
ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

مینک شالت  دیاب  میراد ، رظن  قافتا  میتسھ و  لدمھ  دنتسب ، نوخ  نامیپ  اھ  نآ یور  راکادف  مدرم  هک  یا  هدش مالعا فادھا  ماما و  طخ  بالقنا و  یاھ  نامرآ هب  تبـسن  هک  ام 

هدش لزان  نامماما  سدقم  بلق  رب  هک  یی  هنیکس نامھ  هنیکس - زا  رپ  نئمطم و  مارآ و  بلق  اب  هک  یناسک  دنکن . ادیپ  ققحت  تمیق  چیھ  هب  نمـشد  دیما  ی  هطقن هس  نیا 

. دننک روک  ار  نمشد  دیما  طاقن  یتسیاب  دننک ، یم یزوسلد  ساسحا  ماما  یاھوزرآ  بالقنا و  هار  فادھا و  لوصا و  هب  تبسن  دوب -

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

دـننیب و یم ار  نمـشد  یاـھراشف  خـلت و  ثداوح  نینموم  یتقو  تسا . هدرک  رارکت  اـھراب  یعقاو  نینموم  ی  هراـب رد  ار  بلق  ناـنیمطا  شمارآ و  هنیکـس و  نیمھ  میرک ، نآرق 

، هار نیا  رـس  رب  هک  دـندوب  هتفگ  ام  هب  لوسر  ادـخ و  دـنیوگ : یم ناشدوخ  اب  دـنوش و  یم رت  نئمطم ادـخ  هب  رت و  قیمع ناشنامیا  دنـسانش ، یم ار  ناـفلاخم  دـیلپ  ی  هرھچ

«. هلوسر اندعو هللا و  ام  اذھ  اولاق  « ؛ دش عقاو  دندوب ، هتفگ  لوسر  ادخ و  هچنآ  دراد . رارق  ینمشد  راشف و  رورت و  یتخس و  تالکشم و 

زامن  / ٠٧/٠٧/١٣٧۶ یرسارس  سالجا  نیمتفھ  هب  مایپ 

داجیا اب  رازگزامن ، رد  صالخا  اوقت و  لکوت و  حور  ندـیمد  اب  نانموم ، یبلق  ی  هنیکـس شمارآ و  داجیا  رد  فرگـش  ریثات  اـب  یتیبرت ، میظع  شقن  اـب  زاـمن  هک  تسا  نآ  تقیقح 

شیب یـسب  تسا ، هتفھن  نآ  راکذا  ظافلا و  رد  هک  نوگانوگ  یتفرعم  یاھـسرد  اب  و  تسا ، هانگ  زا  نارگید  وا و  یرود  بجوم  هک  رازگزامن  نوماریپ  رد  تیونعم  سدـقت و  یاضف 

فظوم ردام  ردـپ و  یتح  و  هدـش ، بجاو  نیا  ندرازگ  رب  هک  یغیلب  یاھدـیکات  تسا . هعماج  درف و  ی  هرادا رد  یدـیلک  شقن  یاراد  عقاو  رد  و  یـصخش ، ی  هفیظو کی  افرـص  زا 

یاھ هزیگنا میظنت  رد  زامن  ییانثتـسا  شقن  رطاخ  هب  نیا  و  تسا ؛ ریظن  یب ینید  تابجاو  ی  همھ نایم  رد  دنزاس ، سونام  نآ  اب  یکدوک  نارود  زا  ار  دوخ  دنزرف  هک  دـنا  هدـش

یالـص تسناد و  لامعا  نیرترب  ار  زامن  دـیاب  قحب  تاھج ، نیا  ی  همھ هب  هجوت  اب  تسا . هعماج  رد  هفیظو  نیگنـس  یاھراب  لمحت  یارب  دـعاسم  یاـضف  نیماـت  درف و  یناور 

