسم  تلم  ام 

نموم یاھتلم  هب  لاعتم  یادخ  هک  یتاکرب  تاریخ و  اھ و  تفرـشیپ اھ و  یبوخ ی  همھ زا  دناوتب  ماظن  نیا  اب  روشک  نیا  هک  دوب  نیا  فدـھ  دوب ؟ هچ  تلم  نیا  فدـھ  تسیچ ؟

مالسا نیرفآ ، کرحت مالسا  روآطاشن ، مالسا  شخب ، تایح مالسا  هک  یروشک  ینعی  یمالسا  روشک  دوشب . یمالـسا  روشک  کی  ینعی  دوش ؛ رادروخرب  تسا ، هداد  هدعو 

؛ تسا مکاح  نآ  رب  شناد  ملع و  یوس  هب  اھناسنا  ی  هدننک تیادھ مالسا  و  اھناسنا ، هب  شخب  تعاجش مالـسا  طاقتلا ، نودب  مالـسا  فارحنا ، رجحت و  یـشیدنا و  جک نودب 

رب وا  شناد  ندمت و  دناسرب و  یناھج  یخیرات و  ندمت  جوا  هب  ار  هدنکارپ  ی  هعومجم کی  تسناوت  دش ، لمع  نآ  هب  یمالـسا  لوا  نرق  رد  هک  یلکـش  نامھ  اب  هک  یمالـسا 

یانعم هب  روشک  رگا  دروآ ؛ یم مھ  یقالخا  لیاضف  دروآ ؛ یم مھ  یداصتقا  هافر  دروآ ؛ یم مھ  یـسایس  تزع  دوخ  لابند  هب  یملع  طلـست  هرطیـس و  دنک . ادیپ  هرطیـس  ایند 

. دوش یمالسا  هملک  یعقاو 

نارھت  / ٠٧/٢٩/١٣٨۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیگنر شرس  نوخ  هب  شکرابم  نساحم  دیتلغ و  دوخ  نوخ  رد  تدابع  بارحم  رد  یھلا ، مکح  فاصنا و  داد و  لدع و  هار  رد  ی  هزرابم رطاخ  هب تلادع - رھظم  نینموملا - ریما 

برـضلاب مامالا  سحا  املف   » هک تسا  هدش  دراو  روط  نیا میـشاب . هدرک  ادیپ  یلـسوت  ات  منک  یم انعم  امـش  یارب  مناوخ و  یم ار  تیاور  رد  ی  هدشدراو ترابع  کی  نم  دـش .

یلع عقو  و  . » دندرک ربص  ترـضح  بستحا ؛» ربص و  و  . » دزن رـس  ترـضح  نآ  زا  یی  هلان هآ و  چیھ  دمآ ، دورف  نینموملا  ریما  کرابم  قرف  رب  ریـشمش  تبرـض  یتقو  هواتی ؛» مل 

نیمز یور  هاگلتق  لادوگ  رد  یتقو  هک  دبع هللا  ابا  ترضح  لثم  تسرد  لوسر هللا ؛» هلم  یلع  اب و  مسب هللا و  الئاق  . » دنداتفا نیمز  یور  تروص  اب  نینموملا  ریما  هھجو ؛»

نوردی و ال  . » دننک ریگتـسد  ار  وا  ات  دندوب  لتاق  لابند  ناباتـش  مدرم  لوسر هللا .» هلم  یلع  لیبس هللا و  یف  اب و  مسب هللا و  : » دندرک ضرع  هک  تسا  هدش  لقن  دـنداتفا ،

اوطاحا مث  . » دننک ادیپ  ار  لتاق  دنناوتب  ات  دندیود  یم روط  نیمھ درک . همیـسارس  ار  مدرم  دوب ، نیرفآ  تشھد هثداح  نیا  سب  زا  هشھدلا ؛» همدصلا و  هدـش  نم  نوبھذـی  نیا 

یراج ترضح  نساحم  تروص و  رب  نوخ  هتیحل ؛» هھجو و  یلع  یرجی  مدلا  هرزئمب و  هسار  دشی  وھ  و  . » دنتفرگ ار  ترضح  فارطا  دندمآ  دعب  مالـسلا ؛» هیلع نینموملا  ریماب 

ار ناشرـس  مخز  ترـضح  هلوسر ؛» قدـص هللا و  هلوسر و  دـعو هللا و  اـم  اذـھ  لوقی  وـھ  هئامدـب و  تبـضخ  دـق  و  . » دوـب شرـس  مخز  نتـسب  لوغـشم  راوـگرزب  نآ  دوـخ  دوـب .

. دندوب هدرک  هدعو  نم  هب  ربمغیپ  ادخ و  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دندومرف  یم دنتسب و  یم

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ینغ و ی  هیام اب  جح  ی  هضیرف و  تسا ، یمالـسا  داحتا  میکحت  نآرق و  یمتح  ی  هدعو هب  دامتعا  دنوادخ و  هب  لکوت  یمالـسا ، تما  گرزب  یاھفدھ  ی  همھ ی  هدـننک نیمـضت

زا لـمع  لوـق و  رد  تئارب  و  دـشاب . ریگارف  تضھن  نیا  شرپ  یوکـس  زاـغآ و  ی  هطقن دـناوت  یم نآ ، کـسانم  رد  ناناملـسم  میظع  مکارتـم و  عاـمتجا  اـب  و  رکذ هللا »  » زاـسراک

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

نیطسلف  / ٠١/٢۵/١٣٨۵ مدرم  قوقح  زا  تیامح  سنارفنک  نیموس  رد  تانایب 

سدق نیطسلف و  لاغشا  ینعی  هدش ؛ دراو  یمالسا  تما  رب  رامعتسا  یاھ  هسیسد اب  رـصاعم  خیرات  رد  هک  یتبیـصم  نیرتگرزب  ی  هراب رد  ییوج  هراچ یرکفمھ و  یارب  امش 

ترـضح نآ  کرابم  مان  هب  ار  نآ  ناریا  تلم  هک  یلاس  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) مظعا لوسر  تدالو  زورلاـس  اـب  سـالجا  نیا  یناـمزمھ  دـیا . هدـمآ مھ  درگ  فیرش ،

اش هللا. نا  ددرگ ؛ دنوادخ  ترصن  تمحر و  زاس  هنیمز دشاب و  یھلا  ی  هدعو هب  دامتعا  خسار و  مزع  داحتا و  تدھاجم و  شخب  ماھلا ام  ی  همھ یارب  دیاب  تسا ، هدرک  نیزم 

نیطسلف  / ٠١/٢۵/١٣٨۵ مدرم  قوقح  زا  تیامح  سنارفنک  نیموس  رد  تانایب 

اکیرما سیلگنا و  ی  هلاس هاجنپ ششوک  دنک . هرادا  ار  دوخ  روشک  رسارس  ناینیطسلف  ی  همھ باختنا  هب  ینیطسلف  دحاو  تلود  ددرگرب و  نیطسلف  تلم  هب  دیاب  نیطسلف 

. داد هجیتن  سکع  هب تواسق  متـس و  راشف و  دیـسرن و  ییاج  هب  رگید  یاھ  تلم رد  نیطـسلف  تلم  مضھ  ناھج و  ی  هشقن زا  نیطـسلف  مان  فذـح  یارب  اھ  تسینویھـص و 

دیاب هدمآ ، دیدپ  نیرفآراختفا  ی  هضافتنا داھج و  نامیا و  ی  هیاس رد  هک  دنور  نیا  تسا . رتدمآراک  رتعاجش و  رت و  هدنز دوخ ، لبق  لاس  تصش  فالسا  زا  نیطـسلف  تلم  زورما 

مھل ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا  دعو هللا  : » دومرف هک  دبای  ققحت  دنوادخ  ی  هدعو دبای و  همادا 

«. نوقسافلا مھ  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  ائیش و  یب  نوکرشی  یننودبعی ال  انما  مھفوخ  دعب  نم  مھنلدبیل  مھل و  یضترا  یذلا  مھنید 

نیطسلف  / ٠١/٢۵/١٣٨۵ مدرم  قوقح  زا  تیامح  سنارفنک  نیموس  رد  تانایب 

نینچ هکرھ  دـھدب . یتسود  تسد  امـش  نمـشد  اب  دـنامب و  تکاس  تواـفت و  یب دور ، یم امـش  رب  هک  یملظ  ربارب  رد  روزم  برغ  نوچمھ  دـناوت  یمن یمالـسا  گرزب  تما 

امش دناسرب و  یرای  امش  هب  نکمم  ی  هنوگرھ هب  تسا  فظوم  یمالسا  تما  دنیاربم . گرزب  هانگ  نیا  زا  ناملسم  یاھ  تلم انئمطم  تسا و  هدرک  ینمـشد  امـش  اب  دنک ،

دراو امـش  رب  هزور  رھ  یاھ  یتخـس هتخیر و  قحان  هب یاھ  نوخ هک  ار  دوخ  هاک  ناج یاھدرد  اھ و  جنر دینک ؛ دامتعا  یھلا  ی  هدعو هب  دـنک . کمک  کرابم  هار  نیا  ی  همادا رد  ار 

دولآرھز ریت  اب  ششوغآ  رد  ار  شراوخریش  کدوک  هک  یا  هظحل رد  مالسلاامھیلع )  ) یلع نب  نیسح  ملاع ، نادیھش  رورـس  نوچمھ  دیـسیونب و  ادخ  باسح  هب  دزاس ، یم

کبر هملک  تمت  و  . » تسا هدرک  نیمـضت  ار  رباص  نادـھاجم  نانموم و  ییاھن  یزوریپ  دـنوادخ  هک  دـینادب  و  نیعب هللا .» هنا  یلع  بطخلا  نوھی  اـمنا  : » دـییوگب دـندرک ، دـیھش 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 21 
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«. میلعلا عیمسلا  وھ  هتاملکل و  لدبم  ال  الدع ، اقدص و 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ربص ام  هب  رکـش  ایناث ، دنک . یم رکاذ  ار  ناسنا  رکـش  دوخ  دـیوش ؛ یم ادـخ  هجوتم  دوش ؛ یم رکذ  بجوم  رکـش  نیا  دـیدرک ، رکـش  یتقو  الوا ، تسا . تمعن  کی  رکـش ، دوخ 

ار تمعن  دینک ، یم رکـش  امـش  یتقو  کل .» نیرکاشلا  ربص  کلاسا  ینا  مھللا  : » میناوخ یم اعد  رد  تسا . یرادـیاپ  ربص و  نداد  شـصاوخ ، زا  یکی  تمعن  رکـش  دـھد . یم

. دنک یم دایز  ار  امش  یرادیاپ  دیما ، نیا  دیوش . یم راودیما  دیروآ و  یم دای  هب  تسا ، هتشاذگ  امـش  رایتخا  رد  ادخ  هک  ار  یناکما  دینک ؛ یم کرد  ار  تیعقوم  دیـسانش و  یم

مھ دعب  تسا . ندشن  رورغم  رکـش ، صاوخ  زا  یکی  تسا . راوشد  یاھنادیم  رد  یگداتـسیا  یرادـیاپ و  تردـق  رکـش ، یاھدرواتـسد  زا  یکی  تسا . ربص  رکـش ، ی  همزال اذـل 

تـسا نیا  ی  هدنھد ناشن میدرک ، ضرع  هک  نیمھ  دراد . مھ  ینـشور  راکوزاس  تسا و  قدص  یھلا  ی  هدعو مکندیزال .» « ؛ ار تمعن  شیازفا  تسا  هدرک  هدعو  لاعتم  یادـخ 

. تسام ی  هفیظو رکش ، دناسر . یم ماب  تشپ هب  ار  ناسنا  لوا ، ی  هلپ رکش  دنک . یم دایز  ار  تمعن  رکش ، دوخ  هک 

یمالسا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۵ تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

یمالسا یروھمج  رد  ام  میھدب . ماجنا  ار  نامفیلکت  میناوتب  اش هللا  نا  ات  دنک  کمک  درادب و  قفوم  تسوا ، یاضر  هک  هچنآ  رب  ار  ام  ی  همھ هک  میھاوخ  یم لاعتم  دنوادخ  زا 

زیچ چیھ تسھ ؛ دیدھت  امئاد  دننک و  یم دیدھت  ار  اھام  هتبلا  مینیب . یم ار  یھلا  یاھ  هدعو زاجنا  یپرد  یپ میتسھ و  لاحـشوخ  دوجو  ی  همھ اب  یھلا ، یاھ  هدـعو زاجنا  زا 

مھ نیا  زا  دعب  دـنک ، یثنخ  ار  اھدـیدھت  نیا  هتـسناوت  دوخ ، یگداتـسیا  اب  یمالـسا  یروھمج  اما  دـندرک ؛ دـیدھت  ار  یمالـسا  یروھمج  بالقنا ، لوا  زا  درادـن - دوجو  یا  هزات

هبرجت نیا  دنزابن ، ار  دوخ  دنتسیاب و  رابکتسا  یاھدیدھت  لباقم  رد  هک  ناملـسم  یاھروشک  زا  کیرھ  و  دش - دھاوخ  یثنخ  اھدیدھت  مھ  نیا  زا  دعب  دوب ؛ دھاوخ  روج  نیمھ

. دننک هدھاشم  ناشدوخ  مشچ  هب  ار  یھلا  یاھ  هدعو زاجنا  دننیبب ؛ مشچ  هب  ار  یزوریپ  هک  دنراد  ار  قفوم 

ثعبم  / ٣١/٠۵/١٣٨۵ دیع  زورلاس  رد  یمالسا  یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یارب هار  نیا  رد  ام  میا ؛ هتشاذگ مدق  وت  نامرف  تعاطا  رطاخ  هب  وت ، رما  رطاخ  هب  هار  نیا  رد  ام  اراگدرورپ ! مینک : یم ضرع  مینک و  یم زارد  راگدرورپ  یوس  هب  عرـضت  تسد  ام 

رد دـندید و  روط  نیا ار  ناشدوخ  یادـتقم  روشک  نالوئـسم  تفر . کاپ  دـمآ و  کاپ  ام  راوگرزب  ماما  میا . هدـشن دراو  تردـق  یارب  فراخز ، یارب  لوپ ، یارب  میا ؛ هدـشن دراو  اـیند 

نع عفادی  نا هللا  : » هک تسا  نیا  یھلا  ی  هدعو میا . هدش دراو  هار  نیا  رد  ام  تسا . یرت  خسار مزع  یاراد  رتافـصاب و  رت و  صالخااب ام  زا  ام  تلم  دننک و  یم تکرح  هار  نیمھ 

نینموم زا  لاعتم  یادخ  تسا . یتسار  لامک  رد  یھلا  سدقا  تاذ  لاعتم و  راگدرورپ  شیامرف  الدع .» اقدص و  کبر  هملک  تمت  و  . » تسا تسار  یھلا  ی  هدعو اونمآ .» نیذـلا 

یتسھ هک  ینموم  دوش ، نادیم  دراو  هک  ینموم  دنک ؟ عافد  هچ  زا  هدیـشک ، زارد  شا  هناخوتـسپ رد  هک  ینموم  الا  و  دریگب ؛ رارق  نادـیم  رد  هک  ینموم  هتبلا  دـنک ؛ یم عافد 

، تسایـس نادیم  رد  هچ  داصتقا ، نادیم  رد  هچ  ملع ، نادیم  رد  هچ  دروآ - یم نادیم  هب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  لاعف  نھذ  دوخ ، یاناوت  تسد  دوخ ، ی  هدارا دوخ ، یدوجوم  دوخ ،

تسیب و رابکتـسا  تسا . هدرک  عافد  زورما  ات  ناریا ، تلم  زا  لاعتم  یادخ  و  دنک ، یم عافد  نینموم  نیا  زا  نموم و  نیا  زا  ادـخ  داھج - نادـیم  رد  دـشاب ، مزال  هک  یزور  نآ  هچ 

دمحب هللا زورما  تسناوتن و  دوب ، هدـشن  هدرتسگ  شا  هشیر تخرد  نیا  هک  یزور  نآ  اما  دـنکب ؛ هشیر  زا  ار  تخرد  نیا  هک  هدرب  راک  هب  ار  شناوت  ی  همھ هک  تسا  لاس  تفھ 

. دمآ دھاوخ  دورف  وا  رب  یھلا  تنس  ی  هبرض انیقی  دنکب ، هلباقم  یھلا  ی  هدارا اب  هک  یسک  نآ  تسا و  هدرتسگ  نیمز  قافآ  رد  تخرد  نیا  ی  هشیر

نایوجشناد  / ٢٣/٠۶/١٣٨۵ یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  هب  مایپ 

یھلا و یاـھ  هدـعو قدـص  تیناـقح  دـبای ، یم یرتـشیب  ساـمت  رـشب ، یگدـنز  هوبنا  یاـھ  هبرجت اـب  یمالـسا ، یروھمج  ناوترپ  هتـساخون و  ماـظن  درذـگ و  یم ناـمز  هچرھ 

نیرتدـمآراک نیرتزراب و  اھمادـقا ، اھ و  هدـیدپ اھ و  هعماج اھناسنا و  طـباور  ی  هدـینت مھرد هدـیچیپ و  تدـش  هب تـالداعم  رد  ددرگ . یم رتراکـشآ  ینآرق  یاھتنـس  یریذـپان  فلخت

ات هار  هدمآ و  تسد  هب  فدـھ ، نآ  دـنا . هدـمآ درگ  رگیدـکی  رانک  رد  رگ  شنار هس  نیا  نامرآ ، فدـھ و  رھ  یارب  ناھج و  زا  هطقن  رھ  رد  تسا . داھج  و  مزع ، نامیا ، نآ : زا  شقن ،

ریزگان داھج ، مزع و  نامیا و  هب  ندش  هتـسارآ  زا  دناد ، یم دوخ  یاھفدھ  ی  هحولرـس ار  انغتـسا  تزع و  تیونعم ، تلادع ، هک  یا  هعماج تسا . هدش  یط  دوصقم ، لزنم  رس 

دـیناشن و یخیرات  تاراـختفا  ی  هلق رب  ار  ناناملـسم  زور  کـی  هک  تسا  نیمھ  تسا و  تیرـشب  ی  همھ هب  دوخ و  ناوریپ  هب  مالـسا  ی  هنادواـج سرد  هس  ناـمھ  نیا  تسا .

. داد دھاوخ  تاجن  هتسشن ، مکحت  یسرک  رب  یاھنار  سوھ هدننکراوخ و  یاھسوھ  تراسا  زا  ار  نانآ  زورما 

ینامیا یب دیراذگن  تسا . یروحم  رصنع  هس  نآ  یارب  تیفرظ  نیرت  هتـسیاش یاراد  ناناوج ، امـش  دنمناوت  ملاس و  مسج  و  نشور ، هبئاش و  یب نھذ  و  راودیما ، کاپ و  لد 

، اھناسنا قوقح  یللملا  نیب نابـصاغ  اھتلم و  ناگدنناشکریجنز  هب  تیونعم و  نایانیبان  تلادع و  نانمـشد  دـیراذگن  و  دریگب ، یاج  اھبنارگ  فرظ  نیا  رد  یلمع  یب دـیدرت و  و 

یاھیئاناوت دـینک و  دامتعا  دـیدھاش ، اھتلم  یرادـیب  راگزور  رد  ار  نآ  ققحت  هک  یھلا  یاھ  هدـعو هب  دـنوش . زوریپ  دوخ ، قحان  روز  رز و  ظفح  یارب  ناـشزیمآ  ترارـش گـنج  رد 

. دعب نم  لبق و  نم  رمالا  تسا و   امش  نآ  زا  هدنیآ  دیسانشب . ردق  ار  لمع  ملع و  ی  هصرع رد  دوخ 

نآرق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۵ یللملانیب  تاقباسم  نیموس  تسیب و  رد  هدننک  تکرش  نایراق  رادید  رد  تانایب 

؛ میراد داـقتعا  نآ  هب  هک  دوـش - یمن متخ  اـھ  نیا ندـناوخ و  توـالت و  هب  هلئـسم  تسا و  نآرق  اـیحا  روـحم  ساـسا و  نآرق ، هب  لـمع  هـک  میدـقتعم - هـک  میدـقتعم - اـم  رگا  ه 

مینک و رواب  ار  نآرق  مینک ؛ رواب  ار  نآرق  دـیاب  مینک ، ینآرق  ار  ناملمع  دـیاب  مینک ، ینآرق  ار  نامرکف  دـیاب  مینک ، ینآرق  ار  نام  هعماـج دـیاب  مینک ، لـمع  نآرق  هب  دـیاب  میدـقتعم 

اب ناملماعت  دـیاب  هک  ینانچمھ  هتاملکل ؛» لدـبم  ـال  الدـع  اقدـص و  کـبر  هملک  تمت  و  : » دـیامرف یم نآرق  دوخ  هک  روط  نیمھ مینادـب ، قح  قدـص و  ی  هدـعو ار  نآرق  ی  هدـعو

حور سفن و  اب  دـیاب  اھ  نیا ی  همھ اھتلم و  اب  اھتردـق ، اب  رگید ، یاھروشک  نیملـسم  اب  نامعامتجا ، دارفا  اب  نامراک ، طیحم  دارفا  اب  نام ، هداوناـخ دارفا  اـب  ناـمدوخ ، صخش 

نیا شیانعم  اھ  نیا اما  تسرد - اھ  نیا تسا ؛ نیا  نآرق  تشادـیمارگ  نآرق و  هب  لمع  نآرق ، ایحا  میراد ؛ داـقتعا  نآ  هب  تسا و  تسرد  شا  همھ اـھ  نیا دوشب ؛ میظنت  ینآرق 

دیکات ار  نیا  دینآرق - ندـناوخ  توص و  گنھآ و  نحل و  لھا  دـیوجت و  لھا  توالت ، لھا  هک  اھ - ینآرق  » امـش هب  مھاوخ  یم نم  میریگب . مک  تسد  ار  نآرق  توالت  ام  هک  تسین 

یاـھ هیارآ نآرق و  توـالت  هک  تسا  نیا  ناـشدوصقم  اـما  تسا ؛ یتسرد  فرح  نیا  بوخ ، درک ؛ لـمع  دـیاب  نآرق  هب  اـقآ  دـنیوگ  یم یـضعب  هک  دوش  یم هدینـش  یھاـگ  منک ،

هجوت دروم  یتسیاب  مھ  نیا  تسا ؛ لصتم  مھ  هب  همھ  اھ  نیا هک  تسا  یا  هموظنم هعومجم و  کـی  وزج  مھ  نآرق  توـالت  مفلاـخم . نیا  اـب  نم  دـنریگب ! مک  تسد  ار  ینآرق 

. دینک توالت  رتھب  دیناوت  یم دیدیمھف ، ار  نآرق  یانعم  رگا  دیمھفب ؛ ار  نآرق  یناعم  دیاب  مھ  دینکب و  توالت  دیاب  مھ  دوش . هتشاد  یمارگ  دریگب و  رارق 

نآرق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۵ یللملانیب  تاقباسم  نیموس  تسیب و  رد  هدننک  تکرش  نایراق  رادید  رد  تانایب 

دامتعا هجوت و  دروم  زھجم و  الماک  شترا  کی  رب  ایند - لوادـتم  یداصتقا  یماظن و  یـسایس و  یلومعم  یاـھگربوزاس  نودـب  ناوج ، تشم  کـی ناـنبل - بزح هللا  نیمھ  ارچ  .

هتـشاد لوبق  ار  نآرق  ی  هدـعو فرح و  ام  هک  تسا  نیا  مالـسا ، هب  لمع  میوگ  یم هک  نیا  تشاد . سفن  هب  اکتا  مالـسا ، تکرب  هب  نوچ  دـش ؟ زوریپ  یناھج ، گرزب  یاھتردـق 

ار امـش  ادخ  نرـصنیل هللا ،» ، » دیدرک ادخ  ترـصن  رگا  مینک . رواب  ار  نیا  زیزع ،» یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و   » دیوگ یم نآرق  یتقو  هک  تسا  نیا  شیانعم  میـشاب ،

فعـض رد  اھتلم ، یرادـیب  رد  شا  هجیتن هرمث و  تقو  نآ  دـھد ؛ یم ار  یرواب  نینچ  کی  ام  هب  ینآرق  تفرعم  نیا  مینک . رواب  ار  نیا  هرما ،» یلع  بلاغ  نا هللا  . » دـنک یم ترـصن 

. دوش یم رھاظ  اھاجنیا  ناملسم ، یاھروشک  یارب  ناربکتسم  نازواجتم و  ی  همانرب ندروخ  مھ  هب  رد  زواجتم و  یاھتردق  نوزفازور 

نارھت  / ٠٧/٢١/١٣٨۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یدانم ای  نیما  لیئربج  اذل  تشاد . همادا  اھنرق  ات  تفگ  ناوتب  دیاش  ینالوط و  یاھتدـم  ات  هثداح ، نآ  ی  هلابند عیاجف  هک  دـش  عورـش  یا  هثداح هفوک  دجـسم  زا  زورما ، رحس 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 22 
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و دش . هتـشک  تدابع  بارحم  رد  یلع  یـضترملا ؛» یلع  لتق  . » دش مدنھم  تیادھ  یاھ  هیاپ یدـھلا ؛» ناکرا  تمدـھت و هللا  : » دروآرب دایرف  نامـسآ ، نیمز و  نیب  ینامـسآ 

تداھـش هب  الاو و  ماقم  نیا  هب  ار  وا  هک  دوب  تلادع  نیمھ  دوب و  وا  تلادع » ، » نینموملا ریما  مرج  هلدع ؛» هدشل  هتدابع  بارحم  یف  لتق  : » هک دـنداد  تداھـش  همھ  اھدـعب 

دندوب و رثاتم  همھ  دندرک ؛ یم هیرگ  یـضعب  دـندرب ، یم نوریب  دجـسم  زا  ار  ترـضح  نآ  نینوخ  رکیپ  هک  یزور  نآ  تسا . هجرد  کی  نینموملا  ریما  یارب  مھ  تداھـش  دـناسر .

هدـعو ربمغیپ  ادـخ و  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا ، هلوسر ؛» قدـص هللا و  هلوسر و  اندـعو هللا و  ام  اذـھ  : » دومرف زور  نآ  نینموملا  ریما  دـیکرت ، یم تشاد  هصغ  مغ و  زا  اـھلد 

همھ اھ  نیا همطاف ؛» کما  اذـھ  هجیدـخ و  اذـھ  لوسر هللا و  کدـج  اذـھ  « ؟ ینک یم هیرگ  ارچ  مدـنزرف ، هک : دومرف  نسح  ماـما  هب  تیاور  قبط  دـنتفگ . تسار  دـندوب و  هداد 

. دوشب قحلم  اھ  نآ هب  یلع  هک  دنرظتنم 

نارھت  / ٠٧/٢١/١٣٨۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دـش و دـھاوخ  ادـیپ  لالتخا  ناشتمواقم  رد  دندیـسرت ، رگا  دنـسرتن . تمواقم  تارطخ  زا  دـیاب  دـننک ، یم تمواـقم  هک  یناـسک  اـھتنم  تسا ، یزوریپ  ی  هلیـسو یگداتـسیا 

زا دنک ، تمواقم  دھاوخ  یم هک  یتعامج  تلم و  هورگ ، نآ  رگا  دنوش . یم سرت  راچد  هار  طسو  هک  تسا ، تاعامج  اھتلم و  بلغا  تفآ  نیا ، دمآ و  دـھاوخن  تسد  هب  یزوریپ 

اب یتقو  تمواقم  نیا  تسا . هارمھ  یزوریپ  اب  تمواقم  دیدرت  نودب  دورب ، شیپ  دوشن و  هتفـشآ  تحاران و  دسرتن و  یتحار  نادقف  زا  تایح و  نادقف  زا  یگدنز ، ذـیاذل  نادـقف 

نامیا تسین ؛ مھ  ینید  نامیا  طقف  ام  دارم  تسا . یزوریپ  شلابند  هب  تمواقم ، اب  هارمھ  نامیا  هک  میتفگ  هشیمھ  مییوگ و  یم اذل  درک . دـھاوخ  ادـیپ  همادا  دـشاب ، نامیا 

ناک نم  : » تفرگ دھاوخ  رارق  نامواقم  نیا  تمدخ  رد  خیرات  تعیبط و  نیناوق  ی  همھ هک  تسا  هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  تقو  نآ  دـشاب ، ینید  نامیا  رگا  هتبلا  یلـصا . رھ  هب 

و دھد ؛ یم ادخ  دنھاوخ و  یم دنراد ، هدارا  اما  تسا ؛ ییایند  ناش  تین دنھاوخ ، یم ار  ایند  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  نیا  دیرن ؛» نمل  اشن  اھیف و  هل  انلجع  هلجاعلا  دیری 

. تسا یھلا  تنس  نیا  الوھ .» الوھ و  دمن  الک  . » تسا روط  نیمھ دراد ، نید  ی  هدارا هک  یسک 

رطف  / ٠٨/٠٢/١٣٨۵ دیعس  دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ینعی هقطنم - تالوحت  ی  هصرع زا  ار  یمالـسا  تما  دـمآ . یمن دوجو  هب  هقطنم  رد  لیئارـسا  ماـن  هب  یلـضعم  تشاد ، یم هجوت  دوخ  یمالـسا  تیوھ  هب  یمالـسا  تما  رگا 

؛ تسا هدرکن  لمع  دوب ، وا  ی  هدھع رب  هک  یفیاظو  هب  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  یمالسا  تما  دندرک . یریگ  میمصت وا  هیلع  رب  شبایغ ، رد  دنتـشاذگ و  رانک  شدوخ - ی  هناخ

. دوش طلسم  ام  رب  تسناوت  یمن نمشد  میداد ، یمن نت  تلذ  یبلط و  تحار یلبنت و  هب  ام  رگا  مینادب . میمھفب و  ار  نامدوخ  ریصقت  دیاب  ام  درک . دیابن  یدیدرت  چیھ  نیا  رد 

- تزع رصانع  ی  همھ زا  تما  نیا  تسا . هدش  فقاو  دوخ  تیوھ  هب  مالـسا  یایند  زورما  تسا . هتـشگرب  قرو  زورما  نکیل  میرـصقم . یگدنام ، بقع نیا  رد  میدنام و  بقع  ام 

. تسادـخ هب  دامتعا  تسادـخ ؛ هب  لـکوت  تسا ؛ یھلا  نوناـق  هب  کـسمت  ادـخ و  هب  هجوت  لوا  دـنک . هدافتـسا  دـیاب  دراد - دوجو  میرک  نآرق  مالـسا و  فیرـش  نید  نتم  رد  هک 

هک یناسک  نآ  مھیلع ؛»  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  : » دیامرف یم دنک ؛ یم تمالم  دنراد ، ادخ  هب  نظوس  وسلا ؛» نظ  اب  نیناظلا   » هک ار  یناسک  نآ  لاعتم  دـنوادخ 

مھ درک ؛ دھاوخ  کمک  ام  هب  لاعتم  یادخ  میوش ، دراو  لمع  نادیم  رد  ام  رگا  دننک . تمالم  دیاب  ار  ناشدوخ  دننک ، یم راکنا  لمع  نادیم  رد  روضح  تروص  رد  ار  یھلا  ترصن 

تمھ اـجرھ  هک  تسا ، هبرجت  زا  راشرـس  نیملـسم  یارب  مھ  مالـسا  خـیرات  تساـم . دوخ  یگدـنز  نارود  تادـھاشم  مھ  تسا ، یھلا  یمتح  ی  هدـعو نآرق و  یعطق  لوق 

نادیم رد  روضح  ترـصن ، نیا  طرـش  اھتنم  تسا ؛ یمتح  یھلا  ترـصن  کمک و  درک . کمک  ار  اھ  نآ لاعتم  یادخ  دـندش ، یھلا  تردـق  هب  کسمتم  دـندش و  دراو  دنتـشامگ ،

حلاصم اب  ندرک ، شوخلد  تامھوت  اب  ندرک ، یلبنت  اب  نتسشن ، اب  درک . دھاوخ  ترصن  ار  وا  ادخ  دنک ، ترصن  ار  ادخ  هک  یسک  نآ  هرصنی ؛»  نم  نرـصنیل هللا  و  : » تسا لمع 

. داد دھاوخن  ناشن  ار  دوخ  یھلا  ترصن  نداد ، حیجرت  یمالسا  تما  حلاصم  رب  ار  سفن  یاوھ  ندرک و  یزاب  یمالسا  تما 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا شا  هجیتن تسرد  هار  رد  تماقتـسا  اونزحت ؛» اوفاخت و ال  الا  هکئالملا  مھیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  انبر هللا  اولاق  نیذلا  نا  : » هک تسا  هدرک  یعطق  ی  هدـعو لاعتم  یادـخ 

طقف ادخ  هار  تسادخ . هار  میدرک ، باختنا  هک  یھار  ام  دنک . یم اھ  نآ بیصن  ار  تیقفوم  دنک و  یم بلس  هعماج  کی  ناسنا و  کی  زا  ار  سرت  هودنا و  لاعتم  یادخ  هک  تسا 

، فاصنا هار  تلادع ، هار  ینعی  درک ؛ باختنا  ار  هار  نیا  ام  تلم  یناسنا . ی  هعماج ندـناسر  تداعـس  هب  ینعی  ادـخ  هار  تسین ؛ نتـسشن  جـنک  رد  ندرک و  تدابع  یانعم  هب 

اب تسا ؛ هدرک  مـھ  یراـشفاپ  هار  نـیا  رد  و  یناـسنا ؛ یاھتلیـضف  هدیدنـسپ و  وـکین و  قـالخا  هار  رگیدـکی و  اـب  اـھناسنا  یردارب  هار  اـھناسنا ، یربارب  هار  یھلا ، تیدوـبع  هار 

. دناشچ دھاوخ  وا  هب  لاعتم  یادخ  ار  یگداتسیا  نیا  نیشنلد  نیریش و  یاھ  هویم اش هللا  نا  تسا . هدیسارھن  اھ  نآ زا  هدرک و  هلباقم  تسھ ، هار  نیا  رد  هک  ییاھیتخس 

ناگربخ  / ١٢/٠١/١٣٨۵ سلجم  هرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تمالس هب  یکانرطخ  یاھ  هندرگ زا  هدومیپ و  ار  یراوشد  یاھھار  هھد  هس  هب  کیدزن  تدم  رد  زوسلد  نالوئـسم  ام و  تلم  روشک و  هک  مییوگ  یم نایاپ  یب ساپـس  ار  ادخ 

ی هدعو هب  دامتعا  هلـصوحرپ و  شالت  هملک و  تدحو  هدنیآ ، یاھتیقفوم  مھم  طرـش  تسا . یندومیپ  خـسار  مزع  لکوت و  نامیا و  نامھ  اب  زین  ریـسم  نیا  همادا  دـنا . هتـشذگ

اش هللا. نا  تسا ، یعطق  یمالسا  ماظن  یاھ  نامرآ ققحت  تروص  نیا  رد  تسا و  یھلا 

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ادخ و هب  لکوت  نید و  هب  کسمت  ینعی  دوخ ، یونعم  تردق  یملع و  تفرـشیپ  یارب  دنک ؛ شالت  دوخ  لالقتـسا  یارب  دنک ؛ شالت  دوخ  تزع  یارب  دیاب  یمالـسا  یایند  زورما 

، هدعو نیا  هب  دامتعا  اب  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  و   » هک تسا  یھلا  زجنم  ی  هدـعو تسا ؛ یھلا  ی  هدـعو نیا  هزجنم .» کدابعل  کتادـع   » و دـنک . شالت  ادـخ  کمک  هب  نیقی 

یعامتجا لمع  تسا ، یملع  لمع  تسا ، ینالقع  لمع  تسا ، یرکف  لمع  لمع ، نیا  تسین ؛ نتفرگ  تسد  گنفت  طـقف  لـمع ، نیا  دـنوشب . لـمع  کرحت و  نادـیم  دراو 

لصتم رگا  یمالسا  یاھتلود  یمالسا . یاھتلود  مھ  دنوش ، یم عفتنم  اھتلم  مھ  نیا ، زا  مالسا . یایند  داحتا  هار  رد  همھ  ادخ و  یارب  همھ  تسا ؛ یـسایس  لمع  تسا ،

رگا اما  دروآ . یمن تردـق  اھ  نآ یارب  نیا ، ییاکیرما ؛ رادمتـسایس  نالف  اکیرما و  ریفـس  هب  دنـشاب  یکتم  ات  دـش ، دـنھاوخ  رت  یوق دنـشاب ، یمالـسا  تما  نارکیب  یاـیرد  هب 

ار یمالـسا  تلود  کی  دناوتب  رابکتـسا  ارچ  دـنوش ، کیدزن  مھ  هب  دـنوش ؛ لصتم  ناشورخ  میظع و  یایرد  نیا  هب  یمالـسا و  تما  هب  مالـسا ، یایند  هب  یمالـسا  یاھتلود 

مجسنم دحتم و  یمالسا ، یاھتلود  دننک . هجوت  هلئسم  نیا  هب  دیاب  همھ  رگید ؟ تلود  کی  غارـس  دورب  دعب  دسرب ، وا  باسح  هب  دنک ؛ ادج  نارگید  زا  ار  وا  دھدب و  رارق  فدھ 

. دنناوت یم هک  دننادب  دنشاب و 

نارھت  / ٢٣/٠۶/١٣٨۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هابتـشا راـچد  ناـمدوخ  دروـم  رد  یھاـگ  اـم  دـنک . یم جراـخ  دوـخ  هب  تبـسن  تلفغ  زا  ار  اـم  هک  تسا  نیا  رافغتـسا  گرزب  ی  هدـیاف مـینک . رافغتـسا  ناـمناھانگ  زا  دـیاب  اـم 

سفن هب  هک  یملظ  میداد ، ماـجنا  هک  دودـح  زا  زواـجت  میدرک ، هک  سفن  یاوـھ  زا  یوریپ  اـھ ، یرـس هریخ اـھاطخ ، ناـھانگ ، میتـفا ، یم رافغتـسا  رکف  هـب  یتـقو  میوـش . یم

هب تبـسن  تلفغ  راچد  توخن ، راچد  رورغ ، راچد  تقو  نآ  میا ؛ هدرک هچ  هک  دیآ  یم نامدای  هب  دوش و  یم هدنز  ام  مشچ  یولج  میدرک ، نارگید  هب  هک  یملظ  میدرک ، نامدوخ 

یادخ زا  یقیقح  یاعد  کی  ناونع  هب  ینعی  دنک ، رافغتسا  هک  یسک  نآ  هک  تسا  هدومرف  هدعو  لاعتم  یادخ  مھ  دعب  تسا . نیا  رافغتسا  ی  هدیاف نیلوا  میوش . یمن دوخ 

تـشپ تسا ؛ راگدرورپ  یوس  هب  تشگزاب  رافغتـسا ، نیا  تسا . ریذـپ  هبوت لاعتم  یادـخ  امیحر ؛» اباوت  دـجول هللا  ، » دـشاب نامیـشپ  هانگ  زا  دـبلطب و  شزرمآ  اتقیقح  لاعتم 

. دشاب یقیقح  رافغتسا  رافغتسا ، رگا  دریذپ ؛ یم دنوادخ  تسا و  ناھانگ  اھاطخ و  هب  ندرک 

یمالسا  / ٠٩/١۴/١٣٨۶ یاھروشک  یئاضق  یاسور  رادید  رد  تانایب 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 23 
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امک ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذـلا  دـعو هللا  « ؛ تسا یھلا  یهدـعو  نیا  و  هدرک ، کمک  ام  هب  لاعتم  یادـخ  میدرک ، ادا  ار  لمع  قح  اـج  رھ 

. نآرق رگید  ناوارف  تایآ  و  (. ١ «) مھلبق نم  نیذلا  فلختسا 

یمالسا  / ٠٩/١۴/١٣٨۶ یاھروشک  یئاضق  یاسور  رادید  رد  تانایب 

ام هب  لاعتم  یادـخ  مینکب ، تکرح  داحتا  اب  هشقن ، اب  ریبدـت ، اب  رکف ، اب  نامدوخ ، ی  هدـیقع قبطرب  رگا  هک  مینادـب  مینک و  ادـخ  هب  لکوت  مینک و  ادـیپ  سفن  هبداـمتعا دـیاب  اـم 

تاقفانملا و نیقفانملا و  بذعی  و  : » دنراد نظوس  وا  هب  هک  ار  یناسک  دنک  یم تمذم  لاعتم  یادخ  میـشاب . هتـشاد  نظ  نسح  لاعتم  یادخ  هب  دیاب  ام  داد . دھاوخ  یزوریپ 

نظ نسح  لاعتم  یادـخ  هب  دـیاب  ام  اریـصم .» تاس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نیناـظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و 

فعـض و راچد  میدـش ، لکـشم  راچد  ام  هک  ییاجنآ  هدرکن ؟ کمک  ام  هب  ادـخ  میدرک و  مادـقا  میدرک و  لمع  یک  اجک ، اـم  میـشاب . هتـشادن  ادـخ  هب  نظوس  میـشاب ، هتـشاد 

دعو « ؛ تسا یھلا  ی  هدعو نیا  و  هدرک ، کمک  ام  هب  لاعتم  یادخ  میدرک ، ادا  ار  لمع  قح  اجرھ  میدرکن . ادا  ار  لمع  قح  میدرکن ، لمع  هک  تسا  ییاجنآ  میدـش ، تسکش 

. نآرق رگید  ناوارف  تایآ  و  مھلبق .» نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا  هللا 

جح  / ٠٩/٢٧/١٣٨۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

عورشمان و عفانم  یارب  گرزب  یدیدھت  ار  یمالسا  یرادیب  هک  دنشاب  یم یزواجتم  بلط و  ینوزف یاھتردق  یرابکتسا و  زکارم  ناگدننادرگ  یمالسا ، تما  رادغ  نمشد  زورما 

، اھروشک یلم  ناربھر  نارکف و  نشور نید و  یاملع  نارادمتـسایس و  نانآ ، شیپاشیپ  ناملـسم و  یاھتلم  ی  همھ دـنناد . یم مالـسا  یایند  رب  دوخ  ی  هناـملاظ ی  هطلس

هب ار  یمالـسا  تما  دنروآ و  درگ  دوخ  رد  ار  تردق  رـصانع  ی  همھ دیاب  دنھد . لیکـشت  رتشیب  هچرھ  ماکحتـسا  اب  ار  یمالـسا  دـحتم  فص  زواجتم ، نمـشد  نیا  ربارب  رد  دـیاب 

رد اھب  مک ریقح و  یاھتـساوخ  زا  ندیـشوپ  مشچ یھلا ، ی  هدعو هب  دیما  لکوت و  دھعت ، تیلوئـسم و  ساسحا  یرایـشھ ، ریبدت و  تفرعم ، شناد و  دنزاس . ردـتقم  یتسرد 

ار نمشد  دناسر و  یم یونعم  یدام و  تفرشیپ  لالقتسا و  تزع و  هب  ار  وا  هک  تسا  یمالسا  تما  رادتقا  یلصا  رـصانع  اھ  نیا هفیظو ..  هب  لمع  ادخ و  یاضر  بسک  ربارب 

. دزاس یم ماکان  یمالسا  یاھروشک  هب  یزادنا  تسد یھاوخ و  هدایز رد 

زیربت  / ١١/٢٨/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

سنا . » مراد سنا  وا  اب  هکلب  مرادـن ، تشحو  طـقف  هن  گرم  زا  نم  دـیوگ  یم هک  دـنک  یم کـچوک  دـنک و  یم ریقحت  ار  گرم  ردـق  نآ بلاـط ، یبا  نب  یلع  ناـمیا  لـثم  یناـمیا 

یگدنز نایاپ  گرم  تسھ ، نامیا  یتقو  تسا . نامیا  زا  یـشان  نیا  منک ؛ یم لابقتـسا  مسرت ، یمن هکنیا  هن  الـصا  مراد ، هقالع  مراد ، سنا  هما ؛» یدثب  لفطلا  نم  توملل 

. تسین

وج نتسج ز  دمآ و  ندرم  تقو 

هھجو  الا  کلاھ  یش  لک 

، ایند یگدـنز  هب  دـنا  هدـیبسچ هک  یئاھ  نآ دـنھد ؛ یم روبع  لصاف  طخ  نیا  زا  ریجنز  اب  ار  اھیـضعب  هاشن ؛ نآ  هاشن و  نیا  نیب  تسا  یلـصاف  طخ  کـی  درپ . یم ناـسنا  وج  زا 

مان هک  یزیزع  یادھـش  اذل  دننک . یم هدھاشم  ار  یھلا  ی  هدعو تسا . ربخ  هچ  اجنآ  دننیب  یم نوچ  ارچ ؟ دـننک ؛ یم باترپ  ار  ناشدوخ  دـننز ، یم تسج  ناشدوخ  یـضعب 

قـشاع اھ  نیا دندیـسرت ، یمن گرم  زا  ادھـش  نیا  دـیا ، هدرک یگدـنز  دـنا ، هدوب هارمھ  اھ  نآ اب  اھامـش  زا  یـضعب  دیـسانش ، یم ار  اھ  نیا زا  یرایـسب  دـیا ، هدینـش ار  اھ  نیا

. درک عورش  ار  هار  نیا  ام  تلم  تسا . نیا  تلم  کی  هار  دمھف . یم ار  نیا  دنک ، یم هاگن  ناسنا  هک  ار  اھ  همان تیصو دنا . هدوب یگدنز 

زاریش  / ١٣٨٧/٠١/٢۶ لاصو  نایوپھر  نوناک  رد  راجفنا  هثداح  یپ  رد  تیلست  مایپ 

ار بناج  نیا  دـیماجنا ، رتشیب  یعمج  ندـش  یمخز  تسود و  لاصو  ناگتفیـش  زا  یعمج  ی  هنوگ تداھـش زاورپ  هب  هک  لاصو  نایوپھر  نوناک  رد  راب  فساـت زیگنا و  مغ هثداـح 

. همحر مھبر و  نم  تاولص  مھیلع  کئلوا  دومرف : هک  تسا  نارباص  هب  یھلا  شاداپ  هدعو  ناگدید  بیسآ هب  زین  خلت و  هثداح  نیا  نارادازع  هب  نم  یالست  درک . هدز  تبیصم

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

نیربکتـسم نیمھ  ینعی  ناریا - تلم  نانمـشد  دـیما  عمط و  زورما  دـنک . یم سویام  ار  نانمـشد  نیمھ ، و  دوش ؛ یمن هتـسخ  تدـھاجم  زا  هک  تسا  هداد  ناشن  اـم  تلم 

تلم دننیب  یم نوچ  تسا ؛ رتمک  بتارمب  شیپ  لاس  تسیب  زا  ناریا ، تلم  رب  ندرک  ادـیپ  هبلغ  هب  تبـسن  ایند - رد  مسینویھـص  کانرطخ  یناطیـش و  ی  هکبـش یئاکیرمآ و 

هچ ناتـسناغفا ، رد  هچ  قارع ، رد  هچ  دنداد ؛ ماجنا  هک  یتایانج  عیاجف و  نآ  اب  ناشدوخ  تساھ . نآ تسد  تاغیلبت  هتبلا  تسا . ندرک  تکرح  لوغـشم  یطاشن  هچ  اب  ناریا 

ماجنا دراد  زورما  اکیرمآ  هک  یدولآ  گنن یاھراک  همھ  نیا  ناھنپ - یاھنادـنز  مدرم ، راتـشک  دـنھد - یم ماجنا  دـنراد  قارع  رد  اـھزور  نیا  هک  یتاـیانج  نیمھ  اـب  نیطـسلف ، رد 

مھتم موھوم  یاھفرح  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  دننز و  یم یـسارکومد  زا  مد  دننز ، یم رـشب  قوقح  زا  مد  تحاقو ، لامک  اب  اھ  نیا ی  همھ اب  هچ - هچ ، هجنکـش ، دھد - یم

تفرـشیپ رطاخ  هب  نیا  دننک ؛ یم تاغیلبت  دننز ، یم فرح  دننک ؛ یم زاب  ار  ناشناھد  درادن ، یگدنرب  ناشغیت  لمع  نادیم  رد  یتقو  تسا . تاغیلبت  اھ  نیا بوخ ، دـننک . یم

هدرک هدعو  لاعتم  یادخ  یلاعت . نوعب هللا  دش ؛ دھاوخ  هتـسب  مھ  اھناھد  نیا  دـنک . تکرح  ولج  هب  دـیاب  تلم  نیا  مھ  زاب  دـیورب ، شیپ  امـش  دـیاب  مھزاب  تسا . ناریا  تلم 

. دناسرب تیقفوم  هب  دنک ، یم شالت  تساھ و  نامرآ هب  یبایتسد  ددصرد  هک  ار  یتلم  هک  تسا 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  زورما  تسھ ، اھنآ  رایتخا  رد  ایند  یهمھ  هک  ملاع  تفلکندرگ  ناربکتـسم  گرزب و  نانمـشد  دـنکیم . هدـھاشم  دوخ  لـباقم  رد  ینـشور  قفا  مالـسا  یاـیند  زورما 

و : » دومرف هک  تسا  یھلا  یهدـعو  یهدـنھدناشن  نیا  تسا و  هتـسب  اھنآ  یور  رب  هار  دـننکیم ؛ یناوتان  ساـسحا  ناملـسم  یاـھتلم  یرادـیب  ناملـسم و  یاـھتما  شزیخ 

یھلا یهدعو  اھنیا  ( ٢ «.) نیثراولا مھلعجن  همئا و  مھلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و  : » دومرف و  ( ١ «.) زیزع یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا 

. دھدیم ناشن  ار  دوخ  جیردتب  اھناملسم  تکرح  یرادیب و  تکرب  هب  یھلا  یاھهدعو  نیا  ( ٣ «.) هرما یلع  بلاغ  و هللا  : » دومرف و  تسا .

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مرتـحم و راـضح  امـش  هب  ناریا و  راوـگرزب  نموـم و  زیزع و  تلم  هب  هـطقن و  رھ  رد  ملاـع  ناناملـسم  ی  هـمھ یمالـسا ، گرزب  تـما  ی  هـمھ هـب  ار  یمالـسا  گرزب  دـیع  نـیا 

ی هدنیآ هب  ار  یمالـسا  تما  دـھدب و  رارق  دـیع  کی  اتقیقح  یمالـسا  تما  یارب  ار  رطف  دـیع  هک  مینک  یم تلئـسم  لاعتم  دـنوادخ  زا  منک و  یم ضرع  کیربت  زیزع  نانامھیم 

. دیامرفب رت  کیدزن هچرھ  تسا ، یھلا  ی  هدعو و  تسا ، نآ  راظتنا  رد  قح  هب هک  یناشخرد 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

ی هدـنیآ نیا  تسا . فرـش  هافر و  رادـتقا ، ملع ، یالاو  یاھ  هلق هب  ندیـسر  ناریا ، تلم  ی  هدـنیآ تسا . ناریا  تلم  هب  قلعتم  هدـنیآ  تسامـش ؛ لاـم  هدـنیآ  زیزع ! یاـھ  ناوج

ناشن تریغ  دنھدب ، ناشن  نامیا  دـننک ، تکرح  اھتلم  رگا  هک  تسا  هداد  هدـعو  ام  هب  مالـسا  تسا ، هداد  هدـعو  ام  هب  نآرق  تسا . یھلا  ی  هدـعو نیا  و  تسامـش . یمتح 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 24 
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تدم نایم یاھفدھ  هب  میا ، هداتـسیا میا ، هدرک ناحتما  الاح  ات  ام  دیـسر . دنھاوخ  ناشدوخ  یاھفدھ  هب  امتح  دننک ، تماقتـسا  دننک ، هشیپ  ربص  دـنوشن ، هتـسخ  دـنھدب ،

یئاجرھ مناد . یم ریخن ، منادن ؛ ار  روشک  یاھ  یناماسبان نم  هک  تسین  روط  نیا  تسام . دوخ  ریصقت  میداتسیان ؛ نوچ  میراد ، یناماسبان  مھ  یئاھاج  کی  میا . هدیـسر

اھفدـھ نـیا  دربـشیپ  یارب  تـسرد  مدرم ، داـحآ  نیلوئـسم و  اـم  هـک  تـسا  نـیا  رطاـخ  یارب  تـسا - رقف  رگا  تـسا ، یتلادـع  یب رگا  مـیراد - یناـماسبان  لکــشم و  اـم  هـک 

. میتسیاب دیاب  تسام . دوخ  ریصقت  دش . یم تسرد  مھ  اھاجنیا  میداتسیا ، یم رگا  میداتسیان .

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هتفر تسدزا برغ ، ندمت  موجھ  ربارب  رد  ار  یراد  نید تیونعم و  ساسا  هکلب  نیملـسم  مالـسا و  اھنت  هن  دندناوخ و  یم سای  ی  هیآ رود  نادنج  هن یئ  هتـشذگ رد  هک  یناسک 

قیدصت لد  نابز و  اب  و  دننیب . یم مشچ  هب  ار  نامجاھم  نآ  یجیردـت  لاوز  فعـض و  الباقتم  و  مالـسا ، نآرق و  تایح  دـیدجت  مالـسا و  نتـشارفا  رب  رـس  زورما  دنتـشادنپ ، یم

. دننک یم

هار رد  یمالـسا  نیون  ندـمت  نآرق و  تما  یزاسزاب  لطاب و  رب  قح  یزوریپ  ینعی  یھلا  ی  هدـعو لماک  ققحت  و  تسا ، راـک  زاـغآ  زونھ  نیا  میوگ : یم لـماک  ناـنیمطا  اـب  نم 

نم مھنلدبیل  مھل و  یـضترا  یذلا  مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  دـعو هللا  : » تسا

« نوقسافلا مھ  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  ائیش و  یب  نوکرشی  یننودبعی ال  انما  مھفوخ  دعب 

یمکحتـسم هاگیاپ  هب  ار  ناریا  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  ی  هزاوآدنلب یانب  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  هلحرم ، نیرت  مھم نیلوا و  رد  ریذـپان  فلخت ی  هدـعو نیا  ی  هناشن

یرکف و تسار  پچ و  یزیتس  مالـسا یرگ و  یدام یوھاـیھ  جوا  رد  تسرد  اـسآزجعم ، ی  هدـیدپ نیا  ندروآ  رب  رـس  درک . لیدـبت  یمالـسا  ندـمت  تیمکاـح و  ی  هشیدـنا یارب 

هزات یدـیما  مالـسا  یاـیند  رد  دـش ، یم هتخاون  وس  همھ  زا  هک  یتاـغیلبت  یداـصتقا و  یماـظن و  یـسایس و  تابرـض  ربارب  رد  نآ  ماکحتـسا  تمواـقم و  هاـگنآ  و  یـسایس ،

رب هک  یا  هھد هس  لوط  رد  تسا . هدـش  رتراد  هشیر دـیما  نآ  رتشیب و  یھلا - ی  هوق لوح و  هب  ماکحتـسا - نیا  هتـشذگ ، نامز  هچرھ  دروآ . دـیدپ  اـھلد  رد  یروش  تخیگنارب و 

. تسا هنادنمزوریپ  یدروامھ  نیا  ی  هنحص اقیرفآ ، ایسآ و  ناملسم  یاھروشک  هنایمرواخ و  درذگ ، یم ارجام  نیا 

؛ تسینویھـص راوخنوخ  ربکتـسم و  میژر  رب  یمالـسا  تمواقم  بزح هللا و  یخیرات  یزوریپ  نانبل و  ناملـسم ، ینیطـسلف و  تلود  مایق  یمالـسا و  ی  هضافتنا نیطـسلف و 

؛ نآ ی  هدناشن تسد میژر  تسینومک و  نارگلاغـشا  راب  تفخ تمیزھ  ناتـسناغفا و  مادـص ؛ روتاتکید  دـحلم و  میژر  یاھ  هناریو رب  یمدرم  ناملـسم و  تلود  لیکـشت  قارع و 

جوم ندش  ریگارف  تسینویھـص ؛ بصاغ  میژر  نورد  رد  ریذپان  جالع یگتفـشآ  یراتفرگ و  هنایمرواخ ؛ رب  هرطیـس  یارب  اکیرما  یرابکتـسا  یاھحرط  ی  همھ یماکان  تسکش و 

میرحت و مغر  هب  یمالـسا  ناریا  رد  یروانف  یملع و  روآ  تفگـش تفرـشیپ  نارکف ؛ نشور ناناوج و  نایم  رد  هژیو  هب هقطنم و  یاھروشک  ی  همھ اـی  رتشیب  رد  یھاوخ  مالـسا

؛ یبرغ یاھروشک  رتشیب  رد  ناملسم  یاھ  تیلقا رد  صخشت  تیوھ و  ساسحا  یداصتقا ؛ یسایس و  ی  هصرع رد  اکیرما  رد  نازورفا  گنج تسکـش  یداصتقا ؛ ی  هرـصاحم

. تسا یرجھ  مھدزناپ  نرق  ینعی  نرق  نیا  رد  نانمشد  اب  یدروامھ  رد  مالسا  یورشیپ  یزوریپ و  راکشآ  یاھ  هناشن همھ  همھ و 

هار نادھاجم  یورین  تمھ و  هک  هاگنآ  دیسر ؛ شوگ  هب  ادخ  ناگدنب  موقلح  زا  ادخ  یادص  هک  هاگنآ  تسا . صالخا  داھج و  لوصحم  هرـسکی  اھ  یزوریپ نیا  نارھاوخ ! ناردارب و 

یدھعب اوفوا  : » دش ضوع  خیرات  ریسم  تخاس و  ققحم  ار  دوخ  ی  هدعو زین  ریدق  یلع  یادخ  درک ، لمع  ادخ  اب  دوخ  رارق  دھع و  هب  ناملسم  هک  هاگنآ  و  دمآ ؛ نادیم  هب  قح 

موقی موی  ایندـلا و  هاـیحلا  یف  اونمآ  نیذـلا  انلـسر و  رـصننل  اـنا  « » زیزع یوـقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  « » مکمادـقا تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  « » مکدـھعب فوا 

« داھشالا

تریـصب و اب  زج  داھج ، دیما و  اب  زج  صالخا ، نامیا و  اب  زج  زین  اھ  هندرگ نیا  زا  روبع  دنراد . هار  رـس  رب  یراوشد  یاھ  هندرگ زونھ  ناملـسم  یاھتلم  تسا . هار  زاغآ  زونھ  نیا 

. دش دھاوخن  یط  هار  نیا  یھلا ، ی  هدعو قدص  هب  ینامگدب  اب  یگدزباتش ، یربص و  یب اب  یتمھ ، یب یتوافت و  یب اب  یفاب ، یفنم سای و  اب  تشگ . دھاوخن  رسیم  ربص ،

سامح  / ١٣٨٧/١٠/٢٧ ینوناق  تلود  ریزو  تسخن  هینھ  لیعامسا  هب  مایپ 

یاھشخب زور  شش  فرظ  هک  تسا  نامھ  هدنکفا  تفخ  هب  هزغ  یاھ  هزاورد تشپ  رد  لگ  رد  یاپ  تسا  زور  تسیب  ار  نآ  امش ، یبلط  تداھش یراکادف و  تردق  هک  یـشترا 

زورما هک  دیلابب  دوخ  یراکادف  تعاجش و  ربص و  هب  یھلا ، ی  هدعو هب  دوخ  نظ  نسح  هب  دوخ ، لکوت  نامیا و  هب  دروآ . رد  دوخ  ی  هرطیـس ریز  ار  یبرع  روشک  هس  زا  یمیظع 

. تسا هدرک  اوسر  ار  یمالسا  تما  ناقفانم  للم و  نامزاس  نانآ و  نایماح  تسینویھص و  میژر  اکیرمآ و  زورما  ات  امش  داھج  دنلاب . یم نآ  هب  ناناملسم  ی  همھ

یگداتسیا نیا  ی  همادا اب  دیزوریپ و  مھ  زورما  نیمھ  امش  دنا . هتفریذپ نادند  نب  زا  ار  امش  تیناقح  اکیرمآ  اپورا و  یاھتلم  زا  یرایـسب  هک  ناملـسم ، یاھتلم  طقف  هن  زورما 

فوسل و  هک " دـینادب  و  یلق " ام  کبر و  کـعدو  اـم  هک " دـینادب  اـش هللا . نا  دـناشک . دـیھاوخ  تسکـش  تلذ و  هب  رتشیب  مھزاـب  ار  رـشب  دـض  نوبز و  نمـشد  هنادـنمتفارش 

. تسا هدرک  نوخ  قرغ  ار  ام  یاھلد  موصعم ، مولظم و  ناکدوک  صوصخب  ینیطـسلف  نایماظن  ریغ  راب  هعجاف نینوخ و  ثداوح  لاح  نیااـب اـش هللا  نا  یـضرتف " کـبر  کـیطعی 

مظعا تسا . هتخاس  رادازع  هدز و  متام ار  ام  تلم  دوش  یم شخپ  ام  ینویزیولت  یاھلاناک  ی  همھ زا  راب  نیدـنچ  زور  رھ  هک  نیطـسلف  نابـصاغ  یاھتیانج  زا  یـشان  ثداوح 

هسفنل دھاجی  امناف  دھاج  نم  و  دومرف ": و  زیزع " یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  دومرف ": هک  تسا  تسار  ادخ  ی  هدعو هک  دینادب  رـصنلا ، مکل  لجع  ازجلا و  مکل  هللا 

..."

یقرش  / ١٣٨٧/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسد هب  نوگانوگ ، لئاسو  هب  هک  تسا  نیا  ناش  یعس دننک ؛ یم زجع  ساسحا  مکحتسم ، ناینب  نیا  ندنکرب  زا  یمالسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد  زورما  هک  دننادب  همھ 

زا اما  دشاب ، یبالقنا  ماظن  شمسا  دشاب ، یمالسا  یروھمج  شمسا  یمالسا ، یروھمج  دننکب . هرذ  هرذ  اوتحم  نیا  زا  دنتـسھ ، دندوب و  بالقنا  نیا  وت  هک  یناسک  دوخ 

زا هک  تسا  نیا  امـش  ی  هفیظو نم ، ی  هفیظو تسا . مھم  اوتحم  تسا ؛ مزـال  اوـتحم  دراد ؟ یـشزرا  هچ  مسا  دـشابن . یربـخ  نآ  رد  بـالقنا  یاوـتحم  زا  مالـسا ، یاوـتحم 

. تسام ی  هفیظو نیا  دوشب ؛ هتفرگ  هدیدان  الاو  یاھشزرا  نیا  شزرااب و  ینابم  نیا  میراذگن  مینک و  عافد  بالقنا  شزرااب  لوصا  زا  یبالقنا ، یاوتحم 

. دـنزادنا یم راک  هب  یفدـھ  کی  رد  ار  دوخ  یورین  یناسنا و  تردـق  لامعا  مادـقا و  دـننک و  یم تکرح  وا  هب  ناـمیا  اـب  هک  تسا  یمدرم  ناـبیتشپ  لاـعتم  یادـخ  هک  مینادـب  و 

رطاخ هب  تسا ، هدرکن  کمک  ام  هب  ادخ  هک  ییاجنآ  میدروخ ، تسکش  هک  یئاھاجنآ  ام  دنک . یم کمک  دننک ، مادقا  یھلا  فادھا  هار  رد  هک  ار  یناسک  نآ  انیقی  لاعتم  یادخ 

اوفوا : » دیامرف یم درک . دھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادخ  میروایب ، نادیم  هب  ار  نامدوخ  مھـس  رگا  میدرواین . ار  نامدوخ  مھـس  میدادن ؛ ماجنا  ار  تسرد  راک  هک  تسا  هدوب  نیا 

ی همھ بھاو  ناج و  کلام  هک  لاعتم  یادخ  تسا . ینیفرط  منک ؛ یم لمع  نامیپ  نآ  هب  مھ  نم  دینک ، افو  لمع و  دیراد ، نم  اب  هک  ینامیپ  هب  امش  مکدھعب ؛» فوا  یدھعب 

نامدوخ ی  هفیظو هب  رگا  ام  تسا . هداد  ار  هدعو  نیا  لاعتم  یادـخ  ینعی  مینک ؛ یم لمع  مھ  ام  دـینک ، لمع  امـش  تسا . هتـسب  هبناجود  دادرارق  ام  اب  تسام ، هب  بھاوم 

. میشاب هتشاد  راظتنا  ار  یھلا  کمک  میناوت  یمن میدرکن ، لمع 

نیطسلف  / ١٣٨٧/١٢/١۴ تلم  زا  تیامح  سنارفنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

یتیعقاو هب  ار  نآ  نامز ، رورم  اب  دنزاسب و  یشیامرف  یلعج و  یتلم  یتلود و  بوکرس ، روز و  اب  دنا  هتساوخ هک  یمالـسا  تما  نانمـشد  یارب  مھ  تسا ، یگرزب  سرد  نیا 

دننادب ات  نآ ، رادیب  یاھنادجو  رویغ و  ناناوج  هژیو  هب یمالـسا و  تما  یارب  مھ  و  دننک . یزاس  یداع مالـسا ، ناھج  رد  ار  یئ  هناملاظ لیمحت  نینچ  هدرک و  لیدبت  ریذـپانراکنا 

: دومرف هک  تسا  تسار  دنوادخ  ی  هدعو دوش و  یمن عیاض  زگرھ  هدش ، لامیاپ قح  ندنادرگزاب  هار  رد  تدھاجم  هک 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 25 
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تمدـھل ضعبب  مھـضعب  سانلا  عفد هللا  ول ال  اـنبر هللا و  اولوقی  نا  ـالا  قح  ریغب  مھراـید  نم  اوجرخا  نیذـلا  ریدـقل . مھرـصن  یلع  نا هللا  اوملظ و  مھناـب  نولتاـقی  نیذـلل  نذا 

. زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  اریثک و  مسا هللا  اھیف  رکذی  دجاسم  تاولص و  عیب و  عماوص و 

الف لئاق : نم  زع  لاق  و  نوملعی ، سانلا ال  رثکا  نکل  هدـعو و  فلخی هللا  دـعو هللا ال  لاق : و  هدـعو ، فلخی هللا  نل  و  لـج : زع و  لاـق  و  داـعیملا ، فلخی  ـال  نا هللا  یلاـعت : لاـق  و 

یف مھنفلختسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا  دعو هللا  دومرف : هک  رت  حیرص یھلا  هدعو  نیا  زا  هدعو  مادک  ماقتنا و  وذ  زیزع  نا هللا  هلسر  هدعو  فلخم  نبـسحت هللا 

کئلواف کلذ  دعب  رفک  نم  ائیش و  یب  نوکرشی  یننودبعی ال  انما  مھفوخ  دعب  نم  مھنلدبیل  مھل و  یضترا  یذلا  مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا 

. نوقسافلا مھ 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

ی هدـعو تسا . مالـسا  یاـیند  رد  یگداتـسیا  یموـمع و  یرادـیب  نیمھ  ی  هجیتـن رد  نیا  تسا ، هدـش  رت  مرن امـش  ربارب  رد  برغ  یاـیند  نحل  هک  دـینیب  یم امـش  زورما  رگا 

نامھ دننک . یناشف  ناج دننک ، یراشفاپ  دـننک ، یگداتـسیا  نانموم  هک  یتروص  رد  رگم  دـنک ، یمن ادـیپ  ققحت  تسا ، هدرک  هدـعو  ار  نانموم  یزوریپ  هک  دـنوادخ  فلخت  یب

. دش جراخ  یگدشریقحت  تلاح  نآ  زا  برغ  لباقم  رد  مالسا  یایند  تشگرب ؛ قرو  دش ، هدید  یگداتسیا  نیا  هک  یرادقم 

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

ناشن ار  ندرک  لمع  نیا  رثا  ام  هب  هنیاعملاب  لاعتم  یادـخ  هزادـنا  نامھ  هب  میدـش . قفوم  یردـق  مینک ؛ لمع  نآرق  میلاعت  هب  میدرک  یعـس  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم 

، دـھد یم ضرا  رد  فالختـسا  ی  هدـعو دـھد ، یم ترـصن  ی  هدـعو نینموم  هب  لاعتم  یادـخ  رگا  الیق .» نم هللا  قدـصا  نم  و  : » تسین هدـعو  فلخ  لاعتم  یادـخ  راـک  رد  داد .

لمع یھلا  طئارـش  هب  اـم  هک  تسا  نیا  مـینیب ، یمن ناـمدوخ  یگدـنز  ی  هـصرع رد  ار  اـھ  هدـعو نـیا  اـم  هـکنیا  تـلع  تـسا . تـسار  اـھ  هدـعو نـیا  دـھد ، یم تزع  ی  هدـعو

سرد نیا  رگید . هتفگ  یروج  نیا لاعتم  یادخ  منک ؛ یم لمع  نامیپ  نآ  هب  مھ  نم  دینکب ، لمع  نم  رما  هب  نم ، نامیپ  اب  امـش  مکدـھعب ؛» فوا  یدـھعب  اوفوا  و  « ؛ مینک یمن

. تسام گرزب 

رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک دـنک  یم هدـعو  ام  هب  وا  میراد ، وا  تسد  یراک  میھاوخ ، یم وا  زا  یـضرق  مینک ؛ یم دامتعا  میا ، هدـیدن وا  زا  یدـب  راک  هک  یمدآ  یوس  زا  یلومعم  فراعتم  لوق  کی  هب  اـم 

شیب یناسنا  کی  وا  هک  یلاح  رد  مینک ، یم مھارف  ار  راـک  تامدـقم  میتفا  یم هار  مینک ، یم داـمتعا  ـالومعم  اـم  مھد . یم ماـجنا  امـش  یارب  ار  راـک  نیا  نم  بوخ ، رایـسب 

ام هب  تساوخ  یم وا  ی  هلیسو هب  هک  یناکما  نآ  تسا  نکمم  دنک ، شومارف  تسا  نکمم  دنزب ، ار  وا  یار  دیایب  یسک  تسا  نکمم  دوشب ، نامیشپ  تسا  نکمم  تسین ؛

؛ نینموم هب  تسا  هدرک  هدـعو  ردـقچ  لاعتم  یادـخ  بوخ ، مینک . یم دامتعا  ام  نکیل  تسھ ، هدـعو  نیا  فلخت  لامتحا  روج  اھ  هد ای  روج  هد  دورب ؛ شتـسد  زا  دـنکب ، کمک 

. هدرک هدعو  ام  هب  لاعتم  یادخ  همھ  نیا  ایند ؛ روما  رد  کمک  ی  هدعو تنایـص ، ظفح و  ی  هدعو مکملعی هللا ،» اوقتا هللا و  و  « ؛ میلعت ی  هدعو تیادھ ، ی  هدعو ترـصن ، ی  هدعو

نیا هب  هک  یئاھاج  هک  تسا  نیا  مھ  شلیلد  دـیآ . یمرب اھام  تسد  زا  تسین ، یراوشد  طورـش  یلیخ  مھ  شطورـش  دراد ، یطورـش  تسین ؛ قلطم  اـھ  هدـعو نیا  هتبلا 

یلیمحت گنج  هک  یزور  نآ  دینادب ؛ دیدرکن ، کرد  ار  یلیمحت  گنج  نارود  هک  یئاھناوج  امش  یلیمحت . گنج  شا  هنومن درک ؛ کمک  ام  هب  لاعتم  یادخ  میدرک ، لمع  طورش 

ی هدع کی  زج  تسا ؛ هدروخ  تسکـش ناریا  تسا و  زوریپ  گنج  نیا  رد  مادص  دنتفگ  یم عطاق  روط  هب  ناگبخن  ی  همھ نارگلیلحت ، ی  همھ نارظنبحاص ، ی  همھ دش ، عورش 

یدیما یوسروک  یضعب  دایز ؛ ای  مک  الاح  دوب ؛ یدیما  ناشلد  رد  اھ  نآ هن ، اھ  نآ ثداوح - هب  ماما  هاگن  دنتشاد - داقتعا  ینامیا  یمالسا و  هاگن  هب  هک  یناسک  نآ  یدودعم ،

. دوب نشور  ناشلد  هن ، یضعب  دوب ،

رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا لاس  هن  تسیب و  دنک ! یم راک  ام  یئاوھ  ورین  وت  دراد  زونھ  دتفیب ، راک  زا  یلکب  زور  شـش  جـنپ  زا  دـعب  دوب  رارق  هک  یئاھ  نیا فا ١۴ و  فا ۴ و  فا ۵ و  یاھامیپاوھ  نامھ 

مھ فرط  نیا  زا  اما  دندش ، جراخ  هدر  زا  ناشیضعب  دندروخ ، ریت  دندش ، طقاس  دندید ، بیسآ  گنج  یوت  اھ  نآ زا  یدادعت  هتبلا  دننک ! یم راک  دنراد  زونھ  درذگ ، یم لاس ۵٩ 

، میرحت مغر  یلع ار  تاعطق  زا  یضعب  دننک و  رپ  ار  اھالخ  دننک ، تسرد  تاعطق  دنتسناوت  طبر  یذ یاھ  هاگتسد رد  ام  نیسدنھم  تشاد ؛ دوجو  یشیور  شزیر ، نیا  لابق  رد 

. دنزاسب ناشدوخ  یگنج  یامیپاوھ  عون  ود  دنریگب و  دای  اھ  نآ زا  اھ ، نیا رب  هوالع  دنراد . هگن  اپرس  ار  اھامیپاوھ  دننک و  دراو  یئاھ  هار زا  اھ ، هدننک میرحت نآ  مشچ  یروک  هب 

سدـنھم دـندرک . هدافتـسا  اھ  نآ زا  هرخالاب  اما  تسین ، ام  دوخ  یلبق  یاھامیپاوھ  نآ  نیع  هتبلا  یگنج - یاـمیپاوھ  عون  ود  اـم ، یئاوھ  یورین  رد  هک  دـیناد  یم امـش  نـآلا 

هدـش هتخاس  یماظن ، مجاھت  یارب  ی  هنیباک کی  شزومآ و  یارب  ی  هنیباـک ود  یاـمیپاوھ  دـنک - یم یحارط  شدوخ  دزودـنا ، یم هبرجت  یراـک ، هب  دـنک  یم هاـگن  رگید ، تسا 

اب لاعتم  یادخ  یتقو  تسادخ . ی  هدعو قدص  نیا ، تسادخ ؛ هب  لکوت  نیا ، تسھ . ام  یاھ  هاگتـسد یوت  میراد و  زونھ  میتشاد ، هک  مھ  یئاھنامھ  هکنیا  رب  هوالع  تسا .

ینعی ار ، وا  هک  ار  یناسک  دنک  یم یرای  دنک ، یم ترـصن  لاعتم  یادخ  انیقی  امتح و  دیدرت ، یب نامگ ، یب هرصنی ؛» نم  نرـصنیل هللا  و  : » دیامرف یم هبناجدنچ  ناوارف و  دیکات 

هک دیشاب  عمجرطاخ  نیاربانب ، مینک . یم ادخ  نید  یرای  مینک ، یم تیامح  ادخ  نید  زا  میراد  هک  میناد  یم مھ  امش  نم و  دیوگ - یم ار  نیا  ادخ  یتقو  دننک - یرای  ار  وا  نید 

. درک دھاوخ  ترصن  ادخ 

رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دنکیم یرای  دـنکیم ، ترـصن  لاعتم  یادـخ  انیقی  امتح و  دـیدرتیب ، ناـمگیب ، ( ١ (؛» هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  : » دـیامرفیم هبناجدـنچ  ناوارف و  دـیکات  اب  لاعتم  یادـخ  یتقو 

. مینکیم ادـخ  نید  یراـی  مینکیم ، تیاـمح  ادـخ  نید  زا  میراد  هک  مینادـیم  مھ  امـش  نم و  دـیوگیم -  ار  نیا  ادـخ  یتـقو  دـننک -  یراـی  ار  وا  نـید  ینعی  ار ، وا  هـک  ار  یناـسک 

. درک دھاوخ  ترصن  ادخ  هک  دیشاب  عمجرطاخ  نیاربانب ،

رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رایسب هک  دنکیم  هدعو  ام  هب  وا  میراد ، وا  تسد  یراک  میھاوخیم ، وا  زا  یـضرق  مینکیم ؛ دامتعا  میاهدیدن ، وا  زا  یدب  راک  هک  یمدآ  یوس  زا  یلومعم  فراعتم  لوق  کی  هب  ام 

نکمم تسین ؛ شیب  یناسنا  کی  وا  هک  یلاح  رد  مینکیم ، مھارف  ار  راک  تامدقم  میتفایم  هار  مینکیم ، دامتعا  الومعم  ام  مھدیم . ماجنا  امـش  یارب  ار  راک  نیا  نم  بوخ ،

زا دنکب ، کمک  ام  هب  تساوخیم  وا  یهلیـسو  هب  هک  یناکما  نآ  تسا  نکمم  دنک ، شومارف  تسا  نکمم  دـنزب ، ار  وا  یار  دـیایب  یـسک  تسا  نکمم  دوشب ، نامیـشپ  تسا 

(١ ،) ترصن یهدعو  نینموم ؛ هب  تسا  هدرک  هدعو  ردقچ  لاعتم  یادخ  بوخ ، مینکیم . دامتعا  ام  نکیل  تسھ ، هدعو  نیا  فلخت  لامتحا  روج  اھهد  ای  روج  هد  دورب ؛ شتـسد 

نیا هتبلا  هدرک . هدعو  ام  هب  لاعتم  یادخ  همھ  نیا  ایند ؛ روما  رد  کمک  یهدعو  تنایص ، ظفح و  یهدعو  ( ٣ «،) مکملعی هللا اوقتا هللا و  و  « ؛ میلعت یهدعو  ( ٢ ،) تیادھ یهدعو 

طورـش نیا  هب  هک  یئاـھاج  هک  تسا  نیا  مھ  شلیلد  دـیآیم . رب  اـھام  تسد  زا  تسین ، یراوشد  طورـش  یلیخ  مھ  شطورـش  دراد ، یطورـش  تسین ؛ قلطم  اھهدـعو 

. یلیمحت گنج  شاهنومن  درک ؛ کمک  ام  هب  لاعتم  یادخ  میدرک ، لمع 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۵ سولاچ و  مدرم  یمومع  رادید  رد  تانایب 

یناسک نآ  هرـصنی ؛» نم  نرـصنیل هللا  و  : » تسا هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  تشاد . نظ  نسح  دیاب  لاعتم  یادخ  هب  درک ، دامتعا  دیاب  ادخ  هب  درک ، لکوت  دیاب  لاعتم  یادخ  هب 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 26 
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هناخ ی  هشوگ میھدـن ، ماـجنا  مھ  یراـک  میـشاب ، ادـخ  نید  راد  فرط هلب ، دـھد . یم ترـصن  ار  اـھ  نآ ادـخ  دـننک ، تکرح  یتقو  دـننک ، یم تکرح  ادـخ  نید  ترـصن  هار  رد  هک 

لوا زا  هک  ینانچمھ  تسا ؛ یعطق  ترـصن  اما  دـشاب ، هتـشاد  مھ  هنیزھ  تسا  نکمم  ادـخ ، نید  ترـصن  یارب  مینک  یم تکرح  هک  یتقو اـما  درادـن ؛ دوجو  یترـصن  میباوخب ،

تشپ زور ، نآ  حرطم  یایند  ی  همھ ابیرقت  لاس ، تشھ  یلیمحت ، گنج  رد  تسا . یھلا  ترصن  نیا  تسا ؛ هدش  زوریپ  ناریا  تلم  نوگانوگ ، یاھـشلاچ  رد  زورما ، ات  بالقنا 

؛ دندرک کمک  اھ  نآ هب  فاصنا  یب ناگیاسمھ  درک ، کمک  اھ  نآ هب  وتان  درک ، کمک  اھ  نآ هب  یوروش  درک ، کمک  اھ  نآ هب  اکیرمآ  دـندیگنج ؛ ام  اب  دـنتفرگ و  رارق  ام  نمـشد  رس 

فرـصت ناشدصق  دوب ، ناتـسزوخ  ندرک  ادج  ناشدصق  دوب ، ناریا  ی  هیزجت ناشدصق  دـنتفرگ و  رارق  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  اھ  نیا ی  همھ دـنداد و  تاناکما  دـنداد ، لوپ 

اب دوخ ، یگداتسیا  اب  دوخ ، ربص  اب  ناریا  تلم  دز و  اھ  نآ نھد  وت  لاعتم  یادخ  اما  دننک ؛ طقاس  دننک و  مھتم  یتیافک  یب هب  ار  یمالسا  یروھمج  دنناوتب  هک  دوب ، نیمزرس 

. تسامش رایتخا  رد  هشیمھ  ناکما  نیا  دندرک . ینیشن  بقع هک  درک  دراو  یا  هبرض نانچ  نآ نانمشد  هب  دوخ ، تریصب 

ادھش  / ١٣٨٨/٠٨/١٢ یاھهداوناخ  نایوجشناد و  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هب ار  رادـتقا  یاھ  هیام عبانم و  ی  هیقب هک  تسا  ملع  تسا . ملع  ورگ  رد  تلم  کـی  یقیقح  رادـتقا  منک : یم رارکت  مھزاـب  ما ، هتفگ نم  اـھراب  دـنزادرپب . ملع  هب  دـیاب  اـھناوج 

تسا یمھم  ی  هلئسم قیقحت ، ی  هلئسم ملع ، ی  هلئـسم دیتسھ . هک  یا  هبتر رھ  رد  ناتوجـشناد ؛ هچ  ناتزومآ ، شناد هچ  دینکن ؛ تلفغ  ملع  زا  دراد . یم ینازرا  روشک 

توارط و طاشن و  روش و  امـش  هب  نید  دـنک . یم دابآ  مھ  ار  امـش  یاـیند  نید  تسین ، ترخآ  ندرک  داـبآ  یارب  طـقف  نید  تسا . شزرااـب  یلیخ  نید  ینید . ی  هزیگنا راـنک  رد 

اھ نآ راک  دنکن ، رثا  اھ  نآ دیدھت  دنوشب ، ریقح  دنوشب ، کچوک  یدام  یاھتردـق  نیا  ی  همھ ناتمـشچ  لباقم  رد  هک  دـھد  یم ار  هیحور  نیا  امـش  هب  نید  دـشخب . یم یگزات 

تردـق زکارم  و  دـنراد - دوخ  یاج  هک  ناش  یلخاد یاـھ  هلاـبند ـالاح  هدـننکدیدھت - یاـھ  تردـقربا نیمھ  تسامـش . اـب  یھلا  ترـصن  تسامـش ، اـب  یزوریپ  دـینادب  دـنکن . رثا 

هک ینیا  دیشاب . هتشاد  نظ  نسح  دیـشاب ، هتـشاد  دامتعا  لاعتم  یادخ  هب  دنرادن . نامیااب  ردتقم و  تلم  کی  لباقم  رد  ینیـشن  بقع زج  یا  هراچ اھدیدھت ، یرابکتـسا و 

یرای دننک ، یرای  ار  وا  فادـھا  ار و  وا  نید  هک  ار  یناسک  نآ  لاعتم  یادـخ  دـیدرت  نودـب  کش ، یب زیزع ؛» یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » دـیامرف یم دـیکات  اب  ادـخ 

یملع و یزاسدوخ  مھ  یزاسدوخ - اب  سفن ، بیذھت  اب  یفاک ، مزع  اب  رادتقا ، اب  دینک . دامتعا  نیا  هب  تسا . یقداص  ی  هدـعو نیا  تسا ، یتسار  نخـس  نیا  درک ، دـھاوخ 

. دشاب رادتقا  ی  هلق رد  راختفا و  جوا  رد  امش  یاھتدھاجم  تکرب  هب  ناتروشک  هک  دید  دھاوخ  ار  یزور  اش هللا  نا  دیورب . شیپ  یقالخا - یزاسدوخ  مھ 

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رفک رابکتسا و  ی  هھبج لباقم  رد  تمواقم  ی  هھبج نوزفازور  رادتقا  تسین - راکنا  لباق  تفرـشیپ  نیا  هک  مینک - یم هدھاشم  تفرـشیپ  زا  نیطـسلف  ی  هیـضق رد  هک  هچنآ  ام 

کی رگا  تسا . هزرابم  رد  تیونعم  رـصنع  ندرک  دراو  ادخ و  هب  لکوت  ادخ و  هب  نامیا  زا  یـشان  دوش ، یم هظحالم  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  تسا . یحـضاو  دوھـشم و  رما  هک  تسا 

ار و نید  ی  هیحور دشاب . هتشاد  دوجو  ادخ  هب  لکوت  ادخ و  هب  نامیا  وا  رد  هک  دش  دھاوخ  قفوم  هزرابم  یتقو  نآ  دوش . یم ریذپ  بیسآ دشابن ، هارمھ  نامیا  رـصنع  اب  هزرابم 

ام دوخ  دینک . تیوقت  مدرم  رد  دیاب  ار  یھلا  ی  هدعو هب  لاعتم و  یادخ  هب  نظ  نسح  دینک ؛ تیوقت  مدرم  رد  دیاب  ار  لاعتم  یادـخ  هب  لکوت  یھلا و  ی  هدـعو هب  یقیقح  نامیا 

نم : » هک دیامرف  یم ام  هب  وا  ؛» هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  : » دیوگ یم ام  هب  وا  تسا ؛ نیلئاقلا  قدصا  لاعتم  یادخ  میـشاب . هتـشاد  نظ  نسح  لاعتم  یادخ  هب  یتسیاب  مھ 

ام تسا . قداص  لاعتم  دنوادخ  دنک . یم نایب  دنک ؛ یم نیقلت  ار  نیا  ام  هب  وا  افیعـض .» ناک  ناطیـشلا  دیک  نا  ، » دیـسارھن نمـشد  زا  هک : دـیوگ  یم وا  هل ؛» ناک هللا  ناک  

. دش دھاوخ  بیصن  یزوریپ  کش  نودب  میھدب ، رارق  ادخ  یاضر  ار  فدھ  مینک ، هزرابم  ادخ  یارب  مینک ، تکرح  ادخ  یارب  مینکب ، لمع  هار  نیا  رد  نامدوخ  ی  هفیظو هب  رگا 

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رفک رابکتسا و  یهھبج  لباقم  رد  تمواقم  یهھبج  نوزفازور  رادتقا  تسین -  راکنا  لباق  تفرـشیپ  نیا  هک  مینکیم -  هدھاشم  تفرـشیپ  زا  نیطـسلف  یهیـضق  رد  هک  هچنآ  ام 

کی رگا  تسا . هزرابم  رد  تیونعم  رـصنع  ندرک  دراو  ادـخ و  هب  لکوت  ادـخ و  هب  نامیا  زا  یـشان  دوشیم ، هظحالم  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  تسا . یحـضاو  دوھـشم و  رما  هک  تسا 

ار و نید  یهیحور  دشاب . هتـشاد  دوجو  ادخ  هب  لکوت  ادخ و  هب  نامیا  وا  رد  هک  دش  دھاوخ  قفوم  هزرابم  یتقو  نآ  دوشیم . ریذپبیـسآ  دشابن ، هارمھ  نامیا  رـصنع  اب  هزرابم 

ام دوخ  دینک . تیوقت  مدرم  رد  دیاب  ار  یھلا  یهدعو  هب  لاعتم و  یادخ  هب  نظنسح  دینک ؛ تیوقت  مدرم  رد  دـیاب  ار  لاعتم  یادـخ  هب  لکوت  یھلا و  یهدـعو  هب  یقیقح  نامیا 

نم : » هک دیامرفیم  ام  هب  وا  ( ١ (؛» هرصنی نم  نرصنیل هللا  : » دیوگیم ام  هب  وا  تسا ؛ نیلئاقلا  قدصا  لاعتم  یادخ  میـشاب . هتـشاد  نظنسح  لاعتم  یادخ  هب  یتسیاب  مھ 

ام تسا . قداص  لاعتم  دنوادخ  دنکیم . نایب  دنکیم ؛ نیقلت  ار  نیا  ام  هب  وا  ( ٣ «.) افیعض ناک  ناطیشلا  دیک  نا  ، » دیسارھن نمشد  زا  هک : دیوگیم  وا  ؛ ) ٢ «) هل ناک هللا  ناک  

. دش دھاوخ  بیصن  یزوریپ  کش  نودب  میھدب ، رارق  ادخ  یاضر  ار  فدھ  مینک ، هزرابم  ادخ  یارب  مینک ، تکرح  ادخ  یارب  مینکب ، لمع  هار  نیا  رد  نامدوخ  یهفیظو  هب  رگا 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠٨ رسارس  هنومن  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

ناریا تلم  کیاکی  یاھلد  امـش و  یاھلد  رد  هک  مدرک  هراشا  لوا  هک  تسا  ینامیا  نامھ  هب  ام  یمرگ  تشپ تسا . یھلا  تاقیفوت  هب  تسا ، یھلا  فاطلا  هب  اـم  یمرگ  تشپ

اونمآ و نیذلا  نا   » دوش یم دروآ ، یم لمع  ی  هصرع هب  مھ  ار  دوخ  یورین  دوخ و  شالت  ناسنا  دراد و  دوجو  یمرگ  تشپ نیا  یتقو  تسا . راد  هشیر تسا و  هدرک  ادیپ  خوسر 

رد حاجن  حالف و  ایند ، رد  یزوریپ  تسا - هدش  هداد  کین  ی  هدـعو همھ  نیا  حـلاص ، لمع  یاراد  نموم  هب  نآرق  رد  هکنیا  حـلاص . لمع  مھ  نیا  ناتنامیا ، نآ  تاحلاصلا ؛» اولمع 

هار نیمھ  رد  دیاب  تسا . حلاص  لمع  نامیا و  نامھ  جئاتن  رگید  اھ  نیا ترخآ - ایند و  رد  یدنمزوریف  تزع و  یدنلبرـس و  لاعتم ، یادخ  هب  برقت  ترخآ ، ملاع  تیونعم و  ملاع 

. میورب شیپ 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

تابساحم دوخ ، ریبادت  رد  دوخ ، یاھ  یریگ میمصت رد  ماما  تسا . یھلا  یونعم و  تابساحم  ی  هلئسم تسا ، مھم  یلیخ  هک  ماما  طخ  ماما و  یشم  رد  رگید  صخاش  کی 

یزوریپ بسک  دـشاب ؛ یھلا  یاـضر  بسک  شفدـھ  لوا  ی  هجرد رد  دـنکب ، دـھاوخ  یم هـک  یراـک  رھ  یارب  ناـسنا  ینعی  هـچ ؟ ینعی  داد . یم رارق  لوا  ی  هـجرد رد  ار  یوـنعم 

دامتعا نانیمطا و  یھلا  ی  هدـعو هب  مھ  دـعب  کی . نیا  دـشاب . یھلا  یاضر  لوا ، فدـھ  دـشابن . ورمع  دـیز و  شیپ  تھاـجو  بسک  دـشابن ، تردـق  نتفرگ  تسد  هب  دـشابن ،

، درادن انعم  تلفغ  درادن ، انعم  سرت  درادن ، انعم  سای  رگید  تقو  نآ  تشاد ، نانیمطا  دامتعا و  مھ  یھلا  ی  هدعو هب  دوب ، ادـخ  یاضر  شفدـھ  ناسنا  یتقو  دـشاب . هتـشاد 

. درادن انعم  رورغ 

وا هب  مھ  رگید  یاھتلم  هکلب  دـندز ، دایرف  ار  وا  مان  ادـص  کی ناریا  تلم  ی  همھ هک  مھ  یتقو  نآ  دـشن ؛ سای  هب  یـالتبم  دـشن ، سرت  هب  یـالتبم  دوب ، اـھنت  هک  یتقو نآ  ماـما 

ار رھشمرخ  هک  مھ  یتقو  نآ  دشن ؛ سویام  ماما  تفر ، تسد  زا  یقارع  نیزواجتم  ی  هلیسو هب  رھشمرخ  هک  یتقو نآ  دشن . رورغ  راچد  دندرک ، زاربا  ار  نیا  دندیزرو و  قشع 

نآ تماعز  نارود  نوگانوگ  ثداوح  ی  همھ رد  میا . هراک چیھ ام  ینعی  درک ؛» دازآ  ادخ  ار  رھـشمرخ   » دومرف دـشن ؛ رورغم  ماما  دـنتفرگ ، دوخ  یراکادـف  یروالد و  اب  ام  ناگدـنمزر 

یاضر یتقو  تسادخ . هب  دامتعا  نیا  درکن . مھ  تلفغ  دـشن ؛ رورغم  دوب ، وا  اب  تردـق  هبلغ و  هک  یتقو نآ  درکن ؛ تشحو  دوب ، اھنت  هک  یتقو نآ  دوب . روج  نیمھ ماما  راوگرزب ،

. تسا نیا  هیضق  دوب ، ادخ 

؛» وسلا نظ  اب  نیناظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  نیقفانملا و  بذعی  و  : » دیامرف یم انحتف » انا   » ی هروس رد  لاعتم  یادخ  درک . دامتعا  دیاب  یھلا  ی  هدعو هب 

ار نیا  هرصنی ،» نم  نرصنیل هللا  و  : » دیوگ یم ادخ  هکنیا  دنرادن . رواب  دنرادن ، لوبق  ار  یھلا  ی  هدعو دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  کرشم  قفانم و  تیصوصخ 

«. اریـصم تاس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  : » دـیامرف یم دـنوادخ  درادـن . لوبق  ار  نیا  قفانم  دراد ؛ لوبق  دوجو  ی  همھ اـب  نموم  مدآ 

. تسا روج  نیا ناشتیعضو  دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  یناسک 

- لاعتم یادخ  ار  هجیتن  میروآ ؛ یم نادیم  هب  ار  نامدوخ  شالت  ی  همھ میراد ، یمرب ادخ  یارب  مدق  مینک ، یم تدھاجم  ادخ  یارب  ام  تشاد . نانیمطا  یھلا  ی  هدـعو هب  ماما 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 27 
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نیا داد . دـھاوخ  ام  هب  ار  هجیتن  نیرتھب  فیلکت ، یارب  لمع  نیمھ  رب  لاعتم  یادـخ  اما  مینک ؛ یم راـک  فیلکت  یارب  اـم  داد . دـھاوخ  ققحت  تسا - هدومرف  هدـعو  هک  ناـنچ  نآ

. تسا نیا  بالقنا  میقتسم  طارص  بالقنا ، هار  تسا . ماما  طخ  ماما و  یشم  تایصوصخ  زا  یکی 

ثعبم  / ١٩/١٣٨٩/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد هچ  ناشدوخ ، نورد  رد  هچ  مارآ ؛ نما و  یاضف  طیحم و  هب  شمارآ ، هب  دـنراد  جایتحا  ناور ، شیاسآ  یارب  لمع ، تفرـشیپ  یارب  رکف ، شرورپ  یارب  یگدـنز ، یارب  اـھناسنا 

تینما و روآ  مایپ مالـسا  تسا . رـشب  یـساسا  یاھ  هتـساوخ زا  یکی  حلـص ، تمالـس و  تینما و  شمارآ و  للملا . نیب طیحم  رد  هچ  هعماج ، طـیحم  رد  هچ  هداوناـخ ، طـیحم 

ترطف هار  دراذـگ ، یم رـشب  لباقم  رد  مالـسا  هک  ار  یھار  نآ  نیا . ینعی  تسا ، ترطف  نید  مالـسا  میئوگ  یم نآرق  میلعت  اب  نآرق و  عبت  هب  ام  هکنیا  تسا . تمالـس  حـلص و 

هب ار  تیرـشب  حالف  دمآ و  دوجو  هب  ملاع  راگدرورپ  یوس  زا  مرکا  ربمغیپ  تثعب  مامتھا ، نیا  اب  تقد ، نیا  اب  تیعماج ، نیا  اب  تسا . ناسنا  یرطف  یاھزاین  ندروآرب  هار  تسا ؛

هتبلا تسا . رـشب  تخاس  اب  بسانتم  یگدـنز  تلادـع ، اب  هارمھ  یگدـنز  مارآ ، یگدـنز  نیمھ  هب  تراشب  لوا ، ی  هجرد رد  تراشب ، اریذـن .» اریـشب و  « ؛ داد هدژم  هدـعو و  وا 