تابجاو یمتح  ی  هناوتشپ هک  ار  دبعت  لکوت و  تشذگ و  راثیا و  مزال  یاھ  هیام هک  تسا  زامن  دروآ . باسح  هب  زیمآ  تمکح ینخس  زامن ، گناب  رد  ار  لمعلا » ریخ  یلع  یح  »

موجھ رطاـخ  هب  هک  یماـگنھ  دراد . یم لیـسگ  اھنادـیم  نادـب  هناعاجـش  ار  وا  دروآ و  یم دـیدپ  یمدآ  حور  رد  تسا ، تاـکز  رکنم و  زا  یھن  داـھج و  نوچمھ  راوـشد  رطخرپ و 

رد نمشد  شالت  یاضتقا  هب  ای  دزاس ، یم بطاخم  ار  همھ  قافنا ، تاکز و  ی  هضیرف مدرم ، زا  ییاھرشق  یگدنز  یراوشد  رثا  رب  ای  دبای ، یم تیمھا  داھج  ی  هضیرف نمشد ،

هب هکلب  دـتفا ، یمنورف یلمعلاریخ »  » ناـش زا  طـقف  هن  زاـمن ، طئارـش ، نیا  ی  همھ رد  دوـش ، یم یناـگمھ  بجاو  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  قـالخا ، گـنھرف و  ی  هـصرع

. دوش یم هدوزفا  نآ  تیمھا  رب  اھ ، یریذپرطخ اھراثیا و  اھتدھاجم و  ی  همھ یونعم  یحور و  ی  هناوتشپ ی  هباثم

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

نیا هلمج  زا  تسا  غیلبت  نیمھ  قیداصم  زا  یکی  مھ  ناش  نیا  یناحور  ناش  تسا : نیا  منک ، هفاضا  ما ، هدرک ضرع  اھراب  هک  یتاکن  نیا  هب  مھاوخ  یم زورما  هک  هچنآ  اـما 

؛ شمارآ تلاـح  رارقتـسا ، تلاـح  ینعی  هنیکـس ، نینموملا . » بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذـلا  وھ  : » دروآ دوجو  هب  هنیکـس  ناـنیمطا و  تلاـح  نینموم ، یاـھلد  رد  هک  تسا 

ار وا  هک  تسا  درف  کی  دوجو  رد  تاساسحا  هشیدنا و  رکف و  یطابضنا  یب یرکف و  بوشآ  یرکف و  جنـشت  تلاح  نانیمطا ، نیا  لباقم  ی  هطقن یرکف . شمارآ  یناور ، شمارآ 

رترب و تعنـص  ملع و  یرواـنف و  زا  راشرـس  یاـیند  نردـم ، یاـیند  لـئاسم  اـب  زورما  امـش  رگا  دـناشک . یم یعاـمتجا  تـالالتخا  یـصخش و  یاھیتخبدـب  ماـسقا  عاوـنا و  هـب 

نانیمطا شمارآ و  تلاح  نیا  نادقف  اھ ، نآ یراتفرگ  نیرتگرزب  زورما  هک  دید  دیھاوخ  دیشاب ، انشآ  اکیرما  اپورا و  ینعی  دنراد  ار  ناھج  یربھر  ی  هیعاد هک  یملع  یاھتفرشیپ 

. تسا هنیکس  و 

تسا نیا  حیحص  نید  تیمھا  تسا . ریدخت  تلاح  زا  ریغ  تسا ؛ یگدولآ  باوخ یگتفر و  باوخ تلاح  زا  ریغ  دھد ، یم شزومآ  ام  هب  نآرق  هک  یا  هنیکس نانیمطا و  شمارآ و 

ار اھ  نآ دیادز ؛ یم یلک  هب دنا ، هدش تلاح  نآ  راچد  نوگانوگ  لماوع  ریثات  تحت  هک  ییاھ  ناسنا زا  ار  یحور  یرکف و  ریدخت  تلاح  هکلب  دھد ؛ یمن یسک  هب  ریدخت  تلاح  هک 