. تسا ناسنا  مئاد  یگدنز  هب  طوبرم  هک  تسا  یھلا  باوث  تراشب  مھ ، نیا  لابند 

ثعبم  / ١٩/١٣٨٩/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مالسا تیمھا  ناملسم ، یاھتموکح  ناملسم ، یاھتلم  تسا ؛ رتشیب  ناملـسم  یاھتلم  رد  یرادیب  نیا  هناتخبـشوخ  دنا ؛ هدش رادیب  اھتلم  تسا ؛ هدش  ضوع  ایند  عضو 

نآ رگید  اھتردق  هک  تسا  هدش  بجوم  مالسا  یایند  رد  یمالسا  یرادیب  زورما  دننک . یم کرد  دنراد  ار  نانیمطا  لباق  دامتعا و  دروم  هاگ  هیکت نیا  تمظع  مالسا و  تمظع  و 

ناملسم یاھتلم  تسا . مولعم  تسا ؛ روج  نیمھ ناشعضو  مھ  اکیرمآ  زا  دعب  یاھتردق  تسا . هدرک  قرف  هتشذگ  اب  زورما  اکیرمآ  عضو  دنـشاب . هتـشادن  ار  هتـشذگ  یئاناوت 

. دنوش دحتم  رگیدکی  اب  مالسا  روحم  رب  هک  تسا  نیا  رد  اھناملسم  تداعس  زورما  دننادب . قداص  ار  یھلا  ی  هدعو دنرمشب و  منتغم  ار  دیحوت  هار  دیاب 

یاـنعم اـم  دـننک . یم یرتشیب  ینمـشد  اذـل  دـننک ؛ یم یرتـشیب  رطخ  ساـسحا  تیرـشب  نانمـشد  دـشاب ، رتـشیب  یرادـیب  اـجرھ  دوب . دـھاوخ  تسھ و  ینمـشد  هتبلا 

مچرپ یمالـسا  یروھمج  نوچ  میناد : یم ار  اـھ  ینمـشد نیا  تلع  میـسانش و  یم بوخ  میناد ، یم بوخ  دوـش ، یم یمالـسا  یروـھمج  اـب  زورما  هک  ار  یئاـھ  ینمـشد

مالسا ی  هیاس رد  اھتلود  اھتلم و  دیوگ  یم دنک و  یم توعد  تزع  داحتا و  هب  ار  اھتلود  اھتلم و  یمالسا  یروھمج  نوچ  تسا . هتفرگ  تسد  رد  ار  ناملـسم  یاھتلم  یرادیب 

. تسا هدوب  ماکان  زورما  ات  هک  نانچمھ  دش ؛ دھاوخ  ماکان  اھ  ینمشد نیا  هک  میناد  یم ام  میناد . یم ام  ار  نیا  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  ینمشد  دننادب . ردق  ار  ناشدوخ  تزع 

رت یوق رتراد و  هشیر زور  هب  زور  یمالـسا  یروھمج  راگدرورپ  لـضف  هب  هک  تسا  لاـس  کـی  یـس و  و  دـننک ، یم شـالت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  هک  تسا  لاـس  کـی  یس و 

زاب ار  دوخ  رتشیب  مالـسا ، یاـیند  رد  یمدرم  یاـھ  هبقع ناملـسم ، مدرم  اـم ، مدرم  دـنک ، ادـیپ  همادا  هچرھ  ینمـشد  تشاد . دـھاوخ  همادا  ناـنچمھ  دـنور  نیا  دوش . یم

. تخانش دنھاوخ  ار  دوخ  ردق  رتشیب  تفای ؛ دنھاوخ 

نآرق  / ٢۴/١٣٨٩/٠۴ نایراق  رادید  رد  تانایب 

مھ ناسنا ، حور  مھ  نآ ، رد  هک  یا  یگدـنز ینعی  هچ ؟ ینعی  هزیکاپ  یگدـنز  هچ ؟ ینعی  هبیط  تایح  هبیط .» هاـیح  هنییحنلف  : » تسا هداد  هدـعو  اـم  هب  ار  هبیط  تاـیح  نآرق 

، تسھ نآ  رد  ناـنیمطا  هنیکـس و  تسھ ، نآ  رد  یحور  شمارآ  تسا ، نیماـت  نآ  رد  یدرف  یگدـنز  تسا ؛ نیماـت  ناـسنا  ترخآ  مھ  ناـسنا ، یاـیند  مـھ  ناـسنا ، مـسج 

هدعو ام  هب  ار  اھ  نیا نآرق  تسا . نیمات  نآ  رد  مھ  یمومع  یدازآ  لالقتسا و  یعامتجا ، تزع  یعامتجا ، تداعـس  یعامتجا ، دئاوف  دراد ؛ دوجو  نآ  رد  ینامـسج  شیاسآ 

لالقتـسا تسھ ، هاـفر  تسھ ، تینما  تـسھ ، تزع  نآ  رد  هـک  یا  یگدـنز نآ  ینعی  اـھ ؛ نـیا ی  هـمھ ینعی  هـبیط ،» هاـیح  هـنییحنلف  : » دـیوگ یم نآرق  یتـقو  تـسا . هداد 

، تسھ ملع  تسھ ،

. میسرب اھ  نیا هب  دیاب  میراد ؛ هلصاف  اھ  نیا اب  ام  تسھ . تشذگ  تسھ ، ملح  تسھ ، قالخا  تسھ ، تفرشیپ 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ی هدـعو زا  ریغ  هداد ، ناشن  ام  هب  هبرجت  هک  تسا  یزیچ  نیا  دروخ . دـھاوخ  تسکـش  اـھنیا  تسا ؛ تسکـش  هب  موکحم  اـھنیا  دریگیم ، ماـجنا  اـیند  رد  هک  یئاـھراشف  نیا 

یگداتـسیا هک  یتقو  دنروآ ، یم راشف  یتدـم  کی  تسا . تسکـش  هب  موکحم  ابلاغ  اھراشف  تسھ . تھج  نیا  رد  هک  یدایز  تایآ  و  هرصنی » نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک یھلا 

اھنیا نیاربانب ، تسا . هدـنرب  وا  دوب ، رتشیب  شمزع  هک  رھ  تسا ؛ خـسار  یاھمزع  گنج  تساـھ ؛ هدارا گـنج  گـنج ، دوشیم . ماـمت  راـشف  نآ  فرط ، نیا  زا  دـش  هدـھاشم 

رت فیعض ام  دوب ، رت  یوق نمشد  متفگ - تقو - نآ  دروخیم . تسکش  لوا  ی  هھد نامھ  دیاب  دروخب ، تسکـش  اھراشف  نیا  اب  یمالـسا  ماظن  دوب  رارق  رگا  دنروخیم . تسکش 

هدـش و ناربج  اھتقو  نآ  یاھ  یمک اھدوبمک و  نیا  هللادـمحب  زورما  دوب ؛ رتمک  نام  هبرجت دوب ، رتمک  نام  یـسانشایند دوب ، رتمک  نامتاناکما  دوب ، رتمک  ناماھ  یئاناوت میدوب ،

یگنج کی  یتقو  کی  هدرکن  یادـخ  رگا  تسـالاب . یلیخ  اـھ  هزیگنا زورما  تسا . بوخ  مھ  ناـشاھ  هیحور مدرم  درادـن . دوجو  تشاد ، دوجو  تقو  نآ  هک  یتالاکـشا  زا  یلیخ 

نآ ناوج  زا  شا  یراکادف شتمھ و  تسا ، بالقنا  موس  لسن  هک  ام  زورما  ناوج  هک  دید  دیھاوخ  تقو  نآ  دنک ، باجیا  اھناوج  مدرم و  یارب  ار  هھبج  رد  روضح  هک  دتفیب  قافتا 

هب میـشاب . رادـیب  ام  هک  تسا  نیا  مھم  نکل  تسا ؛ تسکـش  هب  موکحم  اھراشف  نیا  نیاربانب ، دراد . دوجو  یتلاح  نینچ  کی  تسھ . مھ  رتشیب  دـیاش  تسین ؛ رتمک  زور 

. تسا شطرش  نیا  دراد ؛ هگن  رادیب  ار  ام  شابرادیب ، هدنھدرادشھ و  یاھگنز  نیا  مینکن . تلفغ  دربن ، نامباوخ  هکنیا  طرش  هب  میشاب ؛ رادیب  ام  هکنیا  طرش 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

لاعتم یادخ  هب  دینک و  شالت  نوزفازور  تروص  هب  ورین  نیا  شیازفا  رد  دیـشاب ، هتـشاد  نامیا  ناتدوخ  یورین  هب  دوب ؛ نیمھ  تلم  ی  همھ هب  ام و  هب  ام  زیزع  ماما  گرزب  سرد 

ندوب رادنید  تیصوصخ  نیا ، تسا . هارمھ  امش  اب  یھلا  ترصن  هک  دیشاب  نئمطم  دیدرک ، تکرح  ریبدت  اب  دیدرک و  یگداتـسیا  رگا  دیـشاب ؛ هتـشاد  نانیمطا  یھلا  ی  هدعو و 

. تسا یمالسا  ماظن  بالقنا و  نیا  ندوب  ینید  مدرم و 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٨ نازابناج  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

ام لباقم  رد  دوب ؛ لماک  تبرغ  رد  ناریا  تلم  زور  نآ  دندیگنج ، نمشد  لباقم  رد  ناتـسدرک و  تفر  دش  دنلب  یدودعم  ی  هدع کی  اب  مق  رھـش  زا  نایردیح  دیھـش  هک  یزور  نآ 

رسارس زا  اھاتسور ، رسارس  زا  رگید ، رھش  نالف  زا  ناوج  ات  دنچ  مق ، زا  ناوج  ات  دنچ  دوب . هدش  زھجم  ام  هیلع  یناھج  تاناکما  ی  همھ دوب ؛ هداتـسیا  برغ  هاگودرا  ی  همھ

نولتقی نولتقیف و  لیبس هللا  یف  نولتاقی  هنجلا  مھل  ناب  مھلاوما  مھـسفنا و  نینموملا  نم  یرتشا  نا هللا  « ؛ دنداد ناشن  لمع  رد  ار  ادـخ  اب  ی  هلماعم هب  داقتعا  اھرھش ،

نیمھ دـنراد - رارق  اـم  نارگراـثیا  لوا ، فـص  دـنراد ؛ رارق  اـم  نادیھـش  لوا ، فـص  تسا . یتـسرد  ی  هدـعو یھلا  ی  هدـعو نارقلا .» لـیجنالا و  هیروـتلا و  یف  اـقح  هـیلع  ادــعو 

. دنداد ناشن  لمع  نادیم  رد  ار  ادخ  اب  ی  هلماعم هب  رواب  ار ، تداھش  هب  رواب  دنتفر  دندش ؛ قح  ی  هھبج نیا  ناراد  هیالط اھنیا  دندش ؛ ام  نایاوشیپ  اھنیا  اھزابناج -

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ هیملع  هزوح  هبخن  بالط  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ییاھزیچ نآ  نیب  اھوزرآ و  نیب  مینک  کیکفت  ام  هک  تسا  بوخ  تساھوزرآ . تسین ؛ لعفلاب  یلمع  لئاسم  دندومرف ، هزوح ] الـضف  دیتاسا و  ] نایاقآ هک  یلئاسم  زا  یـضعب 

ریبعت هب  ای  زادنامشچ ، دنـس  کی  تسا . تسرد  نیا  دوش ؛ میظنت  امتح  یتسیاب  زادـنا  مشچ  هتبلا  یزیر . همانرب  هب  دراد  زاین  هزوح  زورما  دریگب . رارق  دـناوتیم  همانرب  رد  هک 

دوخ یاهنایب ، نینچ  ای  یزادـنامشچ  نینچ  کی  یهیھت  اھتنم  دوش ؛ نیودـت  دـیاب  نیا  تسا ؛ مزال  هیملع  یهزوح  تیرومام  ای  تیناحور  تیرومام  یهینایب  ناـیاقآ ، زا  یـضعب 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 28 
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زادـنا مشچ  دنـس  کـی  اـی  دـننک  میظنت  تیروماـم  یهیناـیب  کـی  دننیـشنب  شوھاـب  مدآ  رکفتم و  مدآ  رفن  جـنپ  ـالاح  هکنیا  تسا . یـساسا  هژورپ  کـی  تسا ؛ مـھم  راـک  کـی 

یدنبنامز یاھهمانرب  ناوتیم  تقو  نآ  دش ، هیھت  یزادنامشچ  دنس  نینچ  رگا  هتبلا  تشون . زادنا  مشچ  دنس  کی  دوشب  ات  دراد  تامدقم  تسین ؛ ناسآ  یلیخ  دنـسیونب ،

نکمم اھراک  نیا  هتبلا  هلاس . هاجنپ  فدھ  هلاس ، تسیب  فدھ  هلاس ، هد  فدھ  درک ؛ صخـشم  ار  یعطقم  یاھفدھ  دوشیم  درک ؛ نیودـت  درک و  هیھت  نآ  ساسا  رب  ار  هدـش 

همانرب دـیاب  درک ؛ یگدـنز  همانرب  الخ  رد  دوشیمن  دـشاب . هزوح  رد  ققحت  لباق  یلمع و  تامادـقا  تایعقاو و  هب  رظان  دـیاب  میراد ، زاین  ام  هک  یایزیر  همانرب  نالا  اھتنم  تسا ؛

یاھمدآ نیا  زا  هدـنب  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  اـھوزرآ  نیا  کـشالب  یزور  کـی  تسا و  قح  هک  ییاـھوزرآ  ینعی  درک ؛ هاـگن  یلمع  یاـھزیچ  هب  دـیاب  سپ  دریگب . ماـجنا  یزیر 

رد رثوم  لـماوع  دورب . شیپ  هنوگچ  تاـیعقاو  طیارـش و  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  اـھتنم  درک ، دـھاوخ  ادـیپ  قـقحت  اـھوزرآ  نیا  هک  مراد  نیقی  نم  متـسین . رگنتسبنب  سویاـم 

هللارـصنت نا  : » تساـھنیا تسا ، هبـساحم  لـباق  هک  یزیچ  اـھنت  تسا . رود  تابـساحم  زا  تسا ، جراـخ  ناـسنا  نھذ  زا  مھ  ثداوح  نیا  بلغا  تسا ؛ عونتم  اـبلاغ  ثداوح ،

همھ نیا ، زا  ریغ  تسا . نیلئاقلا » قدـصا  وھ   » هدومرف و لاـعتم  یادـخ  تسا و  یبیغ  نوچ  ٣ ؛) « ) هرصنی نم  نرـصنیلو هللا  (، » ٢ «) هل ناک هللا  ناـک   نم  « ؛) ١ « ) مکرصنی

ار نیمھ  ناشتابـساحم  رد  زورما  مھ  یناھج  یاھتردق  تسا . جراخ  هبـساحم  زا  ثداوح  رد  رثوم  لماوع  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، هشدـخ  لباق  اھیزیر  همانرب  تاعلاطم و  نیا 

نامیـشپ هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  دعب  دننکیم ، نالعا  ای  دننکیم  یزیرهمانرب  ار  ییاھزیچ  کی  دینیبیم  امـش  اذـل  دـننک ؛ یم  مھ  هظحالم  دـننادیم و 

درک و حرطم  یدج  روط  هب  دیاب  تسا ، یلمع  هک  ار  ییاھزیچ  نآ  نیاربانب  تسا . هدشن  هبـساحم  هک  دیآیم  شیپ  یثداوح  دوشیمن . دننیبیم  هک  تسا  نیا  یارب  دـناهدش ،

. درک لابند 

یمالسا  / ١٣٨٩/١٢/٠١ تدحو  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ای مھنم  هفئاط  تلاق  ذا  و  ارورغ . الا  هلوسر  اندـعو هللا و  ام  ضرم  مھبولق  یف  نیذـلا  نوقفانملا و  لوقی  ذا  و  : » دراد دوجو  نمـشد  اب  یهلباقم  رد  مدآ  روج  ود  دـینک ؛ هظحالم 

بازحالا نونموملا  یار  امل  و  : » دـیوگیم هک  تسا  نیا  رگید  دـید  کی  ثداوح ؛ نیا  اب  یهلباقم  رد  تسا  دـید  کـی  تسا ، هاـگن  کـی  نیا  ( ١ «.) اوعجراف مکل  ماقم  برثی ال  لـھا 

بازحا یهثداح  لام  ود  رھ  تسا . هثداح  کی  لام  ود  رھ  تسا . دید  کی  مھ  نیا  ( ٢ «.) امیلـست انامیا و  الا  مھداز  ام  هلوسر و  قدص هللا و  هلوسر و  اندعو هللا و  ام  اذھ  اولاق 

هلوسر و اندعو هللا و  ام  اذھ  : » دنیوگیم دـننیبیم ، ار  بازحا  یتقو  رگید  یاهدـع  ارورغ ؛» الا  هلوسر  اندـعو هللا و  ام  : » دـنیوگیم دـننیبیم ، ار  بازحا  یتقو  هدـع  کی  تسا .

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار  ام  یلعف  عضو  دراد  نیا  تسا . مھم  نیا  امیلست .» انامیا و  الا  مھداز  ام  هلوسر و  قدص هللا و 

ار وا  یتاغیلبت  تردق  دننیبیم ، ار  وا  یـساملپید  تردق  دـننیبیم ، ار  وا  یماظن  تردـق  دـننیبیم ، ار  اکیرمآ  یهنمیھ  یتقو  هک  دنتـسھ  هدـع  کی  میراد : ناسنا  روج  ود  ام 

رد دنتـسھ ، نالا  دارفا  روجنیا  میھدـب ؟ ردـھ  ار  نامیاھورین  یدوخیب  ارچ  مینکب ، یراـک  میناوتیمن  هک  اـم  دـنیوگیم  دـنوشیم ؛ بوعرم  دـننیبیم ، ار  وا  ناوارف  لوپ  دـننیبیم ،

. دینک مامت  ار  هیـضق  دیوش و  عناق  یلقادح  کی  هب  دیھدیم ؛ تمحز  ار  ناتدوخ  ارچ  دوخیب  اقآ  دنتفگیم  هک  لیبق  نیا  زا  یدارفا  اب  میدوب  هجاوم  ام  دـندوب . مھ  ام  بالقنا  نامز 

. دندوب روجنیا  هدع  کی 

هک دننیبیم  تقو  نآ  دنھدیم ؛ رارق  راگدرورپ  تمظع  لباقم  رد  ار  نمشد  تمظع  دننکیم ، هسیاقم  لاعتم  یادخ  تردق  اب  ار  نمـشد  تردق  هن ، هک  دنتـسھ  رگید  یهدع  کی 

هدرک هدـعو  ام  هب  لاـعتم  یادـخ  تسا . مھم  نیا  دـنراد ؛ یھلا  یهدـعو  هب  نظ  نسح  دنرمـشیم ، تسار  مھ  ار  یھلا  یهدـعو  دنتـسین . یزیچ  اـھنیا  دنـضحم ، ریقح  اـھنیا 

کی میـشاب ، هتـشاد  نظنسح  یھلا  یهدعو  هب  ام  هچنانچ  رگا  تسا . دکوم  یهدعو  تسا ، یعطق  یهدعو  نیا  ( ٣ (؛» زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » تسا

بذـعی و  : » تسا هدرک  صخـشم  دـنراد ، نظوس  هک  ار  یدارفا  لاـعتم  یادـخ  مینکیم . لـمع  یرگید  روج  میـشاب ، هتـشاد  نظوس  یھلا  یهدـعو  هب  رگا  مینکیم ، لـمع  روج 

نیا ( ۴ (؛» اریـصم تئاـس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اـب  نیناـظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاـقفانملا و  نیقفاـنملا و 

نظ متننظ  مکبولق و  یف  کلذ  نیز  ادبا و  مھیلھا  یلا  نونموملا  لوسرلا و  بلقنی  نل  نا  متننظ  لب  : » دیوگیم دـعب  هیآ  دـنچ  دنتـسھ . مھ  زورما  وسلا » نظ  اب  نیناظلا  »

میناوتیم تقو  نآ  میتشاد ، ادـخ  هب  نظنسح  رگا  دـنامب . زاب  شالت  راـک و  زا  تکرح و  زا  دنیـشنب و  ناـسنا  هک  دوشیم  بجوم  ادـخ  هب  نظوس  ( ۵ «.) اروب اـموق  متنک  وسلا و 

. میورب شیپ 

یمالسا  / ١٣٨٩/١٢/٠١ تدحو  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هک دننیبیم  تقو  نآ  دنھدیم ؛ رارق  راگدرورپ  تمظع  لباقم  رد  ار  نمشد  تمظع  دننکیم ، هسیاقم  لاعتم  یادخ  تردق  اب  ار  نمـشد  تردق  هن ، هک  دنتـسھ  رگید  یهدع  کی 

هدرک هدـعو  ام  هب  لاـعتم  یادـخ  تسا . مھم  نیا  دـنراد ؛ یھلا  یهدـعو  هب  نظ  نسح  دنرمـشیم ، تسار  مھ  ار  یھلا  یهدـعو  دنتـسین . یزیچ  اـھنیا  دنـضحم ، ریقح  اـھنیا 

روج کی  میشاب ، هتشاد  نظنسح  یھلا  یهدعو  هب  ام  هچنانچ  رگا  تسا . دکوم  یهدعو  تسا ، یعطق  یهدعو  نیا  زیزع ؛» یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » تسا

نیقفانملا بذعی  و  : » تسا هدرک  صخشم  دنراد ، نظوس  هک  ار  یدارفا  لاعتم  یادخ  مینکیم . لمع  یرگید  روج  میشاب ، هتشاد  نظوس  یھلا  یهدعو  هب  رگا  مینکیم ، لمع 

نظ اب  نیناظلا   » نیا ؛» اریصم تئاس  منھج و  مھل  دعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نیناظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  و 

اموق متنک  وسلا و  نظ  متننظ  مکبولق و  یف  کلذ  نیز  ادبا و  مھیلھا  یلا  نونموملا  لوسرلا و  بلقنی  نل  نا  متننظ  لب  : » دـیوگیم دـعب  هیآ  دـنچ  دنتـسھ . مھ  زورما  وسلا »

. میورب شیپ  میناوتیم  تقو  نآ  میتشاد ، ادخ  هب  نظنسح  رگا  دنامب . زاب  شالت  راک و  زا  تکرح و  زا  دنیشنب و  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  ادخ  هب  نظوس  اروب .»

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

تما تکرح  تساھتلم ؛ تکرح  تکرح ، نیا  تسا . هدـش  زاغآ  هقطنم  نیا  رد  یدـیدج  تکرح  کی  راگدرورپ  قیفوت  هب  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  عطاـق  روط  هب  نم  هک  هچنآ 

تکرح نیا  یھلا ، یهدعو  قبط  تساھتلم و  یمومع  یرادیب  یهدـنھدناشن  تسا ؛ یمالـسا  فادـھا  تمـس  هب  تکرح  تسا ؛ مالـسا  راعـش  اب  تکرح  تسا ؛ یمالـسا 

. تسا هدرک  تماقتسا  یگداتسیا و  تسا و  هدوب  هار  نیا  یهدننکزاغآ  هک  تسا  دنـسرخ  تسا و  رختفم  تسا ، زارفارـس  ناریا  تلم  دیـسر . دھاوخ  یزوریپ  هب  انیقی  اعطق و 

. دنتسین رتمک  دنشابن ، رتمکحم  رگا  زور  نآ  نویبالقنا  زا  اما  دندیدن ؛ ار  بالقنا  دندمآ ، راک  یور  هک  زورما  ناوج  لسن 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

هب اـھنامیا ، هب  اـھلد ، هب  یکتم  مدرم ، هب  یکتم  یماـظن  اـجنیا  رد  تـسا . یناـھج  رابکتـسا  عاـمطا  اھفدـھ و  لـباقم  یهـطقن  تـسرد  تـسا ، هداـتفا  قاـفتا  ناریا  رد  هـچنآ 

یلیمحت راشف و  هنوگچیھ  هک  یرواب  داقتعا و  نیا  اب  نینموملل ،» هلوسرل و  هزعلا و  و    » فادـھا اب  ینآرق ، فادـھا  اب  یمالـسا ، فادـھا  اب  تسا ؛ هتفرگ  لکـش  اھهفطاع 

مـشخ هب  ار  یناھج  تردق  زکارم  ناگناگیب ، یزروعمط  لباقم  رد  تمواقم  نیا  دوخ  یگداتـسیا ، نیا  دوخ  یمالـسا . ماظن  ینینچنیا ؛ ماظن  کی  دنک ؛ لزلزتم  ار  نآ  دـناوتیمن 

هب نانیمطا  اب  تسا و  لاعتم  راگدرورپ  یهدارا  هب  یکتم  هک  ناریا -  تلم  یهدارا  اـب  اـما  دـننکیم ، زاربا  یوحن  هب  ار  ناـشدوخ  مشخ  دـنراد  اـھنیا  تسا  لاـس  یـس  دروآیم .

. تسا هدومیپ  ار  یلاعت  لماکت و  تفرشیپ و  یاھهصرع  زورهبزور  ناریا  تلم  دناهدنام و  ماکان  نانمشد  تسا -  یھلا  یهدعو 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

دینادـب دـینکن و  یگتـسخ  ساسحا  دـینادب ؛ هللالیبسیف  داھج  ار  ناتدوخ  راک  هک  مھاوخیم  دـجب  رکـشت -  نمـض  هصرع -  نیا  نالاعف  ناصـصختم و  نانکراک ، یهمھ  زا  نم 

، ام تلم  نوگانوگ  یازجا  یهمھ  لاسما  دیـسر . دـیھاوخ  یزوریپ  هب  دـینکیم ، تکرح  ادـخ  هار  رد  ادـخ و  یارب  یتقو  تسا . نآ  یزوریپ  رب  یھلا  یهدـعو  هللالیبسیف  داـھج 

تکرب مھ  لاعتم  یادخ  دنریگب . شیپ  رد  ادخ  یارب  ار  شالت  نیا  دیاب  همھ  مدرم ، داحآ  روشک و  رانک  هشوگ و  رد  یناتسا  نوگانوگ  یاھشخب  نیلوئسم  یروشک ، نیلوئسم 

ود یـس و  نیا  لوط  رد  هکنیاامک  دـنکیم ؛ کمک  دـھدیم و  تکرب  امتح  دـشاب ، تھج  نیا  رد  هک  یمزع  تین و  نآ  هب  یراک ، نآ  هب  یـشالت ، نآ  هب  لاـعتم  یادـخ  داد . دـھاوخ 

. دتسیاب یناھج  رابکتسا  لباقم  رد  دناوتب  یتلم  کی  تشادن  ناکما  یھلا ، یهدارا  نودب  هدرک . کمک  ام  هب  لاعتم  یادخ  زورما  ات  لاس 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 29 
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(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/١٠ نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

دھاوخ کمک  امـش  هب  دیرادرب ، مدق  تدھاجم  یعـس و  نادیم  رد  نامیا ، اب  رگا  هک  تسا  هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  درک . افو  دوخ  یهدعو  هب  تلم  نیا  لباقم  رد  لاعتم  یادـخ 

نیا دنک . هبلغ  امش  رب  دناوتیمن  یتردق  چیھ  دنک ، ترصن  ار  امـش  دناسرب و  کمک  امـش  هب  ادخ  یتقو  مکل ؛» بلاغ  الف  مکرـصنی هللا  نا  : » داد دھاوخ  ترـصن  امـش  هب  درک و 

. دننیبیم دنراد  مشچ  لباقم  رد  ام  زورما  ناناوج  ام و  تلم  ار  هدعو  نیا  تسا ؛ یھلا  یهدعو 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/١٠ نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

وا مینادرگیمرب و  وت  هب  ار  وا  نیلسرملا ؛» نم  هولعاج  کیلا و  هودار  انا  : » دومرف داد . وا  هب  هدعو  ود  لاعتم  دنوادخ  تخادنایم ، بآ  هب  ار  یسوم  یسوم ، ترـضح  ردام  یتقو 

دـعو هللا نا  ملعتل  نزحت و  اھنیع و ال  رقت  یک  هما  یلا  هانددرف  : » دـیامرفیم دـنوادخ  تشگرب . رداـم  هب  هچب  یھاـتوک  یهلـصاف  هب  میھدـیم . رارق  ناـمدوخ  لـسرم  ربماـیپ  ار 

یهدعو هک  نادب  یـسوم ! ردام  یا  سپ  شایلوا ؛ نیا  میدوب ، هداد  هدعو  ود  ام  تسا . یتسرد  یهدعو  ام  یهدـعو  هک  دـنک  نیقی  ردام  ات  میدـنادرگرب  ردام  هب  ار  هچب  قح ؛»

یـسوم ردام  رایتخا  رد  دـقن  ار  هدـعو  زا  یـشخب  لاعتم  یادـخ  تخیر . دـھاوخ  مھ  هب  ار  نوعرف  طاـسب  دـمآ و  دـھاوخ  هک  تسا  یلـسرم  ربمغیپ  وا  تسا : قح  مھ  یمود 

. دنک نیقی  هیسن  یهدعو  نآ  هب  ات  تشاذگ 

لکشتم مالسا  مان  هب  دننک  تارج  ینیطسلف  ناناوج  درکیم  روصت  یک  تساھنیا . زا  رتشیب  یلیخ  هداد ، رارق  ناریا  تلم  رایتخا  رد  دقن  تروص  هب  لاعتم  یادخ  هک  یـشخب 

« هبکنلاموی  » رد هتشذگ ، یهتفھ  ود  رد  هداتفا . قافتا  نیا  دننک ؟ هلمح  تسینویھـص  محریب  ملاظ  بصاغ  یاھورین  هب  مالـسا  مان  هب  دنھدب ، راعـش  مالـسا  مان  هب  دنوش ،

یهدعو دینادب  هک  دھدیم  ناشن  دراد  نیا  تسا . قح » دعو هللا  نا  ملعتل  و   » نامھ اھنیا  دنتـسکش . لاس  تصـش  تشذـگ  زا  دـعب  رابلوا  یارب  ار  لیئارـسا  یاھزرم  اھناوج 

ادـخ تسا . تسرد  درک -  دـھاوخ  زوریپ  ملاع  ینید  یرکف و  یاـھهدروآرف  یهمھ  رب  ار  تلاـسر  نیا  ار ، نید  نیا  لاـعتم  یادـخ  هلک -» نیدـلا  یلع  هرھظیل  : » دومرف هک  یھلا 

تسس ار  ناممدق  میدوب ، رصاعم  نارود  رد  تکرح  نیا  ورشیپ  نازابرـس  هار  نیا  رد  هک  امـش  نم و  هک  تسا  نیا  شطرـش  طقف  دشخبیم ؛ ققحت  ار  دقن  یاھهدعو  نیا  دراد 

. دورن رگید  یاج  نامساوح  مینکن ،

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/١٠ نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

دھاوخ کمک  امـش  هب  دیرادرب ، مدق  تدھاجم  یعـس و  نادیم  رد  نامیا ، اب  رگا  هک  تسا  هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  درک . افو  دوخ  یهدعو  هب  تلم  نیا  لباقم  رد  لاعتم  یادـخ 

. دنک هبلغ  امش  رب  دناوتیمن  یتردق  چیھ  دنک ، ترـصن  ار  امـش  دناسرب و  کمک  امـش  هب  ادخ  یتقو  ( ١ (؛» مکل بلاغ  الف  مکرصنی هللا  نا  : » داد دھاوخ  ترـصن  امـش  هب  درک و 

. دننیبیم دنراد  مشچ  لباقم  رد  ام  زورما  ناناوج  ام و  تلم  ار  هدعو  نیا  تسا ؛ یھلا  یهدعو  نیا 

ماظن نادـیم  هب  تشاد ، هتنچ  رد  هک  هچنآ  یهمھ  اب  ناوت ، یهمھ  اـب  اـکیرمآ -  گرزب ، ناطیـش  ینعی  اـیند -  رب  طلـسم  یـسایس  یتاـغیلبت و  یلاـم و  یماـظن و  یروتارپما 

؛ هداتفا ایند  رد  یقافتا  هچ  دینیبب  دینک  هاگن  امش  لاس ، یس  زا  دعب  زورما  دروآیم . رد  وناز  هب  ار  بالقنا  هک  دوب  عمجرطاخ  دمآ و  بالقنا  نادیم  هب  دمآ ، یمالـسا  یروھمج 

. دننکیم فارتعا  نآ  هب  همھ  دننیبیم و  دنراد  همھ  ار  نیا  تسا ؛ هدروخ  تسکش  یلکب  اکیرمآ  یاهنایمرواخ  یهدننکنییعت  ساسح  رایسب  تسایـس  دندمآرد . وناز  هب  اھنآ 

یاھمیژر زورما  دوب ؛ هتفر  اھنآ  تسد  زا  یولھپ  دساف  توغاط  میژر  طقف  زور  کی  دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  کیدزن  نانامیپمھ  نارای و  نارودزم و  دندروخ . تسکش  نیطسلف  رد 

. دنلزلزتم نیاربانب  دننتفر ؛ تسد  زا  فرش  رد  ای  دنتفر  اھنآ  تسد  زا  یرگید 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/١٠ نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

هقطنم نیا  رد  مالسا  زورما  تسا . یوزنم  دنتشاذگ -  هنایمرواخ »  » ار نآ  مسا  هک  یاهقطنم  اقیرفآ و  لامش  یهقطنم  نیمھ  ینعی  ایـسآ -  یبرغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  زورما 

یـسک رگا  اقیرفآ ، لامـش  یاھروشک  نیمھ  رد  شیپ ، لاـس  لـھچ  شیپ ، لاـس  یـس  رد  یزور  کـی  دـنوشیم . نادـیم  دراو  یمالـسا  راعـش  اـب  ناـناوج  زورما  تسا . هدـنز 

هدـش هداد  لیوحت  نادهلاـبز  هب  اـھفرح  نیا  تسا ، هداـتفارود  اـھفرح  نیا  زورما  دـشیم ؛ لـسوتم  پچ  یاھراعـش  هب  دـنزب ، یفرح  یبـالقنا  یلم و  یاـھهزیگنا  زا  تساوخیم 

یمالسا بالقنا  یتقو  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؟ یدرواتـسد  مک  نیا ، نآرق . تسا و  مالـسا  عطاق ، نخـس  جئار ، یهکـس  جئار ، فرح  هقطنم ، نیا  رد  زورما  تسا .

شالت اذـل  دـیایب ، شیپ  یزیچ  نینچ  تسا  نکمم  دـنتفگ  دـندیزرل . ناشدوخ  هب  اھنآ  تشارفارب ، مچرپ  هقطنم  نیا  رد  نآرق  مالـسا و  ماـن  هب  یمالـسا  یروھمج  دـش ، زوریپ 

. دنیبیم شدوخ  لباقم  رد  ار  نیا  دراد  ام  زورما  ناوج  هدمآ . شیپ  زورما  اھنآ ، مغریلع  اما  دنراذگن ؛ هک  دندرک 

مینادرگیمرب وت  هب  ار  وا  ( ١ (؛» نیلسرملا نم  هولعاج  کیلا و  هودار  انا  : » دومرف داد . وا  هب  هدعو  ود  لاعتم  دنوادخ  تخادنایم ، بآ  هب  ار  یسوم  یـسوم ، ترـضح  ردام  یتقو 

دعو هللا نا  ملعتل  نزحت و  اھنیع و ال  رقت  یک  هما  یلا  هانددرف  : » دیامرفیم دـنوادخ  تشگرب . ردام  هب  هچب  یھاتوک  یهلـصاف  هب  میھدـیم . رارق  نامدوخ  لسرم  ربمایپ  ار  وا  و 

هک نادـب  یـسوم ! ردام  یا  سپ  شایلوا ؛ نیا  میدوب ، هداد  هدـعو  ود  اـم  تسا . یتسرد  یهدـعو  اـم  یهدـعو  هک  دـنک  نیقی  رداـم  اـت  میدـنادرگرب  رداـم  هب  ار  هچب  ( ٢ (؛» قح

ردام رایتخا  رد  دـقن  ار  هدـعو  زا  یـشخب  لاـعتم  یادـخ  تخیر . دـھاوخ  مھ  هب  ار  نوعرف  طاـسب  دـمآ و  دـھاوخ  هک  تسا  یلـسرم  ربمغیپ  وا  تسا : قح  مھ  یمود  یهدـعو 

. دنک نیقی  هیسن  یهدعو  نآ  هب  ات  تشاذگ  یسوم 

لکشتم مالسا  مان  هب  دننک  تارج  ینیطسلف  ناناوج  درکیم  روصت  یک  تساھنیا . زا  رتشیب  یلیخ  هداد ، رارق  ناریا  تلم  رایتخا  رد  دقن  تروص  هب  لاعتم  یادخ  هک  یـشخب 

« هبکنلاموی  » رد هتشذگ ، یهتفھ  ود  رد  هداتفا . قافتا  نیا  دننک ؟ هلمح  تسینویھـص  محریب  ملاظ  بصاغ  یاھورین  هب  مالـسا  مان  هب  دنھدب ، راعـش  مالـسا  مان  هب  دنوش ،

یهدعو دینادب  هک  دھدیم  ناشن  دراد  نیا  تسا . قح » دعو هللا  نا  ملعتل  و   » نامھ اھنیا  دنتـسکش . لاس  تصـش  تشذـگ  زا  دـعب  رابلوا  یارب  ار  لیئارـسا  یاھزرم  اھناوج 

ادخ تسا . تسرد  درک -  دھاوخ  زوریپ  ملاع  ینید  یرکف و  یاھهدروآرف  یهمھ  رب  ار  تلاسر  نیا  ار ، نید  نیا  لاعتم  یادخ  ( - ٣ «) هلک نیدلا  یلع  هرھظیل  : » دومرف هک  یھلا 

تسس ار  ناممدق  میدوب ، رصاعم  نارود  رد  تکرح  نیا  ورشیپ  نازابرـس  هار  نیا  رد  هک  امـش  نم و  هک  تسا  نیا  شطرـش  طقف  دشخبیم ؛ ققحت  ار  دقن  یاھهدعو  نیا  دراد 

. دورن رگید  یاج  نامساوح  مینکن ،

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

نیا داتفا ، قافتا  سنوت  رد  هچنآ  داتفا ، قافتا  رصم  رد  هچنآ  تسا . یزاسخیرات  مھم و  رایـسب  ثداوح  تسا ، هداتفا  قافتا  ام  یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یهقطنم  رد  هک  هچنآ 

نآ زا  دـیایب ؛ دوجو  هب  یاهثداح  نینچ  کـی  اـت  درذـگیم  نرق  هس  نرق ، ود  یھاـگ  هک  تسا  یثداوح  نآ  زا  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  یمالـسا  یاـھروشک  رد  هک  یمیظع  یرادـیب 

؛ تسا یناشخرد  رایـسب  یزوریپ  رـصم ، بالقنا  یزوریپ  صوصخب  دش ؛ قفوم  سنوت  تلم  دش ، قفوم  رـصم  تلم  هتبلا  تسا . زاسخیرات  راذـگریثات و  مھم و  رایـسب  ثداوح 

. دراد ار  شدوخ  مکح  مھ  مادـک  رھ  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  یتازرابم  نیرحب ، مولظم  مدرم  لثم  نمی ، لثم  یبیل ، لثم  رگید ، یاھروشک  یخرب  رد  تسا . یمیظع  راـک  رایـسب 

، درک یئاناوت  تردق و  توق و  ساسحا  تلم  کی  یتقو  دندش ، رادـیب  مدرم  یتقو  درادـن . زوس  تخوس و  اما  دراد ، دوز  رید و  تسا ؛ یزوریپ  هب  موکحم  مدرم  تاکرح  مھ  اجنآ 

لوغـشم تفـصناویح -  رادغ و  یاھتـسینویھص  گرزب ، ناطیـش  یاکیرمآ  هطلـس ، ماظن  ینعی  ناملـسم -  یاھتلم  نانمـشد  هتبلا  دنک . دس  ار  وا  هار  دناوتیمن  یزیچ  چـیھ 

ناملسم یاھتلم  ام  رگا  اما  دسرب ؛ یئاھن  یزوریپ  هب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دیایب و  نیریش  مدرم  ماک  هب  اھیزوریپ  نیا  دنراذگن  دنھاوخیم  دننکیم ؛ شالت  دنراد  دنتیلاعف و 

یھلا یهدعو  هب  میشاب ، هتشادن  نظ  وس  لاعتم  یادخ  هب  مینک ، شوگ  دھدیم -  دیما  ام  هب  دنکیم ، رما  تابث  تماقتسا و  ربص و  هب  ار  ام  هک  نآرق -  یادن  هب  میشاب ، رادیب 

، دننک فیعض  ار  یبیل  روشک  هک  تسا  نیا  یبرغ  یاھتلود  تسایس  یبیل  رد  هتبلا  دنسریم . یزوریپ  هب  اھتلم  نیا  کش  نودب  مینک ، راک  شالت و  نآ  یارب  میـشاب و  راودیما 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 30 
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ساسح روشک  نآ  روما  دنیایب  میقتـسمریغ  ای  میقتـسم  ناشدوخ  ای  دعب  دتفیب ، قمر  زا  روشک  ات  دنک  ادیپ  همادا  یلخاد  گنج  هک  تسا  نیا  ناشتـسایس  دننک ؛ نوخمک 

یاـھروشک یارب  اـکیرمآ ، یارب  یناـھج ، نیربکتـسم  یارب  نیارباـنب  تساـپورا ؛ یمدـق  کـی  اـیناث  تسا ، تفن  راشرـس  عباـنم  یاراد  ـالوا  یبـیل  روشک  دـنریگب . تسد  هب  ار 

، دننک هبلغ  دنتسناوتیم  مدرم  دنتشاذگیم ، او  ار  روشک  نآ  رگا  دننک . فیعض  دنھاوخیم  دنرادرب ، تسد  وا  زا  ناسآ  دنھاوخیمن  تسا ؛ مھم  رایسب  یبرغ  یاپورا  رد  ربکتسم 

. دتفیب قافتا  نیا  دنراذگن  دنھاوخیم  اذل  دوب ؛ یرطخ  اھنآ  یارب  دمآیم ، راک  رس  رب  یمالسا  یمدرم و  تموکح 

نآرق  / ١۴/١٣٩٠/٠۴ تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رد ام  هب  لاعتم  یادـخ  هک  هچنآ  هب  فارتعا  ینآرق و  میھافم  هب  رواـب  زا  تلفغ  مود ، تساھناملـسم . اـم  عاـمتجا  یهلیـسو  نآرق  هک  نیا  زا  تلفغ  یکی  میراد : تلفغ  ود  اـم 

رد رادـتقا  یوس  هب  تدـحو ، یوس  هب  تزع ، یوس  هب  هار  تقو  نآ  میدرک ، رواب  ار  یھلا  یاھهدـعو  رگا  مینک . رواب  دـیاب  مھ  ار  یھلا  یاھهدـعو  تسا . هدرک  هدـعو  میرک  نآرق 

مکرصنی هللا نا  : » دندرک توالت  یرـصم  مرتحم  داتـسا  نیا  نالا  هک  یتایآ  نیمھ  درک . دھاوخ  ادیپ  تاجن  یگدنامبقع  زا  مالـسا  تما  دش ، دھاوخ  زاب  یمالـسا  تما  لباقم 

کمک دنکن ، ترصن  ار  امـش  ادخ  رگا  هدعب ؛» نم  مکرـصنی  یذلاذ  نمف  مکلذخی  نا  و  . » درک دھاوخن  هبلغ  امـش  رب  یتردق  چیھ  دنکب ، ترـصن  ار  امـش  ادخ  رگا  ؛» مکل بلاغ  الف 

بلاغ الف  هللامکرصنی  نا  . » ناشرـس یالاب  ناشمـشچ ، ولج  دننزب  دننک ، مچرپ  دنـسیونب ، اھتلم  ار  نیا  تسا . ناشخرد  رطـس  کی  درک ؟ دھاوخ  کمک  امـش  هب  یک  دنکن ،

لاح لماش  ادخ  ترصن  هک  مینک  راک  هچ  تسا . هلئسم  کی  نیا  دنک ؟ یرای  ار  ام  ادخ  هک  مینک  راک  هچ  دنکیمن . هبلغ  امش  رب  یتردق  چیھ  دنک ، یرای  ار  امش  ادخ  رگا  مکل ؛»

، دینک مایق  ادخ  یارب  دینک ، ترصن  ار  ادخ  نید  دینک ، ترصن  ار  ادخ  امش  هرصنی ؛» نم  هللانرـصنیل  و  «، » مکرـصنی هللاورـصنت  نا  : » هتفگ ام  هب  نآرق  دوخ  مھ  ار  نیا  دوشب ؟ ام 

، درک ترـصن  ار  اھنآ  ادخ  یتقو  و  درک . ترـصن  ار  اھنآ  لاعتم  یادخ  هنحـص ، طسو  دندروآ  ار  ناشورین  دندرک ، مایق  ادخ  نید  یارب  اھتلم  اج  رھ  درک . دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  ادـخ 

ار نیا  مھسفناب .» ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  نا هللا ال   » هک میدرک  هبرجت  میدومزآ ، ام  میدید . نامدوخ  رد  ار  شاهنومن  ام  دنک . ادیپ  هبلغ  اھنآ  رب  تسناوتن  سک  چیھ  رگید 

ام مدـق  کی  رگا  هک  تسا  نیا  مھ  بیجع  داد . رییغت  ار  ام  عاضوا  مھ  لاعتم  یادـخ  میدرک ، داجیا  رییغت  ناـمدوخ  رد  میدومزآ . لـمع  رد  ار  نیا  میدرک ؛ شیاـمزآ  ناریا  تلم  اـم 

. داد رییغت  ار  ام  عاضوا  درک ، کمک  ام  هب  یغلابم  ادخ  میداد ، رییغت  ار  نامدوخ  یکدنا  ام  درادیمرب . مدق  هد  ادخ  میرادرب ،

نآرق  / ١۴/١٣٩٠/٠۴ تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ار یھلا  یهدـعو  ار و  نآرق  یتسیاب  لد  یهمھ  اب  تسین . یفاک  یرھاظ  نامیا  دروآ ، نامیا  لد  یهمھ  اب  دوجو ، یهمھ  اب  دـیاب  نآرق  هب  دـش . انـشآ  یتسیاـب  نآرق  اـب  بخ ،

هک دراد  دوجو  یھلا  رئاشب  تایآ و  ردـق  نیا  مینکیم ، یگدـنز  میراد  امـش  نم و  میراد ، ام  هک  یاهرود  نیا  رد  ینعی  زورما ، تسا . زورید  زا  رتناسآ  شرواـب  مھ  زورما  درک . رواـب 

؛ رگید دنیبیم  دراد  دوشیم . ادیپ  ناسنا  یارب  نانیمطا  نیا  «، یبلق نئمطیل  نکل  و  : » درک ضرع  میھاربا  ترـضح  هک  ینامھ  دنیبیم  دراد  نوچ  دنکیم ؛ ناسآ  ار  ناسنا  لد 

اب یهلباـقم  دـنمتردق  بطق  تسیچ : ـالاح  دوب ، هچ  وا  بصاـغ ؛ یاھتـسینویھص  اـب  یهتـسویپ  ناریا  اـکیرمآ ، ناریا  توغاـط ، ناریا  ناریا ؟ دوب  هچ  تساـم . مشچ  لـباقم  رد 

هک تسا  یئاھیھاگآ  نآرق و  ربخ  نآرق و  توعد  یهزجعم  نیا  مینکیم . هدھاشم  ناممشچ  یولج  میراد  ار  اھنیا  ناملسم ؛ یاھتلم  مکحم  دنس  مسینویھـص ، رابکتـسا و 

. مینک ظفح  دیاب  ار  نیا  دھدیم . ام  هب  نآرق 

نآرق  / ١۴/١٣٩٠/٠۴ تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نآرق رد  ام  هب  لاعتم  یادخ  هک  هچنآ  هب  فارتعا  ینآرق و  میھافم  هب  روابزا  تلفغ  مود ، تساھناملسم . ام  عامتجا  یهلیـسو  نآرق  هک  نیا  زا  تلفغ  یکی  میراد : تلفغود  ام 

لباقم رد  رادـتقا  یوس  هب  تدـحو ، یوس  هب  تزع ، یوس  هب  هارتقو  نآ  میدرک ، رواب  ار  یھلا  یاھهدـعو  رگا  مینک . رواب  دـیاب  مھ  ار  یھلا  یاھهدـعو  تساـھدرک . هدـعو  میرک 

بلاغ الف  مکرـصنی هللا  نا  : » دندرک توالتیرـصم  مرتحم  داتـسا  نیا  نالا  هک  یتایآ  نیمھ  درک . دھاوخ  ادیپ  تاجن  یگدنامبقع  زا  مالـساتما  دش ، دـھاوخ  زاب  یمالـسا  تما 

، دنکن کمک  دنکن ، ترصن  ار  امش  ادخرگا  ( ٢ (؛» هدعب نم  مکرصنی  یذلاذ  نمف  مکلذخی  نا  و  . » درک دھاوخن  هبلغ  امش  رب  یتردقچیھ  دنکب ، ترصن  ار  امش  ادخ  رگا  ( ١ (؛» مکل

؛) ٣ «) مکل بلاغ  الفھللامکرصنی  نا  . » ناشرس یالاب  ناشمشچ ، ولج  دننزب  دننک ، مچرپ  دنسیونب ، اھتلم  ارنیا  تسا . ناشخرد  رطس  کی  درک ؟ دھاوخ  کمک  امـش  هب  یک 

املاح لماش  ادخ  ترـصن  هک  مینک  راک  هچ  تسا . هلئـسم  کی  نیا  دنک ؟ یرای  ار  ام  ادـخ  هک  مینکراک  هچ  دـنکیمن . هبلغ  امـش  رب  یتردـق  چـیھ  دـنک ، یرای  ار  امـش  ادـخ  رگا 

، دینک مایق  ادخیارب  دینک ، ترصن  ار  ادخ  نید  دینک ، ترصن  ار  ادخ  امـش  ۵ ؛) «) هرصنی نم  هللانرصنیلو  (،» ۴ «) مکرصنی هللاورـصنت  نا  : » هتفگ ام  هب  نآرق  دوخ  مھ  ار  نیا  دوشب ؟

رگید درکترصن ، ار  اھنآ  ادخ  یتقو  و  درک . ترصن  ار  اھنآ  لاعتم  یادخ  هنحص ، طسو  دندروآ  ار  ناشورین  ، دندرک مایق  ادخ  نید  یارب  اھتلم  اج  رھ  درک . دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  ادخ 

ار نیا  (. ۶ «) مھـسفنابام اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  نا هللا ال   » هک میدرک  هبرجت  میدومزآ ، ام  میدید . نامدوخ  رد  ار  شاهنومن  ام  دـنک . ادـیپ  هبلغ  اھنآ  رب  تسناوتن  سک  چـیھ 

ام مدـق  کیرگا  هک  تسا  نیا  مھ  بیجع  داد . رییغت  ار  اـم  عاـضوا  مھ  لاـعتم  یادـخ  میدرک ، داـجیا  رییغتناـمدوخ  رد  میدومزآ . لـمع  رد  ار  نیا  میدرک ؛ شیاـمزآ  ناریا  تلم  اـم 

. داد رییغت  ار  ام  عاضوا  درک ، کمک  ام  هب  یغلابمادخ  میداد ، رییغت  ار  نامدوخ  یکدنا  ام  درادیمرب . مدق  هد  ادخ  میرادرب ،

، نادـیم یوت  دـندمآ  تسا ؛ یمالـسا  یاھراعـش  نامھ  وتـسا  تعامج  زامن  نامھ  تسا و  ربکاهللا  نامھ  دـینک . هاگن  ار  رـصم  تلم  نـالا  مینیبیماـیند . رد  میراد  مھ  زورما 

نیا دنتـساوخیم  دراد ، ذوفن  یبرغ  یاھتردقیهمھ  رد  هک  یتسینویھـص  ثیبخ  یهھبج  رگم  دتفیب ؟ رـصم  رد  تاقافتا  نیا  هک  تساوخیماکیرمآ  رگم  داد . ترـصن  لاعتم  یادخ 

مکرصنی هللا  » نوچ ارچ ؟ داتفا . اما  ؟ داتفا دھاوخ  یقافتا  نینچ  کی  هک  دنھدب  هار  ار  رکف  نیا  دندوب  رضاح  ناشدوخ  هب  هقطنمرد  ناشیسایس  ناگتسباو  رگم  دتفیب ؟ قافتا 

لام تزع  ( ٨ (؛» نینموملل هلوسرلو و  هزعلا  و   . » دـنروایب تسد  هب  ار  ناـشتزع  دـیاب  اـھتلم  یروجنیا  دـنچوپ . اھتردـقیهمھ  رگید  درک ، ترـصن  هک  ادـخ  ( ٧ «.) مکل بلاغ  ـالف 

. دیھاوخب ار  تزع  ادخ  زا  دھدیمتزع . وا  ( ٩ (؛» اشت نم  لذت  اشت و  نم  زعت  . » تسادخ

نآرق  / ١۴/١٣٩٠/٠۴ تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رواب ار  یھلا  یهدعو  ار و  نآرق  یتسیاب  لد  یهمھ  اب  تسین . یفاک  یرھاظ  نامیا  دروآ ، نامیا  لد  یهمھ  اب  دوجو ، یهمھ  ابدیاب  نآرق  هب  دش . انشآ  یتسیاب  نآرق  اب  بخ ،

لد هک  دراد  دوـجو  یھلا  رئاـشبو  تاـیآ  ردـق  نیا  مینکیم ، یگدـنز  میراد  امـش  نم و  میراد ، اـم  هک  یاهرود  نیا  رد  ینعی  ، زورما تسا . زورید  زا  رتناـسآ  شرواـب  مھ  زورما  درک .

؛ رگید دنیبیم  دراد  دوشیم . ادیپ  ناسنا  یارب  نانیمطا  نیا  ( ١ «،) یبلق نئمطیل  نکل  و  : » درک ضرع  میھارب  ترـضح  هک  ینامھ  دنیبیم  دراد  نوچ  دنکیم ؛ ناسآ  ار  ناسنا 

رابکتسا ابیهلباقم  دنمتردق  بطق  تسیچ : الاح  دوب ، هچ  وا  بصاغ ؛ یاھتسینویھص  اب  یهتـسویپ  ناریا  ، اکیرمآ ناریا  توغاط ، ناریا  ناریا ؟ دوب  هچ  تسام . مشچ  لباقم  رد 

هب نآرق  هک  تسا  یئاھیھاگآ  نآرق و  ربخ  نآرق و  توعد  یهزجعم  نیا  مینکیمھدھاشم . ناممـشچ  یولج  میراد  ار  اھنیا  ناملـسم ؛ یاھتلم  مکحم  دنـس  مسینویھـص ، و 

. مینک ظفح  دیاب  ار  نیا  دھدیم . ام 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مھ تسا ، یداصتقا  یاھهنیمز  رد  مھ  ام ، فعض  طاقن  دروخ . میھاوخ  هبرض  انیقی  میـسانشن ، ار  نامدوخ  یاھفعـض  مینیبن ، ار  یفنم  طاقن  رگا  میراد . مھ  فعـض  طاقن  اما 

هک یئاھدـیدھت  ناـمھ  رد  یتح  تسا . یتیعقاو  نیا  مینک ؛ هبلغ  میتسناوتن  اھـشلاچ  زا  یـضعب  رب  میتشاد ، اھفعـض  میتـشاد ، اـھاطخ  اـم  تسا . یگنھرف  یاـھهنیمز  رد 

مکتباصا امل  ا و  : « دیامرفیم دحا  گنج  یهیضق  رد  میرک  نآرق  تسام . دوخ  یاھیھاتوک  تسام ، دوخ  ریصقت  میدروخ ، یاهبرـض  ام  رگا  تسھ ، نمـشد  فرط  زا  امیقتـسم 

ار اھتیرومام  یاهدع  کی  دعب  دندش ، زوریپ  لوا  اھناملسم  داتفا : قافتا  خلت  یهثداح  نآ  دحا ، یهیضق  رد  مکسفنا « دنع  نم  وھ  لق  اذھ  ینا  متلق  اھیلثم  متبصا  دق  هبیـصم 

ار اھنآ  دشکب ، ار  اھنآ  زا  یدادعت  ناشناج ، هب  دتفیب  دنزب ، رود  ار  مالسا  یاھورین  تسناوت  مھ  نمشد  ندرک ؛ عمج  تمینغ  غارس  دنتفر  دندرک ، اھر  ار  هگنت  دندرک ، شومارف 

، بخ دنتفگ : اھناملسم  دعب  دمآ . دراو  هبرض  ربمغیپ  هب  داتفا ، رطخ  هب  ربمغیپ  کرابم  ناج  دنربب . هانپ  هوک  هب  دندش  روبجم  ناشسرت  زا  اھناملسم  هک  یروط  هب  دنک ؛ مزھنم 

ار راک  هک  دیتسھ  ناتدوخ  امـش  اما  دش ، یلمع  ادخ  یهدعو  میدرک ، زوریپ  ار  امـش  ام  هک  دیامرفیم  لاعتم  یادـخ  دوب . هداد  یزوریپ  یهدـعو  ام  هب  ادـخ  دـش ؟ یروجنیا  ارچ 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 31 
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، ندروخ ندز و  گنج ، نادیم  رد  هرخالاب  دینکن ؛ بجعت  اھیلثم - « متبصا  دق   - « دیدز اھهبرض  نمـشد  هب  الباقتم  مھ  امـش  دز ، هبرـض  امـش  هب  نمـشد  رگا  الوا  دیدرک . بارخ 

اجک زا  ام  دیئوگیم  اذھ ؛« ینا  متلق   « اما دشاب . راظتنا  فالخ  دیابن  دروخیم ؛ مھ  دنزیم ، مھ  مدآ ، یناھج ، داصتقا  تسایس و  نادیم  گرزب  گنج  یهصرع  رد  تسھ . ود  رھ 

یـش لک  یلع  نا هللا   - « میدرک اطخ  یئاھاج  کی  اـم  دـیدرک . اـطخ  ناـتدوخ  دوب ، امـش  دوخ  زا  مکـسفنا ؛« دـنع  نم  وھ  لـق  : « دـیامرفیم نآرق  دـعب  میدروخ . ار  هبرـض  نیا 

اپ ریز  ار  ناـمدوخ  یاھیگتـسبلد  یئاـھاج  کـی  میدادـن ؛ ماـجنا  میھدـب ، ماـجنا  دـیاب  هک  یئاـھتبقارم  یئاـھاج  کـی  میدرکن ؛ لـمع  هفیظو  قبط  یئاـھاج  کـی  ( - ١ ») ریدق

تاعزانم هب  میدـش ؛ مرگرـس  دوب ، رذـحرب  درک و  زیھرپ  نآ  زا  دـیاب  هک  یئاھزیچ  هب  میـشاب -  هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  مھ  ار  نیا  یتالاکـشا -  هب  هدـش  رجنم  اـھنیا  میتشاذـگن ؛

ار نامیگدنز  امش  نم و  یتقو  تسا . فعـض  طاقن  اھنیا  میدش ؛ مرگرـس  یفارـشا  یاھـشنم  هب  میدش ، مرگرـس  یبلطهافر  هب  میدش ؛ مرگرـس  تارجاشم  هب  یـسایس ،

ام دننکیم ، یگدنز  یروج  هچ  اھنیا  دینیبب  اقآ  دنیوگیم  دننکیم ، هاگن  ام  هب  دناهناھب ؛ رظتنم  یاهدع  کی  دنریگیم . دای  ام  زا  مدرم  میھدب ، رارق  یفارـشا  هنابلطهافر و  یگدـنز 

طارفا دیابن  درک ، فارسا  دیابن  دوب ، دصتقم  یگدنز  رد  دیاب  هک  دندقتعم  یاهدع  کی  دسریم . ناشتـسد  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا  مینک . یگدنز  روج  نیمھ  میھاوخیم  مھ 

شور دراد . رطخ  اھراک  نیا  دنتـسھ . ام  یاسور  هک  اھنیا  میتسین ؛ رتالاب  هک  اھنیا  زا  ام  بخ ، دنیوگیم  مینکیم ، فارـسا  امـش  نم و  دننیبیم  دننکیم  هاگن  یتقو  اھنیا  درک ؛

دایز ار  یلم  دـمآرد  دـیناوتیم ، هچرھ  دـینک ؛ داجیا  هافر  دـیناوتیم ، هچرھ  مدرم  یارب  دوب . دوخ  یارب  هنابلطهافر  یگدـنز  زا  ضارعا  مالـسا ، شزومآ  عبت  هب  نویبالقنا  بالقنا و 

، راثیا یداھج و  یهیحور  زا  تلفغ  دننکن . ور  یبلطهافر  یگدنز  هب  دنلوئـسم ، یتقو  ات  لقاال  نیلوئـسم  هن . ناتدوخ  اما  دینک ؛ دیلوت  تورث  روشک  رد  دـیناوتیم ، هچرھ  دـینک ؛

اھنیا لاـملاتیب ؛ ظـفح  هب  تبـسن  یتـالابمیب  روشک ، یاهناـسر  یاـضف  رد  نمـشد  ذوفن  زا  تلفغ  نمـشد ، ندوـب  نیمک  رد  زا  تلفغ  نمـشد ، یگنھرف  مجاـھت  زا  تلفغ 

. تسام فعض  طاقن  اھنیا  تسام ، ناھانگ 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

. نک تیانع  لماک  ترصن  ناریا  تلم  هب  داد ، یھاوخ  ترصن  اھنآ  هب  هک  یاهدومرف  هدعو  دوخ  صلاخ  ناگدنب  هب  هک  نانچنآ  اراگدرورپ !

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

اھنآ زا  یتینما -  یاھهنیمز  رد  هچ  یسایس ، یاھهنیمز  رد  هچ  یایناطیش -  تسیاشان و  تکرح  هک  نیا  زا  میرادیم  رذحرب  ار  یئاکیرمآ  نیلوئسم  رضاح  لاح  رد  ام  هتبلا 

مدرم روفنم  هچنانچ  رگا  اھنآ  میراد . نامدوخ  مدرم  هب  ور  ام  دنراد ، ناشدوخ  مدرم  هب  تشپ  هچنانچ  رگا  اھنآ  تسا . رادیب  تسا ، هدـنز  یمالـسا  یروھمج  دـننادب  دـنزب . رس 

دراوم یهمھ  رد  زورما و  مدرم ، میظع  تاعامتجا  نیا  تسا . سکعب  هیضق  یمالسا  یروھمج  رد  تسا -  روجنیا  هیضق  هک  دنتـسھ -  ناشتیرثکا  روفنم  دنتـسھ ، ناشدوخ 

رکیپ کـی  اـجنیا  دـننادب  میتسھ . یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و  نازابرـس  همھ  میتـلم ، وزج  همھ  میتـسھ ، هنحـص  رد  همھ  اـم  تسا . مدرم  خـسار  مزع  یهدـنھدناشن  رگید ،

. دنریگیم جاب  دعب  دنروآیم ، راشف  دـننک  لایخ  رگا  تساطخ  میھدـیمن . یـسک  هب  مھ  جاب  داتـسیا و  دـھاوخ  یاهئطوت  رھ  لباقم  رد  تسا ، یمکحتـسم  دـحتم  یهچراپکی 

سار رد  مدرم  هب  یکتم  ریغ  فیعـض و  یاھمدآ  دننکیم ، ادیپ  ار  یتلود  کی  تسا ؛ نیمھ  یللملانیب  ربکتـسم  یاھتردق  جئار  یاھراک  زا  تساھتردـق . لومعم  راک  نیا ، هتبلا 

هب هک  هداد  ناشن  لاس  ود  یـس و  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  دـنریگیم . جاب  اھنآ  زا  سپـس  دـننکیم ، تسرد  یاهعیاش  کی  دـنروآیم ، یراشف  کـی  اـھنآ  هب  دـنیاھتلود ؛ نیا 

انامیا و الا  مھداز  ام  هلوسر و  قدـص هللا و  هلوسر و  اندـعو هللا و  ام  اذـھ  اولاق  بازحالا  نونموملا  ار  اـمل  و  « ؛ دـنکیمن رثا  وا  یور  مھ  اـھراشف  نیا  داد ، دـھاوخن  جاـب  یـسک 

میمھفیم مینکیم ، هدھاشم  نامدوخ  هب  تبـسن  ملاع  نیطایـش  نیرتثیبخ  فرط  زا  ار  اھهئطوت  اھتنطیـش و  نیا  مینکیم ، هظحالم  ار  اھراشف  نیا  یتقو  ام  ( ١ «.) امیلست

هلباقم امـش  اب  ناورجک  اھناطیـش و  دـینک ، تکرح  میقتـسم  هار  رد  یتقو  هک  دوب  هدومرف  هدـعو  ادـخ  هلوسر .» اندـعو هللا و  ام  اذـھ   » میئوگیم تسا ؛ تسار  یھلا  یهدـعو 

الا مھداز  ام  و  . » تسا تسار  ادخ  نخـس  هلوسر ؛» قدـص هللا و  و  . » دوب هتفگ  ام  هب  نآرق  تایآ  دوب ، هدومرف  ام  هب  البق  ادـخ  ار  نیا  تسا . شاهنومن  نیا  هللامسب ، دـننکیم ؛

ترـصن ار  ادخ  نید  دنک ، ترـصن  ار  ادخ  سک  رھ  ( ٢ «.) هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  : » تسا هدومرف  دنوادخ  دـنکیم . رتشیب  یھلا  یهدـعو  هب  ار  ام  نامیا  نیا ، امیلـست ؛» انامیا و 

. تسا ناریا  زیزع  تلم  راظتنا  رد  نیا  دینادب  و  درک . دھاوخ  زوریپ  ترصن و  ار  وا  انیقی  ادخ  دنک ، ترصن  ار  یھلا  یاھنامرآ  دنک ، ترصن  ار  ادخ  هار  دنک ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

رس اھنآ  زا  یتینما -  یاھهنیمز  رد  هچ  یسایس ، یاھهنیمز  رد  هچ  یایناطیش -  تسیاشان و  تکرح  هک  نیا  زا  میرادیم  رذحرب  ار  یئاکیرمآ  نیلوئـسم  رـضاح  لاح  رد  ام 

مدرم روفنم  هچنانچ  رگا  اھنآ  میراد . ناـمدوخ  مدرم  هب  ور  اـم  دـنراد ، ناـشدوخ  مدرم  هب  تشپ  هچناـنچ  رگا  اـھنآ  تسا . رادـیب  تسا ، هدـنز  یمالـسا  یروھمج  دـننادب  دـنزب .

دراوم یهمھ  رد  زورما و  مدرم ، میظع  تاعامتجا  نیا  تسا . سکعب  هیضق  یمالسا  یروھمج  رد  تسا -  روجنیا  هیضق  هک  دنتـسھ -  ناشتیرثکا  روفنم  دنتـسھ ، ناشدوخ 

رکیپ کـی  اـجنیا  دـننادب  میتسھ . یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و  نازابرـس  همھ  میتـلم ، وزج  همھ  میتـسھ ، هنحـص  رد  همھ  اـم  تسا . مدرم  خـسار  مزع  یهدـنھدناشن  رگید ،

. دنریگیم جاب  دعب  دنروآیم ، راشف  دـننک  لایخ  رگا  تساطخ  میھدـیمن . یـسک  هب  مھ  جاب  داتـسیا و  دـھاوخ  یاهئطوت  رھ  لباقم  رد  تسا ، یمکحتـسم  دـحتم  یهچراپکی 

سار رد  مدرم  هب  یکتم  ریغ  فیعـض و  یاھمدآ  دننکیم ، ادیپ  ار  یتلود  کی  تسا ؛ نیمھ  یللملانیب  ربکتـسم  یاھتردق  جئار  یاھراک  زا  تساھتردـق . لومعم  راک  نیا ، هتبلا 

هب هک  هداد  ناشن  لاس  ود  یـس و  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  دـنریگیم . جاب  اھنآ  زا  سپـس  دـننکیم ، تسرد  یاهعیاش  کی  دـنروآیم ، یراشف  کـی  اـھنآ  هب  دـنیاھتلود ؛ نیا 

انامیا و الا  مھداز  ام  هلوسر و  قدـص هللا و  هلوسر و  اندـعو هللا و  ام  اذـھ  اولاق  بازحالا  نونموملا  ار  اـمل  و  « ؛ دـنکیمن رثا  وا  یور  مھ  اـھراشف  نیا  داد ، دـھاوخن  جاـب  یـسک 

میمھفیم مینکیم ، هدـھاشم  نامدوخ  هب  تبـسن  ملاع  نیطایـش  نیرتثیبخ  فرط  زا  ار  اـھهئطوت  اھتنطیـش و  نیا  مینکیم ، هظحـالم  ار  اـھراشف  نیا  یتقو  اـم  امیلـست .»

هلباقم امـش  اب  ناورجک  اھناطیـش و  دـینک ، تکرح  میقتـسم  هار  رد  یتقو  هک  دوب  هدومرف  هدـعو  ادـخ  هلوسر .» اندـعو هللا و  ام  اذـھ   » میئوگیم تسا ؛ تسار  یھلا  یهدـعو 

الا مھداز  ام  و  . » تسا تسار  ادخ  نخـس  هلوسر ؛» قدـص هللا و  و  . » دوب هتفگ  ام  هب  نآرق  تایآ  دوب ، هدومرف  ام  هب  البق  ادـخ  ار  نیا  تسا . شاهنومن  نیا  هللامسب ، دـننکیم ؛

، دنک ترصن  ار  ادخ  نید  دنک ، ترـصن  ار  ادخ  سک  رھ  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  : » تسا هدومرف  دنوادخ  دنکیم . رتشیب  یھلا  یهدعو  هب  ار  ام  نامیا  نیا ، امیلـست ؛» انامیا و 

. تسا ناریا  زیزع  تلم  راظتنا  رد  نیا  دینادب  و  درک . دھاوخ  زوریپ  ترصن و  ار  وا  انیقی  ادخ  دنک ، ترصن  ار  یھلا  یاھنامرآ  دنک ، ترصن  ار  ادخ  هار 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رگید اکیرمآ و  رد  یمدرم  قیمع  یاھـضارتعا  قارع ، ناتـسناغفا و  ردیپردیپیاھیماکان  یداصتقا ، یاـھیراتفرگ  دنرتفیعـض . هشیمھ  زا  زورما  مزینویھـص ، اـکیرمآ و  برغ و 

نیرحب و نمی و  رد  مدرم  یهناریلد  یاـھمایق  ناـنبل ، نیطـسلف و  مدرم  یاـھیناشفناج  تازراـبم و  تسا -  هدـش  رتهدرتـسگ  زورهبزور  نآ  یهـنماد  هـک  یبرغ -  یاـھروشک 

رد نموم  ناـنز  نادرم و  تسا . دـیدج  یبـالقنا  یاـھروشک  هژیوب  یمالـسا و  تما  یارب  یگرزب  یاـھتراشب  لـماح  همھ  همھ و  اـکیرمآ ، ذوـفن  ریز  یاـھروشک  زا  رگید  یخرب 

یادخ هب  اھتضھن  ناورشیپ  صاوخ و  دنربب . ار  هرھب  نیرتشیب  یمالسا ، للملانیب  تردق  لیکشت  یارب  تصرف  نیا  زا  یبیل ، سنوت و  رصم و  رد  هژیوب  مالسا و  ناھج  رـسارس 

، تسوا ترصن  زاسهنیمز  یھلایاضر و  یهیام  هک  دوخ ، راگدنام  تاراختفا  اب  ار  یمالسا  تما  خیرات  یهدوشگهزات  یهحفص  دننک و  دامتعا  وا  ترصن  یهدعو  هب  لکوت و  گرزب 

. دنزاس نیزم 

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

؟ تسیچ ادخ  هب  نظوس  دنراد . ادخ  هب  نظوس  دـنرادن ؛ نظنسح  وا  هب  هک  ار  یناسک  نآ  دـنکیم  تمالم  لاعتم  دـنوادخ  میـشاب . هتـشاد  نظنسح  دـیاب  لاعتم  یادـخ  هب 

انیف اودـھاج  نیذـلا  : » تسا هدوـمرف  هک  نیا  اـی  تسا ؛ عـقاو  فـالخ  هرـصنی ،» نم  نرـصنیل هللا  و  : » تسا هدوـمرف  هک  نیا  دـنک  لاـیخ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ادـخ  هـب  نظوـس 

اب نیناظلا  تاکرشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  نیقفانملا و  بذعی  و  : » دیامرفیم حتف  یهروس  رد  لاعتم  یادخ  تقو  نآ  تسا . یریذپفلخت  یهدعو  انلبـس ،» مھنیدھنل 

مھنعل و مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  : » دیامرفیم دعب  دنراد . نظوس  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  تاقفانم  نیقفانم و  تاکرشم و  نیکرـشم و  تیـصوصخ  وسلا ؛» نظ 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 32 
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نم لوبق  دروم  یاھـشزرا  یاـیحا  یارب  نم ، نید  دربـشیپ  یارب  نم ، یارب  رگا  تسا : هتفگ  لاـعتم  یادـخ  تشاد . نظوس  ادـخ  هب  دـیابن  اریـصم .» تئاـس  منھج و  مھل  دـعا 

هب نموم  هک  یـسک  رھ  اونما ؛» نیذلا  نع  عفادی  نا هللا  : » تسا هدومرف  تسا . یھلا  یهدعو  نیا  تسا ، تسار  نیا  منکیم . کمک  امـش  هب  نم  دینک ، مادـقا  دـینک ، تکرح 

رطاخ هب  نیا  ارچ ؟ دنوشیم -  هل  دنراد  نیربکتسم  دگل  ریز  هک  ینینموم  هدرکن -  عافد  اھنآ  زا  ادخ  دنتـسھ ، ایند  رد  نینموم  زا  یلیخ  بخ ، دنکیم . عافد  وا  زا  ادخ  تسادخ ،

مزال شالت  تسا ، مزال  تدـھاجم  نیارباـنب  هدـشن . مادـقا  هدـشن ، ماـیق  هدـشن ، تکرح  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا ؛ هدـشن  لـمع  یھلا  رگید  یاھتنـس  هب  هک  تسا  نیا 

اب دـیاب  ناـمیا  نیا  دریگیمن . ار  اـجنیا  رگید  اونما » نیذـلا  نع  عفادـی   » نآ دوشیم ؛ لامدـگل  هتبلا  درکن ، تدـھاجم  درکن ، شـالت  اـما  دوب ، ادـخ  هب  نموم  رگا  یتـلم  کـی  تسا .

مادقا دیاب  درک ، تکرح  دیاب  هک  تسا  نیا  هللالیبس » یف  اودھاج  اورجاھ و  نیذلا  و   » یانعم درک . دھاوخ  یلمع  ار  هدـعو  نآ  لاعتم  یادـخ  تقو  نآ  دـشاب ، هارمھ  تدـھاجم 

. دنکیم نآ  فقو  ار  دوخ  رمع  نموم  کی  هک  تسا  یسدقم  یهزرابم  نامھ  نیا  تفرگ . میمصت  دیاب  درک ،

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ترابع هک  یللملانیب ، یروتاتکید  یناھج و  یروتاتکید  هیلع  مایق  یارب  تسا  یاهمدقم  نیا  تسا ؛ هدش  مایق  هتسباو  یاھیروتاتکید  هیلع  یمالسا  یاھروشک  رد  زورما 

اکیرمآ یروتاتکید  رد  تسا  مسجتم  یللملانیب  یروتاتکید  یللملانیب و  دادبتسا  زورما  یرابکتسا . یاھتردق  یتسینویھـص و  ثیبخ  دساف و  یهکبـش  یروتاتکید  زا  تسا 

امش هچنآ  دننکیم . یروتاتکید  دنراد  ایند  یهمھ  رد  نوگانوگ  یاھرازبا  اب  فلتخم و  یاھـشور  اب  اھنیا  زورما  یتسینویھـص . کانرطخ  یناطیـش و  یهکبـش  اکیرمآ و  ناوریپ  و 

هب تدشب  نآ  یهزیگنا  رگید  یاھروشک  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نیرحب  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نمی  رد  دیداد ، ماجنا  یبیل  رد  دیداد ، ماجنا  سنوت  رد  دیداد ، ماجنا  رصم  رد 

تسا ترابع  متفگ ، هک  یایخیرات  چیپ  نیا  دھدیم . راشف  ار  تیرشب  دراد  تسا  نرق  ود  هک  تسا  یرـضم  کانرطخ و  یروتاتکید  نیا  اب  یهزرابم  زا  یئزج  تسا ، هدمآ  دوجو 

. دینکن داعبتسا  دمآ ؛ دھاوخ  شیپ  نیا  یھلا ؛ یونعم و  یاھشزرا  تیمکاح  اھتلم و  یدازآ  هب  یایروتاتکید  نینچ  یهرطیس  زا  لوحت  زا 

یداع و هاگن  رد  تسا  نکمم  درک . دھاوخ  ترصن  ار  امـش  دیدرک ، ترـصن  ار  وا  رگا  هک  دنکیم  دیکات  لاعتم  یادخ  ( ١ «.) هرصنی نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک تسا  یھلا  یهدعو  نیا 

هک دـیدرکیم  رکف  ایآ  نیا  زا  لبق  هام  هس  ود  لاس و  کی  رد  امـش  داتفا . قافتا  دـمآیم و  رظن  هب  دـیعب  اـھزیچ  زا  یلیخ  اـما  دـیایب ؛ رظن  هب  دـیعب  یداـم ، تابـساحم  رب  ینتبم 

اما دندرکیم ؛ داعبتـسا  یرایـسب  دـش ، دـھاوخ  طقاس  کرابم  دـساف  یهتـسباو  میژر  هک  دـشیم  هتفگ  یناسک  هب  زور  نآ  رگا  دورب ؟ نیب  زا  دوش و  لیلذ  روجنیا  رـصم  توغاط 

رد هک  تفگیم  یـسک  رگا  دـندرکیمن . رواب  رثکا  تسویپ ، دـھاوخ  عوقو  هب  بیجع  ثداوح  نیا  اـقیرفآ  لامـش  رد  هک  درکیم  اـعدا  نیا  زا  لـبق  لاـس  ود  یـسک  رگا  داـتفا . قاـفتا 

قافتا اھنیا  اما  درکیمن ؛ رواب  یـسک  دـنھدب ، تسکـش  ار  یتسینویھـص  زھجم  شترا  یتسینویھـص و  میژر  تسناوت  دـنھاوخ  نموم  ناوج  هورگ  کـی  ناـنبل ، لـثم  یروشک 

دنک و تمواقم  لاس  ود  یـس و  تسناوت  دـھاوخ  دـشیم ، لامعا  وا  هیلع  برغ  قرـش و  زا  هک  ینمـشد  همھ  نیا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تفگیم  یـسک  رگا  داتفا .

هیا نوکتل  مکنع و  ساـنلا  یدـیا  فک  هذـھ و  مکل  لـجعف  اھنوذـخات  هریثـک  مناـغم  مکدـعو هللا  . » داـتفا قاـفتا  اـما  درکیمن ؛ رواـب  یـسک  دورب ، رتوـلج  دوـش و  رتیوـق  زورهبزور 

نآ دـھدیم . ناشن  ام  هب  دراد  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  قح  یهقئاف  تردـق  زا  یئاھهناشن  اھنیا  تسا ؛ یھلا  تیآ  اھیزوریپ  نیا  ( ٢ «.) امیقتسم اطارص  مکیدھی  نینموملل و 

نیذلاو « ؛ دھدیم ناشن  ام  هب  مھ  ار  هار  لاعتم  یادخ  تسا . یعطق  یھلا  ترـصن  مینک ، نادـیم  دراو  ار  نامدوخ  یدوجوم  ام  هک  یتقو  نآ  دـنیایب ، نادـیم  هب  مدرم  هک  یتقو 

. میشاب نادیم  رد  ام  هک  تسا  نیا  شطرش  دناسریم ؛ یلاع  فادھا  هب  مھ  دنکیم ، کمک  مھ  دنکیم ، تیادھ  مھ  ادخ ، ( ٣ «.) انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

چیھ میاهدـمآ . قئاف  اھینمـشد  رب  میاهدرک و  یگداتـسیا  میاهدرک ، هضراعم  اھینمـشد  اب  ام  هک  تسا  لاس  ود  یـس و  میراد . یدایز  تایبرجت  لاس  ود  یـس و  نیا  رد  ام 

، دنتـسناوت یراک  رھ  دنتـسناوتیمن . نوچ  دـندرکن ، یراک  رھ  دنـشاب . هدادـن  ماجنا  دـنھدب و  ماجنا  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دـنناوتب  اکیرمآ  برغ و  هک  تسا  هدوبن  یاهئطوت 

یروھمج هیلع  اھهئطوت  یهمھ  رد  مھ  نیا  زا  دـعب  دوب . دـھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  دـناهدروخ . تسکـش  تسا و  هدروخ  ناـشنھد  یوت  لـحارم  یهمھ  رد  دـندرک و 

. میرادن کش  ام  و  ام ، هب  تسا  یھلا  یهدعو  نیا  دروخ ؛ دنھاوخ  تسکش  یمالسا 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یداع و هاگن  رد  تسا  نکمم  درک . دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  دیدرک ، ترـصن  ار  وا  رگا  هک  دنکیم  دـیکات  لاعتم  یادـخ  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک تسا  یھلا  یهدـعو  نیا 

هک دـیدرکیم  رکف  ایآ  نیا  زا  لبق  هام  هس  ود  لاس و  کی  رد  امـش  داتفا . قافتا  دـمآیم و  رظن  هب  دـیعب  اـھزیچ  زا  یلیخ  اـما  دـیایب ؛ رظن  هب  دـیعب  یداـم ، تابـساحم  رب  ینتبم 

اما دندرکیم ؛ داعبتـسا  یرایـسب  دـش ، دـھاوخ  طقاس  کرابم  دـساف  یهتـسباو  میژر  هک  دـشیم  هتفگ  یناسک  هب  زور  نآ  رگا  دورب ؟ نیب  زا  دوش و  لیلذ  روجنیا  رـصم  توغاط 

رد هک  تفگیم  یـسک  رگا  دـندرکیمن . رواب  رثکا  تسویپ ، دـھاوخ  عوقو  هب  بیجع  ثداوح  نیا  اـقیرفآ  لامـش  رد  هک  درکیم  اـعدا  نیا  زا  لـبق  لاـس  ود  یـسک  رگا  داـتفا . قاـفتا 

قافتا اھنیا  اما  درکیمن ؛ رواب  یـسک  دـنھدب ، تسکـش  ار  یتسینویھـص  زھجم  شترا  یتسینویھـص و  میژر  تسناوت  دـنھاوخ  نموم  ناوج  هورگ  کـی  ناـنبل ، لـثم  یروشک 

دنک و تمواقم  لاس  ود  یـس و  تسناوت  دـھاوخ  دـشیم ، لامعا  وا  هیلع  برغ  قرـش و  زا  هک  ینمـشد  همھ  نیا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تفگیم  یـسک  رگا  داتفا .

هیا نوکتل  مکنع و  ساـنلا  یدـیا  فک  هذـھ و  مکل  لـجعف  اھنوذـخات  هریثـک  مناـغم  مکدـعو هللا  . » داـتفا قاـفتا  اـما  درکیمن ؛ رواـب  یـسک  دورب ، رتوـلج  دوـش و  رتیوـق  زورهبزور 

نآ دـھدیم . ناشن  ام  هب  دراد  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  قح  یهقئاف  تردـق  زا  یئاـھهناشن  اـھنیا  تسا ؛ یھلا  تیآ  اـھیزوریپ  نیا  امیقتـسم .» اطارـص  مکیدـھی  نینموملل و 

نیذلاو « ؛ دھدیم ناشن  ام  هب  مھ  ار  هار  لاعتم  یادخ  تسا . یعطق  یھلا  ترـصن  مینک ، نادـیم  دراو  ار  نامدوخ  یدوجوم  ام  هک  یتقو  نآ  دـنیایب ، نادـیم  هب  مدرم  هک  یتقو 

. میشاب نادیم  رد  ام  هک  تسا  نیا  شطرش  دناسریم ؛ یلاع  فادھا  هب  مھ  دنکیم ، کمک  مھ  دنکیم ، تیادھ  مھ  ادخ ، انلبس .» مھنیدھنل  انیف  اودھاج 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

چیھ میاهدـمآ . قئاف  اھینمـشد  رب  میاهدرک و  یگداتـسیا  میاهدرک ، هضراعم  اھینمـشد  اب  ام  هک  تسا  لاس  ود  یـس و  میراد . یدایز  تایبرجت  لاس  ود  یـس و  نیا  رد  ام 

، دنتـسناوت یراک  رھ  دنتـسناوتیمن . نوچ  دـندرکن ، یراک  رھ  دنـشاب . هدادـن  ماجنا  دـنھدب و  ماجنا  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دـنناوتب  اکیرمآ  برغ و  هک  تسا  هدوبن  یاهئطوت 

یروھمج هیلع  اھهئطوت  یهمھ  رد  مھ  نیا  زا  دـعب  دوب . دـھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  دـناهدروخ . تسکـش  تسا و  هدروخ  ناـشنھد  یوت  لـحارم  یهمھ  رد  دـندرک و 

. میرادن کش  ام  و  ام ، هب  تسا  یھلا  یهدعو  نیا  دروخ ؛ دنھاوخ  تسکش  یمالسا 

نیقفانملا و بذـعی  و  « ؛ دـنراد نظوس  وا  هب  هک  ار  یناسک  دـنکیم  تمـالم  لاـعتم  یادـخ  میرادـن . نظوس  لاـعتم  یادـخ  هب  اـم  مینکیمن . دـیدرت  یھلا  یهدـعو  قدـص  رد  اـم 

، لاعتم یادـخ  یهدـعو  اریـصم .» تئاس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نیناظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و 

یعطق یھلا  ترـصن  نیارباـنب  تسا -  هدرک  هصرع  دراو  ار  دوخ  تاـناکما  یهمھ  ناریا  تلم  میتسھ -  هزراـبم  یهصرع  لـخاد  مینادـیم ، دراو  نوچ  اـم  تسا . قداـص  یهدـعو 

. میشاب نانمشد  دئاکم  هجوتم  یتسیاب  ام  یهمھ  میشاب . رایشوھ  دیاب  ام  یهمھ  میشاب . رایشوھ  دیاب  اھتنم  تسا . روج  نیمھ  مھ  رگید  یاھروشک  یهمھ  رد  تسا .

. دنک داجیا  فالتخا  دنک ، یثنخ  ار  اھتکرح  دنکیم  یعس  نمشد 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

هاگن اـم  تزع  تشگزاـب  یارب  تسا . یفاـک  اـم  یاـیند  نید و  یارب  میریگب ، سرد  میھاوخب  مینک ، تقد  مینک ، زکرمت  رگا  مرکا  ربمغیپ  تیـصخش  یور  رب  اھناملـسم  اـم  زورما 

تسا . یفاک  وا  زا  نتفرگ  سرد  وا و  زا  نتفرگ  دای  دوجو و  نیا  هب  ندرک 

)...(

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 33 
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مھ اب  دیاب  میراد ، جایتحا  نامدوخ  نایم  رد  هنسح  قالخا  ملاس و  طباور  هب  دراد ، زاین  لاعتم  یادخ  هب  نانیمطا  هقث و  هب  دراد ، زاین  یملع  تفرشیپ  هب  زورما  یمالسا  تما 

مرکا ربمغیپ  تایصوصخ  نیا  یهمھ  رھظم  مینک . دروخرب  ضامغا  اب  دیاب  میشاب ، هتشاد  ملح  رگیدکی  هب  تبـسن  دیاب  مینک ، راتفر  تشذگ  اب  مھ  اب  دیاب  مینک ، راتفر  هناردارب 

اھنیا هب  ربـمغیپ ؛ زا  میریگب  سرد  تسا . ربـمغیپ  اـھنیا  رھظم  هعماـج ، داـحآ  یهمھ  هب  تبـسن  وا  تلادـع  افعـض ، اـب  وا  ددوـت  وا و  تمحر  وا ، ضاـمغا  وا ، ملح  وا ، ملع  تسا .

رگا تسا  هدومرف  تسا ؛ هدرک  هدعو  ام  هب  لاعتم  یادـخ  یھلا . یاھهدـعو  هب  نانیمطا  ادـخ ، هب  قوثو  لاعتم ، یادـخ  هب  نانیمطا  هب  میراد  جایتحا  ام  زورما  ام . میراد  جایتحا 

تاوھـش لباقم  رد  دـینکیم . ادـیپ  تسد  دوخ  فادـھا  هب  یگداتـسیا ، یهیاـس  رد  امـش  و  ( ١) دـناسریم دوصقم  هب  ار  امـش  لاعتم  یادـخ  دـینک ، شالت  رگا  دـینک ، تدـھاجم 

نآ تساھنیا  مینک . یگداتسیا  مینکن ؛ فعض  ساسحا  یناسفن  نوگانوگ  یاھهسوسو  لباقم  رد  ماقم ، لباقم  رد  لام ، لباقم  رد  مینکن ؛ ینوبز  فعض و  ساسحا  یئایند 

یهمھ رھظم  میراد ؛ جایتحا  ام  اھنیا  هب  دناسریم . یعقاو  تداعس  یتخبشوخ و  هب  ار  هعماج  کی  دشخبیم ، تزع  ار  تلم  کی  دناسریم ، لامک  جوا  هب  ار  تیرـشب  هک  یزیچ 

. تسام ربمغیپ  اھنیا 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

مھ اب  دیاب  میراد ، جایتحا  نامدوخ  نایم  رد  هنسح  قالخا  ملاس و  طباور  هب  دراد ، زاین  لاعتم  یادخ  هب  نانیمطا  هقث و  هب  دراد ، زاین  یملع  تفرشیپ  هب  زورما  یمالسا  تما 

مرکا ربمغیپ  تایصوصخ  نیا  یهمھ  رھظم  مینک . دروخرب  ضامغا  اب  دیاب  میشاب ، هتشاد  ملح  رگیدکی  هب  تبـسن  دیاب  مینک ، راتفر  تشذگ  اب  مھ  اب  دیاب  مینک ، راتفر  هناردارب 

اھنیا هب  ربـمغیپ ؛ زا  میریگب  سرد  تسا . ربـمغیپ  اـھنیا  رھظم  هعماـج ، داـحآ  یهمھ  هب  تبـسن  وا  تلادـع  افعـض ، اـب  وا  ددوـت  وا و  تمحر  وا ، ضاـمغا  وا ، ملح  وا ، ملع  تسا .