نانیمطا و هنیکس و  تلاح  حیحص ، نید  دھد . یم تاجن  یرکف  ی  هغدغد شیوشت و  یگتفـشآ و  زا  ار  اھ  نآ لاح  نیعرد اما  دروآ ؛ یم دوخ  هب  دنک و  یم ساسح  رایـشوھ و 

هب نینموم ، هب  تلاح  نیا  یاقلا  تسام ، ناغلبم  یمتح  فیاظو  وزج  زورما  هک  هچنآ  دـشخب . یم ناسنا  هب  ار  هدـنیآ  هب  دامتعا  ادـخ و  هب  داـمتعا  دوخ و  هب  داـمتعا  شمارآ و 

رابکتـسا دوش  یم هتفگ  اـت  نمـشد ، دوـش  یم هتفگ  اـت  اـھ  یلیخ دـھاوخ . یم نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، لـباقم  ی  هطقن تسرد  تسا . مدرم  داـحآ  هب  ناـبطاخم و 

رایـسب ی  هطقن ود  اـکیرما  یارب  یناـھج ، لـئاسم  رد  زورما  مینکب !؟ هچ  اـم  تسھ ؛ ینمـشد  نیا  دـیھد ! یم تبـسن  رابکتـسا  هـب  ار  زیچ  هـمھ  امـش  دـنیوگ  یم یناـھج ،

ی هلاسم رگید ، ی  هطقن کـی  یمالـسا . یروھمج  ماـظن  یمالـسا و  ناریا  یور  رب  زکرمت  اـب  مالـسا  اـب  ی  هلباـقم زا  تسا  تراـبع  هطقن ، ود  نآ  زا  یکی  دراد . دوجو  ساـسح 

. دینک یم هظحالم  ار  نآ  زورما  هک  تسا  نیطسلف 

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

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

رقتـسم نینموم  یاھلد  رد  یھلا  تایآ  اب  درک ، لزان  نینموم  یاھلد  رب  نوگانوگ ، یایاضق  رد  نینح و  گنج  رد  ردـب و  گنج  رد  ربمایپ ، نامز  رد  لاـعتم  یادـخ  هک  ار  یا  هنیکس

اب اھلد  ییانـشآ  فلتخم ، یاھرـشق  تدحو  تلم ، تدحو  تساھلد . تفلا  تدحو و  نانیمطا ، هنیکـس و  یاھھار  زا  یکی  دنک . برطـضم  ار  مدرم  دـھاوخ  یم نمـشد  دـینک .

اھرـشق و نالوئـسم ، مدرم ، هک  دـیوگب  دـھاوخ  یم نمـشد  دـنک . اـقلا  دـھاوخ  یم نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  لـباقم  ی  هطقن تسرد  مھ ، هـب  اـھناسنا  تـبحم  رگیدـکی و 

نیب رد  هک  دشاب  نیا  شیانعم  هک  دنزب  فرح  یا  هنوگ هب  دنک و  یـشم  یروط  دـنک ، لمع  یروط  زورما  سکرھ  درادـن . تیعقاو  نیا  دـنا . هنـشت مھ  نوخ  هب  فلتخم  یاھحانج 

. تسا نمـشد  هب  تمدـخ  اـنیقی  تسا و  هدرک  کـمک  نمـشد  هب  اـنیقی  تسھ ، روآ  ترفن قیمع و  یاـھفالتخا  فـلتخم ، یاـھحانج  نیب  رد  تسا و  فـالتخا  تلم  یاھرـشق 

ود فـالتخا  لـثم  دـندومرف  یم اـھراب  ماـما  هک  روـط  ناـمھ قاذـم  فـالتخا  هقیلـس ، فـالتخا  هـتبلا  تـسا ! هنوـگ  نـیا ناـشتاراھظا  فرح و  ناـشلمع ، هناـحول  هداـس اھیـضعب 

. تسا کیدزن  مھ  هب  ناشیاھلد  دنقیفر و  اما  دننک ؛ یم اوعد  دننک ، یم ثحب  دنیوگ ، یم مھاب  تسا ؛ هثحابم  دنراد . فالتخا  مھاب  هلئسم  کی  رس  هک  تسا  یا  هثحابم مھ

. دشاب هنوگ  نیمھ دیاب  تسا و  روط  نیمھ مھ  یعامتجا  یسایس و  نوگانوگ  لئاسم  رد 

ماظن  / ١٣٧٨/١٠/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. نیضرالا یف  هیقب هللا  امیس  نیبجتنملا . نیرھطالا  نیبیطالا  هلآ  یلع  دمحم و  یفطـصملا  مساقلا  یبا  انیبن  اندیـس و  یلع  مالـسلا  هالـصلا و  و  نیملاعلا . بر  دمحلا  

اوناـک یوقتلا و  هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  لزناـف هللا  هیلھاـجلا  هیمح  هیمحلا  مھبولق  یف  اورفک  نیذـلا  لـعج  ذا  : » باـتک یف  میکحلا  لاـق هللا 

.« امیلع یش  لکب  ناک هللا  اھلھا و  اھب و  قحا 

راگنز اھ ، یدایز اھیگدولآ ، دراب ؛ یم ام  یگدـنز  یاـضف  رب  یتمحر  ناراـب  لـثم  ناـضمر  هاـم  هک  تسا ، ناـضمر  هاـم  کراـبم  ماـیا  ـالوا  تسا . یرونم  رطعم و  رایـسب  ی  هسلج

نیا یاضعا  ایناث  دنک ؛ یم ینارون  ار  اھلد  افـصم و  ار  اضف  دیوش و  یم تسا ، هدمآ  دیدپ  ناملد  ناج و  رد  یگدنز و  طیحم  رد  ام  دوخ  تسد  هب  هک  ار  ییاھتفاثک  اھ و  یگتفرگ

نیرتھب فیدر  رد  تسھ  ادـخ  دـیما  هب  هک  دـشاب  نآ  لابند  هب  یتسرد  تین  دـنھد ، یم ماجنا  ار  هچنآ  اش هللا  نا  رگا  هک  دـنراد  ار  لابقا  نیا  هک  دنتـسھ  یناسک  وزج  هسلج 

دوش یمن دشاب ، دشاب ، دیاب  هک  نامھ اھتین  اش هللا  نا  رگا  اذل  تسا . عیـسو  قیمع و  دیراذگ ، یم هک  یرثا  تسا . مھم  دینک ، یم امـش  هک  یراک  دـنریگ . رارق  ادـخ  ناگدـنب 

اب ناـضمر ، هاـم  یاـضف  رد  ماـظن ، نیا  روشک و  نیا  لـئاسم  نادرگراـک  نموـم و  رثوـم و  ناردارب  امـش  دـش . ضرع  هک  یلیلد  ناـمھ  هب  درک ؛ ساـیق  یداـع  مدرم  اـب  ار  اـمش 

« يھلا هنیکس   » 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 9هاگياپ  هحفص 1 
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. تسا مھم  هسلج  اذل  دیا . هدمآ درگ  اجنیا  تسا ، یراد  هزور تیونعم و  رطع  هب  رطعم  انعم  بسح  هب  زورما  هک  ییاھسفن  هزور و  یاھ  نھد

نیا نالوئسم ، رد  مطالت  نتـشادن  بارطـضا و  مدع  شمارآ و  نانیمطا و  ینعی  هنیکـس  نیا  رثا  مدرک . ضرع  یـضیارع  هنیکـس »  » هب عجار  هسلج  نیا  رد  هتـشذگ  لاس  نم 

لثم دـنوشن ؛ ثداوـح  رد  ی  هتخاـب لد برطـضم و  هچاپتـسد و  دـننک ؛ ذاـختا  ار  تسرد  میمـصت  شمارآ ، نآ  ی  هیاـس رد  دـنناوت  یم اـھ  نآ دـیآ ، شیپ  یلکـشم  رگا  هـک  تـسا 