رگا تسا  هدومرف  تسا ؛ هدرک  هدعو  ام  هب  لاعتم  یادـخ  یھلا . یاھهدـعو  هب  نانیمطا  ادـخ ، هب  قوثو  لاعتم ، یادـخ  هب  نانیمطا  هب  میراد  جایتحا  ام  زورما  ام . میراد  جایتحا 

یئایند تاوھـش  لباقم  رد  دینکیم . ادیپ  تسد  دوخ  فادھا  هب  یگداتـسیا ، یهیاس  رد  امـش  دناسریم و  دوصقم  هب  ار  امـش  لاعتم  یادخ  دینک ، شالت  رگا  دینک ، تدـھاجم 

یزیچ نآ  تساھنیا  مینک . یگداتسیا  مینکن ؛ فعـض  ساسحا  یناسفن  نوگانوگ  یاھهسوسو  لباقم  رد  ماقم ، لباقم  رد  لام ، لباقم  رد  مینکن ؛ ینوبز  فعـض و  ساسحا 

اھنیا یهمھ  رھظم  میراد ؛ جایتحا  ام  اھنیا  هب  دناسریم . یعقاو  تداعـس  یتخبـشوخ و  هب  ار  هعماج  کی  دشخبیم ، تزع  ار  تلم  کی  دـناسریم ، لامک  جوا  هب  ار  تیرـشب  هک 

. تسام ربمغیپ 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

هب یگداتـسیا ، یهیاس  رد  امـش  دـناسریم و  دوصقم  هب  ار  امـش  لاعتم  یادـخ  دـینک ، شالت  رگا  دـینک ، تدـھاجم  رگا  تسا  هدومرف  تسا ؛ هدرک  هدـعو  ام  هب  لاـعتم  یادـخ 

یناسفن نوگانوگ  یاھهسوسو  لباقم  رد  ماقم ، لباقم  رد  لام ، لباقم  رد  مینکن ؛ ینوبز  فعـض و  ساـسحا  یئاـیند  تاوھـش  لـباقم  رد  دـینکیم . ادـیپ  تسد  دوخ  فادـھا 

تداعـس یتخبـشوخ و  هب  ار  هعماج  کی  دشخبیم ، تزع  ار  تلم  کی  دناسریم ، لامک  جوا  هب  ار  تیرـشب  هک  یزیچ  نآ  تساھنیا  مینک . یگداتـسیا  مینکن ؛ فعـض  ساسحا 

. تسام ربمغیپ  اھنیا  یهمھ  رھظم  میراد ؛ جایتحا  ام  اھنیا  هب  دناسریم . یعقاو 

بالقنا  / ١٣٩٠/١١/٢٣ ربھر  اب  نیطسلف  ریزوتسخن  هینھ  لیعامسا  رادید 

تسا و هدوب  ینیطـسلف  تمواـقم  یاـھهورگ  مدرم و  یگداتـسیا  هجیتن  هقطنم ، رد  یمالـسا  یرادـیب  لـلع  زا  یـشخب  یتح  نیطـسلف و  رد  ریخا  یاـھلاس  یاـھیزوریپ 

. تسا تمواقم  یگداتسیا و  نیمھ  ورگ  رد  زین  یھلا  هدعو  ققحت  هدنیآ و  یاھیزوریپ 

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تیریدم تفرگ و  رارق  روشک  سار  رد  هک  یتقو  نآ  تیمکاح -  تیریدـم و  یهزوح  رد  هچ  و  راوشد ، یهزرابم  نارود  رد  هچ  سیردـت ، ملع و  یهزوح  رد  هچ  تایح ، لوط  رد  ماما 

، ماما عولط  اب  تسا ، یندشن  دنتفگیم  همھ  هک  یگرزب  یاھراک  هک  دوب  نیمھ  یارب  دوب . میحرلا » زیزعلا  یلع  لکوت  و   » قادـصم اھنیا  یهمھ  رد  تفرگ -  هضبق  رد  ار  هعماج 

سفن و تزع  رھظم  دوخ ، هکنیا  رب  هوالع  وا  دش . ینتـسکش  اھدـس  نیا  ماما ، روضح  اب  تسین ، ینتـسکش  دـشیم  هتفگ  هک  یئاھدـس  یهمھ  دـش ؛ یندـش  اھراک  نیا 

ساسحا اب  ام  تلم  داد . مھاوخ  حیـضوت  هتکن  نیا  یهرابرد  مدرگیمرب ، هرابود  نم  هک  دوب ؛ راوگرزب  ماما  گرزب  راک  نیا ، درک . هدنز  مھ  تلم  رد  ار  تزع  حور  دوب ، یونعم  رادتقا 

، هھد دنچ  نیا  رد  ام  هک  دش  نینچ  و  درک ؛ فشک  ار  دوخ  یاھیئاناوت  درک ، فشک  ار  دوخ  تلم ، دنک . فشک  ار  دوخ  تسناوت  تخومآ ، ماما  بالقنا و  یاھـسرد  زا  هک  یتزع 

یهبلغ میدرک ؛ هدھاشم  نامدوخ  مشچ  لباقم  رد  مدیدیم ، اھباتک  رد  میدـناوخیم ، خـیرات  رد  هک  ار  یئاھزیچ  میدـید ؛ دوخ  مشچ  اب  ار  یھلا  یاھهدـعو  ققحت  زا  یرایـسب 

. میدید اھلاس  نیا  رد  ار  رگید  ثداوح  زا  یرایسب  ناربکتسم و  هوکشاب  رھاظب  یاھرصق  یداینبیب  نیربکتسم ، رب  ار  نیفعضتسم 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مھ ندوب  نموم  فرـص  تسا . هدادن  سک  چیھ  هب  تکرح  نودب  یزوریپ  یهدعو  لاعتم  یادخ  درادن . ناکما  یریذـپرطخ ، نودـب  تکرح ، نودـب  تدـھاجم ، نودـب  یزوریپ ، هتبلا 

ناربمغیپ مینکیم . یگداتـسیا  ام  ناـشنافلاخم -  هب  تسا  ناربمغیپ  فرح  نیا  ( - ١ « ) انومتیذا ام  یلع  نربصنل  و  « ؛ تسا مزال  ربص  تسا ، مزال  تدـھاجم  تسین ؛ یفاـک 

ناینوعرف قطنم  تفر ، شیپ  ناربمغیپ  فرح  تساـیند . ریگهمھ  قطنم  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  اـھنآ  هیلع  هک  یبوکرـس  همھ  نآ  اـب  ناربمغیپ  قطنم  زورما  دـندرک . یگداتـسیا 

. داد ناشن  دوخ  زا  ار  یگداتسیا  نیا  ام  تلم  تسا . مزال  یگداتسیا  تسا ، مزال  ربص  دش . دھاوخ  رتشیب  مھ  زورهبزور  یریگتھج ، نیا  تکرح و  نیا  تفرن . شیپ 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب و  دـنراد ، روـضح  هسلج  نیا  رد  رگید  یاـھروشک  زا  هک  یناـنامھیم  هب  صوـصخب  هوکـشاب ؛ یهسلج  نیا  مرتـحم  راـضح  امـش  هب  ار  گرزب  دـیع  نیا  مینکیم  ضرع  کـیربت 

فادـھا ققحت  یپ  رد  دـنداد و  رارق  ناشدوخ  راک  یهھجو  ار ، تکرح  ار ، تثعب  هک  ناریا ، گرزب  تلم  هب  مینکیم  ضرع  کیربت  نینچمھ  یمالـسا . یاھروشک  مرتحم  یارفس 

ار تداعس  تفرـشیپ و  حتف و  یهدعو  لاعتم  یادخ  هک  دندش ؛ مھ  یھلا  یهدعو  لومـشم  هللادمحب  دندیرخ و  ناج  هب  ار  تامحز  دندرک و  تدھاجم  ایبنالامتاخ ، تثعب  گرزب 

هک مالـسا ؛ تما  هب  ار  گرزب  دـیع  نیا  مینکیم  ضرع  کیربت  نینچمھ  تسا . فلخت  لـباقریغ  لاـعتم  یادـخ  یهدـعو  و  تسا ؛ هداد  دـننک ، تکرح  هار  نیا  رد  هک  یئاـھتلم  هب 

لوط رد  ناملسم  یاھتلم  ناورشیپ  ناگبخن و  نارکفنـشور و  هکنآ  زا  دعب  تسا . هلا ) هیلع و  هللایلـص   ) یدمحم نید  هب  مالـسا  تما  درکیور  هبرجت ، لاس  اھهد  زا  دعب  زورما 

هب یمالـسا  تما  لابقا  هجوت و  زورما  دـنتفایرد ، ار  اھهبرجت  نآ  ندوب  میقع  یماکان و  دـندرک و  هبرجت  ار  یبرغ  یقرـش و  یاھمسیا  اھهیعاد و  اھبتکم و  یدامتم ، یاـھلاس 

. دنوش رادروخرب  تثعب  نیا  تاکرب  زا  تیرشب  یهمھ  هک  میراودیما  تسا و  یکرابم  زور  اھنآ  یارب  زورما  تسا . ربمغیپ  تثعب  فادھا  تثعب و  نومضم 

میرک  / ٠۴/١٣٩١/٠۴ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نیا دـیزوریپ ؛ امـش  دـیھدن ، رییغت  ار  ناتدوخ  تھج  دـیھدن ، رییغت  ار  ناتدوخ  یاج  دـینک ، یگداتـسیا  دـینک ، ربص  امـش  رگا  هک  تسا  هتخومآ  اـم  هب  نآرق  هک  تسا  نیا  فرح 

نآرق سرد  نیا  دیتسھ ؛ زوریپ  امـش  کش  نودب  دینک ، تکرح  نامیا  نیا  هار  رد  دیـشاب و  هتـشاد  نامیا  اھفدھ  نیا  هب  هار و  نیا  هب  رگا  دـیوگیم  ام  هب  نآرق  تسا . نآرق  سرد 

دنھاوخ زوریپ  نمشد  یتاعالطا  یماظن و  تازیھجت  نیرتهدیچیپ  رب  دندرک ، رواب  رگا  دننک ؛ رواب  ناملسم  یاھتلم  دیاب  ار  نیا  دنریگب ، دای  ناملسم  یاھتلم  دیاب  ار  نیا  تسا ؛

تـسکش انیقی  دندرک ، دامتعا  نمـشد  دنفرت  هب  نمـشد ، دنخبل  هب  رگا  دوش ، فیعـض  لاعتم  یادـخ  هب  ناشلکوت  رگا  دـننک ، فعـض  ساسحا  رگا  دـننک ، یتسـس  رگا  دـش ؛

. دروخ دنھاوخ 

رد اھتلم ، نایم  رد  میناوتب  ام  هچرھ  اذـل  تسا . میرک  نآرق  دوخ  باـتک ، نیرتھب  هلیـسو ، نیرتھب  اھـسرد ، نیا  شرتسگ  یارب  دراد . زاـین  اھـسرد  نیا  هب  مالـسا  یاـیند  زورما 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 34 
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هب میھدب ، شرتسگ  مینک و  رـشتنم  دشاب ، هارمھ  یھلا  یهدعو  رواب  لوبق و  اب  دـشاب ، هارمھ  ربدـت  اب  هک  ار  نآرق  اب  سنا  ناملـسم ، یاھتلم  نایم  رد  نامدوخ ، تلم  نایم 

. تسا هفیظو  کی  نیا  میاهدرک ؛ کمک  اھتلم  یرادیب 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩١/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. دننک ادا  ار  مالـسا  گرزب  قح  دننک و  هللااشنا اا  ار  تلم  نیا  گرزب  قح  هک  دـھدب  قیفوت  نیلوئـسم  داحآ  یهمھ  هب  ام ، هب  امـش ، هب  لاعتم  دـنواخ  هللااشنا  هک  میراودـیما 

یهدعو درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  یھلا  یهدعو  املـسم  درادن و  یفلخت  چیھ  یھلا  یهدعو  تسا و  هدومرف  هدعو  لاعتم  یادخ  دش . دـیھاوخ  مھ  قفوم  هک  دیـشاب  نئمطم 

دنکیم یریگتسد  ار  اھنآ  مھ  دنکیم ، ناشتیادھ  مھ  دنکیم ، کمک  اھنیا  هب  مھ  لاعتم ، یادخ  دننکیم ، شالت  قح  هار  رد  هک  یناسک  تسا . قح  لھا  قح و  ترـصن  یھلا ،

نیا فلتخم  یاھشخب  رد  ماظن  هاگتـسد  نالوئـسم  نانکراک و  میظع  داوس  نیا  نیلوئـسم ، ناریا ، تلم  راک  مھ  زورما  دناسرب . فدھ  هب  ار  اھنآ  هک  تسا  هدش  نماض  مھ  و 

. دشخبب تکرب  مھ  لاعتم  یادخ  میراودیما  تسا ؛ هناقداص  یاھشالت  ناشاھشالت  و  بوخ ، رایسب  یاھتین  ناشاھتین  افاصنا  تسا .

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یهدعو تسا و  یھلا  یهدعو  نیا  درک ؛ دھاوخ  کمک  وا  هب  ادخ  ادخ ، هار  رد  ادخ و  یارب  دـنک  یگداتـسیا  یتلم  کی  رگا  تسا . یگداتـسیا  رطاخ  هب  ناریا  تلم  یاھتفرـشیپ 

. تسا ریذپانفلخت  یھلا 

ناگدازآ  / ٢۵/١٣٩١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هجاوم مئاد  مینکیم ، یگدنز  ایند  رد  هک  یلاس  هد  دنچ  نیا  نامیویند ، هاتوک  یگدنز  نارود  رد  ام  هرخالاب  تسا . یھلا  تنس  تربع و  یهلئسم  تراسا ،]  ] هیـضق رگید  دعب 

اب شلاچ  ناطیش ، اب  شلاچ  ینورد ، یاھشلاچ  یمالسا ، بالقنا  عضو  رد  نکیل  تسھ ؛ ینوگانوگ  یاھشلاچ  تسین . اکیرمآ  رابکتـسا و  اب  شلاچ  هشیمھ  میـشلاچ . اب 

یزور نآ  دیاش  میراد . جایتحا  یھلا  تنـس  نیا  رد  قمعت  لمات و  تربع و  هب  ام  تسھ . مھ  رابکتـسا  ناھاوخهدایز و  نابلطراصحنا و  نارگهطلـس و  اب  شلاچ  و  هراما ، سفن 

وا یور  هب  یدیما  یهچیرد  رھاظ  بسح  هب  درکیم ، یگدنز  اھهجنکش  نآ  اب  لولس  نآ  رد  ای  تیعـضو ، نآ  اب  هاگودرا  نآ  رد  ناملـسم  ناوج  یناریا ، یلیمحت  گنج  ریـسا  هک 

، دینک هاگن  ار  تیعقاو  زورما  دشاب . هتشادن  ندش  هتشک  گرم و  زج  یماجنارس  ای  دشکب  لوط  یرتشیب  یاھلاس  تسا  نکمم  تیعـضو  نیا  هک  درکیم  روصت  دیاش  دوبن ؛ زاب 

. تسا یھلا  یهدعو  قدص  یتسار و  یتسرد و  یهناشن  نیا  تسا ؛ تربع  کی  نیا  دیئاجک ؟ امش  دنیاجک ، اھنآ  تسا ؛ هداتفا  یقافتا  هچ  دینیبب 

یانعم ( ١ «،) زیزع یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » دیامرفیم رگا  مینک ؛ ادیپ  قیمع  داقتعا  رواب و  یھلا  یاھهدعو  ندوب  تسار  هب  میروایب ؛ نامیا  یھلا  یهدـعو  هب 

اب تسا  هجاوم  اـکیرمآ  لـباقم  رد  ناریا  تلم  زورما  راـشف ، نآ  اـب  دـیدوب  هجاوـم  یثـعب  روماـم  اـی  نادـنز  سیئر  اـی  هجنکـش  روماـم  لـباقم  رد  امـش  زور  نآ  مینک . کرد  ار  نیا 

ار اھنآ  لاعتم  دنوادخ  دنرادن ، رواب  ار  ادخ  یهدعو  هک  یناسک  نآ  تسا . تسار  ادخ  یهدعو  زیزع .» یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  و  . » تسا هیضق  نامھ  یئاھشلاچ ؛

رگا تسھ . ناریا  تلم  یارب  هلئـسم  نیمھ  مھ  زورما  تسا . قح  ادخ  یهدـعو  ( ٢ .) دروآیم باسح  هب  دوخ  تمحر  تحاس  زا  یهداتفارود  نوعلم و  ار  اـھنآ  دـنادیم ، دورطم 

تربع کی  نیا  تسا ؛ ناریا  تلم  اب  یزوریپ  اعطق  دـیدرک -  لمع  طئارـش  نیا  هب  تراسا  نارود  رد  امـش  هک  نانچمھ  مینک -  لمع  هتفگ ، لاعتم  یادـخ  هک  هچنآ  طئارـش  هب  ام 

. تسا

، دـندش مادـعا  ناشدوخ  دـنداتفا ، خـیرات  نادهلابز  هب  ناشدوخ  درک ، میھاوخ  مادـعا  ار  امـش  دـنتفگیم  ای  دـینامب ، نادـنز  نیا  رد  دـیاب  دـبا  اـت  دـنتفگیم  امـش  هب  هک  یئاـھنآ 

ار سرد  نیا  هتشذگ  رد  ام  مھ  رگید  راب  کی  تسا . سرد  نیا  دینکیم ؛ یگدنز  دیراد  تزع  اب  زارفارـس و  یمالـسا ، یروھمج  رد  هللادمحب  زورما  امـش  دندش ؛ دوبان  ناشدوخ 

، دینکیم یگداتـسیا  دوخیب  شفرد ،» تسا و  تشم  ، » اقآ دنتفگیم  یناسک  دوب ؛ دایز  اھراشف  توغاط ، نارود  رد  قانتخا ، نارود  رد  میدرکیمن . رواب  ناماھیـضعب  میتشاد .

هک دروآ  شیپ  ار  یاهثداح  لاعتم  یادخ  ( ٣ «.) رظتنی نم  مھنم  هبحن و  یـضق  نم  مھنمف  هیلع  اودھاع هللا  ام  اوقدص  ، » هن دنتفگیم  مھ  یاهدع  کی  دـینکیم ؛ تمواقم  دوخیب 

، دننادیم تابث  یهریزج  ار  نآ  اھیئاکیرمآ  هچنآ  هک  درکیمن  رواب  یسک  درکیمن . رواب  یسک  مھ  ایند  رد  درکیمن ، رواب  یـسک  ناریا  رد  هکنیا  هن  درکیمن ؛ رواب  سک  چیھ  ایند  رد 

. دوش یھتنم  ناشنارودزم  لامع و  سیلگنا و  یاوزنا  هب  رابکتسا ، یاوزنا  هب  اکیرمآ ، یاوزنا  هب  تیاھن  رد  هک  دوشب  ینافوط  شوختسد  روجنیا 

ناگدازآ  / ٢۵/١٣٩١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسین اکیرمآ  رابکتـسا و  اب  شلاـچ  هشیمھ  میـشلاچ . اـب  هجاوم  مئاد  مینکیم ، یگدـنز  اـیند  رد  هک  یلاـس  هد  دـنچ  نیا  ناـمیویند ، هاـتوک  یگدـنز  نارود  رد  اـم  هرخـالاب 

نابلطراصحنا و نارگهطلـس و  اب  شلاچ  و  هراما ، سفن  اب  شلاچ  ناطیـش ، اـب  شلاـچ  ینورد ، یاھـشلاچ  یمالـسا ، بـالقنا  عضو  رد  نکیل  تسھ ؛ ینوگاـنوگ  یاھـشلاچ 

نآ رد  ناملسم  ناوج  یناریا ، یلیمحت  گنج  ریسا  هک  یزور  نآ  دیاش  میراد . جایتحا  یھلا  تنس  نیا  رد  قمعت  لمات و  تربع و  هب  ام  تسھ . مھ  رابکتـسا  ناھاوخهدایز و 

تسا نکمم  تیعضو  نیا  هک  درکیم  روصت  دیاش  دوبن ؛ زاب  وا  یور  هب  یدیما  یهچیرد  رھاظ  بسح  هب  درکیم ، یگدنز  اھهجنکش  نآ  اب  لولس  نآ  رد  ای  تیعضو ، نآ  اب  هاگودرا 

امـش دـنیاجک ، اھنآ  تسا ؛ هداتفا  یقافتا  هچ  دـینیبب  دـینک ، هاگن  ار  تیعقاو  زورما  دـشاب . هتـشادن  ندـش  هتـشک  گرم و  زج  یماجنارـس  ای  دـشکب  لوط  یرتشیب  یاـھلاس 

. تسا یھلا  یهدعو  قدص  یتسار و  یتسرد و  یهناشن  نیا  تسا ؛ تربع  کی  نیا  دیئاجک ؟

نیا یانعم  زیزع ،» یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » دیامرفیم رگا  مینک ؛ ادیپ  قیمع  داقتعا  رواب و  یھلا  یاھهدعو  ندوب  تسار  هب  میروایب ؛ نامیا  یھلا  یهدعو  هب 

اب تـسا  هجاوـم  اـکیرمآ  لـباقم  رد  ناریا  تـلم  زورما  راـشف ، نآ  اـب  دـیدوب  هجاوـم  یثـعب  روماـم  اـی  نادــنز  سیئر  اـی  هجنکــش  روماـم  لـباقم  رد  امــش  زور  نآ  مـینک . کرد  ار 

ار اھنآ  لاعتم  دنوادخ  دنرادن ، رواب  ار  ادخ  یهدعو  هک  یناسک  نآ  تسا . تسار  ادخ  یهدعو  زیزع .» یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  و  . » تسا هیضق  نامھ  یئاھشلاچ ؛

هب ام  رگا  تسھ . ناریا  تلم  یارب  هلئسم  نیمھ  مھ  زورما  تسا . قح  ادخ  یهدعو  دروآیم . باسح  هب  دوخ  تمحر  تحاس  زا  یهداتفارود  نوعلم و  ار  اھنآ  دنادیم ، دورطم 

. تسا تربع  کی  نیا  تسا ؛ ناریا  تلم  اب  یزوریپ  اعطق  دیدرک -  لمع  طئارش  نیا  هب  تراسا  نارود  رد  امش  هک  نانچمھ  مینک -  لمع  هتفگ ، لاعتم  یادخ  هک  هچنآ  طئارش 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تئیھ رد  مالسا  یتقو  نوچ  ارچ ؟ دورن . راک  هب  میظع  تکرح  نیا  یارب  یمالسا » یرادیب   » ناونع دننکیم  یعـس  دنـسرتیم ؛ یمالـسا » یرادیب   » یهملک زا  نانمـشد  هتبلا 

زا دنسرتیمن ؛ یرگیفارشا  داسف و  رد  قرغ  مالسا  زا  دنسرتیمن ؛ رالد  یهدرب  مالسا  زا  اھنیا  دزرلیم . اھنیا  نت  دنکیم ، ادیپ  روھظ  زورب و  دوخ  یعقاو  یهراوق  رد  دوخ ، یقیقح 

، ادخ هب  لکوت  مالسا  مدرم ، یهدوت  مالـسا  مادقا ، مالـسا  لمع ، مالـسا  زا  اما  دنـسرتیمن ؛ دشاب ، هتـشادن  مدرم  یهدوت  رد  لمع و  رد  یئاھتنا  دادتما و  هک  یمالـسا  مسا 

ملاع نیربکتسم  دوشیم ، ادیپ  مالسا  نیا  زا  یناشن  دیآیم ، مالسا  نیا  مسا  یتقو  دنسرتیم . هرـصنی ،» نم  نرـصنیل هللا  و  : » دومرف هک  یھلا  دعو  هب  نظ  نسح  مالـسا 

یمالـسا یرادـیب  کی  نیا  ریخن ، میدـقتعم  ام  یلو  دـشاب . یمالـسا  یرادـیب  ناونع  دـنھاوخیمن  اذـل  هروسق - » نم  ترف  هرفنتـسم . رمح  مھناـک   - » دـنزرلیم ناـشدوخ  هب 

. دننک فرحنم  شدوخ  هار  زا  ار  نآ  دنناوتیمن  نانمشد  مھ  اھیناسآ  نیا  هب  تسا ، هدرک  ادیپ  دادتما  تسا ، هدرک  ادیپ  خوسر  و  تسا ، یقیقح  یرادیب  تسا ،

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

: درک یحو  یـسوم  ترـضح  ردام  هب  لاعتم  یادخ  دنکیم . ارجا  تدمهاتوک  رد  ار  اھهدعو  نیا  زا  یخرب  دنک ، صرق  هدنیآ  یاھهدـعو  ققحت  هب  ار  اھلد  هکنیا  یارب  لاعتم  یادـخ 

هب ار  وا  مھ  مینادرگیمرب ، وت  هب  مھ  شابن -  نارگن  زادـنیب -  اـیرد  رد  ار  هچب  داد : هدـعو  اـت  ود  ( ١ «.) نیلـسرملا نم  هولعاج  کیلا و  هودار  انا  : » دومرف دـعب  میلا .» یف  هیقلاف  »

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 35 
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رصق رد  یـسوم  ترـضح  هک  دعب  دندوب . شراظتنا  رد  لیئارـساینب  نرق -  دنچ  دیاش  یدامتم -  یاھلاس  هک  دوب  یتوبن  نامھ  مھ  توبن  نآ  میناسریم . لاسرا  توبن و  ماقم 

ققحت شیارب  ار  یلوا  یهدـعو  نیا  ( ٢ (؛» قح دـعو هللا  نا  ملعتل  نزحت و  اھنیع و ال  رقت  یک  هما  یلا  هانددرف  : » دـیامرفیم لاـعتم  یادـخ  تشگرب ، رداـم  شوغآ  هب  ینوعرف 

. دش دھاوخ  ققحم  مھ  مود  یهدعو  نآ  تسا ؛ تسرد  ادخ  یهدعو  دنادب  ات  میدنادرگرب  میداد ،

چیھ زور  نآ  دـینادب  زیزع ! یاھناوج  تسا . هتفرگ  ماجنا  یگرزب  یاھراک  تسا ، هدرک  ققحم  ار  یرایـسب  یاھهدـعو  تسا ؛ هدرک  راـتفر  یروجنیا  ناریا  تلم  اـب  لاـعتم  یادـخ 

. دربب نیب  زا  ار  نآ  دھاوخب  ناسنا  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  داد ، ناکت  ار  یتنطلس  یتوغاط  ماظن  دوشب  درکیمن  رواب  سک 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

: درک یحو  یـسوم  ترـضح  ردام  هب  لاعتم  یادخ  دنکیم . ارجا  تدمهاتوک  رد  ار  اھهدعو  نیا  زا  یخرب  دنک ، صرق  هدنیآ  یاھهدـعو  ققحت  هب  ار  اھلد  هکنیا  یارب  لاعتم  یادـخ 

ماقم هب  ار  وا  مھ  مینادرگیمرب ، وت  هب  مھ  شابن -  نارگن  زادنیب -  ایرد  رد  ار  هچب  داد : هدعو  ات  ود  نیلـسرملا .» نم  هولعاج  کیلا و  هودار  انا  : » دومرف دـعب  میلا .» یف  هیقلاف  »

رـصق رد  یـسوم  ترـضح  هک  دـعب  دـندوب . شراظتنا  رد  لیئارـساینب  نرق -  دـنچ  دـیاش  یداـمتم -  یاـھلاس  هک  دوب  یتوبن  ناـمھ  مھ  توبن  نآ  میناـسریم . لاـسرا  توبن و 

، میداد ققحت  شیارب  ار  یلوا  یهدعو  نیا  قح ؛» دعو هللا  نا  ملعتل  نزحت و  اھنیع و ال  رقت  یک  هما  یلا  هانددرف  : » دیامرفیم لاعتم  یادخ  تشگرب ، ردام  شوغآ  هب  ینوعرف 

. دش دھاوخ  ققحم  مھ  مود  یهدعو  نآ  تسا ؛ تسرد  ادخ  یهدعو  دنادب  ات  میدنادرگرب 

چیھ زور  نآ  دـینادب  زیزع ! یاھناوج  تسا . هتفرگ  ماجنا  یگرزب  یاھراک  تسا ، هدرک  ققحم  ار  یرایـسب  یاھهدـعو  تسا ؛ هدرک  راـتفر  یروجنیا  ناریا  تلم  اـب  لاـعتم  یادـخ 

نیرتروفنم یتوغاط  ماظن  هک  دـینیبیم  امـش  زورما  دربب . نیب  زا  ار  نآ  دـھاوخب  ناسنا  هک  نیا  هب  دـسرب  هچ  داد ، ناکت  ار  یتنطلـس  یتوغاط  ماظن  دوشب  درکیمن  رواب  سک 

یهربنچ ریز  زا  ناریا  تسا  نکمم  هک  دنتفگیم  رگا  زور  نآ  دش . هتخادنا  خیرات  ینادهلابز  هب  فورعم -  لوق  هب  دـش و -  هلازا  یلکب  هک  ناریا  زا  تسا ؛ مالـسا  یایند  رد  اھماظن 

یاھتسایس یهمھ  روشک ، روما  یهمھ  تسین . نکمم  یزیچ  نینچ  دنتفگیم  نیقی  عطق و  روط  هب  دنتـسنادیم ، ار  روشک  لئاسم  هک  یئاھنآ  دوش ، جراخ  اکیرمآ  یهطلس 

دورب الاب  رادقم  نیا  تفن  تمیق  دشابن ؛ یسک  هچ  دشاب ، هناخترازو  نالف  ریزو  یسک  هچ  دندرکیم : تلاخد  تایئزج  رد  یتح  یھاگ  دوب ؛ اھیئاکیرمآ  رایتخا  رد  روشک  نالک 

یـسک هچ  دنتـشاد ، ام  یوربآ  رب  ام ، عبانم  رب  ام ، تلم  رب  ام ، روشک  رب  یناھج  شابوا  لذارا و  یهیقب  اھیئاکیرمآ  یهیـشاح  رد  اھیئاکیرمآ و  هک  یطلـست  نیا  اب  دورن . ای 

مسا تساکیرمآ ، لاثما  اکیرمآ و  یرابکتـسا  یاھتـسایس  زا  لقتـسم  هک  دنروایب  مان  دنھاوخب  ار  تلم  کی  رگا  ایند  رد  دینیبیم  امـش  زورما  دورب ؟ نیب  زا  نیا  هک  درکیم  رواب 

جرخ هب  ناریا  تلم  هک  یتماقتـسا  نیا  زا  تعاجـش ، نیا  زا  تحارـص ، نیا  زا  یگداتـسیا ، نیا  زا  دننکیم  ادیپ  ناجیھ  دننکیم ، هاگن  ناریا  هب  رگید  یاھتلم  دـنروآیم . ار  ناریا 

. دنداد

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  مھ  ار ، تلم  نیا  لاـعتم  یادـخ  دـیدرت  نودـب  تسا -  قدـص  تسا و  قـح  یھلا  یهدـعو  و  میراد -  یھلا  یهدـعو  هب  اـم  هک  یداـمتعا  اـب  منکیم ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

اھنیا زا  ار  ام  وسلا ؛» نظ  اب  نیناظلا  « ؛ درکن شدوخ  هب  نظوس  راچد  ار  ام  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ  درک . دھاوخ  زوریپ  شنانمشد  رب  هدنیآ ، لحارم  یهمھ  رد  مھ  هلحرم ،

نیا ناسنا  مھ  یفرط  زا  تسا ، هداد  ترـصن  یهدعو  لاعتم  یادخ  هک  مینیبیم  یفرط  زا  میراد . دامتعا  یھلا  یهدعو  هب  میراد ، نظ  نسح  یھلا  یهدـعو  هب  ام  دادـن . رارق 

یهمھ رد  روشک ، حطـس  رد  دـنمهقالع  نموم و  یاھردام  ردـپ و  اھناوج ، نیا  یکاـپ  اـھناوج ، نیا  صـالخا  ناـشتمھ ، ناـشهقالع ، ناـشروضح ، دـنکیم ؛ هدـھاشم  ار  مدرم 

. تسا هنحص  رد  هللادمحب  هک  تسا  یتلم  تلم ، نیا  هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  رھاوظ . اھلکش و  یهمھ  اب  اھرشق ،

بالقنا  / ١٣٩١/١٠/٢٧ ربھر  اب  حلسم  یاھورین  تاعالطا  تظافح  نانکراک  نالوئسم و  رادید 

، مرتحم ماظن  کی  نونکا  لاس ، تشذگ ٣۴  زا  دعب  نمشد ، یاھیحارط  اھراشف و  یهمھ  مغرهب  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یھلا ، یهدعو  ققحت  ینیع  قادصم 

. تسا یملع  گرزب  یاھتفرشیپ  یاراد  سانشهظحل و  سانشنمشد و  میھف ، گرزب ، یتلم  یاراد  یناھج ، یاهقطنم و  لئاسم  رد  راذگرثا  ردتقم ،

بالقنا  / ١٣٩١/١٠/٢٧ ربھر  اب  حلسم  یاھورین  تاعالطا  تظافح  نانکراک  نالوئسم و  رادید 

تفرـشیپ یدنمتردق و  یدنمناوت و  یمالـسا و  بالقنا  یهمادا  دوب ، یھلا  یهدـعو  ققحت  قادـصم  لاس ۵٧ ، یهناروابان  طیارـش  رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  هک  هنوگناـمھ 

تسا یھلا  یهدعو  ندشیلمع  قادصم  رابکتسا ، یایند  قیمع  ینمشد  نیگنس و  یاھراشف  اھدابدنت و  یهمھ  مغرهب  زین  نآ  یهدنبایشیازفا 

یمالسا  / ١٣٩١/١١/١٠ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رب هک  یتسینویھـص  دـساف  یهکبـش  لباقم  رد  مالـسا ، یایند  نانمـشد  لباقم  رد  مالـسا ، تکرب  هب  دـنناوتیم  دـننکیم  ساسحا  دـناهدش ؛ رادـیب  یمالـسا  یاـھتلم  زورما 

نیا هذـھ - » مکل  لجعف  اھنوذـخات  هریثک  مناـغم  مکدـعو هللا  . » دراد شزرا  یلیخ  اـھیزوریپ  نیا  دـنناشنب . یـسرک  هب  ار  دوخ  فرح  تسا ، طلـسم  یبرغ  لود  یاھتـسایس 

رد تلم  کـی  هـک  یایزوریپ  رھ  ( ١ «.) امیقتـسم اطارـص  مکیدـھی  نینموملل و  هیا  نوکتل  مکنع و  ساـنلا  یدـیا  فک  و   - » درک ادـیپ  ققحت  هک  تسا  یھلا  یهدـعو  زا  یـشخب 

نوکتل و   - » تسا یھلا  یهناشن  کی  تسا ، یھلا  تیآ  کی  تسا ، یھلا  تراشب  کی  دنکیم ، ادـیپ  اھنآ  دولآتثابخ  یاھهویـش  اھـشور و  تاغیلبت و  نانمـشد و  اب  یهلباقم 

. دیسر دیھاوخ  هجیتن  هب  دیدرک ، تکرح  رگا  هک  هیآ - »

یمالسا  / ١٣٩١/١١/١٠ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رب هک  یتسینویھـص  دـساف  یهکبـش  لباقم  رد  مالـسا ، یایند  نانمـشد  لباقم  رد  مالـسا ، تکرب  هب  دـنناوتیم  دـننکیم  ساسحا  دـناهدش ؛ رادـیب  یمالـسا  یاـھتلم  زورما 

نیا هذـھ - » مکل  لجعف  اھنوذـخات  هریثک  مناـغم  مکدـعو هللا  . » دراد شزرا  یلیخ  اـھیزوریپ  نیا  دـنناشنب . یـسرک  هب  ار  دوخ  فرح  تسا ، طلـسم  یبرغ  لود  یاھتـسایس 

رد تلم  کـی  هک  یایزوریپ  رھ  امیقتـسم .» اطارـص  مکیدـھی  نینموـملل و  هیا  نوـکتل  مکنع و  ساـنلا  یدـیا  فـک  و   - » درک ادـیپ  قـقحت  هـک  تـسا  یھلا  یهدـعو  زا  یـشخب 

نوکتل و   - » تسا یھلا  یهناشن  کی  تسا ، یھلا  تیآ  کی  تسا ، یھلا  تراشب  کی  دنکیم ، ادـیپ  اھنآ  دولآتثابخ  یاھهویـش  اھـشور و  تاغیلبت و  نانمـشد و  اب  یهلباقم 

. دیسر دیھاوخ  هجیتن  هب  دیدرک ، تکرح  رگا  هک  هیآ - »

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

یسوم ردام  هب  دنوادخ  هک  یاهدعو  ود  زا  نآرق  تیاکح  دھدیم . دیون  ار  رتگرزب  یاھهدعو  ققحت  هک  تسا  یـشخبدیما  یهناشن  یھلا ، یاھهدعو  نوگزجعم  ققحت  هراومھ 

. تسا یبوبر  کیتکات  نیا  زا  یاهنومن  داد ،

ققحت ( ١ «.) نیلـسرملا نم  هولعاـج  کـیلا و  هودار  اـنا  : » هک دومرف  هدـعو  یھلا  باـطخ  دـش ، هداد  دازون  لـماح  قودنـص  ندـنکفا  بآ  هب  ناـمرف  هک  راوشد  یهماـگنھ  نآ  رد 

تدمدنلب ربص  تدھاجم و  جنر و  مزلتـسم  هتبلا  رتگرزب و  یـسب  هک  دـش ، تلاسر  یهدـعو  ققحت  یهناشن  دوب ، ردام  یـشوخلد  یهیام  رتکچوک و  یهدـعو  هک  لوا  یهدـعو 

ریـسم تفای و  ققحت  لاس  دـنچ  زا  سپ  هک  تسا  گرزب  تلاسر  نامھ  قح ، یهدـعو  نیا  ( ٢ «.) قح دـعو هللا  نا  ملعتل  نزحت و  اـھنیع و ال  رقت  یک  هما  یلا  هاـنددرف  : » دوب

. داد رییغت  ار  خیرات 

: رما لاثتما  هب  نابطاخم ، قیوشت  یارب  مظعا ، ربمایپ  یهلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  تسا ، فیرـش  تیب  هب  ناـمجاھم  بوکرـس  رد  یھلا  یهقئاـف  تردـق  یروآداـی  رگید ، یهنومن 

(۴ «.) لیلضت یف  مھدیک  لعجی  مل  ا  : » دیامرفیم دربیم و  راک  هب  ( ٣ «) تیبلا اذھ  بر  اودبعیلف  »

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 36 
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(۶ «) یدھف الاض  کدـجو  و  یواف . امیتی  کدـجی  مل  ا   : » نوگزجعم تمعن  یروآدای  زا  ( ۵ «،) یلق ام  کبر و  کعدو  ام   : » یهدـعو رواب  شبوبحم و  ربماـیپ  یحور  تیوقت  یارب  اـی 

. تسا رایسب  نآرق  رد  یئاھهنومن  نینچ  و  دریگیم . هرھب 

تمکح تربع و  لھا  دنک ، حتف  ساسح  رایـسب  یهقطنم  نیا  یاھروشک  نیرتساسح  زا  یکی  رد  ار  مزینویھـص  اکیرمآ و  ژد  تسناوت  دش و  زوریپ  ناریا  رد  مالـسا  هک  زور  نآ 

. دیسر ارف  و  دیسر ؛ دھاوخ  ارف  یپردیپ  رگید  تاحوتف  دنریگ ، راک  هب  ار  تریصب  ربص و  رگا  هک  دنتسناد 

هب دـنوادخ  زا  دادمتـسا  تمواقم و  ربص و  یھلا و  یهدـعو  هب  دامتعا  یهیاـس  رد  همھ  دـننکیم ، فارتعا  نادـب  اـم  نانمـشد  هک  یمالـسا  یروھمج  رد  ناـشخرد  یاـھتیعقاو 

یبر یعم  نا  الک   : » هک دناهدز  بیھن  دندادیم ، رس  ( ٧ «) نوکردمل انا  : » یادن زیگنابارطضا ، عطاقم  رد  هک  یئافعض  یهسوسو  ربارب  رد  هراومھ  ام  مدرم  تسا . هدمآ  تسد 

(٨ «.) نیدھیس

ار اکیرمآ  هب  هتسباو  نامرفهبشوگ و  دساف و  یاھتموکح  دناهتسناوت  هدرک و  ملع  دق  دادبتسا  رابکتـسا و  ربارب  رد  هک  تسا  یئاھتلم  سرتسد  رد  اھبنارگ  یاهبرجت  نیا  زورما 

. دننک لزلزتم  ای  هتخاس  نوگنرس 

، یمالسا ندمت  یهلق  هب  ندیسر  ات  ار  راختفا  ریـسم  نیا  تسناوت  دھاوخ  ( ٩ «) زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  و  : » یهدعو هب  دامتعا  رـصب و  ربص و  یگداتـسیا و 

. دنک راومھ  یمالسا  تما  ربارب  رد 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

رـس رب  یگداتـسیا  تسا : یـساسا  لماع  ود  لصا  رد  تسا ، هدرک  بآ  رب  شقن  ار  نانآ  رکم  هک  یزیچ  میاهدـید . نانآ  زا  لاس  دنچویـس  نیا  رد  ار  اھدـنفرت  اھهئطوت و  عاونا 

تکرب هب  مود  لماع  و  یھلا ، یهدعو  هب  هناقداص  نامیا  یهلیـسو  هب  لوا  لماع  تسا . جرف  حـتف و  دـیلک  اج  همھ  رد  لماع  ود  نیا  هنحـص . رد  مدرم  روضح  و  یمالـسا ، لوصا 

اب تلم  هک  اج  رھ  و  دشخبیم ؛ قنور  دوخ  تکرب  رپ  روضح  زا  ار  هنحص  دنک ، رواب  ار  نایاوشیپ  تیمیمص  قدص و  هک  یتلم  دوشیم . نیمـضت  هناقداص  نییبت  هناصلخم و  شالت 

. تشاد دھاوخن  ار  نآ  نداد  تسکش  ناوت  یتردق  چیھ  دنامب ، هنحص  رد  خسار  مزع 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

یسوم ردام  هب  دنوادخ  هک  یاهدعو  ود  زا  نآرق  تیاکح  دھدیم . دیون  ار  رتگرزب  یاھهدعو  ققحت  هک  تسا  یـشخبدیما  یهناشن  یھلا ، یاھهدعو  نوگزجعم  ققحت  هراومھ 

تسا . یبوبر  کیتکات  نیا  زا  یاهنومن  داد ،

یهدعو ققحت  نیلـسرملا .» نم  هولعاج  کیلا و  هودار  انا  : » هک دومرف  هدـعو  یھلا  باطخ  دـش ، هداد  دازون  لماح  قودنـص  ندـنکفا  بآ  هب  نامرف  هک  راوشد  یهماگنھ  نآ  رد 

: دوب تدـمدنلب  ربص  تدـھاجم و  جـنر و  مزلتـسم  هتبلا  رتگرزب و  یـسب  هک  دـش ، تلاـسر  یهدـعو  ققحت  یهناـشن  دوب ، رداـم  یـشوخلد  یهیاـم  رتکچوک و  یهدـعو  هک  لوا 

ار خـیرات  ریـسم  تفای و  ققحت  لاس  دـنچ  زا  سپ  هک  تسا  گرزب  تلاسر  نامھ  قح ، یهدـعو  نیا  قح .» دـعو هللا  نا  ملعتل  نزحت و  اـھنیع و ال  رقت  یک  هما  یلا  هاـنددرف  »

. داد رییغت 

: رما لاثتما  هب  نابطاخم ، قیوشت  یارب  مظعا ، ربمایپ  یهلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  تسا ، فیرـش  تیب  هب  ناـمجاھم  بوکرـس  رد  یھلا  یهقئاـف  تردـق  یروآداـی  رگید ، یهنومن 

«. لیلضت یف  مھدیک  لعجی  مل  ا  : » دیامرفیم دربیم و  راک  هب  تیبلا » اذھ  بر  اودبعیلف  »

هرھب یدـھف » الاض  کدـجو  و  یواف . امیتی  کدـجی  مل  ا   : » نوگزجعم تمعن  یروآدای  زا  یلق ،» ام  کبر و  کعدو  اـم   : » یهدـعو رواـب  شبوبحم و  ربماـیپ  یحور  تیوقت  یارب  اـی 

. تسا رایسب  نآرق  رد  یئاھهنومن  نینچ  و  دریگیم .

تمکح تربع و  لھا  دنک ، حتف  ساسح  رایـسب  یهقطنم  نیا  یاھروشک  نیرتساسح  زا  یکی  رد  ار  مزینویھـص  اکیرمآ و  ژد  تسناوت  دش و  زوریپ  ناریا  رد  مالـسا  هک  زور  نآ 

دیسر . ارف  و  دیسر ؛ دھاوخ  ارف  یپردیپ  رگید  تاحوتف  دنریگ ، راک  هب  ار  تریصب  ربص و  رگا  هک  دنتسناد 

هب دـنوادخ  زا  دادمتـسا  تمواقم و  ربص و  یھلا و  یهدـعو  هب  دامتعا  یهیاـس  رد  همھ  دـننکیم ، فارتعا  نادـب  اـم  نانمـشد  هک  یمالـسا  یروھمج  رد  ناـشخرد  یاـھتیعقاو 

یبر یعم  نا  الک   : » هک دناهدز  بیھن  دندادیم ، رـس  نوکردـمل » انا  : » یادـن زیگنابارطـضا ، عطاقم  رد  هک  یئافعـض  یهسوسو  ربارب  رد  هراومھ  ام  مدرم  تسا . هدـمآ  تسد 

«. نیدھیس

ار اکیرمآ  هب  هتسباو  نامرفهبشوگ و  دساف و  یاھتموکح  دناهتسناوت  هدرک و  ملع  دق  دادبتسا  رابکتـسا و  ربارب  رد  هک  تسا  یئاھتلم  سرتسد  رد  اھبنارگ  یاهبرجت  نیا  زورما 

. دننک لزلزتم  ای  هتخاس  نوگنرس 

رد یمالسا ، ندمت  یهلق  هب  ندیسر  ات  ار  راختفا  ریسم  نیا  تسناوت  دھاوخ  زیزع » یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » یهدعو هب  دامتعا  رـصب و  ربص و  یگداتـسیا و 

. دنک راومھ  یمالسا  تما  ربارب 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هس نیا  دوخ . هب  رواب  و  مدرم ، هب  رواب  ادخ ، هب  رواب  دادیم : تماقتـسا  دادیم و  تعاجـش  دادیم ، تیعطاق  وا  هب  رواب  هس  نیمھ  هک  تشاد ، دوجو  ام  راوگرزب  ماما  رد  رواب  هس 

. داد ناشن  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  دوخ  ماما ، یاھتکرح  یهمھ  رد  ماما ، میمصت  رد  ماما ، دوجو  رد  رواب ،

)...(

انبسح «. » لیکولا معن  انبسح هللا و  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق  نیذلا  : » دوب هفیرش  یهیآ  نیا  قادصم  ماما  ادخ ، هب  رواب  رد 

تکرح ادخ  یارب  تشاد ، نیقی  یھلا  یهدعو  هب  تشاد ، دامتعا  لاعتم  یادخ  هب  ماما  دوب . دقتعم  نآ  هب  نادـند  نب  زا  درکیم و  ادا  دوجو  یهمھ  اب  ماما  ار  لیکولا » معن  هللا و 

. تسا ریذپانفلخت  یمتح و  تسا و  یھلا  یهدعو  مکرصنی » اورصنت هللا  نا   » هک تسنادیم  درک و  مادقا  دز و  فرح  درک و  راک  درک و 

یمالسا  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

راچد ای  دندوب ، نیبکیدزن  ای  هک  یدارفا  دندوب  میراد ؛ یددعتم  یاھهبرجت  لاس ، دنچ  یـس و  نیا  رد  ام  دندشیم . سویام  روشک  یهدنیآ  زا  یعطاقم ، رد  هک  دندوب  یرایـسب 

خیرات لوط  رد  رصن هللا ؛» یتم  هعم  اونما  نیذلا  لوسرلا و  لوقی  یتح  اولزلز  و  ، » یعقاوم کی  رد  دنتـشادن ؛ یھلا  یهدعو  هب  نظ  نسح  ای  دندوب ، یھلا  کمک  هب  رواب  فعض 

یهطقن رد  هتـشذگ ، یاھهرود  یهمھ  هب  تبـسن  ام ، روشک  ام ، تلم  دینک  هظحالم  زورما  امـش  و  تسا . هدرک  کمک  لاعتم  یادخ  عقاوم ، نامھ  رد  تسا ؛ هدـمآ  شیپ  مھ 

یهطبار هک  تسا  نیا  مھم  درک ؛ دھاوخ  تفرشیپ  مھ  زاب  تسا ، هدرک  تفرشیپ  تلم  هللادمحب  زورهبزور  تسا ؛ هدش  ناریا  تلم  تکرح  تاذ  وزج  تفرـشیپ  دراد ؛ رارق  مدقم 

. مینک مکحم  لاعتم  یادخ  اب  ار  نامدوخ 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

زا هک  یدرکلمع  تمالس  یقالخا ، تمالس  یداقتعا ، تمالس  الاب -  یاھهدر  نالوئـسم  رد  صوصخب  تسا -  یقالخا  یداقتعا و  صخاش  یمالـسا ،] تلود  ] صخاش نیلوا 

. )...( تسا لوا  صخاش  نیا  دوشیم . یشان  هعماج  قیاقح  هب  تسرد  هاگن  تسرد و  داقتعا 

یھلا یاھهدعو  هب  دامتعا  تسا ، لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  یهلئسم  یبلق ، شیارگ  یبلق و  هاگن  داقتعا و  یهنیمز  نیا  رد  منکیم  هیکت  نآ  یور  رب  نم  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

و ( » ١ «،) مکرـصنی اورـصنت هللا  نا   » هک دھدیم  هدعو  ام  هب  احیرـص  لاعتم  یادخ  یتقو  مینکن . یھاتوک  نیا  یور  ام  مراد  رارـصا  هدنب  هک  تسا  یبلاطم  یهلمج  زا  نیا  تسا ؛

ترصن ار  نآ  دیدرک و  یوریپ  ادخ  هار  زا  دیدرک ، تیامح  وا  نید  زا  امش  رگا  هک  دھدیم  هدعو  ام  هب  دیکات  اب  تحارـص ، اب  لاعتم  یادخ  روجنیا  یتقو  ( ٢ «،) هرصنی نم  نرصنیل هللا 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 37 
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زا تسا  نکمم  هدرکن ، هبرجت  هک  یـسک  یارب  نیا  الاح  مینکب . لمع  روجنیمھ  دیاب  میـشاب ، هتـشاد  دامتعا  هدعو  نیا  هب  دیاب  ام  داد ، دـھاوخ  ترـصن  ار  امـش  ادـخ  دـیدرک ،

اب دنک  لایخ  ناسنا  هک  تشادن  دوجو  نیا  زا  رتیندشن  دش ؛ یندشن  رما  کی  روطچ  میدید  هک  ام  میدرک ، هبرجت  هک  امـش  نم و  اما  دشاب ، داعبتـسا  دروم  دشاب و  رود  نھذ 

هن مھ  نآ  دروآ ؛ یمالسا  ماظن  کی  وا  یاج  هب  درک و  نوگنرس  ار  یناھج  یاھتردق  یهمھ  هب  یکتم  ربکتـسم  دبتـسم  میژر  کی  دوشیم  اھنابایخ  رد  روضح  اب  یلاخ ، تسد 

زیچ نیمھ  دـش ؛ اـما  دوـشب ؟ یلمع  یزیچ  نینچ  درکیم  رواـب  یـسک  هچ  یتھاـقف . ماـظن  یمالـسا ، یماـظن  یبرغ ؛ یاھدرادناتـسا  اـھرایعم و  رب  قـبطنم  یماـظن  کـی 

. داتفا قافتا  یندشن 

قرـش رد  رگید -  تسا  ناتدای  دـشیم -  تیامح  مھ  جراخ  زا  هک  ییاھـشروش  تسا ؛ رگید  یهلئـسم  کی  سدـقم ، عاـفد  عورـش  زا  لـبق  بـالقنا ، لوا  یاھـشروش  یهیـضق 

تلود مادـک  روشک و  مادـک  دـشاب ؟ هتـشادن  دوجو  اھنیا  لاثما  یفئاـط و  یموق و  یاھـشروش  نیا  هک  دوب  اـجک  روشک ؛ بونج  رد  روشک ، لامـش  رد  روشک ، برغ  رد  روشک ،

؟ دـیایب قئاـف  نآ  رب  دـتفیب و  رد  یزیچ  نینچ  کـی  اـب  دـناوتیم  دراد ، یایباـسحوتسرد  یتـینما  یورین  هن  دراد ، یحلـسم  یورین  کـی  هـن  دراد ، یـشترا  کـی  هـن  هـک  اـپهزات 

. دمآ قئاف  یمالسا  یروھمج 

، یلیمحت گنج  ار . اھنیا  میروایب  دای  هب  دیاب  نکل  تسا ؛ هدـشهتفگ  راب  نارازھ  ای  راب  رازھ  یاھفرح  اھنیا  بخ  تسا ؛ رگید  یهنومن  سدـقم ، عافد  یهیـضق  یلیمحت و  گنج 