یارب رگید  رطخ  کـی  مھ  نیا  دـننکن . مگ  ار  دوخ  دـیآ ، شیپ  یـشیاشگ  یتحار و  یـشوخ و  رگا  دتـسیاب و  تخـس  راوشد و  ثداوح  لـباقم  رد  یھوک ، لـثم  هکلب  یا ، هرخص

ساسحا دنھد و  تروص  یطـسب  ضبق و  دنتـسناوت  دندرک و  هدھاشم  ار  ینادیم  دوخ  لباقم  رد  ات  دش و  دنب  ییاج  هب  ناشتـسد  هکنیا  درجم  هب  هک  تسا  رثوم  یاھناسنا 

رگا دنھد . نادیم  نآ  هب  شرتسگ و  ار  ناشدوخ  یاھ  یھاوخدوخ دنیامن ؛ ریقحت  ار  نارگید  دنریگب ؛ هنالوجع  یاھمیمـصت  دننک ؛ مگ  ار  ناشدوخ  دننک ، یـشیاسآ  شیاشگ و 

؛ تسا کچوک  ییاھ  ناسنا ی  هناشن همزال و  هک  دنزبرـس  ناسنا  زا  ییاـھراک  دراذـگ  یمن دـنک ؛ یم یریگولج  مھ  نیا  زا  یھلا  ناـنیمطا  راـقو و  نآ  ینعی  دـشاب  هنیکـس » »

میسن رھ  هک  دوش  یم یقمعرپ  سونایقا  لثم  هیبشت ، نیا  رد  دراد ، ار  هنیکـس  نیا  هک  یناسنا  عقاو  رد  دنیآ . یم رد  تکرح  هب  یمیـسن  رھ  اب  هاک  رپ  لثم  هک  ییاھ  ناسنا

. دروخ یم ناسنا  درد  هب  هنیکس » ، » ترثک رد  ییاھنت و  رد  انغ ، رقف و  رد  دنک . ینافوت  ار  وا  دناوت  یمن یداب  شزو  رھ  و 

لاسما ام  داد . ناشن  ار  شدوخ  اقافتا  هک  تسا  نالوئـسم  ی  هنیکـس نیا  مدرک . ضرع  یتالمج  لاسراپ  مھ  نم  تسا و  هدـش  تبحـص  هنیکـس »  » ی هراب رد  ررکم  نآرق  رد 

؛ میتـشاد ار  یداـصتقا  تالکـشم  میتـشاد ؛ ار  یداـصتقا  یاھدـمآرد  یمک  دوب . زاـسراک  نالوئـسم  ی  هنیکـس نآ  رد  هک  میتـشاد  یثداوـح  میتـسھ  شرخاوا  رد  هک  یلاـس 

هنیکس و زا  رگا  اھناسنا  دندروآ . دوجو  هب  یثداوح  نارھت  نیمھ  رد  لاسما  ناتسبات  رد  نانمشد  هک  دیدید  میتشاد . ار  یتینما  تالکـشم  میتشاد ؛ ار  یـسایس  تالکـشم 

ار ناشیاپ  تسد و  ثداوح  روط  نیا لباقم  رد  دنـشابن ، رادروخرب  تساھ ، نآ رایتخا  رد  قح  ینابم  زا  هک  هچنآ  هب  دامتعا  هدنیآ و  هب  دامتعا  ادخ و  هب  دامتعا  لکوت و  شمارآ و 

کی ماـما  تلحر  زا  دـعب  زا  نمـشد  دراد . مھ  ینئارق  تسین و  مھ  دـیعب  هک  تسا ؛ هدرک  یزیر  هماـنرب نمـشد  ار  ثداوـح  نیا  هـک  دـنادب  ناـسنا  رگا  صوـصخب  دـننک ؛ یم مـگ 

لئاسم زا  یخرب  یـسایس ، لئاسم  تفن  تمیق  ندـش  نازرا  ام  یداصتقا  یاـیاضق  دـیاش  دـناسرب . تیاـھن  هب  ار  نآ  لاـس  هد  لوط  رد  اـت  درک  یحارط  ار  هلاـس  هد ی  هماـنرب