زا بجو  کی  لاس  تشھ  زا  دـعب  دنتـسناوتن  دـندرک ، ار  ناشـشالت  یهمھ  اھرازبا . یهمھ  اب  دوب  ام  هیلع  یللملانیب  گنج  کی  دوبن ؛ ام  اب  هیاسمھ  تلود  کی  گـنج  طـقف 

نارگید ار  مکرـصنی » اورـصنت هللا  نا  . » دش ققحم  هک  تسا  ییاھهدعو  اھنیا  بخ ، رگید . نوگانوگ  لئاسم  روطنیمھ  و  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دـننکب ؛ فرـصت  ار  روشک  کاخ 

، دیھدب رارق  ییادخ  فدھ  ار  ناتفدھ  نایاقآ ، دینک  راک  ادخ  یارب  دیشاب ، هتـشاد  ادخ  هب  دامتعا  دیاب  نیاربانب  میاهدرک . هبرجت  ار  نآ  یگدنز  رد  ام  دناهدناوخ ، طقف  نآرق  رد  رگا 

. دنکیم زاب  هار  لاعتم  یادخ  دیشاب  نئمطم 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یھلا یاھهدعو  هب  دامتعا  تسا ، لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  یهلئسم  یبلق ، شیارگ  یبلق و  هاگن  داقتعا و  یهنیمز  نیا  رد  منکیم  هیکت  نآ  یور  رب  نم  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

و «، » مکرـصنی اورـصنت هللا  نا   » هک دـھدیم  هدـعو  ام  هب  احیرـص  لاعتم  یادـخ  یتقو  مینکن . یھاتوک  نیا  یور  اـم  مراد  رارـصا  هدـنب  هک  تسا  یبلاـطم  یهلمج  زا  نیا  تسا ؛

ترـصن ار  نآ  دیدرک و  یوریپ  ادخ  هار  زا  دیدرک ، تیامح  وا  نید  زا  امـش  رگا  هک  دھدیم  هدـعو  ام  هب  دـیکات  اب  تحارـص ، اب  لاعتم  یادـخ  روجنیا  یتقو  هرصنی ،» نم  نرـصنیل هللا 

زا تسا  نکمم  هدرکن ، هبرجت  هک  یـسک  یارب  نیا  الاح  مینکب . لمع  روجنیمھ  دیاب  میـشاب ، هتـشاد  دامتعا  هدعو  نیا  هب  دیاب  ام  داد ، دـھاوخ  ترـصن  ار  امـش  ادـخ  دـیدرک ،

اب دنک  لایخ  ناسنا  هک  تشادن  دوجو  نیا  زا  رتیندشن  دش ؛ یندشن  رما  کی  روطچ  میدید  هک  ام  میدرک ، هبرجت  هک  امـش  نم و  اما  دشاب ، داعبتـسا  دروم  دشاب و  رود  نھذ 

هن مھ  نآ  دروآ ؛ یمالسا  ماظن  کی  وا  یاج  هب  درک و  نوگنرس  ار  یناھج  یاھتردق  یهمھ  هب  یکتم  ربکتـسم  دبتـسم  میژر  کی  دوشیم  اھنابایخ  رد  روضح  اب  یلاخ ، تسد 

زیچ نیمھ  دـش ؛ اـما  دوـشب ؟ یلمع  یزیچ  نینچ  درکیم  رواـب  یـسک  هچ  یتھاـقف . ماـظن  یمالـسا ، یماـظن  یبرغ ؛ یاھدرادناتـسا  اـھرایعم و  رب  قـبطنم  یماـظن  کـی 

. داتفا قافتا  یندشن 

قرـش رد  رگید -  تسا  ناتدای  دـشیم -  تیامح  مھ  جراخ  زا  هک  ییاھـشروش  تسا ؛ رگید  یهلئـسم  کی  سدـقم ، عاـفد  عورـش  زا  لـبق  بـالقنا ، لوا  یاھـشروش  یهیـضق 

تلود مادـک  روشک و  مادـک  دـشاب ؟ هتـشادن  دوجو  اھنیا  لاثما  یفئاـط و  یموق و  یاھـشروش  نیا  هک  دوب  اـجک  روشک ؛ بونج  رد  روشک ، لامـش  رد  روشک ، برغ  رد  روشک ،

؟ دـیایب قئاـف  نآ  رب  دـتفیب و  رد  یزیچ  نینچ  کـی  اـب  دـناوتیم  دراد ، یایباـسحوتسرد  یتـینما  یورین  هن  دراد ، یحلـسم  یورین  کـی  هـن  دراد ، یـشترا  کـی  هـن  هـک  اـپهزات 

. دمآ قئاف  یمالسا  یروھمج 

، یلیمحت گنج  ار . اھنیا  میروایب  دای  هب  دیاب  نکل  تسا ؛ هدـشهتفگ  راب  نارازھ  ای  راب  رازھ  یاھفرح  اھنیا  بخ  تسا ؛ رگید  یهنومن  سدـقم ، عافد  یهیـضق  یلیمحت و  گنج 

زا بجو  کی  لاس  تشھ  زا  دـعب  دنتـسناوتن  دـندرک ، ار  ناشـشالت  یهمھ  اھرازبا . یهمھ  اب  دوب  ام  هیلع  یللملانیب  گنج  کی  دوبن ؛ ام  اب  هیاسمھ  تلود  کی  گـنج  طـقف 

نارگید ار  مکرـصنی » اورـصنت هللا  نا  . » دش ققحم  هک  تسا  ییاھهدعو  اھنیا  بخ ، رگید . نوگانوگ  لئاسم  روطنیمھ  و  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دـننکب ؛ فرـصت  ار  روشک  کاخ 

، دیھدب رارق  ییادخ  فدھ  ار  ناتفدھ  نایاقآ ، دینک  راک  ادخ  یارب  دیشاب ، هتـشاد  ادخ  هب  دامتعا  دیاب  نیاربانب  میاهدرک . هبرجت  ار  نآ  یگدنز  رد  ام  دناهدناوخ ، طقف  نآرق  رد  رگا 

ضقانت ضراعت و  فرط ، همھ  زا  دنکیم  هاگن  یتقو  مدآ  هک  دـندرک -  نایب  یناحور  رتکد  یاقآ  هک  یلوھجم  دـنچ  یهلداعم  نیمھ  دـنکیم . زاب  هار  لاعتم  یادـخ  دیـشاب  نئمطم 

دوجو عنام  اج  هد  دینک ، راوس  دیھاوخیم  یرگید  مسج  یور  ار  یمـسج  کی  هداتفا ؛ قافتا  درک . لح  کچوک  تکرح  کی  اب  لاعتم  یادخ  دینیبیم  تاقوا  یھاگ  ار  نیا  دراد - 

یهناملاع تسرد  هاگن  کی  اـب  هک  درک  ضرف  ناوتیم  ار  لـئاسم  نیا  یهمھ  ینعی  دـتفایم . اـج  دـھدیم ، رـصتخم  ناـکت  کـی  دـیآیم ، رھاـم  مدآ  کـی  مدآ ؛ تسین  دـلب  دراد ،

نیا لاح  رھ  هب  تسا . نیا  مداقتعا  نم  درک و  لح  درب و  شیپ  لاعتم -  یادـخ  هب  دامتعا  دـیما و  یھلا و  تیانع  راـگدرورپ و  هب  لـسوت  هب  دـشاب  یکتم  هتبلا  هک  یاهنادرخب - 

. تایونعم اب  سنا  و  ادخ ] هب   ] دامتعا تسا : اھصخاش  زا  یکی 

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یتروص رد  ادخ  هار  رد  داھج  یاھنادـیم  رد  ام  نم ! نازیزع  ام . دوخ  دوجو  رد  تیونعم  تیوقت  دـش : هراشا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  جـح ، رد  رگید  یـساسا  مھم و  یهطقن  کی 

دوشیمن یوق  ناـمیا  نودـب  درک ، تکرح  دوـشیمن  تیوـنعم  نودـب  لاـعتم ؛ یادـخ  هب  لـکوت  زا  راشرـس  ادـخ و  هب  ناـمیا  زا  دـشاب  بلاـبل  ناـملد  هک  مینک  تمواـقم  میناوـتیم 

، تسا مزال  نامیا  تسا ، مزال  لکوت  دـید ؛ ار  یقیقح  تردـق  تسب و  اھتردـق  یرھاظ  یهنمیھ  رب  مشچ  دوشیمن  لاعتم  یادـخ  هب  لکوت  نودـب  دومیپ ، ار  راوشد  یاـھهندرگ 

، تسا یویند  عفانم  تسین ؛ یویند  عفانم  طقف  عفانم  نیا  مھل ؛» عفانم  اودھشیل   » دوریم ناسنا  اجنآ  دوشیم . نیمات  جح  رد  اھنیا  تسا ؛ مزال  یھلا  یهدعو  هب  نظنسح 

. تسا جح  نیا  تسا ؛ یحور  عفانم  تسا ، یونعم  عفانم  تسا ، یورخا  عفانم 

یبالقنا  / ١٣٩٢/١١/٢٣ ییوجشناد  یاھلکشت  هب  یھافش  مایپ 

رد دـیریگ و  راکهب  ار  ناتدوخ  یاھتیفرظ  مامت  نآ ، اب  ییورایور  یارب  دـینک و  لیلحت  ار  نآ  یعقاو  یاھدربھار  فادـھا و  دیـسانشب و  شیاھهیال  داعبا و  مامت  اب  ار  هطلـس  ماظن 

. دیشاب هتشاد  نانیمطا  دنوادخ  یاھهدعو  هب  ریسم  نیا 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لاحنیعرد دناهدرک -  روبع  ابیرقت  مھ  یناوج  یهرود  زا  دناهلاس -  نانز ٣۵  نادرم و  زورما  دندش ، دلوتم  بالقنا  لوا  لاس  هکیناسک  نآ  تسا ؛ هتـشذگ  بالقنا  زا  لاس   ٣۵

دیراذـگب تسین ؟ بیجع  نیا  دوشیم ؛ رارکت  تکوش  تردـق و  اب  بالقنا ، یاـھنامرآ  هب  تبـسن  یراداـفو  اـب  تماقتـسا ، ساـسحا  اـب  هزیگنا ، اـب  لاـسهمھ  بـالقنا ، درگلاـس 

دنمھفیم دننکیم ، هعلاطم  دناهتـسشن و  هک  ییاھنآ  تسا . ربخ  هچ  اجنیا  رد  دنمھفیم  ناشرکف  یاھقاتا  اما ] ، ] دننکب دننکب  دنھاوخیم  راک  رھ  نابز ، رد  نمـشد  یاھهناسر 

. درک هلباقم  دوشیمن  نامیا  نیا  اب  هزیگنا ، نیا  اب  بالقنا ، نیا  اب  تلم ، نیا  اب  هک 

رـسارس رد  رگید -  تسا  نیمھ  اجهمھ  بالقنا -  میقتـسم  طارـص  میقتـسم و  طخ  رد  یگداتـسیا  یاھراعـش  تسا ؟ ییاھراعـش  روجهچ  دـنھدیم ، مدرم  هک  ییاـھراعش 

هدرک لمع  دوخ  یهدـعو  هب  لاعتم  یادـخ  هک  دـنھدیم  ناشن  ار  تقیقح  نیا  نمھب ، مودوتسیب  ییامیپھار  اب  مدرم  ینعی  تسا ؛ یگداتـسیا  یاھراعـش  اھراعـش  روشک ،

هب روـبجم  امـش  دراذـگیمن  درادـیم ؛ راوتـسا  ار  امـش  یاـھماگ  درادـیم ؛ تباـث  ار  امـش  یاھمدـق  لاـعتم  یادـخ  مکمادـقا ؛ تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  دوـمرف : هـک  تـسا 

امـش هب  مدق  تابث  لاعتم  یادخ  دیدرک ، ترـصن  ار  ادخ  نید  تسا ؛ هدرک  ادیپ  ققحت  ناریا  تلم  دروم  رد  یھلا  یهدعو  نیا  تسا ؛ یھلا  یهدعو  نیا  دـیوشب . ینیـشنبقع 

. دیوگیم ار  مدق  تابث  لاسما ، یگلاس  نشج ٣۵  نیا  داد .

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 38 
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نوراک  / ١٣٩٣/٠١/٠۶ قرش  یادھش  نامدای  رد  تانایب 

ناھد داد و  ناشن  ار  دوخ  تردـق  تسد  لاعتم  یادـخ  دـننک . یفرعم  ناوتان  فیعـض و  یهعومجم  کی  ناونعهب  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دـننک  یراک  دنتـساوخیم  نانمـشد 

، یمالسا ماظن  هک  داد  ناشن  دیلام و  کاخ  هب  ار  اھنآ  ینیب  درک و  درخ  یھلا  تنس  نیدالوپ  تشم  اب  ار  مالسا  یهتشارفارب  مچرپ  نانمشد  یمالسا و  یروھمج  نانمـشد 

هب راداو  ار  لـباقم  فرط  دـناوتیم  مھ  دـنک ، عاـفد  دوخ  زا  دـناوتیم  مھ  ناـھج ، یداـم  یاھتردـق  یهمھ  لـباقم  رد  تسا ، مدرم  فـطاوع  هب  مدرم و  یاـھنامیا  هب  یکتم  نوـچ 

؛ دننک یگداتسیا  دنناوتیمن  یھلا ، یاھهدعو  هب  نانموم  مالسا و  هب  ناگدنورگ  عطاق  تشم  لباقم  رد  هک  دندرک  لوبق  دندرک ؛ فارتعا  ناشدوخ  زجع  هب  دنک . زجع  هب  فارتعا 

؛ دـیتسیاب ایند  یدام  یاھتردـق  لباقم  رد  دـیناوتیمن  امـش  هک  دـنناروابب  یھلا -  یهمیرک  تایآ  هب  نینموم  ام  ناریا -  مدرم  اـم  هب  دـندرکیم  یعـس  دـش . یثنخ  ناـشتاغیلبت 

دناوتیمن هک  دوشب  دـقتعم  هک  دـتفایم  قافتا  یتقونآ  تلم  کی  تسکـش  منک : ضرع  ناریا  تلم  یهمھ  هب  زیزع و  ناردارب  امـش  هب  و  دـنناروابب . اـم  هب  ار  نیا  دنتـساوخیم 

. دـش سکعهب  هیـضق  اما  دـنروایب ، دوجوهب  نایناریا  لد  رد  یلیمحت  گنج  نارود  رد  ار  ساسحا  نیا  دنتـساوخ  اھنآ  تسا . یتلم  رھ  تسکـش  لوا  نیا  دـھدب ؛ ماـجنا  یراـک 

هب داقتعا  لاعتم و  یادـخ  هب  نظنسح  یهیاس  رد  ادـخ ، هب  نامیا  یهیاس  رد  داحتا ، یهیاس  رد  تلم  کی  هک  داد  ناشن  ناریا -  تلم  سدـقم  عافد  ینعی  یلیمحت -  گنج 

گنج دنک ؛ ینیشنبقع  تمیزھ و  هب  راداو  ار  نمشد  دناوتیم  دتسیاب و  نانمشد  لباقم  رد  دناوتیم  دنک و  روبع  راوشد  یاھهاگرذگ  یهمھ  زا  دناوتیم  یھلا ، یهدعو  قدص 

. داد ناشن  ام  یهمھ  هب  ار  نیا  یلیمحت 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب دـیما  ساسحا  اب  نمـشد ، زا  ندیـسرتن  نمـشد و  لباقم  رد  ىریلد  ساسحا  اب  دوخ ، نایم  رد  ىنورد  داحتا  اب  تثعب ، ماـیپ  هب  داـقتعا  اـب  نآرق ، هب  داـقتعا  اـب  ناریا  تلم 

. دوریم شیپ  هب  دنمشزرا ، ىاھهریخذ  نیا  اب  و  ( ١ ( ؛ مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  دومرف : تسا و  ىھلا  حیرص  ىهدعو  هک  ترصن ، ىھلا  ىهدعو 

. میوریم شیپ  مینکیم و  حتف  هللااشنا  میشاب ، هتـشاد  تسا  مزال  ىتلادعىب  لھج و  ملظ و  اب  ىهزرابم  ىهمادا  ىارب  هک  ار  ىیاھرگنـس  ىرگید ، زا  سپ  ىکی  ام  هللادمحب 

رـس تشپ  میتشاذگ و  رـس  تشپ  ىرگید  زا  سپ  ىکی  ار  تالکـشم  میتـفر ، شیپ  مدـق  هب  مدـق  تسا ؛ هدوـب  رادروـخرب  ىھلا  کـمک  ىھلا و  قـیفوت  زا  ناریا  تلم  هللادـمحب 

. ىھلا ىهوق  لوح و  لضف و  هب  تشاذگ ؛ میھاوخ 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ىرادیب اما  دندرک -  بوکرس  مھ  ىیاھاج  کی  و  دننک -  بوکرـس  ار  ىرادیب  نیا  هک  مالـسا  نانمـشد  ىوس  زا  دش  ىعـس  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  ىمالـسا  ىرادیب  ام  رظن  هب 

، ملاع ىهطقن  رھ  رد  ناناملسم ، رد  زورما  ىمالسا  تیوھ  ساسحا  تسا ؛ هدش  هتشارفارب  تسا ، هدش  دنلب  مالـسا  هب  زازتعا  مچرپ  تسین . ىندش  بوکرـس  ىمالـسا 

ناریا تلم  داد . دھاوخ  ماجنا  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، هداد  ماجنا  هک  تسا  هتـشاد  ىگرزب  ىاھتیلوئـسم  هنیمز  نیا  رد  ناریا  تلم  دش . دھاوخ  دنمورین  تسا و  هدش  دنمورین 

ىھلا ىهدعو  هب  دـیما  ساسحا  اب  نمـشد ، زا  ندیـسرتن  نمـشد و  لباقم  رد  ىریلد  ساسحا  اب  دوخ ، نایم  رد  ىنورد  داحتا  اب  تثعب ، مایپ  هب  داقتعا  اب  نآرق ، هب  داقتعا  اب 

. دوریم شیپ  هب  دنمشزرا ، ىاھهریخذ  نیا  اب  و  مکمادقا ؛ تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  دومرف : تسا و  ىھلا  حیرص  ىهدعو  هک  ترصن ،

. میوریم شیپ  مینکیم و  حتف  هللااشنا  میشاب ، هتـشاد  تسا  مزال  ىتلادعىب  لھج و  ملظ و  اب  ىهزرابم  ىهمادا  ىارب  هک  ار  ىیاھرگنـس  ىرگید ، زا  سپ  ىکی  ام  هللادمحب 

رـس تشپ  میتشاذـگ و  رـس  تشپ  ىرگید  زا  سپ  ىکی  ار  تالکـشم  میتـفر ، شیپ  مدـق  هب  مدـق  تسا ؛ هدوب  رادروـخرب  ىھلا  کـمک  ىھلا و  قـیفوت  زا  ناریا  تلم  هللادـمحب 

. ىھلا ىهوق  لوح و  لضف و  هب  تشاذگ ؛ میھاوخ 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ىھلا ىهدعو  ىھلا و  لوق  هب  تسا ؛ هدرک  دامتعا  تسا ، هدوب  رھظتـسم  ىھلا  ىهدعو  نیا  هب  نانمـشد  اب  ىهھجاوم  رد  زورما  ات  زاغآ  زا  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  هللادمحب 

سدـقم عافد  رد  میدـش ، زوریپ  بالقنا  رد  میدـش . زوریپ  اذـل  میدادـن ؛ ناشن  ىھلا  ىهدـعو  هب  نظ  وس  رافک ، نانامیاىب و  لثم  میداد ؛ ناشن  نظ  نسح  میدرک ، دامتعا  ام 

ناریا تلم  هار  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  میدـش ، زوریپ  زورما  ات  هللادـمحب  ىللملانیب  ىعامتجا و  ىـسایس و  ىداصتقا و  نوگانوگ  تازراـبم  رد  میدـش ، زوریپ 

. تسا

١٣٩٣/٠٣/٢١ /  « ثیدح نآرق و   » هاگشھوژپ و  ثیدحلاراد »  » هسسوم نانکراک  نارگشھوژپ و  رادید  رد  تانایب 

ىف هیقلاف  هیلع  تفخ  اذاف  هیعضرا  نا  ىسوم  ما  ىلا  آنیحوا  و  دراد ؛ دوجو  دزادناىم -  بآ  رد  شردام  تدالو ، زاغآ  رد  ار  ىسوم  ترـضح  هک  اجنآ  تایآ -  نیا  رد  ىاهتکن  کی 

نم هولعاج   » ىهدـعو هدـعو  کی  تسا ؛ شردام  هب  ىـسوم  ندـنادرگرب  ىهدـعو  هدـعو  کی  تسا : هدـعو  ود  اجنیا ] ( ] ١ ( ؛ نیلـسرملا نم  هولعاـج  کـیلا و  هودآر  اـنا  میلا ... 

تسا و ادـخ  فرط  زا  ىجنم  نیا  و  دـیایب ؛ ىجنم  هک  دـندوب  رظتنم  لیئارـساىنب  هک  دوـب  هدـش  هداد  لیئارـساىنب  هب  هک  ىاىموـمع  ىهدـعو  نآ  ىنعی  تسا ؛ نیلـسرملا »

ار نیا  ىنعی  نیلسرملا -  نم  هولعاج  داد -  مھ  ار  مود  ىهدعو  نیا  ىسوم  ردام  هب  ىحو  رد  لاعتم  ىادخ  داد . دھاوخ  تاجن  نوعرف  تسد  زا  ار  لیئارـساىنب  دمآ و  دھاوخ 

. داد لاعتم  ىادـخ  ار  هدـعو  ود  نیا  دـھدب ؛ ماجنا  ار  گرزب  ىوزرآ  نآ  ار و  گرزب  ىهدـعو  نآ  تسا  انب  هک  میھدـیم  رارق  ىلـسرم  نامھ  ار  وا  و  میتسرفیم ، نامدوخ  فرط  زا  ام 

ام هکنیا  ( ٢ ( ؛ قح دعو هللا  نا  ملعتل  نزحت و  اھنیع و ال  رقت  ىک  هما  ىلا  هنددرف  دیامرفیم : ىدعب  تایآ  رد  دوب . کیلا » هودآر  انا  ، » نآ دوب و  کیدزن  دقن و  ىهدـعو  هدـعو ، کی 

نیا ندـنادرگرب ، نیا  رگید  رثا  اما  دـش -  نشور  شمـشچ  تفرگ ، مارآ  شلد  دـش ، شوخ  شلد  دراد -  نزحت » و ال  ، » دراد اھنیع » رقت  ، » هلب بخ  میدـنادرگرب ، ردام  هب  ار  هچب 

ار لیئارساىنب  ىهعماج  تسا  انب  هک  داتـسرف  میھاوخ  ار  ىـسک  میتسرفیم و  ار  ىجنم  میتفگ  و  میداد -  ام  هک  ىاهدعو  نیا  هک  دنادب  قح ؛» دعو هللا  نا  ملعتل  و   » هک دوب 

ىارب دـبایىم ، ققحت  راگدرورپ  ىوس  زا  کچوک  ىهدـعو  کی  ىنعی  دوشب . عمجرطاـخ  و  دوشب ، نئمطم  شلد  تسا ؛ ىتسرد  ىهدـعو  دـنک -  جراـخ  فاعـضتسا  زا  رـصم  رد 

زا تیرـشب  ىارب  خیرات  لوط  رد  اھتیقفوم  زا  هچنآ  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  گرزب  ىهدعو  نآ  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  کچوک ، ىهدعو  نیا  ققحت  زا  ىربدـت  لھا  ناسنا  رھ  هکنیا 

دوب هداد  هدعو  لاعتم  ىادخ  تسا ؛ اھهدعو  نیمھ  زا  ىکی  مھ  ىمالـسا  ىروھمج  ىمالـسا . ىروھمج  هلمج  زا  تسا ؛ کچوک  ىاھهدعو  نامھ  هدش ، لصاح  نید  قیرط 

: داتفا قافتا  نیمھ  داد ؛ میھاوخ  تردق  امـش  هب  دیرادن ، ار  نآ  دیما  دیربیمن و  ار  نآ  نامگ  هک  ىیاج  رد  دینک ، لکوت  لاعتم  ىادـخ  هب  رگا  دـینک ، ربص  رگا  دـینک ، هزرابم  رگا  هک 

ىهقطنم نیا  رد  درکیم  لایخ  ىـسک  هچ  درکیمن ! ار  نآ  روصت  سکچـیھ  هک  داتفا  ىقافتا  درکن و  غیرد  ناج  نداد  زا  درک ، ىراکادـف  داتـسیا ، درک ، ربص  درک ، هزراـبم  ناریا  تلم 

هب ىبالقنا  کی  دیایب و  دوجوهب  ىتموکح  کی  ىللملانیب ، ىاھتردق  ىوس  زا  ىهدنوشتیامح  تدشب  میژر  نآ  اب  ىهلباقم  رد  مھم ، رایسب  روشک  نیا  رد  ساسح ، رایـسب 

، دوشیم ىروجنیا  متسنادیم  نم  دیوگب  ىـسک  رگا  سکچیھ . درکیم ؟ ىروصت  نینچ  ىـسک  هچ  تعیرـش ؟ ساسارب  هقف ، ساسارب  نید ، ساسارب  مھ  نآ  دسرب ، ىزوریپ 

کی نیا  داتفا . دھاوخ  قافتا  مھ  گرزب  راک  نآ  ىلـصا ، ىهدعو  نآ  مینادب  داتفا . قافتا  نیا  اما  دادـیمن ، ناشن  ار  نیا  اقلطم  تابـساحم ، دـشاب ؛ هدـیمھف  ىبیغ  قرط  زا  رگم 

. داتفا دھاوخ  قافتا  هک  دوب  ىزیچ  نآ  زا  ىاهنومن 

١٣٩٣/٠٣/٢١ /  « ثیدح نآرق و   » هاگشھوژپ و  ثیدحلاراد »  » هسسوم نانکراک  نارگشھوژپ و  رادید  رد  تانایب 

رظتنم و  هادف ) انحاورا   ) رـصعىلو اب  طابترا  ىهیحور  راظتنا و  ىهیحور  اتقیقح  تسا ؛ ىـشخبدیما  رایـسب  هاگن  ىرـشب ، ناوراک  هار  نایاپ  هب  نایدا  هاگن  نیا  دوب . رظتنم  دـیاب 

، راـظتنا نیا  دوخ  تسا ؛ جرف  راـظتنا ، نیا  دوخ  میتـسھ ؛ جرف  رظتنم  تسا . ىمالـسا  ىهعماـج  ىارب  جرف  ىاـھهچیرد  نیرتگرزب  زا  ىکی  ندوب ، زور  نآ  رظتنم  ندوـب و  روـھظ 

؛ دـنکیم ىریگولج  هدـنیآ  هب  تبـسن  ىمگ  جـیگ و  زا  ىدـیمون ، زا  ندـش ، عیاض  ساسحا  زا  ىگدوھیب ، ساسحا  زا  تسا ؛ شخبورین  تسا ، شخبدـیما  تسا ، جرف  ىهچیرد 

ار ام  مشچ  دھدب و  رارق  نارظتنم  زا  هملک  ىعقاو  ىانعم  هب  ار  ام  لاعتم  ىادخ  هک  میراودیما  تسا و  نیا  هیلع ) مالس هللا   ) نامز ماما  ىهلئـسم  دھدیم . طخ  دھدیم ، دیما 

. دنک نشور  ىھلا  ىهدعو  نیا  ققحت  هب 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 39 
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مھ دب  بوخ و  اعبط  تسھ ، ىریگرد  نیا  اعبط  مھ  اجنآ  هن ، هتشرف ؛ هب  دوشب  لیدبت  هچراپکی  تیرشب  مالسلاهیلع ،] یدھم  ترضح  روھظ   ] نارود نآ  رد  هک  تسین  روجنیا 

؛ تسا نتفر  هار  ىعقاو  دوصقم  تمـس  هب  ندومیپ و  ار  هار  تسرد  ندرک و  تکرح  بوخ  ندـش و  بوخ  دـعاسم  هک  تسا  ىاهداج  هداج ، هار و  اـھتنم  دراد ؛ دوجو  تقو  نآ  رد 

ىارب انعم  نیا  دیوم  تسا ، هدرک  ادیپ  هار  ىانثا  رد  رـشب  هک  ىتاقیفوت  و  تسا . ىعطق  نیا  و  تسا . لدـع »  » ىعقاو ىقیقح و  ىانعم  نامھ  هک  تسا  هار  نآ  تیـصوصخ  نیا 

 - تایآ نیا  رد  ىاهتکن  کی  تسا . ىمھم  بلاج و  تایآ  نم  رظنهب  دندرک ، توالت  هک  ىتایآ  نیا  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  هدش ، هداد  هدعو  هچنآ  هک  تسا  کاکـش  ناسنا  نھذ 

کیلا و هودآر  انا  میلا ...  ىف  هیقلاف  هیلع  تفخ  اذاف  هیعـضرا  نا  ىـسوم  ما  ىلا  آنیحوا  و  دراد ؛ دوجو  دزادناىم -  بآ  رد  شردام  تدالو ، زاغآ  رد  ار  ىـسوم  ترـضح  هک  اجنآ 

نآ ىنعی  تسا ؛ نیلـسرملا » نم  هولعاج   » ىهدـعو هدـعو  کی  تسا ؛ شردام  هب  ىـسوم  ندـنادرگرب  ىهدـعو  هدـعو  کی  تسا : هدـعو  ود  اجنیا ] [ ؛ نیلـسرملا نم  هولعاج 

زا ار  لیئارـساىنب  دمآ و  دھاوخ  تسا و  ادخ  فرط  زا  ىجنم  نیا  و  دیایب ؛ ىجنم  هک  دـندوب  رظتنم  لیئارـساىنب  هک  دوب  هدـش  هداد  لیئارـساىنب  هب  هک  ىاىمومع  ىهدـعو 

ناـمدوخ فرط  زا  اـم  ار  نـیا  ىنعی  نیلــسرملا -  نـم  هولعاـج  داد -  مـھ  ار  مود  ىهدـعو  نـیا  ىــسوم  رداـم  هـب  ىحو  رد  لاـعتم  ىادـخ  داد . دــھاوخ  تاـجن  نوـعرف  تـسد 

دقن ىهدعو  هدعو ، کی  داد . لاعتم  ىادخ  ار  هدعو  ود  نیا  دھدب ؛ ماجنا  ار  گرزب  ىوزرآ  نآ  ار و  گرزب  ىهدعو  نآ  تسا  انب  هک  میھدیم  رارق  ىلسرم  نامھ  ار  وا  و  میتسرفیم ،

نزحت و اھنیع و ال  رقت  ىک  هما  ىلا  هنددرف  دـیامرفیم : دـناوخن -  هنافـساتم  ىلعزبس  ىاقآ  ار  تایآ  نآ  ـالاح  هک  ىدـعب -  تاـیآ  رد  دوب . کـیلا » هودآر  اـنا  ، » نآ دوب و  کـیدزن  و 

 - دش نشور  شمـشچ  تفرگ ، مارآ  شلد  دش ، شوخ  شلد  دراد -  نزحت » و ال  ، » دراد اھنیع » رقت  ، » هلب بخ  میدنادرگرب ، ردام  هب  ار  هچب  ام  هکنیا  قح ؛ دـعو هللا  نا  ملعتل 

انب هک  داتـسرف  میھاوخ  ار  ىـسک  میتسرفیم و  ار  ىجنم  میتفگ  و  میداد -  ام  هک  ىاهدعو  نیا  هک  دنادب  قح ؛» دعو هللا  نا  ملعتل  و   » هک دوب  نیا  ندنادرگرب ، نیا  رگید  رثا  اما 

ىوس زا  کچوک  ىهدـعو  کی  ىنعی  دوشب . عمجرطاخ  و  دوشب ، نئمطم  شلد  تسا ؛ ىتسرد  ىهدـعو  دـنک -  جراخ  فاعـضتسا  زا  رـصم  رد  ار  لیئارـساىنب  ىهعماج  تسا 

اھتیقفوم زا  هچنآ  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  گرزب  ىهدعو  نآ  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  کچوک ، ىهدعو  نیا  ققحت  زا  ىربدـت  لھا  ناسنا  رھ  هکنیا  ىارب  دـبایىم ، ققحت  راگدرورپ 

اھهدـعو نیمھ  زا  ىکی  مھ  ىمالـسا  ىروھمج  ىمالـسا . ىروھمج  هلمج  زا  تسا ؛ کـچوک  ىاھهدـعو  ناـمھ  هدـش ، لـصاح  نید  قیرط  زا  تیرـشب  ىارب  خـیرات  لوـط  رد 

تردق امـش  هب  دیرادن ، ار  نآ  دیما  دیربیمن و  ار  نآ  نامگ  هک  ىیاج  رد  دینک ، لکوت  لاعتم  ىادخ  هب  رگا  دینک ، ربص  رگا  دینک ، هزرابم  رگا  هک  دوب  هداد  هدعو  لاعتم  ىادخ  تسا ؛

هچ درکیمن ! ار  نآ  روصت  سکچـیھ  هک  داـتفا  ىقاـفتا  درکن و  غیرد  ناـج  نداد  زا  درک ، ىراکادـف  داتـسیا ، درک ، ربـص  درک ، هزراـبم  ناریا  تلم  داـتفا : قاـفتا  نیمھ  داد ؛ میھاوخ 

کی ىللملانیب ، ىاھتردـق  ىوس  زا  ىهدـنوشتیامح  تدـشب  میژر  نآ  اب  ىهلباـقم  رد  مھم ، رایـسب  روشک  نیا  رد  ساـسح ، رایـسب  ىهقطنم  نیا  رد  درکیم  لاـیخ  ىـسک 

ىـسک رگا  سکچیھ . درکیم ؟ ىروصت  نینچ  ىـسک  هچ  تعیرـش ؟ ساسارب  هقف ، ساسارب  نید ، ساسارب  مھ  نآ  دسرب ، ىزوریپ  هب  ىبالقنا  کی  دیایب و  دوجوهب  ىتموکح 

راک نآ  ىلصا ، ىهدعو  نآ  مینادب  داتفا . قافتا  نیا  اما  دادیمن ، ناشن  ار  نیا  اقلطم  تابساحم ، دشاب ؛ هدیمھف  ىبیغ  قرط  زا  رگم  دوشیم ، ىروجنیا  متسنادیم  نم  دیوگب 

. داتفا دھاوخ  قافتا  هک  دوب  ىزیچ  نآ  زا  ىاهنومن  کی  نیا  داتفا . دھاوخ  قافتا  مھ  گرزب 

نآرق  / ٠٨/١٣٩٣/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

ناشدوخ و بولطم  ىاھهار  رد  ار  عماوج  هک  تسا  ىزیچ  نآ  ىنورد  ماکحتسا  و  دنکیم ؛ ادیپ  ىنورد  ماکحتسا  نآرق  اب  نوزفازور  سنا  اب  ىمالسا  ىهعماج  ىمالسا و  ماظن 

لصاح نآرق  اب  سنا  تکرب  هب  ىنورد  ماکحتسا  نیا  دوب ؛ مکحتـسم  نورد  رد  دیاب  دھدیم . عماوج  هب  اھـشلاچ  اب  دروخرب  تردق  دزاسیم و  رداق  ناشدوخ  ىاھبولطم  ىوسهب 

، دنکیم مک  ناسنا  رد  ار  ىدام  تالکـشم  زا  فوخ  سرت و  دنکیم ، دایز  ار  ىھلا  ىهدعو  هب  دامتعا  دنکیم ، دایز  ار  ادخ  هب  لکوت  دنکیم ، تیوقت  ار  نامیا  نآرق  اب  سنا  دوشیم .

. تسا اھنیا  شخب  نیا  رد  نآرق  اب  سنا  عفانم  دیاوف و  دنکیم . نشور  ناسنا  ىارب  ار  ادخ  هب  برقت  ىاھهار  دھدیم ، سفن  هب  دامتعا  دنکیم ، ىحور  تیوقت  ار  اھناسنا 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک ییاھتنس  ار ، یھلا  یاھتنس  ار ، یونعم  لماوع  ینعی  دنامب ؛ دودحم  یدام  افرـص  سوسحم و  لماوع  بوچراھچ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  یتابـساحم  یاھاطخ  زا  یکی 

اورـصنت هللا نا  تسا : هدومرف  دنوادخ  تسا . یتابـساحم  گرزب  یاھاطخ  زا  یکی  نیا  دریگب ؛ هدیدن  دوشیمن ، هدید  مشچ  اب  هک  ار  ییاھزیچ  نآ  تسا ، هداد  ربخ  اھنآ  زا  ادخ 

ریغ نیا  تسا ، یھلا  تنس  نیا  داد ؛ دھاوخ  ترصن  ار  امش  ادخ  دینک ، ترـصن  ار  ادخ  نید  دینک ، تکرح  ادخ  هار  رد  امـش  رگا  رتحضاو ؟ نیا  زا  رگید  مکمادقا ، تبثی  مکرـصنی و 

هتفگ نآرق  ار  نیا  داد . دـھاوخ  ترـصن  ار  امـش  ادـخ  دـیدرک ، تیاعر  ار  تھج  نیا  دـیدرک و  تکرح  یھلا  نید  یایحا  هار  رد  رگا  الیدـبت ؛ هنـسل هللا  دـجت  نل  و  تسا : رییغت  لباق 

دروم هدنیآ ، یاھلـسن  لوط  رد  هک  یدتمم  خـیرات  رد  بالقنا  خـیرات  یهعطق  نیا  دـینادب  میاهدرک . هبرجت  ار  نآ  لمع  رد  مھ  ام  تسا ؛ یھلا  یهدـعو  هک  تحارـص  نیا  اب  تسا ،

فراعم مالسا و  اب  یهبناجهمھ  یرگهزیتس  یایند  رد  اھتردقربا ، طلـست  یایند  رد  یدام ، یایند  رد  تسا . یخیرات  عطاقم  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  تفرگ ، دھاوخ  رارق  ثحب 

هدننک فرحنم  یاھتردق  نآ  لماوع  ریثات  ایند  یاجهمھ  زا  شیب  هک  یاهطقن  رد  تسرد  مھ  نآ  مالـسا ، یهیاپرب  دـیایب  دوجوهب  یماظن  کی  یمالـسا ، یاھـشزرا  یمالـسا و 

مھ لزلزت  راـچد  مکمادـقا ؛ تبثی  و  تـسا . مکرـصنی » اورـصنت هللا  نا   » ناـمھ نـیا  مـیدرک . تداـع  امـش  نـم و  تـسا ؛ یبـیجع  زیچ  نـیا ] . ] دنتـشاد روـضح  دنتـشاد و  ذوـفن 

زا یکی  نیا  دشن . فرـصنم  ناریا  تلم  یدرمناوجان ، همھ  نیا  رازآ ، همھ  نیا  هئطوت ، همھ  نیا  راشف ، همھ  نیا  دشن ؛ لزلزت  راچد  ناریا  تلم  میدشن . هکنیا  امک  دـیوشیمن ،

. تسا یھلا  یاھتنس 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

کی نیا  هلـضف ، نم  مھنغی هللا  آرقف  اونوکی  نا  دیامرفیم : لاعتم  ىادخ  هکنیا  دنکب . ادیپ  ققحت  دیاب  جاودزا  ىنعی  ىلمع ؛ مادقا  کی  هب  دوشب  لیدـبت  دـیاب  جاودزا ، ىارب  هزیگنا 

هدـشن بجوم  هداوناخ ، لیکـشت  جاودزا و  مینک . نانیمطا  مینکیم ، ناـنیمطا  اھهدـعو  نآ  هب  هک  ىھلا  ىاھهدـعو  ىهیقب  لـثم  هدـعو ، نیا  هب  دـیاب  اـم  تسا ؛ ىھلا  ىهدـعو 

تسا نکمم  جاودزا  هکلب  دوشیمن ؛ تشیعم  ىتخس  راچد  ىسک  جاودزا  ىهیحان  زا  ىنعی  دوشب ؛ ىتخـس  ىگنت و  راچد  دارفا  ىتشیعم  عضو  هک  دوشیمن  بجوم  تسا و 

. دنک داجیا  مھ  شیاشگ 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

هب دامتعا  یاج  هب  دنزب ، نماد  ار  نیملسم  نایم  هقرفت  شتآ  هک  یمالسا  تسا . یمالـسا  تما  اب  ینمـشد  بناجا و  یرکون  رب  مالـسا  سابل  ندناشوپ  ییاکیرمآ ، مالـسا 

رگید یاھتلم  ای  دوخ  تلم  هیلع  ربکتـسم  یاکیرمآ  اب  دـگنجب ، ناملـسم  ردارب  اب  رابکتـسا  مسینویھـص و  اب  هزرابم  یاج  هب  دـنک ، داـمتعا  ادـخ  نانمـشد  هب  یھلا ، یهدـعو 

. دنک هزرابم  نآ  اب  دیاب  یقداص  ناملسم  رھ  هک  تسا  یکلھم  کانرطخ و  قافن  تسین ؛ مالسا  دوش ، دحتم 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، تسا ناسآ  فرح  ماقم  رد  میاهتفگ ، ررکم  منکیم و  ضرع  امـش  هب  زورما  نم  هک  ییاھفرح  نیا  هتبلا  میـسرب . اجنیا  هب  دـیاب  دوشب ؛ عطق  تفن  هب  روشک  یهجدوب  اکتا  دـیاب 

. داد ماجنا  ناوتیم  ار  تخـس  راک  نیا  مدقتعم  اما  تسا  یتخـس  راک  ارجا  منادیم  هدنب  تسا ؛ هدوب  ارجا  رد  اھلاس  متـسد  نم  دوخ  تسا . یلکـشم  یاھراک  لمع  ماقم  رد 

اب روشک ، یلخاد  یاھهیامرـس  هب  دامتعا  اب  اھناوج ، نیا  هب  دامتعا  اب  مدرم ، نیا  هب  دامتعا  اب  تمھ ، اـب  ار  تخـس  راـک  نیمھ  اـما  تسا ؛ ندز  فرح  زا  رتتخـس  ندرک  ارجا 

. داد ماجنا  دوشیم  تسا ، هداد  ترصن  یهدعو  هک  لاعتم  یادخ  هب  دامتعا 

ىربھر  / ١٣٩٣/١٢/٢١ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 40 
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، نیا زا  رتحـضاو  نیا و  زا  رتحیرـص  رگید  ( ٢٠ ( ؛ مکرـصنی اورـصنت هللا  نا  مینک . ترـصن  ار  ادـخ  نید  ام  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  یدـیدرت  چـیھ  نودـب  انیقی و  اعطق و  یھلا  ترـصن 

یاھزیچ رگید  اـھنیا  ( ٢٢ ( ؛ هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  ( ٢١ ( ؛ مکمادـقا تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  دـینک ؛ ترـصن  ار  ادـخ  نید  ینعی  اورـصنت هللا » نا  « ؛ درادـن دوجو  یفرح 

ققحت لباق  ریغ  ار  ادـخ  یهدـعو  ناسنا  اعقاو  هکنیا  ( ٢٣ ( ؛ وسلا نظ  اب  نینآـظلا  دوب ؛ هجوتیب  یھلا  یاھهدـعو  نیا  هب  دـیابن  تسا ؛ یھلا  یاھهدـعو  هک  تسا  یدـکوم 

. تسا هتـسناد  دوخ  بضغ  دروم  دـننکیم  تکرح  روجنیا  هک  ار  یناسک  نآ  انحتفانا ، یهکرابم  یهروس  رد  لاـعتم  یادـخ  هک  تسا  لاـعتم  یادـخ  هب  نظوس  نیرتدـب  دـنادب ،

(٢۴)

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

مسج ام  رگا  میرادن . یمیب  ام  میرادن ، یئابا  ام  دنھدیم ؛ رارق  ناریا  یمالسا  یروھمج  لباقم  رد  ار  یشلاچ  روجکی  یزور  رھ  دنتـسھ و  شلاچ  لوغـشم  نانمـشد  زورما 

ام لباقم  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیاب  نیاربانب  میلاعف ، ام  میدـشرهبور ، ام  میاهدـنز ، ام  میکرحتم ، ام  تشادـن ؛ دوجو  یـشلاچ  ام  هیلع  میدوب ، یکرحتیب  ناجیب و 

. درک میھاوخ  روبع  اھشلاچ  نیا  زا  سفن  هب  دامتعا  سفن و  هب  یهیکت  اب  یھلا و  یهدعو  هب  دامتعا  اب  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت  اب  تردق ، اب  دیایب و  دوجوهب  شلاچ 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یهتسیاش هاگیاج  هب  تلم  نیا  روشک و  نیا  دنراذگن  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  نانمشد  فدھ  دندرک ، هراشا  ناشدوخ  یاھینارنخس  رد  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روطنیمھ 

فدھ هک  تسا  نیا  ماهدیقع  مھ  هدنب  هلب ، تسا . نیا  رطاخهب  اھمیرحت  هدش ؛ زاغآ  روشک  رد  تکرح  نیا  هک  دناهدرک  ساسحا  نوچ ] [ ؛ دـسرب یندـمت ، هاگیاج  نآ  شدوخ ،

ناوخهضور هک  رغصایلع  یهضور  یارب  ینالف  ارچ  دنتفگ  تسین . مھ  مسیرورت  یهلئسم  تسین ، مھ  رشب  قوقح  یهلئـسم  تسین ، طقف  یاهتـسھ  یهلئـسم  اھمیرحت 

دـض ناشدوخ  اھنیا  دنرورپتسیرورت ، ناشدوخ  اھنیا  دنکیم ؟ هیرگ  رغـصایلع  یهضور  یارب  نیا  هدـیرب ؛ رـس  رغـصایلع  دـص  شدوخ  ادـخ  هدـنب  نآ  تفگ  درکن ؟ هیرگ  دـناوخ ،

اھفرح نیا  زا  رتارف  رتالاب و  رایسب  یهبساحم  کی  هلئسم  تسین ؛ نیا  هلئسم  دنروایب ؟ راشف  یروشک  کی  هب  رشب  قوقح  یارب  هک  دنتسھ  نیا  لابند  اھنیا  دنرشب ؛ قوقح 

؛ مالظنا ملظ و  ماظن  رابکتـسا و  ماظن  یدابم  لباقم  یهطقن  تسرد  یایدابم  یعبانم و  رب  ینتبم  تسا  هدـمآ  دوجوهب  یتیوھ  کی  یتکرح ، کی  یتلم ، کـی  ینعی  تسا ؛

هتبلا مھ  اھمیرحت  مینک . شـالت  دـیاب  مینکب ، تکرح  تسیاـب  میتسھ . یھاـگیاج  نینچکـی  رد  اـم  میتسھ ؛ یتیعقوم  نینچکـی  رد  اـم  دـسرب ؛ ییاـج  هب  نیا  دـنھاوخیمن 

یاھترازو مولع و  ترازو  و  دـیراد ؛ شقن  هنیمز  نیا  رد  دـیتاسا  امـش  و  مینک . هدافتـسا  نامیاھتیفرظ  زا  دـیاب ] [ ؛ دوشن تفرـشیپ  عنام  دـناوتیم  اما  دـنکیم  داـجیا  ییاـھتمحز 

ار هفیرش  یهیآ  نیا  دیھاوخب . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  زا  هللااشنا  دینک و  لابند  دینادب و  ردق  ار  اھشقن  نیا  دنراد ؛ یمھم  یساسا و  یاھشقن  شناد ، یهلئـسم  هب  طوبرم 

. تسا یھلا  فلختیب  یهدعو  نیا  ( ٧ -) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا   - دندناوخ ناتسود  هک  مھ 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار ادخ  مینک ؛ نیمات  ار  اورـصنت هللا  نا  هک  دشاب  نیا  دـیاب  ام  تمھ  ( ۴ «.) مکرصنی اورـصنت هللا  نا   » هک دینکن  دیدرت  چیھ  نیا  رد  تسا ؛ امـش  نابیتشپ  لاعتم  یادخ  هک  دینادب 

، دینک لابند  ار  تکرح  نیا  تسا . ریذپانفلخت  یھلا  یهدعو  دراد ؛ دوجو  امتح  مکرـصنی  شلابند  اورـصنت هللا ، نا  اب  دنک  قیبطت  ام  تکرح  ام ، لمع  ام ، تین  رگا  مینک . ترـصن 

رد مھ  دروخ ، دـنھاوخ  تسکـش  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  مھ  نیملـسم ، مالـسا و  نانمـشد  تسا . امـش  لام  هدـنیآ  دـینک ؛ لابند  ار  اھتیدـج  نیا  دـینک ؛ لابند  ار  راـک  نیا 

راک اـم  هکنیا  طرـش  هب  یگنھرف ؛ یاـھهنیمز  رد  یداـصتقا و  یاـھهنیمز  رد  یھلا  قیفوت  هب  مھ  دروخ ، دـنھاوخ  تسکـش  یماـظن  یتینما و  یهنیمز  رد  مھ  رگید ؛ قطاـنم 

یدیدرت چیھ  نیا  رد  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  نمشد  اعطق  میشاب ، راک  یاپ  میشاب ، هتشاد  روضح  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یتسردب و  ام  رگا  میشاب ، باکرهباپ  ام  رگا  مینک .