ی هنیکـس زا  نیا  دراد . یدھاوش  مینک ، ضرف  روط  نیا رگا  دـشابن . طابترا  یب اھیزیر  همانرب نیا  هب  یتینما ، یاھیراتفرگ  زا  یـضعب  یداصتقا و  یاھیراتفرگ  زا  یـضعب  یگنھرف ،

ار ناگدبز  ی  هنیکس نیا  دوش  یم هنوگچ  دراد . جایتحا  شمارآ  هنیکس و  هب  مھ  تلم  هچ ؟ مدرم  ی  هنیکس اما  دیتسھ  اجنیا  هک  یناتسود  تارضح و  امش  ینعی  نالوئـسم 

؛ دنا یقیقح رادتقا  کی  یاراد  تالکشم  رد  هک  دنداد  ناشن  مدرم  مومع  دنراد و  یفافش  نشور و  بوخ و  نامیا  مدرم ، زا  یرایسب  هتبلا  درک ؟ زیررـس  مدرم  مومع  حطـس  هب 

دوخ هیضق  نیا  هب  تبسن  دنناوت  یمن دنریگ ، یم شود  رب  ار  تلم  روشک و  روما  ی  هرادا تیلوئسم  یھورگ  یتقو  نکیل  تسا ؛ هتفرگ  همـشچرس  نامیا  نید و  زا  هک  یرادتقا 

یحور و ظاحل  زا  مدرم  رگا  میراد . تیلوئـسم  مھ  مدرم  تاـیونعم  لـباقم  رد  اـم  دوش ؛ یمن هصـالخ  یـسایس  یداـصتقا و  فیاـظو  رد  اـم ، فیاـظو  ی  همھ دـننادب . راـنکرب  ار 

نالوئـسم انیقی  تسیک ؟ لوئـسم  دشاب ، لوئـسم  یـسک  دش  انب  رگا  الاح  تسین . نیا  لوئـسم  سک  چـیھ هعماج  رد  مییوگب  دوش  یمن دنـشاب ، هتـشاد  درگبقع  یقالخا 

فلتخم تاقبط  رد  روشک  ناریدم  شود  رب  مھ  مدرم  تایونعم  تیلوئـسم  سپ ، دنراد . تیلوئـسم  یوحن  هب روط و  کی  مادکرھ  دننادب ؛ رانکرب  ار  ناشدوخ  دنناوت  یمن روشک 

. تسا نییاپ  ات  الاب  زا 

نیب هیآ ، نیا  رد  تساوقت . نآ  و  دراد ، مھ  طاـبترا  هنیکـس  هب  هک  دوـب  یرـصنع  نیمھ  هب  هراـشا  مدـصق  مدـناوخ ، هک  یا  هیآ نیا  زا  نم  هک  دـیآ ، یم شیپ  یرگید  رـصنع  اـجنیا 

هب طوـبرم  نیا  تسا ؛ هدـش  هنـالھاج  بصعت  تیمح و  ساـسحا  رفک ، ی  هھبج یارب  هفیرـش ، ی  هیآ نیا  رد  تسا . هدـش  تسرد  یا  هلباـقم ناـمیا ، ی  هـھبج رفک و  ی  هـھبج

ناناملسم مرکا و  لوسر  هکنآ  زا  دعب  تسا . ربمایپ  سدقم  تایح  نارود  نومضمرپ  انعمرپ و  مھم و  رایسب  یاھـشیامزآ  زا  هک  تسا  هیبیدح  زا  دعب  یایاضق  هیبیدح و  یایاضق 

دنتشگرب و گنج  نودب  تشاذگن و  مرکا  یبن  یھلا  ریبدت  اما  دنک ، لیمحت  اھ  نآ رب  ار  گنج  تساوخ  یم نمـشد  دندش ، فقوتم  هیبیدح  رد  دنتفر و  هیبیدح  هب  هکم  دصق  هب 

حتف هب  نآ  زا  هدـش و  لزان  هیبیدـح  دادرارق  نیمھ  ی  هراب رد  انحتف » انا   » ی هروس یتایاور ، رب  انب  هک  دوب  مھم  ردـق  نآ  دادرارق  نیا  هک  دیـسر  نیکرـشم  اـب  یدادرارق  هب  ربماـیپ 

صخـشم ار  اھ  هھبج دنک و  یم نشور  ناناملـسم  یارب  ار  عاضوا  نآرق ، تایآ  لالخ  رد  ترـضح  نآ  هیبیدح  حلـص  نیمھ  ینعی  انیبم » احتف  کل  انحتف  انا  : » تسا هدش  ریبعت 

. دیامن یم

میرک  / ١٣٧٩/٠٨/٠٩ نآرق  تئارق  ظفح و  تاقباسم  هیماتتخا  مسارم  رد  تانایب 

نآ دـننک . یمن ادـیپ  هار  دـنا و  هدـنامرد ناسنا  راـک  رد  اـیند  یعاـمتجا  بتاـکم  دـینک  رواـب  دـنا . هدـنامرد تیرـشب  راـک  رد  اـیند ، یتفرعم  یاـھبتکم  یفـسلف و  یاـھبتکم  زورما 

، تسھ لوپ  تسھ ، ملع  برغ  رد  هک  تسا  نیا  ناشیگدنامرد  لیلد  دنا . هدنامرد دنروط ؛ نیمھ زین  یبرغ  بتاکم  دش . دوبان  دروخ و  تسکش  روط  نآ  هک  دوب  مسیـسکرام 

. تسا یا  هدروخ تسکش ی  هخسن تسا ؛ یماکان  ی  هخسن هخـسن ، نآ  سپ  تسین . یونعم  شمارآ  تسین ؛ هنینامط  هنیکـس و  تسین ؛ تداعـس  تسھ ؛ یماظن  تردق 

اودادزیل نینموملا  بولق  یف  هنیکسلا  لزنا  یذلا  وھ  : » دھد یم هنیکس  مھ  دھد ، یم تزع  مھ  دھد ، یم هافر  مھ  دھد ، یم ملع  مھ  ناسنا ، هب  مالـسا ، نییآ  نآرق و  اما 

هنینامط هنیکـس و  یملع ، تردـق  یدام و  هافر  یویند ، تذـل  رب  هوالع  یوقتلا .» هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  لزناـف هللا  « ؛» مھناـمیا عم  اـنامیا 

مھ ار  شراثآ  میتشادرب ؛ ار  شکچوک  مدق  کی ام  یمالـسا ، ناریا  رد  تسا . ندش  هبرجت  لباق  مھ  زورما  تسا ؛ هدش  هبرجت  خـیرات  رد  نیا  و  دـشخب ؛ یم شمارآ  دـھد و  یم

میرک نآرق  نیمھ  شمیقتـسم  طارـص  همدقم و  تسا ؛ نیا  یمالـسا  تما  جالع  زورما  دش . دـھاوخ  رتشیب  میورب ، رتولج  هچرھ  و  میدـید ؛ مھ  ار  شتاکرب  میدرک ؛ هدـھاشم 

. تسا

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

انامیا اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکسلا  لزنا  یذلا  وھ  میحرلا . نمحرلا  مسب هللا  : » دیامرف یم هک  منک  زاغآ  هفیرش  ی  هیآ نیا  اب  ار  مدوخ  ضیارع  هک  دسر  یم منھذ  هب 

«. امیکح امیلع  ناک هللا  ضرالا و  تاومسلا و  دونج  مھنامیا و   عم 

هار هب  زورما  هک  یمیظع  یتاغیلبت  ناـیرج  نیا  هقطنم - یاـھتلم  ناریا و  تلم  یمالـسا  میظع  تکرح  نیا  دـض  یمالـسا و  یروھمج  دـض  یـسایس  یاـھنایرج  شـالت  نوچ 