. درادن دوجو 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

لـصا رد  تبثم و  طاقن  حیـضوت  رد  هک  ریخا  یهدـننکهرکاذم  تئیھ  هلمج  زا  اھهرود  یهمھ  رد  شلاـچرپ ، دـنیارف  نیا  ناراکردـناتسد  یهمھ  زا  منادـیم  مزـال  زیچ  رھ  زا  شیپ 

زا اصوصخم  دـندش و  روآدای  ام  یهمھ  هب  ار  نآ  فعـض  طاـقن  نیـسحت ، لـباق  ینیبزیر  اـب  هک  ینادـقتنم  زا  زین  و  دـندرب ، راـک  هب  ار  دوخ  نکمم  یعـس  یهمھ  طاـقن  نآ  تیبثت 

و دـنداد ، شـشوپ  ار  الخ  طاقن  زا  یخرب  دوخ ، مھم  تاظحالم  جرد  اب  هک  یلم  تینما  یلاع  یاروش  ماقمیلاع  یاضعا  زا  زین  سلجم و  یهژیو  نویـسیمک  یاـضعا  سیئر و 

ناگدنـسیون یلم و  یهناسر  زا  زین  و  دـندرک ، هئارا  تلود  هب  ار  ارجا  تسرد  هار  هناطاتحم ، یحرط  بیوصت  اب  هک  یمالـسا  یاروش  سلجم  ناگدـنیامن  سیئر و  زا  ماـجنارس 

رپ یهعومجم  نیا  مراد . مالعا  ار  دوخ  ینادردـق  دـنداھن ، یمومع  راکفا  ربارب  رد  همانتقفاوم  نیا  زا  یلماک  ریوصت  عومجم  رد  اھرظنفالتخا ، یهمھ  اب  هک  روشک  تاـعوبطم 

هب تسا . یدنسرخ  یهیام  ریدقت و  روخ  رد  دشاب ، یمالسا  یروھمج  زومآتربع  یندنام و  دای  هب  لئاسم  یهلمج  زا  دوریم  نامگ  هک  یاهلئسم  رد  رکف  شالت و  راک و  مجح 

، دوـب دـھاوخ  قـح  ترـضح  تاذ  تیادـھ  تمحر و  ترـصن و  رب  لمتـشم  هنالوئـسم ، یاـھینیرفآ  شقن  نیا  یارب  یھلا  شاداـپ  هک  تـفگ  ناوـتیم  ناـنیمطا  اـب  لـیلد  نـیمھ 

. تسا ریذپانفلخت  وا ، نید  ترصن  ربارب  رد  یھلا  ترصن  یهدعو  اریز  هللااشنا ؛

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

اورـصنت هللا نا   » هک یھلا  یهدـعو  هب  اـکتا  ادـخ ، هب  اـکتا  ادـخ ، هب  لـکوت  یاراد  ممـصم و  هاـگآ ، ردـتقم ، یربـھر  داد ؛ ماـجنا  تسرد  ار  تکرح  تفر ، تسرد  ار  هار  ناریا  تـلم 

رھ یارب  هک   - دولآگنن موئشم و  یھاشداپ  تموکح  یولھپ و  نادناخ  هایـس  یهتـسباو  یلیمحت  تموکح  دسرب و  یزوریپ  هب  دناوتب  تلم  نیا  هک  دش  بجوم  ( ۴ (؛» مکرصنی

. رایتخا بحاص  دندش  مدرم  دش ؛ مامت  تفر و  نیب  زا  ناریا  رد  یناسنا - حیحص  قطنم  رد  تسا  گنن  یهیام  یھاشداپ  تموکح  یروشک 

بالقنا  / ٠٢/١٢/١٣٩۵ ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  داھج  شبنج  لکریبد  رادید 

یمالـسا یروھمج  یدوبان  لابندهب  نانمـشد  اریز  میاهدوب ؛ زوریپ  مھ  زورما  هب  ات  دـش و  میھاوخ  زوریپ  هدرتسگ ، ییورایور  نیا  رد  هک  میدـقتعم  یھلا  یهدـعو  ساـسارب  اـم 

. تسا هتفای  شرتسگ  قمع ، رد  هدرک و  تفرشیپ  فلتخم  داعبا  رد  زورهبزور  هکلب  دراد  دوجو  اھنتهن  یمالسا  ماظن  نونکا  اما  دندوب 

یربھر  / ٠٣/٠۴/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  هرود  نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

دـیدست و هب  نانیمطا  تفرگ و  کین  لاف  هب  دـیاب  هک  تسا  یکرابم  نراقت  هادـفانحاورا )  ) مظعالاهللایلو ترـضح  تدالو  مایا  رد  ناـگربخ  سلجم  یهرود  نیمجنپ  راـک  هب  زاـغآ 

. تخاس رادیاپ  نوزفا و  یھلا ، یاھهدعو  قدص  هب  نموم  لد  رد  ار  یولو  تیاضر  تیاعر و  یھلا و  دییات 

یمالسا  / ٠٣/٠٨/١٣٩۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمھد  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

بلاغ یحانج و  یاھهدئاز  هب  ندش  مرگرس  زا  منکیم و  هیصوت  یھلا  میقتسم  طارص  رد  تماقتـسا  رداق و  دنوادخ  یاھهدعو  هب  نظ  نسح  لکوت و  هب  ار  مرتحم  ناگدنیامن 

. مرادیمرذحرب یمومع  حلاصم  رب  یصخش  یاھهزیگنا  نتخاس 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

فرح مھ  نمشد  اب  یھاگ  ناسنا  مینک . تبحص  مینیشنب  دامتعا  دروم  فرط  کی  لثم  اکیرمآ ] اب   ] میناوتیمن یاهلئـسم  چیھ  رد  ام  هک  داد  ناشن  ام  هب  ماجرب ]  ] هبرجت نیا 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 41 
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دوشیم نمـشد  نیا  اب  دز . دھاوخن  دوخ  تادـھعت  ریز  دوخ و  لوق  ریز  یلیلد  رھ  هب  وا  هک  دـنک  دامتعا  دـناوتب  ناسنا  دـشاب و  دـنبیاپ  شدوخ  فرح  هب  هک  ینمـشد  اما  دـنزیم 

یتقو مھ  دعب  دنکیم ، دھع  ضقن  درادن و  یئابا  چیھ  دھع  ضقن  زا  لمع ، رد  هک  تسا  ینمـشد  تسا ، راکبان  نمـشد  نمـشد ، هک  دـش  تباث  یتقو  اما  هلب ؛ دز ، مھ  فرح 

هدنب هکنیا  دش . هرکاذم  دراو  دوشیمن  نمـشد ]  ] نیا اب  دنکیم ، هیجوت  یروج  کی  دنکیم و  زاب  ار  مرن  برچ و  نابز  زاب  دنزیم ، دـنخبل  زاب  یدرک ، دـھع ] ضقن   ] ارچ اقآ  مییوگیم 

هب طوبرم  لـئاسم  رد  هلئـسم ، نیا  رد  اـم  تالکـشم ]  ] هک تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . نیا  شتلع  مینکیمن  هرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  هک  منکیم  رارکت  مئاد  تسا  اـھلاس 

ار نامھار  نآ  مینکب ، باختنا  نامدوخ  دیاب  یھار  کی  ام  دوشیمن ؛ لح  هرکاذم  اب  میراد ، اکیرمآ  لاثما  اکیرمآ و  اب  هک  یتالکـشم  رد  میراد ، هک  ینوگانوگ  لئاسم  رد  هقطنم ،

ار زیچ  همھ  دنھاوخیم  اھییاکیرمآ  هک  دنیوگیم  احیرص  ام  یساملپید  یسایس و  نیلوئسم  دودب . امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  دودب ، امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  میورب ؛

هک هرکاذم  اقآ  دنیوگیم  اھیـضعب  یلو ] ، ] مینکیمن هرکاذم  مییوگیم  مادم  ام  هکنیا  دنیآیم . ولج  مدق  کی  یتفر ، بقع  امـش  مدق  کی  رگا ] ! ] دنھدن زیچچـیھ  اما ] ، ] دـنریگب

زایتما کی  دیھدب ، یزایتما  کی  ینعی  دیدرک  هرکاذم  یتقو   - دریگیم امش  زا  ار  زایتما  دنکیم ، فرحنم  تدوخ  حیحص  هار  زا  ار  امش  تسا : نیا  هرکاذم  لاکشا  درادن ، یلاکشا 

کی هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هرکاذم  تسین ، هک  یخوش  هدنخ و  دونـش و  تفگ و  ندز و  فرح  ندرک و  هدعگ  نتـسشن و  هرکاذم ، رگید ؛ تسا  نیا  هرکاذم  یانعم  رگید ؛ دـیریگب 

ینعی یناـھج  رابکتـسا  نیمھ ، ینعی  ربکتـسم  بخ  دـنکیم ؛ ییوـگروز  دـھدیمن ؛ امـش  هب  دـھدب ، دـیاب  ار  هچنآ  اـما ] ، ] دریگیم امـش  زا  یھدـب  دـیاب  ار  هچنآ  و  ریگب - یزیچ 

بخ دنکیم . فلخت  ار  شیاھهدعو  تسا ، رابکتسا  یانعم  نیا  نتسنادن ؛ دھعتم  ار  دوخ  ندوبن ، دوخ  فرح  هب  دنبیاپ  نتـسناد ، رترب  ار  شدوخ  ندرکییوگروز ، ینعی  نیمھ ،

یناسک هب  تمایق  رد  ناطیـش  هک  دنکیم  لقن  ناطیـش  لوق  زا  لاعتم  یادخ  تسا . یاهداعلاقوف  ریبعت  ریبعت ، نیا  اعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اکیرمآ  دومرف : ام  راوگرزب  ماما 

، دوب هداد  امـش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دـیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب  ناطیـش  ( ۴ (؛ مکتفلخاف مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدـعو  نا هللا  دـیوگیم : دـناهدرک  تعباتم  وا  زا  هک 

امـش و هب  مداد  هدعو  نم  مدرک ، هدعو  فلخت  نم  دیداتفا ! هار  نم  لابند  امـش  مداد ، امـش  هب  یغورد  یهدـعو  نم  دـیدنامن ؛ دـنباپ  دـیدرکن ، یوریپ  ادـخ  یهدـعو  زا  اھامش 

اومولو ینومولت  ـالف   » هک دـیوگیم  اـھنآ  هب  هک  ناطیـش  لوق  زا  دـیامرفیم  لاـعتم  یادـخ  مھ  دـعب  دـنکیم . تمـالم  تماـیق  رد  روجنیا  ار  شدوخ  ناوریپ  ناطیـش  مدرک ؛ فلخت 

نیا ایند  رد  زورما  اھییاکیرمآ  دنزیم ، ار  فرح  نیا  تمایق  رد  ناطیش  الاح  اکیرمآ . اب  تسا  قبطنم  زورما  انیع  نیا  دینک . تمالم  ار  ناتدوخ  دینکن ، تمالم  ار  نم  مکـسفنا ،»

دامتعا دیابن  نارگید  هب  سپ  بخ ، تسا . نیا  اکیرمآ  عضو  دنھدیمن ؛ ار  هیـسن  زایتما  دنریگیم ، ار  دقن  زایتما  دننکیم . فلخت  دننکیمن ، لمع  دنھدیم ، هدعو  دـننزیم ؛ ار  فرح 

. درک

یشان تسا ، هبرجت  زا  یشان  اھنیا  دننک ؛ رکف  شیور  دننیـشنب  ام  زیزع  یاھناوج  ار  روشک  نالک  یاھتـسایس  روشک و  نالک  لئاسم  دروم  رد  دوشیم  هدز  هک  ییاھفرح  نیا 

یروجنیا ریخن  هک   » دھدب یباوج  کی  فرط  نآ  دـیایب  مھ  یکی  ات  دـیوگب  یزیچ  کی  ناسنا  هک  تسین  یروجنیمھ  فرح  نیا  تسا . عضو  نتخانـش  نمـشد و  نتخانـش  زا 

صخـشم هار  تقونآ  دـننک ، لـیلحت  دننیـشنب  میراد ؛ یلیخ  روشک  رد  دادعتـسااب  شوھاـب و  یاـھناوج  اـم  هناتخبـشوخ  دـننک .] تقد   ] زیزع یاـھناوج  ار  اـھنیا  هن ، تسین ؛»

. دش دھاوخ 

ناتسلگ  / ٠٩/١۵/١٣٩۵ ناتسا  دیھش  رازھراھچ  تشادگرزب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لاعتم یادخ  شیپ  دراد ؛ شزرا  ناشندشهتـشک  مھ  ناشنتـشک ، نمـشد  مھ  دـنریگیم ، تسد  فک  رد  ار  ناشدوخ  ناج  دـننکیم و  تدـھاجم  ادـخ  هار  رد  هک  یناسک  نیا 

ار یھلا  تمحر  مئـالع  هدـشن ، جراـخ  هئـشن  نیا  زا  زوـنھ  هک  میراد  تاـیاور  رد  دـھدیم ، تسد  زا  هار  نیا  رد  ار  شناـج  هک  نآ  ـالاح  تسا . اـھنیا  هب  تمحر  رب  یھلا  یهدـعو 

ینعی دنکیم ؛ تفایرد  ار  یھلا  یهدعو  هدیـسرن ، نیمز  هب  زونھ  دندیگنجیم - بسا  اب  تقونآ   - دتفایم بسا  زا  دیھـش  هکنیا  درجمب  دراد  تایاور  رد  ینعی  دنکیم ؛ هدھاشم 

. تسا ادھش  شزرا  نیا  دنکیم ؛ تفایرد  دنکیم و  کرد  سوملم  روطهب  ار  یھلا  لضف  ار ، یھلا  تمحر  دنیبیم و  ار  تقیقح  دوشیم و  زاب  شمشچ  هئشن  نیا  رد  یتح 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

دھاوخ زور  درک ، دھاوخ  عولط  دیـشروخ  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نامز  ماما  دای  دنوشیم . سویام  دننکیم ، هدھاشم  ار  ملظ  تملظ و  مکارتم  جاوما  هک  یھاگ  اھناسنا 

نآ نیا  تسا ؛ دیـشروخ  عولط  اعطق  یناملظ ، هایـس و  بش  نیا  نایاپ  اما  دناهدوب  یدامتم  یاھنرق  و  ایند ، رد  دنتـسھ  نانیرفآیکیرات  ناملاظ و  تسھ ، تاملظ  هلب ، دمآ ؛

همحرلا ثوغلا و  بوبصملا و  ملعلا  بوصنملا و  ملعلا  اھیا  کیلع  مالـسلا  تسا : راگدرورپ  یهدشنیمـضت  یهدعو  نیا  دزومآیم ؛ ام  هب  نامز  ماما  هب  داقتعا  هک  تسا  یزیچ 

فرط زا  تسا  هدشنیمـضت  هک  یاهدعو  هنمـض ؛ یذلا  دعو هللا  ای  کیلع  مالـسلا  دراد :] مھ   ] ترایز لوا  رد  تسا . یھلا  ریذـپانفلخت  یهدـعو  بوذـکم ؛ ریغ  ادـعو  هعـساولا 

ساـی یدـیماان و  راـچد  هاگچـیھ  هادـف ) اـنحاورا   ) رـصعیلو دوـجو  رـصعیلو و  روـھظ  هب  نیدـقتعم  تسا . مود  یهتکن  مھ  نیا  نیارباـنب  تـسا . راوـگرزب  نـیا  روـھظ  راـگدرورپ ،

. درک دھاوخ  فرطرب  ار  اھیھایس  نیا  اھیکیرات و  نیا  درک و  دھاوخ  عولط  دیشروخ  نیا  اعطق  هک  دننادیم  و  دنوشیمن ،

میرک  / ٠٣/٠۶/١٣٩۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

نم قدصا  نم  و   » هک دندناوخیم  نالا  دیتسھ . نموم  ناناوج  امـش  دراد  هدـنیآ  هک  نآ دیتسھ ؛ نموم  یاھناوج  امـش  نآ  تسا ، نآرق  نآ  تسا ، مالـسا  نآ  دراد ، هدـنیآ  هچنآ 

قلعتم نینموم ، هب  تسا  قلعتم  هدنیآ  هک  تسا  هدومرف  ار  نیا  لاعتم  یادخ  و  تسا ؟ رتملاع  هدـنیآ  هب  ادـخ  زا  یـسک  هچ  تسا ؟ رتوگتـسار  ادـخ  زا  یـسک  هچ  الیق ؛» هللا 

، دوشب مھ  دیدرت  هسوسو و  راچد  یـسک  رگا  اما  تسا . یھلا  یهدعو  کی  نیا  تسین ؛ یدیدرت  چیھ  نیا  رد  هللالیبسیف ؛ نیدـھاجم  هب  تسا  قلعتم  نیحلاص ، هب  تسا 

یاهدعو چیھ  هچنانچرگا  مراد . انعم  نیا  هب  داقتعا  دوجو  یهمھ  اب  منکیم و  ضرع  ار  نیا  ررکم  هدـنب  دـنک . مارآ  ار  وا  لد  دـیاب  اھهبرجت  دـنکن ، مارآ  ار  وا  لد  مھ  یھلا  یهدـعو 

درکیم نیقی  دـیاب  تسا ؛ وا  هب  قلعتم  هدـنیآ  هک  درکیم  نیقی  دـیاب  دراد ، فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  لھچ  یـس  زا  ناریا  تلم  هک  ییاھهبرجت  نیا  اب  دوب ، هدـشن  هداد  ام  هب  مھ 

. تسا وا  هب  قلعتم  یزوریپ  هک 

تمواقم  / ٠٨/١٠/١٣٩۶ یاملع  یناھج  هیداحتا  سیئر  هب  مایپ 

دومح رھام  خیش  یاقآ  بانج  لیلج  ملاع 

تمواقم یاملع  یناھج  یهیداحتا  مرتحم  سیئر 

یملع و ناگبخن  کشیب  تسا . مالـسا  یایند  یهمھ  شود   رب  نیطـسلف  یندشنشومارف  نیگنـس و  تیلوئـسم  سنارفنک ، نیا  مرتحم  راضح  یهمھ  امـش و  رب  مالس 

ترـصن ، یھلا یهدعو  تسا ؛ تبقاعشوخ  سدقم و  یاهزرابم  نیا ، دنراد ؛ شود  رب  ار  تیلوئـسم  نیا  رتمھم  شخب  یمالـسا  یاھروشک  نالوئـسم  یـسایس و  یناحور و 

. تسا میظع  یمومع و  تکرح  نیا  زا   یشخب  امش  زورما  یهرگنک  تسا . هزرابم  نیا  رد  یعطق 

ساسحا ار  گرزب  تیلوئـسم  نیا  هک  یناـسک  یهمھ  هب  ار  تسینویھـص  زواـجتم  میژر  اـب  عونتم  یهزراـبم  موادـت  منکیم و  تلئـسم  ار  امـش  عمج  قیفوت  لاـعتم  یادـخ  زا 

. منکیم هیصوت  دننکیم ،

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

لاعف شکتمحز و  یناـسنا  یورین  اـب  ملاـع  یداـم  یهتفرـشیپ  یاـھروشک  تسا . یناـسنا  یورین  دـنزیم  ار  ییاـھن  فرح  هک  یرـصنع  نآ  یروشک ، رھ  رد  یماـظن ، رھ  رد 

هب یناسنا  یورین  یاھییاناوت  یناسنا و  یورین  یریگیپ  رطاخهب  لوپ - یارب  ایند و  هار  رد  ولو  ایند ، بلط  رد  ولو   - دنتفرگ ار  راک  لابند  دنتشاذگ و  رانک  ار  یلبنت  هک  ناشدوخ 

دنـشاب و یبلطایند  لابند  یاهعماج ، یاهعومجم ، رگا  هک  دـیوگیم  یھلا  یهدـعو  تسا . یھلا  یهدـعو  نامھ  نیا  یدام ؛ یهلئـسم  نامھ  رد  دندیـسر  یجوا  یهطقن  کـی 

ار نابلطایند  مھ  کبر ؛ آطع  نم  آلوٰھ  آلوٰھ و  دـمن  الک  دنـسریم : نآ  هب  دـننک ، شالت  دنـشاب و  یقیقح  یلاعت  یونعم و  یاھـشزرا  لاـبند  رگا  دنـسریم ؛ نآ  هب  دـننک ، شـالت 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 42 
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هب تسا ، یدام  یگدنز  یاھهدروارف  ردقهب  طقف  ناشتمھ  هک  یناسک  نآ  اھتنم  دنکیم ؛ کمک  لاعتم  یادـخ  ار  نابلطیلاعت  نابلطشزرا و  مھ  دـنکیم ، کمک  لاعتم  یادـخ 

. تسا روط ] ] نیا هتبلا  دنشچیمن ؛ ار  تیونعم  معط  دنمھفیمن ، ار  یقیقح  یگدنز  یانعم  دنسریم ؛ نیمھ 

یربھر  / ١٢/٢۴/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نیا هجیتن  تقونآ  هدیـشک . خر  هب  ار  نآ  نآرق  رد  ررکم  لاعتم  یادخ  هک  تسا  یزیچ  کی  ناربمایپ ، باحـصا  ناھارمھ و  اب  ناربمایپ ، اب  نینموم ، اب  لجوزع  یادـخ  تیعم  نیا 

یبر یعم  نا  الک  لاق  نوکردـمل *  انا  ىـسوم  باحـصا  لاـق  ناـعمجلا  ىارت  اـملف   » هک هفیرـش  یهیآ  نیا  رد  دـندرک  داـمتعا  یھلا  قداـص  یهدـعو  نیا  هب  ناربمغیپ  هک  هدـش 

انا [ » دنتفگ ، ] دیزرل اھلد  نوعرف - رکشل  ناشرس  تشپ  ایرد ، ناشیولج   - دسرب هک  تسا  نالا  دش و  ادیپ  رود  زا  نوعرف  رکشل  یھایـس  هک  دندید  هک  یدرجمهب  نیدھیس ؛»

الا روث ؛ راغ  رد  مرکا  ربمغیپ  ای  نیدھیـس . یبر  یعم  نا  تسین ؛ نینچ  ـال ؛ کـ دـیوگیم : یھلا  یهدـعو  ناـمھ  داـمتعا  هب  ٰیـسوم  ترـضح  اـجنیا  دـمآرد . نامردـپ  نوکردـمل ؛»

نا  » دیوگیم مرکا  ربمغیپ  یھلا ، یهدعو  نیمھ  دامتعا  هب  انعم ؛ نا هللا  نزحت  هبحاصل ال  لوقی  ذا  راغلا  یف  امھ  ذا  نینثا  یناث  اورفک  نیذـلا  هجرخا  ذا  هرـصن هللا  دـقف  هورـصنت 

هدعو نیا  مرکا  ربمغیپ  ٰیسوم و  ترـضح  دننام ]  ] یھلا یایلوا  مھ  تسا ، هداد  یعطق  روط  هب  ار  هدعو  نیا  لاعتم  یادخ  مھ  سپ  شابن . نوزحم  شابن ، تحاران  انعم ؛» هللا 

هنسل دجت  نل   » هک تسا  ییاھتنس  نآ  زا  یکی  نیا  تسا ؛ خیرات  یعطق  یاھتنـس  زا  یکی  تقیقح و  کی  نیا  و  دناهداد . رثا  بیترت  نآ  هب  دناهدرک و  لوبق  دناهدرک و  رواب  ار 

. تسھ هشیمھ  نیا  کشالب  الیدبت ؛» هللا 

نارگراک  / ١٣٩٧/٠٢/١٠ رادید  رد  تانایب 

ییاھن حالـصا  هب  دـیما  اما  دوشن ؛ تسا  نکمم  دوشب ، تسا  نکمم  مینکیم ، ادـیپ  یزیچ  هب  ام  هک  ییاھدـیما  یهمھ  ینعی  تسا ؛ هدـنیآ  هب  دـیما  رھظم  نابعـش ، یهمین 

؛ هنمـض یذـلا  دـعو هللا  ای  کیلع  مالـسلا  تسا . فلخت  لباق  ریغ  دـیما  هادـف ) انحاورا  هجرف و  یلاعت  هللالجع   ) نامزلابحاص ترـضح  قح ، ترـضح  قلطم  یلو  یهلیـسوهب 

یھلا ریذپانفلخت  یهدـعو  نیا  بوذـکم ؛ ریغ  ادـعو  هعـساولا  همحرلا  ثوغلا و  بوبـصملا و  ملعلا  بوصنملا و  ملعلا  اھیا  کیلع  مالـسلا  تسا ؛ ادـخ  یهدشنیمـضت  یهدـعو 

. تسا

میرک  / ١٣٩٧/٠٢/٢٧ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

ار رافک  یزاب  مھ ]  ] درخ زا  رود  لقعت و  زا  رود  نآرق ، زا  رود  ماـکح  دـنزادنایم ، هار  نانمـشد  ار  اـھزیچ  یهیقب  مجعوبرع و  ینـسهعیش و  اوعد و  فـالتخا و  گـنج و  اـم  نیب 

یفخت ام  مھھاوفا و  نم  اضغبلا  تدـب  دـق  هدرک : یفرعم  ام  هب  ار  اھنآ  نآرق  تسا ؛ هدرک  نیعم  ار  ام  فیلکت  نآرق  میراد ؛ هلـصاف  نآرق  زا  ام  دـنوشیم ؛ اھنآ  میلـست  دـنروخیم و 

؛ دیمحلا زیزعلا  اب  اونموی  نا  الا  مھنم  اومقن  ام  و  دوشیمن ؛ مامت  نیملسم  مالسا و  اب  هک  اھنآ  ینمشد  تسا ؛ نآرق  تایآ  اھنیا  دندرک ؛ توالت  زورما  ار  اھنیا  رب ؛ ـ کا مھرودص 

ادـیپ هبلغ  نمـشد  رب  کشالب  مینکب ، کیدزن  نآرق  هب  ار  ناـمدوخ  رگا  تسا . رود  نآرق  زا  یمالـسا  تما  میرود ؛ نآرق  زا  اـم  تسا . مالـسا  هب  شیارگ  رطاـخهب  ناشینمـشد 

یهدعو الیدبت ؛ هنـسل هللا  دجت  نلو  لبق  نم  تلخ  دـق  یتلا  هنـس هللا  اریـصن  الو  ایلو  نودـجیال  مث  رابدالا  اولول  اورفک  نیذـلا  مکلتاق  ولو  دـشاب ؛ هک  رھ  نمـشد  نیا  مینکیم ،

. مینک راک  دیاب  میریگبارف ، دیاب  میریگب ، دای  دیاب  نآرق  زا  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  هرصنی ؛ نم  نرصنیل هللا  و  تسا ؛ ینآرق  یهدعو  تسا ، یھلا 

میرک  / ١٣٩٧/٠٢/٢٧ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

مکلتاـق ولو  دـشاب ؛ هک  رھ  نمـشد  نیا  مینکیم ، ادـیپ  هبلغ  نمـشد  رب  کـشالب  مینکب ، کـیدزن  نآرق  هب  ار  ناـمدوخ  رگا  تسا . رود  نآرق  زا  یمالـسا  تما  میرود ؛ نآرق  زا  اـم 

نرـصنیل و  تسا ؛ ینآرق  یهدعو  تسا ، یھلا  یهدعو  ( ١ (؛ الیدبت هنـسل هللا  دجت  نلو  لبق  نم  تلخ  دق  یتلا  هنـس هللا  اریـصن  الو  ایلو  نودجیال  مث  رابدالا  اولول  اورفک  نیذـلا 

اھـشزومآ نیا  اھتساخربوتسـشن و  نیا  تسا ؛ همدقم  تاسلج  نیا  مینک . راک  دیاب  میریگبارف ، دیاب  میریگب ، دای  دیاب  نآرق  زا  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  ( ٢ (؛ هرصنی نم  هللا 

. ندرک لمع  ندش و  هاگآ  ندیمھف ، ندرک ، ربدت  یهمدقم  تسا ؛ همدقم  اھتوالت  اھندناوخ و  نیا  تسا ؛ همدقم 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار اـھتیفرظ  دراد . لـماکروطهب  ار  یداـصتقا  تالکـشم  رب  یهبلغ  ییاـناوت  اـھتیفرظ ، تـکرب  هـب  روـشک  هـک  تـسا  نـیا  روـشک  یداـصتقا  لـئاسم  باـب  رد  اـم  ضرع  یهصـالخ 

شالت میراد  اھملک  العا  یارب  اـم  مینکن . شومارف  ار  یھلا  ترـصن  رتـالاب ، اـھنیا  یهمھ  زا  میھدـب و  رارق  رظندـم  ار  اـھهبرجت  مینک ، اـصحا  ار  اـھییاناوت  مینک ، ییاـسانش 

رد میھاوخیم  ام  دنک ؛ ادیپ  ققحت  هعماج  رد  یمالـسا  تعیرـش  میھاوخیم  ام  دوشب ، دنلبرـس  مالـسا  میھاوخیم  ام  میتسین ؛ اھزیچ  نیا  یدام و  تردق  لابند  ام  مینکیم ،

؛ دوشب هرادا  نید  ماکحا  اب  هک  مینک  تسرد  یروشک  کی  یاهعماج ، کی  یتموکح ، کی  هتفرگارف ، ار  نآ  یرـشب  زیارغ  زا  نوگانوگ  یاھفارحنا  داسف و  یرگیداـم و  هک  ییاـیند 

قفوم میاهدوبن  قفوم  هک  مھ  ییاھـشخب  نآ  رد  هللااشنا  مینکیم  شالت  هک  میراد  تیقفومان  مھ  یدراوم  کی  رد  میاهدـش ، قفوم  مھ  یدودـح  کی  ات  میتسھ . نیا  لاـبند 

. دیآیمنرد فالخ  زگرھ  یھلا  یهدعو  هدرک و  هدعو  لاعتم  یادخ  تسا ؛ یعطق  یھلا  ترصن  فدھ ، نیا  اب  تسا . نیا  ام  فدھ  میوشب ؛

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تیعـضو نیا  اب  راوگرزب ، ماما  یراتفر  یوگلا  رد  ار  تیـصوصخ  دـنچ  نم  تسا . سرد  ام  یارب  اھنیا  منک ؛ ضرع  رـصتخم  هاـتوک و  یلیخ  نم  ار  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ماـما  یوگلا 

. منکیم رکذ 

...

دوجو یهمھ  اب  درکیم ، ار  دوخ  شالت  یهمھ  دوب ؛ یھلا  ترـصن  هب  ماما  اکتا  یلـصا . یهطقن  نآ  مھ  نیا  یھلا ؛ یهدعو  هب  یھلا و  ترـصن  هب  خـسار  داقتعا  نامیا و  متفھ :

یدـحا الا  انل  اـم   - تشاد یعقاو  داـقتعا  نیینـسحلایدحا  هب  ماـما  دوب . یھلا  تردـق  هب  وا  یهیکت  یھلا و  تردـق  هب  یھلا و  ترـصن  هب  یهتـسب  وا  دـیما  اـما  دوب ، نادـیم  رد 

تفرـشیپ ای  دش ؛ دھاوخن  دیاع  هجوتم و  یررـض  هنوگچـیھ  دریگب ، ماجنا  ادـخ  یارب  راک  رگا  تسا ؛ هتـسب  ررـض  رد  مینکب ، ادـخ  یارب  ار  راک  رگا  هک  دوب  دـقتعم  و  نیینـسحلا -

. میزارفارس راگدرورپ  لباقم  رد  میاهداد و  ماجنا  تسا  هدوب  ام  یهفیظو  هک  ار  یراک  میدرکن ، مھ  تفرشیپ  رگا  ای  مینکیم ،

رھشون  / ١٨/١٣٩٧/٠۶ هر ) ) ینیمخ ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

یروھمج رمثرپ ؛ دـنمورب و  تخرد  کی  هب  تسا  هدـش  لیدـبت  کـیراب  لاـھن  کـی  زا  یمالـسا  یروھمج  تسا ؟ هداـتفا  یقاـفتا  هچ  یمالـسا  یروھمج  رد  لاـس  لـھچ  نیا  رد 

رد ار  اکیرمآ  یهئطوت  تسا  هتـسناوت  دنک ؛ بذج  دنک و  بلج  دوخ  مایپ  هب  ار  یمالـسا  یاھتلم  لد  تسا  هتـسناوت  اکیرمآ ، یرابکتـسا و  یاھتردق  ( ٢) فنا مغر  هب  یمالسا 

لباقم رد  ار  ناشدوخ  یگداتـسیا  تردـق  هقطنم  یاھتلم  تسا . نانبل  هنومن  کـی  تسا ، قارع  هنومن  کـی  تسا ، هیروس  هنومن  کـی  دـنک ؛ هجاوم  تسکـش  اـب  هقطنم  نیا 

یهدعو قدص  یاھهناشن  دنوادخ و  تردق  یاھهناشن  اھنیا  دـش ؛ رـضاح  نادـیم  رد  یراکادـف  اب  هیروس  تلم  داتـسیا ، تعاجـش  اب  قارع  تلم  دـندومزآ ؛ رابکتـسا  یهئطوت 

. داد مدق  تابث  مھ  داد ، ترصن  مھ  ( ٣ (؛ مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  اونما  نیذلا  اھیاای  دومرف : هک  تسا  یھلا 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٩/٠۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نم نرـصنیل هللا  و  تسا : هدومرف  دیکات  اب  تسا ، هدومرف  هدـعو  لاعتم  یادـخ  تسین ؛ نکمم  یھلا  یهدـعو  هب  دامتعا  اب و  اکتا  اب و  نامیا  یهیاس  رد  زج  مھ  تمواقم 

اب هن  مینک  هاگن  نظنسح  مشچ  اب  یھلا  یهدعو  هب  مینک ، حالصا  ار  نامدوخ  ام  هچنانچ  رگا  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  هدعو  نیا  تسا ؛ هداد  ترصن  یهدعو  دیکات ، اب  هرصنی ؛

« يھلا ياھهدعو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هب هک  یناـسک  نیا  مھنعل ؛ مھیلع و  بضغ هللا  وـسلا و  هرئاد  مھیلع  وـسلا  نظ  اـب  نیناـظلا  تسا ؛ راـفک  لاـم  یھلا  یهدـعو  هب  نظوـس  دـش . میھاوـخ  زوریپ  نظوـس ،

ام هب  تسا . هداتـسیا  تسا ؛ هدرک  تابثا  ار  یھلا  یهدعو  هب  دوخ  نظنسح  ناریا  تلم  درب . دنھاوخن  دوس  یھلا  یهدعو  زا  هک  تسا  مولعم  دـنراد ، نظوس  یھلا  یهدـعو 

مکحتسم و ار  دوخ  تسناوت  داتسیا و  هوک  لثم  ناریا  تلم  اما  میداد ، مھ  دیھـش  داتفا ، قافتا  مھ  یـسوساج  لماوع  ذوفن  میدش ، مھ  میرحت  دش ، مھ  یماظن  یهلمح 

لضف هب  زورهبزور  امسلا .» یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » هک تسا  یاهبیط  یهرجش  ناریا - تلم  یمالـسا و  یروھمج  یهبیط  یهرجـش   - هبیط یهرجـش  نیا  زورما  دنک ! رادیاپ 

. تسا مالسا  یایند  رد  نیملسم  تفرشیپ  نیملسم و  تکرح  یهخسن  نیا  و  دوب ؛ دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  میدش ؛ رتیوق  زورهبزور  میدرک ، تفرشیپ  ام  یھلا 

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

هدرک رکذ  نیرباص  یارب  ار  یشاداپ  نانچنآ  لاعتم  یادخ  ینعی  تسا . روجنامھ  مھ  هاگن  نیا  اھدنزرف ؛ اھرسمھ و  اھردام و  اھردپ و  ینعی  تسا ، اھهداوناخ  هب  هاگن ، کی 

زا دنزرف و  نادقف  دنزرف ، تداھـش  اعبط  هلب ، دوریم . شدای  زا  اھتبیـصم  اھدرد و  اھیتخـس و  نیا  دـسرب ، دوش و  لئان  یھلا  راتفگ  یھلا و  یهدـعو  قمع  هب  یـسک  رگا  هک 

تسین یدیدرت  نیا  رد  دراد ؛ یدایز  رایسب  جنر  درد و  دیراد ، تبحم  وا  هب  دیتسب ، دیما  وا  هب  دیدرک ، گرزب  دیداد ، شرورپ  لگ  یهتسد  لثم  ار  وا  امش  هک  یناوج  نتفر  تسد 

زاونلد و نانچنآ  دننکیم ، ربص  تبیـصم  نیا  رد  هک  دـنزرف  ای  رـسمھ  نیمھ  هب  ردام ، نیمھ  هب  ردـپ ، نیمھ  هب  لاعتم  یادـخ  ینـشورمشچ  یھلا و  یهدـعو  فرط  نآ  زا  اما 

. دنکیم گنرمک  ار  تبیصم  نآ  هک  تسا  زاونمشچ 

یربھر  / ١٣٩٧/١٢/٢٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

امـش هب  هک  ادخ  بخ  انـسح ؛ ادعو  مکبر  مکدعی  ملا  موقی  لاق  هداتفا . قافتا  هلاسوگ  یایاضق  نآ  هک  دید  دروآ و  ار  حاولا  تشگرب و  هک  یتقو  تسا  ٰیـسوم  ترـضح  یهیـضق 

روج نیا  امش  هک  هتـشذگ  دریگب  ماجنا  یھلا  یهدعو  یتسیاب  هک  ینامز  زا  رگم  هدیـشک ؟ لوط  ایآ  دھعلا ، مکیلع  لاطفا  درک ؛ دھاوخ  تسرد  ار  امـش  یگدنز  هک  هداد  هدعو 

ضرع هسلج  نیمھ  رد  رگید  راـب  کـی  نم  هـک   - لاـعتم یادـخ  هـب  نـظ  نـسح  درک . دـھاوخ  یلمع  ار  شدوـخ  یهدـعو  لاـعتم  یادـخ  دـینک ، ربـص  بـخ  دـینکیم ؟ یربـصیب 

بضغ مکیلع  لحی  نا  متدرا  ما  دھعلا  مکیلع  لاطفا  تایآ ؛ رد  تسا  مومذم  ادج  دشن »؟ ارچ  دشن ، ارچ   » هک یھلا  یهدعو  هب  نظ  وس  تسا و  یمزال  زیچ  کی  (- ٢۴) ماهدرک

مل موق  ای  هموقل ! ٰیسوم  لاق  ذا  و  : » دشاب نیا  هب  یاهراشا  ( ٢۶ «) اولاق امم  هاربف هللا  ٰیسوم  اوذا  نیذلاک  اونوکت  اونما ال  نیذلا  اھیا  ای   » مھدیم لامتحا  نم  ( ٢۵ .) مکبر نم 

زا تاجن  زا  دعب  لام  اھنیا  هتبلا  هک  دـشن »؟ ارچ  دـشن ، ارچ  اقآ ،  » هک دـندروآیم  راشف  بترم  هک  تسا  نیا  هب  یاهراشا  الامتحا  ( ٢٧ «) لوسر هللا ینا  نوملعت  دـق  یننوذوت و 

هک دندرکیم  ضارتعا  ٰیسوم  ترضح  هب  ( ٢٨ ،) انتئج ام  دـعب  نم  انیتات و  نا  لبق  نم  انیذوا  اولاق  دوب ؛ روج  نیمھ  مھ  نوعرف  تسد  زا  تاجن  زا  لبق  اـما  تسا ، نوعرف  تسد 

ام نماد  اھنیا  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  تسا ؛ روج  نیمھ  اعقاو  دنیوگیم ، هک  یلیئارـساینب  یاھداریا  ینعی  دراد ؛ دوجو  اھتیذا  نامھ  ام  یارب ]  ] زاب یاهدمآ ، وت  هک  مھ  الاح 

. دریگن ار 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

نیا ماـما  دوـشیم . عـمج  دـح  نیا  رد  یـسک  رتـمک  رد  تایـصوصخ  نـیا  تاـصتخم ، نـیا  هـک  دوـب  هداد  وا  هـب  ادـخ  دوـب و  اراد  ار  ییاـھتبھوم  یایتیـصخش و  تاـصتخم  ماـما 

ماما یھلا ؛ رکذ  هب  یهتخابلد  گرزب ، یادـخ  هب  یهتـسبلد  راکزیھرپ و  اسراپ و  دوب  یناسنا  ریبدـتاب ، تمکحاب و  دوب  یناـسنا  عاجـش ، دوب  یناـسنا  تشاد : ار  تایـصوصخ 

لھا نامولظم ؛ یماح  نامولظم ، رادفرط  هاوختلادـع ، دوب  یدرم  ماما  زیتسرابکتـسا ؛ مولظم ، یماح  درکیم ، هزرابم  ملظ  اب  دـمآیمن ، رانک  ملظ  اب  زیتسملظ ؛ دوب  یدرم 

مارآ دوب ، تدھاجم  لھا  ادخ  هار  رد  درکیم ؛ راتفر  هناقداص  مدرم  اب  دوب ؛ وا  یبلق  ساسحا  دوب و  وا  لد  هک  تفگیم  نخـس  یروج  نامھ  مدرم  اب  دوب ، قداص  مدرم  اب  تقادص ،

کی هب  مشچ  درکیم ، ادیپ  تغارف  هک  گرزب  راک  کی  زا  ( ١ (؛ بغراف کبر  ٰیلا  و  بصناف *  تغرف  اذاف  هفیرش : یهیآ  نیا  قادصم ] [ ؛ دوب تدھاجم  لاح  رد  مئاد  تسـشنیمن ،

اب یسک  رھ  دوب ؛ هدش  عمتجم  ماما  رد  تایصوصخ  نیا  تسا . ماما  یهبذاج  لماوع  اھنیا  دوب ؛ هللالیبسیف  تدھاجم  لھا  درکیم ؛ لابند  ار  نآ  تخودیم و  یرگید  گرزب  راک 

مھل لعجیـس  تاحلاصلا  اولمع  اونما و  نیذـلا  نا  دـیامرفیم : لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یحلاص  لـمع  ناـمھ  اـھنیا  دوشیم ؛ بذـج  وا  تمـس  هب  اـھلد  دـشاب ، تایـصوصخ  نیا 

. تسا ادخ  تسد  تسا ، ادخ  راک  تسین ؛ ینیقلت  یلیمحت و  یغیلبت و  یاھتبحم  تسا ، یھلا  یاھتبحم  مھ  اھتبحم  نیا  تسا ؛ یھلا  یهدعو  نیا  ( ٢ (؛ ادو نامحرلا 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

نیا نآرق  ررکم  تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . یھلا  یهدعو  ینآرق  شخب  نیا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  درک  یراذگهیاپ  راوگرزب  ماما  هک  یتمواقم  قطنم  زا  مراھچ  رـصنع 

تـسکش تیاـھن  رد  اـما  دـنھدب  یناـبرق  تسا  نکمم  دـنکیم . تلـالد  اـنعم  نیا  رب  نآرق  ناوارف  تاـیآ  دـناییاھن ؛ زوریپ  قـح ، نارادفرط  قـح ، لـھا  هـک  تـسا  هداد  ار  هدـعو 

لھا هک  یزیزع  یاھناوج  منکیم ؛ رکذ  اجنیا  ار  هیآ  هس  ود  نم  نآرق ، یهمیرک  تایآ  یاھلاثم  زا  دنرادن . یماکان  اما  دنراد  ینابرق  هنحـص ؛ نیا  رد  دنتـسھ  زوریپ  اھنآ  دنروخیمن ؛

قح و یهھبج  یارب  هئطوت  دـننکیم ، یزاسهنیمز  دـنراد  دـننکیم  لایخ  ( ۶ (؛ نودیکملا مھ  اورفک  نیذلاف  ادـیک  نودـیری  ما  دـننک . رکف  اھنآ  یور  دـننک ، هعجارم  اھنیا  هب  دـننآرق ،

یف اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  : » رگید یهیآ  یھلا . تنـس  تعیبط و  قبط  دوشیم  هدیچ  دراد  اھنآ  دوخ  هیلع  هئطوت  هک  دننادیمن  اما ] ، ] دننکیم تسرد  تمواقم 

دیوـن ار  تبقاـع  نیمھ  هـمھ  نآرق  ناوارف  تاـیآ  ( ٩ .) هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  رگید : یهـیآ  ( ٨ (؛ مکمادـقا تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  رگید : یهـیآ  هـیآ . رخآ  اـت  ( ٧ «) ضرالا

هک میرک - نآرق  رد  تسا  هیآ  اھهد   - تسا تایآ  نیمھ  ماما  یوق  قطنم  یوق و  لالدتـسا  زا  یـشخب  کی  لالدتـسا . کی  مھ  نیا  دنتمواقم . هار  رد  هک  یناسک  نآ  هب  دنھدیم 

. مدناوخ ار  هیآ  راھچ  هس  الاح  نم 

بالقنا  / ٣١/١٣٩٨/٠۴ ربھر  اب  هارمھ  تئیھ  سامح و  یسایس  رتفد  سیئر  بیان  رادید 

وا هار  رد  مدـقتباث  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  دـندوزفا : دـندناوخ و  یزوریپ  حـتف و  هدـنھد  تراشب  ار  ندرا  دور  یبرغ  لحاس  نانکاس  هزغ و  مدرم  تمواقم  یگداتـسیا و  ناشیا 

فلتخم داعبا  رد  ریذـپان  یگتـسخ  شالت  هزراـبم و  داـھج و  اـھنآ  نیرتمھم  زا  هک  دراد  یتاـمازلا  هدـعو  نیا  ققحت  هتبلا  تسا و  هداد  یزوریپ  یراـی و  هدـعو  دـننک ، یگداتـسیا 

. تسا یماظن  یداصتقا و  یرکف ، یگنھرف ، یسایس ،

...

ققحت لباق  یلمع و  الماک  دیما  کی  ام  یارب  مناوخیم ، زامن  یـصقالادجسم  رد  هللااشنا  نم  دیوگ  یم  هللارـصن  نسحدیـس  یاقآ  هکنیا  دـندوزفا : یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا

رگا دـنتفگ : تسا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  دوخ  همان  رد  هینھ  یاقآ  هک  تسا  یگداتـسیا  مکحتـسم و  عضاوم  نامھ  دـیما ، نیا  ققحت  تامازلا  زا  یکی  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  ناـشیا 

. دش دھاوخ  ققحم  اعطق  یھلا  هدعو  مینک ، لمع  دوخ  فیاظو  هب  ام  همھ 

بالقنا  / ٢٢/١٣٩٨/٠۵ ربھر  اب  هارمھ  تئیھ  نمی و  هللاراصنا  شبنج  یوگنخس  رادید 

رھ دندرک : دـیکات  هدرتسگ ، هنایـشحو و  زواجت  کی  ربارب  رد  نمی  مدرم  یداھج  یهیحور  یدنمـشوھ و  یگداتـسیا ، نامیا ، زا  دـیجمت  اب  رادـید  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

دھاجم مولظم و  تلم  اب  یزوریپ  کش  نودب  ساسا  نیمھ  رب  دش و  دـھاوخ  زوریپ  اعطق  دـشاب ، هتـشاد  داقتعا  یھلا  یهدـعو  هب  نامیا و  لاعتم  یادـخ  هب  هک  ینموم  تلم 

. دوب دھاوخ  نمی 

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 44 
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رد یھلا  تعیرـش  ندش  هدایپ  ادخ و  نید  ققحت  ام  فدھ  دنتفگ : دـندرک و  هراشا  نآ  هب  یمالـسا  بالقنا  ربھر  هک  دوب  یاهتکن  نیلوا  یھلا » یهدـعو  هب  نانیمطا  دامتعا و  »

رد یمالسا  یروھمج  تالکـشم ، هوبنا  دوجو  اب  هدرک و  لمع  هدعو  نیا  هب  زین  نونکات  هکنانچمھ  درک ، دھاوخ  یرای  ار  ام  دوخ ، یهدعو  قبط  دنوادخ  نیاربانب  تسا ؛ هعماج 

. تسا مالسا  یارب  تاھابم  راختفا و  یهیام  دراد و  رارق  تزع  یهلق 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

، رفک رابکتسا و  ملظ و  یایند  اب  یمالسا  یروھمج  یهیاس  ریز  رد  ناریا  تلم  یهھجاوم  نیا  رد  منیبیم  منکیم ، هبساحم  هک  تھج  رھ  زا  منکیم ، هاگن  هک  فرط  رھ  هب  هدنب 

ام یارب  ار  نیا  لاس  لھچ  نیا  یهبرجت  مھ  دـھدیم ، دـیون  ام  هب  ار  نیا  یھلا  یهدـعو  نآرق و  تایآ  مھ  هللااـشنا ؛ میراد  یدربھار  یزوریپ  اـم  تسا . ناریا  تلم  ییاـھن  زوریپ 

تلم الاح  دریگب ،» مارآ  ملد  مھاوخیم  اما  مراد ، داقتعا   » هک درک  ضرع  راگدرورپ  هب  تاوما  یایحا  یهیـضق  رد  میھاربا  ترـضح  هکنیا  ( ١ ،) یبلق نئمطیل  ـن  کلو دنکیم . ینیع 

نیا هب  هدـش  لیدـبت  الاح  و  دنتـسناوتن ، دـنربب و  نیب  زا  ار  نآ  هک  دـندوب  هدرک  هلمح  نآ  هب  فرط  همھ  زا  هک  یکیراب  لاـھن  نیا  هلاـسلھچ و  یاھدرواتـسد  نیا  هب  یتقو  ناریا 

. دیآیم دوجو  هب  ناشیارب  یبلق » نئمطیل   » نآ دننک ، هاگن  راب  گرب و  یاراد  فرط  همھ  زا  تخرد  نیا  عفترم و  یانب 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

، رفک رابکتسا و  ملظ و  یایند  اب  یمالسا  یروھمج  یهیاس  ریز  رد  ناریا  تلم  یهھجاوم  نیا  رد  منیبیم  منکیم ، هبساحم  هک  تھج  رھ  زا  منکیم ، هاگن  هک  فرط  رھ  هب  هدنب 

ام یارب  ار  نیا  لاس  لھچ  نیا  یهبرجت  مھ  دـھدیم ، دـیون  ام  هب  ار  نیا  یھلا  یهدـعو  نآرق و  تایآ  مھ  هللااـشنا ؛ میراد  یدربھار  یزوریپ  اـم  تسا . ناریا  تلم  ییاـھن  زوریپ 

. دنکیم ینیع 

شترا  / ١٣٩٨/٠٨/٠٨ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

هللادمحب دیادزب ، اھلد  زا  ار  ینـشور  نیا  ار ، غورف  نیا  دربب ، نیب  زا  اھلد  رد  ار  دیما  دـھاوخیم  هک  نمـشد  مشچ  یروک  هب  دـندیما . زا  بلابل  راشرـس و  ام  یاھناوج  هللادـمحب 

. درک دھاوخ  ققحم  ار  اھهدعو  لاعتم  یادخ  هکنیا  هب  دوب  نئمطم  یتسیاب  درک و  ظفح  یتسیاب  ار  دیما  نیا  تسا ؛ دایز  روشک  رد  دیما 

زا روشک  دـنچ  حلـسم  یاـھورین  هک  یایتسینویھـص  میژر  هک  درکیم  روـصت  یـسک  هچ  نازیزع ! مینیبـیم . ار  یھلا  یاھهدـعو  قـقحت  ناممـشچ  لـباقم  رد  میراد  اـم  زورما 

هد دودح  فرظ  رد  رگید ، گنج  کی  رد  دنھدب ؛ تسکش  زور  شش  فرظ  رد  ار  یبرع  روشک  هس  یاھورین  دنتـسناوت  یلیئارـسا  یاھورین  گنج ، کی  رد   - دندماینرب شاهدھع 

هب راداو  هللابزح  نموم  ناناوج  یهلیـسو  هب  دندمآیمنرب ، شاهدھع  زا  روشک  هس  زا  رکـشل  هس  هک  یطلـسم  حلـسم  یورین  نیا  دـنھدب - تسکـش  دنتـسناوت  زور  هدزاود 

یهزغ هزغ ــ  رد  ینیطــسلف  تمھاـب  ناـناوج  لـباقم  رد  رتمـھم ، نـیا  زا  زور ! فرظ ٣٣  رد  درب  ـالاب  میلـست  تمـالع  هب  ار  شیاھتـسد  دروخ ، تسکـش  دـش ، ینیـشنبقع 

یتقو درکیم ؟ روصت  یسک  هچ  ار  اھنیا  درک ؛ سبشتآ  یاضاقت  دروخ و  تسکش  رگید  تبون  کی  رد  زور  فرظ ٧  رد  دروخ ، تسکش  تبون  کی  رد  زور  فرظ ٢٢  رد  یبجوکی ــ 

هدھاشم نامدوخ  مشچ  لباقم  رد  ام  ار  اھنیا  دیآیم ؛ شیپ  نیا  دوب ، یھلا  یاھهدعو  هب  رواب  هک  یتقو  دوب ، ادخ  هب  لکوت  هک  یتقو  دوب ، ربص  هک  یتقو  دوب ، یگداتسیا  هک 

. دوب دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  میدرک ،

شترا  / ١٣٩٨/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

شالت نید  هار  رد  ادخ و  هار  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  هداد  هدعو  تحارـصاب  ینـشورب و  نآرق  یاج  دنچ  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . یھلا  یهدعو  هب  دامتعا  رگید ، یهلئـسم  کی 

ینعی هک  تسھ ، دیکات  تمالع  دنچ  نرـصنیل هللا »  » ریبعت نیا  رد  ( ۴ .) هرصنی نم  نرـصنیلو هللا  دیامرفیم : اج  کی  رد  تسا . یھلا  یهدعو  نیا  داد ؛ دھاوخ  ترـصن  ار  وا  دنک ،

رد درک . دامتعا  دیاب  هدعو  نیا  هب  تسا ، یھلا  یهدعو  تسا ، هدعو  کی  نیا  بخ  دننک . ترـصن  ار  وا  ار و  ادخ  نید  هک  ار  یناسک  دـنکیم  ترـصن  لاعتم  یادـخ  ادـکوم  ادـکوم ،

، دـندوبن نئمطم  هک  یناـسک  دـندوب  زوـنھ  دـندرک ، تعیب  بـالقنا  اـب  دـندمآ  شترا  زا  یعمج  هک  دـندید  داـتفا و  قاـفتا  هثداـح  نیا  هکنیا  دوـجو  اـب  نمھب ، مھدزوـن  زور  ناـمھ 

هار ماما و  یار  ماما و  رکف  ورهلابند  هک  یناسک  ماما و  تشاد . نانیمطا  یھلا  یهدـعو  هب  ماما  اما  دیـسر ؛ دـھاوخ  هجیتن  هب  راک  نیا  هک  دـندوبن  راودـیما  دـندوبن ، عمجرطاخ 

دنک تکرح  هک  دـنراذگیمن  دوب ، هدـنیآ  هب  دـیما  دوب ، نانیمطا  هک  یتقو  دوشب . دـنک  تکرح  دنتـشاذگن  درک ؛ دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  اعطق  هدـعو  نیا  هک  دنتـسنادیم  دـندوب  ماـما 

سک چیھ  ( ۵ (؛ نم هللا هدـھعب ؛ ٰیفوا  نم   و  تسا  : نآرق  یهیآ  مھ  نیا  دـنکیم ؛ افو  دوخ  یهدـعو  هب  لاعتم  یادـخ  دـنادب  ناـسنا  هک  تسا  یمھم  تابـساحم  اـھنیا  دوشب .

. درک دھاوخ  لمع  هدعو  نیا  هب  هدرک و  هدعو  لاعتم  یادخ  دھدیم . هک  یاهدعو  رد  تسین ، لاعتم  یادخ  زا  رتافواب 

...

سامت نارھت و  هب  رزیاھ -  - هبتریلاع یماظن  کی  نداتـسرف  دروآ ؛ نادیم  هب  ار  شدوخ  تاناکما  یهمھ  اکیرمآ  نمھب ، مھدزون  زا  لبق  زور  دنچ  نمھب و  مھدزون  مایا  نامھ  رد 

مغریلع دنداد . ماجنا  اھنیا  هک  دوب  یناوارف  یاھراک  دننک ؛ فقوتم  ار  بالقنا  هک  دـنزادنیب  هار  یزیچ  ییاتدوک ، دـنھدب ، ماجنا  یراک  کی  دـنناوتب  هکلب  ات  سار ، رد  یناسک  اب 

. تسا یھلا  یهدعو  هب  یهیکت  دامتعا و  رطاخ  هب  نیا  دندروخ . تسکش  اھنآ  دش و  زوریپ  تلم  اھنیا  یهمھ 

لاس ١٣٩٩  / ١٣٩٩/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هک هادـف ) انحاورا   ) اھیقب ترـضح  هب  دـھدب و  رارق  گرزب  یاھیزوریپ  لاس  ار  لاس  نیا  هک  میھاوخیم  لاعتم  یادـخ  زا  الوا  تسا . ندـش  عورـش  لاح  رد  هک  لاس ٩٩ ، اما  و 

منکیم ضرع  مھ  ناریا  تلم  هب  دـنک . کمک  دـنک ، تیامح  ار  ناریا  نموم  مدرم  دـناسرب ، تاجن  لحاس  هب  ار  شدوخ  روشک  هک  مینکیم  ضرع  تسا ، وا  یتشک  نیا  یادـخان 

دیما اب  هیحور و  اب  مھ  نیا  زا  دـعب  دـندرک ، دروخرب  هیحور  اب  دـندرک ، دروخرب  هناعاجـش  نوگانوگ  ثداوح  اب  لاس ٩٨ - طقف  هن   - یداـمتم یاـھلاس  نیا  لوط  رد  هک  روط  ناـمھ 

. تسین یدیدرت  نیا  رد  تسا ؛ ناریا  تلم  راظتنا  رد  رسی  اعطق  ( ١ «.) ارسی رسعلا  عم  نا   » و تشذگ ، دھاوخ  اھیخلت  هک  دنـشاب  نئمطم  و  ثداوح ، یهمھ  اب  دننک  دروخرب 

همھ مینیبیم ؛ میتسھ ، دـھاش  کـیدزن  زا  اـم  منکیمن . دـییات  هدـنب  مھ  ار  نیا  دوشیم ، یراـکمک  روشک  تالیکـشت  زا  یهطقن  نـالف  رد  هک  دـننک  روصت  یـضعب  ـالاح  هکنیا 

کی یئاضق  یتلود و  نالوئـسم  روج ، کی  یعامتجا  نالاعف  روج ، کی  یقیقحت  یملع و  یاھهعومجم  شدوخ ؛ ردـق  هب  سک  رھ  دنـشالت ، راک و  لوغـشم  همھ  دنلوغـشم ،

. داد دھاوخ  روبع  هللااشنا  یدنلبرس  اب  تیفاع و  اب  هاگرذگ ، نیا  زا  ار  تلم  داد و  دھاوخ  تکرب  مھ  اھشالت  نیا  یهمھ  هب  لاعتم  دنوادخ  هللااشنا  و  روج ،

شترا  / ١٣٩٩/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ام هک  تسین  نمشد  یتابساحم  هاگتسد  ندوب  بویعم  افرص  هک  میشاب  بقارم  دیاب  ام  نکل  دنکیم  اطخ  شدوخ  تابـساحم  رد  نمـشد  هلب ، درک . دیابن  یراگناهداس  بخ ،

، نیلوئـسم مدرم و  یوس  زا  یھلا  یهدـعو  هب  دامتعا  هنحـص ، رد  ناشروضح  موزل  هب  مدرم  نامیا  هنحـص ، رد  مدرم  روضح  درک . شالت  دـیاب  درک ، راـک  دـیاب  دـنکیم ؛ قفوم  ار 

ار یماظن  تموکح  نتـسکش  نامرف  نمھب ، مودوتسیب  نمھب و  مکیوتسیب  یاھزور  ناـمھ  رد  مھ  راوگرزب  ماـما  رگا  هدوب . رثوم  تسا و  رثوم  همھ  لـباقتم ، یاـھیحارط 

، تشاد روضح  لمع  نادیم  رد  دیاب  درک ، شالت  یتسیاب  دوریمن ؛ شیپ  راک  ندنام  نمـشد  یاطخ  دیما  هب  ندرک و  اشامت  نتـسشن و  اب  دشیم . یرگید  روج  عضو  دندادیمن ،

داد شیازفا  دیاب  ار  یلم  تردق  یاھهفلوم  تسا . نیلوئـسم  یهفیظو  نیا  درک ؛ لباقتم  یحارط  مئاد  روط  هب  دیاب  درک ، تدھاجم  دیاب  درک ، دامتعا  ادخ  هب  دیاب  درک ، راک  دیاب 

. داد ناشن  یتسیاب  مھ  لمع  رد  ار  تردق  نیا  درک و  تردق  دیلوت  دیاب  تسا و  حلسم  یاھورین  نیمھ  اھنآ  زا  یکی  هک 

سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یارب شالت  سپـس  و  نرق » یهلماـعم   » ماـکان حرط  تسا . نآ  ییاـپورا  ییاـکیرمآ و  ناـیماح  تسینویھـص و  نمـشد  سوباـک  فیرـش ، سدـق  روحم  رب  نیملـسم  ییازفامھ 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 45 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43632
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43632
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43866
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44852
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=45205
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47295
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47798
http://farsi.khamenei.ir


. تسا سوباک  نآ  زا  رارف  یارب  هناحوبذم  یاھشالت  بصاغ ، میژر  اب  یبرع  فیعض  تلود  دنچ  طباور  یزاسیداع 

. تشاد دھاوخن  هفقو  هدش و  زاغآ  یتسینویھص  نمشد  میژر  لاوز  هب  ور  یلوزن و  تکرح  دیسر ؛ دھاوخن  ییاج  هب  اھشالت  نیا  میوگیم : هناعطاق  نم 

اھتلود و یناھج  تیامح  مود ، و  تداھش ، داھج و  طخ  تیوقت  نیطسلف و  یاھنیمزرس  لخاد  رد  تمواقم  موادت  رتمھم ـ  و  لوا ـ  تسا : هدنیآ  یهدننکنییعت  مھم ، لماع  ود 

. ینیطسلف نادھاجم  زا  ناھج  رسارس  رد  ناملسم  یاھتلم 

نیا مینک . افیا  شقن  میبایب و  ار  یرـسارس  تکرح  نیا  رد  دوخ  هاگیاج  دـیاب  اھرـشق - رگید  رویغ و  ناناوج  اھهورگ ، بازحا و  ینید ، ناـملاع  نارکفنـشور ، نادرمتلود ،  - همھ

و هللا دروآیم ؛ دوجو  هب  ینامزلارخآ  یقادـصم  (، ١  ) نودیکملا مھ  اورفک  نیذلاف  ادیک  نودیری  ما  یھلا : یهدـعو  نیا  یارب  دـنکیم و  لطاب  ار  نمـشد  دـیک  هک  یزیچ  نآ  تسا 

(. ٢  ) نومل ـ عی سانلا ال  رثکا  نکٰلو  هرما ؛ یلع  بلاغ 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

تلذ ییوس  زا  و  زواجتم ، یوگروز  ربارب  رد  تمواقم  تدھاجم و  زا  یـشان  تردـق  ییوس  زا  تسا ؛ اھتربع  اھـسرد و  هاگـشیامن  نآ ، نوگانوگ  عیرـس و  ثداوح  ام و  یهقطنم 

. وا یاھلیمحت  لمحت  فعض و  راھظا  میلست و  زا  یشان 

ناـیوگروز رگید  اـکیرمآ و  نتـشادزاب  تدـھاجم ، نـیا  رثا  نیتـسخن  ( ٢ .) مکمادـقا تـبثی  مکرـصنی و  اورــصنت هللا  نا  تـسا : ادـخ  هار  نادـھاجم  ترــصن  یھلا ، قداـص  یهدـعو 

. هللااشنا تسا ، یمالسا  یاھروشک  رد  ترارش  تلاخد و  زا  یللملانیب 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

تلذ ییوس  زا  و  زواجتم ، یوگروز  ربارب  رد  تمواقم  تدھاجم و  زا  یـشان  تردـق  ییوس  زا  تسا ؛ اھتربع  اھـسرد و  هاگـشیامن  نآ ، نوگانوگ  عیرـس و  ثداوح  ام و  یهقطنم 

. وا یاھلیمحت  لمحت  فعض و  راھظا  میلست و  زا  یشان 

ناـیوگروز رگید  اـکیرمآ و  نتـشادزاب  تدـھاجم ، نـیا  رثا  نیتـسخن  ( ٢ .) مکمادـقا تـبثی  مکرـصنی و  اورــصنت هللا  نا  تـسا : ادـخ  هار  نادـھاجم  ترــصن  یھلا ، قداـص  یهدـعو 

. هللااشنا تسا ، یمالسا  یاھروشک  رد  ترارش  تلاخد و  زا  یللملانیب 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

! نارھاوخ ناردارب و 

تلذ ییوس  زا  و  زواجتم ، یوگروز  ربارب  رد  تمواقم  تدھاجم و  زا  یـشان  تردـق  ییوس  زا  تسا ؛ اھتربع  اھـسرد و  هاگـشیامن  نآ ، نوگانوگ  عیرـس و  ثداوح  ام و  یهقطنم 

. وا یاھلیمحت  لمحت  فعض و  راھظا  میلست و  زا  یشان 

ناـیوگروز رگید  اـکیرمآ و  نتـشادزاب  تدـھاجم ، نـیا  رثا  نیتـسخن  ( ١ .) مکمادـقا تـبثی  مکرـصنی و  اورــصنت هللا  نا  تـسا : ادـخ  هار  نادـھاجم  ترــصن  یھلا ، قداـص  یهدـعو 

. هللااشنا تسا ، یمالسا  یاھروشک  رد  ترارش  تلاخد و  زا  یللملانیب 

یادھـش ناشلامیظع و  ینیمخ  ماما  تاجرد  ولع  متـسرفیم و  دورد  هادـف ) انحاورا   ) اـھیقب ترـضح  هب  منکیم و  تلئـسم  ار  ناملـسم  یاـھتلم  ترـصن  لاـعتم  دـنوادخ  زا 

. مبلطیم ادخ  زا  ار  راوگرزب 

تمالس  / ١۴٠٠/٠٩/٢١ یادھش  هداوناخ  ناراتسرپ و  رادید  رد  تانایب 

ادخ هب  درک و  عرـضت  درک ، تساوخرد  درک ، هبلاطم  ادخ  زا  دیاب  یگدنز  روما  یهمھ  رد  روشک ، روما  یهمھ  رد  دـینک ؛ لکوت  لاعتم  یادـخ  هب  دـیھاوخب ، کمک  لاعتم  یادـخ  زا 

راک هک  تسین  نیا  ادـخ  هب  لکوت  یانعم  هتبلا ] . ] دـینادب ار  نیا  دـنکیم ؛ تیاـفک  ار  وا  ادـخ  دـنک ، لـکوت  ادـخ  هب  یـسک  رھ  ( ٧ (؛ هبـسح وھف  ىلع هللا  لـکوتی  نمو  درک ؛ لـکوت 

. یھلا یهدعو  هب  مینک  دامتعا  مینک ؛ راک  مھدیم ، تکرب  دینک  راک  رگا  هدومرف  هک  یھلا  یهدعو  هب  دامتعا  اب  ینعی  تسا ؛ حضاو  مینکن ؛

ینامیلس  / ١۴٠٠/١٠/١١ مساق  جاح  دبھپس  دیھش  درگلاس  داتس  هداوناخ و  رادید  رد  تانایب 

تلم مینکیم و  تکرح  یھلا  فادـھا  یھلا و  یهدارا  هار  رد  میراد  ام  بخ  هداد . عاـفد  یهدـعو  ( ١٠ (؛ اونمآ نیذلا  نع  عفادـی  نا هللا  هداد : یزوریپ  یهدـعو  ام  هب  لاعتم  یادـخ 

. مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  ( ١١ (؛ هرصنی نم  نرصنیل هللا  ترصن : مھ  دعب  عافد ، نیا  دنکیم ؛ راک  مالسا  یارب 

ینامیلس  / ١۴٠٠/١٠/١١ مساق  جاح  دبھپس  دیھش  درگلاس  داتس  هداوناخ و  رادید  رد  تانایب 

یهمھ دنکیم ، تکرح  دنکیم ، راک  دراد  بوخ  یلیخ  ناشیا  دـمحلا  هک  ینآاق ، رادرـس  یاقآ  مھ  ناشنامزرمھ ، ناتـسود و  مھ  ناشمرتحم ، یهداوناخ  مھ  مھ ، اھامش 

هار رد  میراد  ام  بخ  هداد . عافد  یهدـعو  ( ١ ( ؛ اونمآ نیذلا  نع  عفادی  نا هللا  هداد : یزوریپ  یهدـعو  ام  هب  لاعتم  یادـخ  و  دـیورب . شیپ  دـینک ، لابند  ار  طخ  نیا  هللااشنا  امش 

. مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  ( ٢ ( ؛ هرصنی نم  نرصنیل هللا  ترصن : مھ  دعب  عافد ، نیا  دنکیم ؛ راک  مالـسا  یارب  تلم  مینکیم و  تکرح  یھلا  فادھا  یھلا و  یهدارا 

(٣)

شترا  / ١۴٠٠/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

اب تسھ ، یاهلیـسو  رھ  اب  دنک و  روجوعمج  ار  شترا  اجنیا  دیایب  هکنیا  یارب  نارھت  هب  دنداتـسرف  دوب ، وتان  مود  رفن  زور  نآ  دوب و  ییاکیرمآ  لارنژ  کی  هک  ار  رزیاھ  اھییاکیرمآ 

هدمآ تین  نیا  اب  رزیاھ  ینعی  دناسرب ؛ لتق  هب  نارھت  رد  ار  رفن  رازھ  اھدـص  دـش ، مزال  رگا  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  وا  ینعی  دوشب ؛ طقاس  میژر  هک  دراذـگن  نینوخ ، یاتدوک  کی 

یورین هک  دـندرک - لـقن  نم  یارب  ار ، باـتک  نیا  مدـیدن  مدوخ  هتبلا  نم   - دـسیونیم شتارطاـخ  رد  رزیاـھ  نیا  تفر . تشگرب  دـش و  تخبدـب  دـش و  ماـکان  هتبلا  هک  نارھت  دوـب 

یناسک نامھ  زا  یلیخ  دیاش  تشاد . یکیدزن  طابترا  اکیرمآ  اب  شزومآ  یھدـنامرف و  رظن  زا  اریز  میتشادـن ؛ نآ  رد  ار  یمارآان  نیرتمک  راظتنا  یتح  ام  هک  دوب  ییاج  ییاوھ 

زا اھنیا  اما  دندوب ؛ انشآ  ییاکیرمآ  گنھرف  اب  اجنآ  دوب و  هتفرگ  ماجنا  اکیرمآ  رد  ناشتالیصحت  هک  دندوب  یناسک  اتدمع  دندرک ، تکرـش  یخیرات  میظع  نایرج  نآ  رد  زور  نآ  هک 

رد مھ  نم  و  دـننزیم ، دـنفرت  نانمـشد  ادـیک ؛ دـیکا  و  ادـیک . نودـیکی  مھنا  دومرف : دـنوادخ  تسا ؛ قداص  یھلا  یهدـعو  هک  تسا  نیا  یهناشن  نیا  بخ  دـندروخ . هبرـض  اجنآ 

و دروخیم ؛ هبرـض  هک  تسا  لطاب  یهھبج  لطاب ، قح و  یهھبج  یهیـضق  رد  نودـیکملا ؛ مھ  اورفک  نیذـلاف  دـیامرفیم :]  ] رگید یاج  کی  رد  منزیم . دـنفرت  اـھنآ  هب  ناـشلباقم 

نیا دندوب ، هدرک  یاهبساحم  کی  توغاط  شترا  ییاوھ  یورین  یور  اھنآ  ینعی  دمآ ؛ رد  بآ  زا  طلغ  اھییاکیرمآ  تابـساحم  هیـضق ، نیا  رد  ینعی  تسا ؛ روج  نیمھ  هشیمھ 

. دیایب رد  بآ ] زا   ] یروج نیا  هک  دندرکیمن  ار  شرکف  دمآ ؛ رد  بآ  زا  طلغ  هبساحم 

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

الوا میراد . یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  رد  دـمحلا  ار  لاـعفنا  نیا  اـب  یهلباـقم  هار  اـم  ینعی  تسا ؛ زاـب  نامتـسد  لاـعفنا ، ینعی ]  ] بیـسآ نیمود  تلاـح  نـیا  لـباقم  رد  اـم 

ام هب  تبـسن  ام و  لباقم  رد  ار  نمـشد  تاساسحا  هکنآ  زا  دعب  نارمعلآ  یهکرابم  یهروس  رد  تسا . راگدرورپ  ریذپانفلخت  یاھهدعو  هک  نآرق  تایآ  تسا ، یھلا  یاھهدعو 

اب یهلباقم  هار  نآرق  ائیـش ؛ مھدیک  مکرـضی  اوقتت ال  اوربصت و  نا  و  دـیوگیم : دـعب  اھب ، اوحرفی  هئیـس  مکبـصت  نا  مھوست و  هنـسح  مکـسسمت  نا  دـیوگیم : دـنکیم و  اشفا 

هکنیا هب  میراد  نیقی  مھ  ام  نیاربانب  تسیچ . یدراوم  نینچ  کی  رد  نآ  زا  روظنم  هک  منکیم  ضرع  اوقت  دروم  رد  نم  الاح  اوقت .»  » و ربص » : » دـھدیم ناشن  اـم  هب  ار  نمـشد 

« يھلا ياھهدعو   » 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 48هاگياپ  هحفص 46 
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امـش رد  یریثات  چیھ  اھنآ  دیک  ینعی  ائیـش ؛ مھدیک  مکرـضی  اوقتت ال  اوربصت و  نا  درادـن . دوجو  نیا  رد  یکـش  یدـیدرت و  کدـنا  ینعی  تسا ؛ یقداص  یهدـعو  نآرق ، یهدـعو 

. تسا یھلا  یهدعو  نیا  دنار ؛]  ] دھاوخن بقع  ار  امش  تشاذگ و  دھاوخن 

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠١/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

رمقلا و  میلعلا *  زیزعلا  ریدقت  کلذ  اھل  رقتسمل  یرجت  سمـشلا  و  دراد . ینیناوق  دراد ، یدعاوق  ناسنا  ملاع  رد  تعیبط ، ملاع  رد  لاعتم  یادخ  هدعاق ؛ نوناق ، ینعی  تنس 

هبذاج نوناق  تسا . مشچ  یولج  نیناوق  اھتنم  تسا  یراج  نیناوق  تسا ، نوناق  اھنیا  رمقلا ؛ کردت  نا  اھل  یغبنی  سمـشلا  ال  رگید . تسا  نوناق  همھ  اھنیا  لزانم ؛ هانردق 

نا هللا الثم ] [ ؛ نیناوق نیا  نایب  زا  تسا  رپ  نآرق  رساترس  اعقاو  دنتـسین ؛ اھنآ  مھف  هب  رداق  همھ  هک  دراد  مھ  ینیناوق  اما ] ، ] دنمھفیم همھ  تسا و  مشچ  یولج  نوناق  کی 

یـسک هچ  ـالیق ، نم هللا  قدـصا  نم  و  تسا . نوناـق  مھ  اـھنیا  درک . مھاوـخ  ضرع  ار  شایدادـعت  ـالاح  هک  اـھنیا  لاـثما  و  هسفنل ، دـھاجی  اـمناف  دـھاج  نم  نـیقتملا ، عـم 

؛ دنکیم ترـصن  ار  وا  ادخ  دنک ، ترـصن  ار  ادخ  هک  یـسک  رھ  هرـصنی ؛ نم  نرـصنیل هللا  تسا : نیا  نیناوق  نیا  زا  یکی  تسا . نوناق  نیا  دیوگیم  ادخ  تسا ؟ ادـخ  زا  رتوگتسار 

یریگتھج دینکیم ، دیراد  امـش  هک  یراک  دیوریم ، دیراد  امـش  هک  یقیرط  رگا  تسا . یھلا  تنـس  نیا  مکرـصنی ؛» اورـصنت هللا  نا   » ای دـیکات ــ  تمالع  دـنچ  اب  نرـصنیل هللا ــ 

ار امش  ادخ  دش ، دیھاوخ  زوریپ  دینکب ، تکرح  تھج  نیا  رد  رگا  نیا ــ  ینعی  یھلا ؛ یاھشزرا  ترصن  ینعی  ادخ ، نید  ترـصن  ینعی  ادخ  ترـصن  دشاب ــ ]  ] ادخ ترـصن  امش ،

ار یھلا  تمعن  رگا  مکندیزال ؛ مترکش  نئل  تسا . یھلا  تنس  کی  نیا  دینک . لمع  دییوگب ؛ طقف ]  ] هکنیا هن  دینک ، لمع  دینک ، تکرح  هک  یطرـش  هب  هتبلا  درک . دھاوخ  کمک 

تنـس نیا  نینـسحملا ؛ عمل  نا هللا  انلبـس و  مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذـلا  تسا . یھلا  تنـس  نیا  درک ؛ دـھاوخ  دایز  امـش  رب  ار  تمعن  نآ  ادـخ  دـیدرک ، فرـصم  شیاج  رد 

. تسا یھلا  تنس  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ یھلا 

دنورب دنزیرگب و  اجنآ  زا  هک  دندرک  تکرح  ایرد  فرط  هب  هنابش  تشادرب و  ار  لیئارساینب  ٰیسوم  ترضح  یتقو  هک  متفگ  هینیـسح  نیمھ  رد  یاهسلج  کی  رد  یتقو  کی  نم 

؛ هراوس بسا و  اب  اھنیا  تمحزاب ، هدایپ و  اھنآ  اھتنم  دندرک ؛ لابند  ار  اھنیا  دـندیمھف ، اھینوعرف  تسین ــ  صخـشم  خـیرات  رد  تسرد  دوب ، شیادرفسپ  دوب ، شیادرف  الاح   ــ

نیقیمک وسرت و  لیئارساینب ــ  ٰیسوم ــ  باحصا  نوکردمل ؛ انا  دنتفگ : ٰیسوم  هب  دندرک  ور  ٰیـسوم  باحـصا  ناعمجلا ، اارت  املف  دندشیم ، هدید  دندش و  کیدزن  هک  یتقو 

یھلا تنس  نیا  تسا . نم  اب  ادخ  نیدھیس ؛ یبر  یعم  نا  زگرھ ! الک ؛ دومرف : ٰیسوم  ترضح  دمآرد ! نامردپ  دنریگیم ؛ ار  ام  دنیآیم  نالا  نوکردمل ؛ انا  دنتفگ : ٰیسوم  هب 

. تسا یھلا  یاھتنس  اھنیا  تسا ؛

قبطنم عوضوم  نآ  اب  ار  ناتدوخ  امـش  دراد . هجیتن  کی  دراد ، عوضوم  کی  دراد ؛ مکح  کی  دراد ، عوضوم  کی  نوناق  دـنکیم ؟ لمع  یروج  هچ  نوناق  نوناق ؛ ینعی  یھلا  تنس 

نیا اب  ار  ناتدوخ  امش  رگا  تسا . مکرصنی »  » هجیتن مکح و  ار ، ادخ  دینک  یرای  تسا ؛ عوضوم  اورـصنت هللا » « ؛ مکرـصنی اورـصنت هللا  نا  دش . دھاوخ  بترتم  اعطق  هجیتن  دینک ،

ذایعلا هک  نیا  رد  تسا ؛ ام  هب  هلالج ) لج   ) بر ترـضح  حیرـص  شیامرف  نآرق ، رگید ؛ تسا  یھلا  یهدعو  درادن . درگربورب  دش ؛ دھاوخ  بترتم  هجیتن  نآ  امتح  دـیدرک ، قیبطت 

لـصاح هجیتن  نآ  دـیدرک ، قبطنم  رگا  عوضوم ؛ نآ  اب  دـینک  قبطنم  ار  ناتدوخ  امـش  هک  تسا  نیا  طرـش  اھتنم  درادـن ؛ دوجو  هک  اھنیا  لاثما  فـالخ و  هغلاـبم و  هرذ  کـی  اـب 

قبطنم یھلا  تنس  قادصم  کی  اب  ار  نامدوخ  ینعی ] [ ؛ میدرک تکرح  یروج  نیا  میدش ، زوریپ  ام  مھ  یتقو  رھ  درک ؛ تکرح  یروج  نیا  زور  نآ  یمالسا  یروھمج  دوشیم .

زاینیب ار  امش  دنکیم ، باریس  ار  امش  ادخ  دیتسیاب ، رگا ] دومرف : [ ؛ اقدغ ام  مھانیقـسال  هقیرطلا  یلع  اوماقتـسا  ول  نا  و  درک . بترتم  ار  هجیتن  مھ  لاعتم  یادخ  میدرک و 

مترکـش نئل  دیوگیم : اجنآ  رگید ؛ دراد  یماسقا  عاونا و  لاعتم  یادخ  یاھتنـس  تسا . روج  نیمھ  مھ  شـسکع  درک . زاینیب  ادخ  میداتـسیا ، میدرک ، یگداتـسیا  دنکیم .

هدافتـسا تمعن  زا  دـیدرک ، مھ  تـمعن  نارفک  رگا  تـمعن ــ  نارفک  ینعی  مـترفک » « ــ  تـسا تنـس  مـھ  نـیا  ( ١٩ (؛ دیدشل یباذـع  نا  مترفک  نئل  و  دـیوگیم : دـعب  مکندـیزال ،

نآ میداد ، رارق  عوضوم  نآ  قبط  رب  ار  نامدوخ  رگا  تسا . یھلا  تنس  کی  مھ  نآ  دیدشل ؛ یباذع  نا  دش ، اھراک  نیا  رگا  دیدرک ، هدافتـسا  وس  دیدرک ، هدافتـسا  دب  دیدرکن ،

. تسا روج  نیمھ  مھ  هیضق  فرط  نآ  تسا ؛ یھلا  تنس  شدروم  ود  رھ  ینعی  دش ، دھاوخ  بترتم  نآ  رب  هجیتن 

یهیضق ود  اھتنم  تسا ، هیضق  ود  هتبلا  تسا ؛ هیـضق  کی  هب  طوبرم  ابیرقت  هروس و  کی  رد  ود  رھ  دروم  ود  نیا  هک  تسا  بیجع  تسھ و  نارمعلآ  یهروس  رد  دروم  ود  بخ ،

دق سانلا  نا  سانلا  مھل  لاـق  نیذـلا  تسا : نارمعلآ  یهروس  یهیآ ١٧٣  رد  یکی  تسکـش . تنـس  یزوریپ ، تنـس  دنکیم : نایب  ار  اھتنـس  روج  ود  تسا . مھ  هب  لصتم 

مامت دحا  گنج  دیاهدینـش ؛ دبال  ار  شناتـساد  وس . مھـسسمی  مل  لضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناف  لیکولا * معن  انبـسح هللا و  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج 

هدوسرف و هتسخ و  دندش ، دیھـش  یدایز  دادعت  دش ، حورجم  نینموملاریما  دش ، حورجم  ربمغیپ  دیـسر ، تداھـش  هب  گنج  نیا  رد  ادھـشلادیس  یهزمح  لثم  یـسک  دش ،

اھنیا نیملـسم ــ  رب  دوشب  زوریپ  دوب  هتـسناوتن  اما  دوب ، هدز  هبرـض  دـھدب ــ ] ماجنا   ] یراک دوب  هتـسناوتن  هک  ینمـشد  نیمھ  شیرق ، ـالاح  هنیدـم ؛ دنتـشگرب  هدـشیمخز 

ناشلماوع مینک . مامت  ار  هلئـسم  دیآیمنرب ، اھنیا  زا  یراک  دناهتـسخ ، اھنیا  مینک ؛ هلمح  بشما  دنتفگ  دندش ، عمج  هنیدم  یرتمولیک  دنچ  رد  یاهلـصاف  رد  هنیدـم  نوریب 

، دناهدش عمج  اھنیا  دیراد ؟ عالطا  دیراد ؟ ربخ  دـنتفگ  دـندمآ  مھوشخاف ؛ مکل  اوعمج  دـق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق  نیذـلا  ینکفاسارھ : دـندرک  عورـش  هنیدـم  لخاد  دـندمآ 

انبـسح اولاق  دندوب ، ینکفاسارھ  نیا  بطاخم  هک  ییاھنیا  ینکفاسارھ . دننکیم ! نانچ  نینچ و  دنزیریم  بشما  دنروایبرد ! ار  امـش  ردپ  دـنھاوخیم  دـناهدروآ  مھارف  رکـشل 

دیورب تفگ  دندش ، عمج  اھنآ  دنوشب ؛ عمج  دندش ، یمخز  دـحا  رد  زورما  هک  یناسک  نآ  دومرف  ربمغیپ  تسا . ام  اب  ادـخ  میـسرتیمن ، ام  ریخن ، دـنتفگ ]: [ ؛ لیکولا معن  هللا و 

نمشد دماین ، شیپ  ناشیارب  مھ  یلکشم  چیھ  دندروآ و  تمینغ  یدایز  رادقم  کی  لضف ؛ نم هللا و  همعنب  اوبلقناف  دنتـشگرب : دنداد و  تسکـش  ار  اھنآ  دنتفر  اھنیا ؛ لباقم 

انبسح هللا  » هک دیدش  دقتعم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  امش  نمشد ، ینکفاسارھ  لباقم  رد  هچنانچ  رگا  نیاربانب ، سپ  تسا . یھلا  تنـس  نیا  دنتـشگرب ؛ دندرک و  ماکان  ار 

الثم دوب ، دحا  زا  دعب  یهیضق  لام  نیا  دنکیم . نایب  ام  یارب  ار  تنـس  نیا  نارمعلآ  یهروس  زا ] شخب   ] نیا تسا . نیا  شاهجیتن  دیدرک ، لمع  ناتفیاظو  هب  و  لیکولا » معن  و 

. دحا مامتا  زا  دعب  تعاس  دنچ  دیاش 

هب ار  هگنت  نآ  هک  دعب  دندرک و  مزھنم  ار  نمشد  دندرک و  هلمح  لوا  ینعی  رگید ؛ دندش  زوریپ  لوا  اھناملسم  دحا  گنج  رد  تسا ؛ دحا  دوخ  لخاد  لام  هیـضق ، رگید ] شخب   ] نآ

امـش اب  ار  شدوخ  یهدعو  ادخ  هدعو ؛ مکقدص هللا  دقل  و  دیامرفیم : دنکیم ؛ نایب  ار  نیا  نآرق  نارمعلآ ، یهروس  رد  زاب  دش ؛ سکعب  هیـضق  دنداد ، تسد  زا  یبلطایند  رطاخ 

ریز ار  اھنیا  دـیتسناوت  اھامـش  هنذاب ؛ مھنوسحت  ذا  میدرک ــ  لمع  ار  نامهدـعو  ام  مینکیم ؛ زوریپ  ار  امـش  دـینک ، داھج  ادـخ  هار  رد  رگا  هک  میدوب  هدرک  هدـعو  اـم  درک ــ  لـمع 

هچ امـش  دعب  اھتنم  درک ، لمع  دوب  هداد  امـش  هب  هک  ار  یاهدعو  ادخ  درک ؛ ار  شدوخ  راک  ادخ  اجنیا  سپ  بخ  دـیتسناوت . شلوا  هللانذاب ؛ دـیروایبرد  اپ  زا  دـیھدب و  رارق  راشف 

، داتفا تمینغ  هب  ناتمـشچ  دش ؛ تسـس  ناتیاپ  متلـشف ؛ اذا  ٰیتح  دینک ، یرازگرکـش  ار  یھلا  فطل  نیا  دینک ، یرازگرکـش  ار  یھلا  یهدعو  نیا  هکنیا  یاج  هب  دیدرک ؟ راک 

. دیدرک ادیپ  فالتخا  و  ندش ، ریگرد  رگیدمھ  اب  دـیدرک  انب  متعزانت ؛ و  دـیدش ؛ لشف  متلـشف ، دـش ؛ تسـس  مھ  امـش  یاپ  ار ، مئانغ  دـننکیم  عمج  دـنراد  اھیـضعب  دـیدید 

، دـنک تفرـشیپ  یتموکح  کی  یتلود ، یکی  یروشک ، کی  دوشیم  روطچ  هکنیا  دریگب ؛ ماجنا  ینآرق  تاریبعت  نیا  یور  یـسانشهعماج  یملع  یاھهاگن  کی  دـیاب ] ، ] دـینیبب

ینامرفان دیدرک ، نایصع  متیصع ؛ رمالا و  یف  متعزانت  متلـشف و  اذا  ٰیتح  دینک . ادیپ  ینآرق  تایآ  نیا  رد  ار  اھنیا  دنک ، طوقـس  دوشیم  روطچ  دوشب و  فقوتم  دوشیم  روطچ 

نامھ هک  دیتساوخیم ــ  ار  هچنآ  ادخ  هکنآ  زا  دعب  نوبحت ؛ ام  مکارا  ام  دعب  نم  دش ، یروج  نیا  یتقو  تقو ، نآ  دیدرکن . دینکب ، ار  راک  نیا  هک  دوب  هتفگ  امش  هب  ربمغیپ  دیدرک ؛

دیری نم  مکنم  ایندلا و  دیری  نم  مکنم   » تقو نآ  دیدرک ، لمع  یروج  نیا  اما  دیدیـسریم ، دـیتشاد  لماک  ترـصن  هب  دوب ، هداد  ناشن  دوب ، هداد  امـش  هب  تسا ــ  یھلا  ترـصن 

تسا یھلا  تنس  نیا  دیدش ؛ بولغم  ینعی  درک ، هاتوک  اھنآ  رس  زا  ار  امش  تسد  مھنع ، مکفرص  درک ، لمع  شتنـس  هب  لاعتم  یادخ  زاب  اجنیا  مھنع ،» مکفرـص  مث  هرخآلا 

یبلطتیفاع و یبلطایند و  ایند و  هب  لیم  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  یھلا  تنس  اجنیا  دیورب ؛ شیپ  دیتسیاب و  یـسارھنمشد  لباقم  رد  هک  دوب  نیا  یھلا  تنـس  اجنآ  رگید .

نایب ار  تنـس  ود  نیا  نارمعلآ ، یهروس  رد  مھ  کیدزن  یهیآ  ود  دـینک . تخبدـب  ار  نارگید  ار و  ناتدوخ  اھنیا ، دـننام  نتـشگ و  همعط  لاـبند  ندیـشکن و  تمحز  ندرکن و  راـک 

. دنکیم

مھ اج  دـنچ  دوشیم ؛ رارکت  دوشیم و  نییبت  یھلا  یاھتنـس  مئاد  دـینک ، هاگن  هک  روط  نیمھ  نآرق  رخآ  اـت  نآرق  لوا  زا  مدرک ، ضرع  یھلا ؛] یاھتنـس  زا   ] تسا رپ  نآرق  و 

ریذپرییغت یھلا  یاھتنـس  دیامرفیم ]  ] ادخ هک  تسھ ــ  مھ  دروم  جـنپ  راھچ  لیبق  نیا  زا  هک  الیدـبت ــ  هنـسل هللا  دـجت  نل  لبق و  نم  تلخ  دـق  یتلا  هنـس هللا  هدـش : نایب 

رھ سپ  میتسھ ، یمالـسا  یروھمج  میاهعیـش و  میناملـسم و  ام  مییوگب  هکنیا  درادـن ؛ یـشیوخ  موق و  مھ  یـسک  اب  ادـخ  تسا . ینقتم  نیناوق  یھلا ، نیناوق  تسین ؛

رگا تسا ؛ نآ  شاهجیتن  میدرک ، قیبطت  لوا  یهتسد  یاھتنـس  نآ  عوضوم  اب  ار  نامدوخ  هچنانچ  رگا  میرادن ؛ یقرف  چیھ  نارگید  اب  ام  هن ؛ مینکب ، تساوخ  ناملد  هک  یراک 

« يھلا ياھهدعو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. درادن درگربورب  تسا ؛ نیا  شاهجیتن  میدرک ، قیبطت  مود  یهتسد  یاھتنس  عوضوم  اب 

مارحلا  / ١٧/١۴٠١/٠۴ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

تما دناوتیم  دوش ، هارمھ  تسا ــ  زمر  زار و  رپ  یهضیرف  نیا  رگید  یساسا  یهیاپ  هک  تیونعم ــ  رکذ و  اب  نوچ  هک  تسا  جح  یـساسا  یهیاپ  ود  زا  یکی  ناناملـسم  تدحو 

نید و  تسا ؛ یونعم  یـسایس و  رـصنع  ود  نیا  زا  یبیکرت  جح ، دھد . رارق  نینموملل » هلوسرل و  هزعلا و  و    » قادصم ار  نآ  دـناسرب و  تداعـس  تزع و  جوا  هب  ار  یمالـسا 

. تسا تیونعم  تسایس و  زا  یتمظعاب  هوکشرپ و  یهزیمآ  مالسا  سدقم 

راک هب  اـم  یاـھتلم  ناـیم  رد  تیونعم ، تدـحو و  ینعی  شخبیگدـنز ، ریـسکا  ود  نیا  ندرک  تسـس  یارب  ار  یھوبنا  شـشوک  ریخا ، خـیرات  رد  ناملـسم  یاـھتلم  نانمـشد 

تدش شرتسگ و  اب  ار  تدحو  و  دننکیم ، قمریب  گنرمک و  تسا ، یدام  ینیبهتوک  زا  هدمآرب  یونعم و  حور  زا  یھت  هک  یبرغ  یگدنز  کبـس  جـیورت  اب  ار  تیونعم  دـناهتفرگ .

. دنشکیم شلاچ  هب  ایفارغج  داژن و  گنر و  نابز و  دننام  هقرفت  موھوم  یاھهزیگنا  هب  ندیشخب 

رد ربدت  ادخ ، یارب  راک  ادخ ، دای  ییوس  زا  ینعی  دزیخرب ؛ هلباقم  هب  دوجو ، یهمھ  اب  دیاب  دوشیم ، هدید  جح  نیدامن  مسارم  رد  نآ  کچوک  یهنومن  نونکا  هک  یمالـسا  تما 

. دیآ قئاف  فالتخا  قرفت و  یاھهزیگنا  رب  ییوس  زا  و  دنک ، تیوقت  شیوخ  یناگمھ  تینھذ  رد  ار  ادخ  یاھهدعو  هب  دامتعا  ادخ ، مالک 

« : یھلا یاھهدعو   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ییاضر  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ دمتعم  یدھم  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  مظعم  ربھر  رظنم  زا  یمالسا  یرادیب  رد  یھلا » ترصن   » ینآرق هدعو  یسررب 

« يھلا ياھهدعو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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