یلک تسایـس  زورما  هک  ندرک  ناسرت  نارگن و  ندرک ، برطـضم  ار  اھلد  ینعی  تسا ؛ یحور - مطالت  مھ  یعامتجا و  یاـھ  مطـالت مھ  مطـالت - داـجیا  تھج  رد  دـنا - هتخادـنا

اذـل زورما - ات  لوا  زا  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  قح  نایرج  هب  تبـسن  هن  لاس و  دـنچ  تسیب و  نیا  رد  ام  هب  تبـسن  هن  درادـن - مھ  یگزات  تسا و  نیا  اـیند  رد  یربخ  یروتارپما 

ار اـھلد  دـننک  یم یعـس  هک  یناـسک  ناـمھ  ینعی  تسا ؛ نوـفجرم » ، » هدـش هیکت  یفنم  عوـضوم  کـی  ناوـنع  هب نآ  یور  نآرق  رد  هک  یبلاـطم  زا  یکی  دـینک  یم هظحـالم 

دق سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق  نیذـلا  : » مدـناوخ دـندوب ، اجنیا  هک  یرگید  ناتـسود  یارب  ار  هفیرـش  ی  هیآ نیا  زور  نآ دـنیامن . داجیا  هرھلد  دـننک و  بھتلم  ناـشیرپ و  برطـضم ،

«. دش مامت  دـیدش ؛ دوبان  دـیتفر ، نیب  زا  دـنروایب ! رد  ار  ناتردـپ  دـنھاوخ  یم دـنا و  هدـش عمج  : » هک دـندرک  یم تسرد  لاجنج  ربمغیپ  ی  هنیدـم رد  مھوشخاف .» مکل  اوعمج 

نانموم دـننکارپ ، یم اضف  رد  ار  سرت  کانرطخ  سوریو  بورکیم و  نیا  دـننک و  یم داجیا  ار  ییاضف  نینچ  نافیعـض  ناـیوگ و  هزرھ ناـیوگ و  هواـی یتقو  هک  دـش  لزاـن  نآرق  ی  هیآ

رد ینعی  تساجنیا . هب  قلعتم  لیکولا » معن  انبـسح هللا و   » نیا لیکولا .» معن  انبـسح هللا و  اولاق  و  . » دوش یم رتشیب  ناـشنامیا  اـنامیا ؛» مھدازف   » هک دنتـسھ  یناـسک 

بولق یف  هنیکسلا  لزنا  یذلا  وھ  : » تسا هنیکس »  » نامھ دنراد . شمارآ  دنک ، داجیا  دوخ  یناور  یتاغیلبت و  جاوما  ی  هلیسو هب دھاوخ  یم نمـشد  هک  یمطالت  اب  هھجاوم 

. تسا نیمھ  مھ  هیضق  عقاو  دوش . تیوقت  مھ  ناشنامیا  هکنیا  یارب  مھنامیا ؛» عم  انامیا  اودادزیل  : » داد نینموم  یاھلد  هب  شمارآ  لاعتم  یادخ  نینموملا ؛»

ار لقع  مھ  نبج ،» . » تسا روط  نیا بوعرم ، ناسنا  دور . یم دای  زا  مھ  ناسنا  یعطق  یاھرواب  یتح  ندش ، مطالتم  ندش ، برطضم  ندیسرت ، ندش ، بوعرم  طیارش  رد 

ولج هب  مدـق  کی مئاد  دزادـنیب ؛ راـک  هب  ار  شدوخ  ی  هدارا مزع و  دـناوت  یم تسرد  هن  دـنک ، رکف  دـناوت  یم تسرد  هن  ناـبج ، بوعرم و  ناـسنا  ار . مزع  مھ  دزادـنا ، یم راـک  زا 

نابج مدآ  اب  جرخملا ؛» کیلع  قیـضی  هنال  انابج . نرواشت  و ال  : » دومرف دوخ  فورعم  تیـصو  نآ  رد  نینموملا  ریما  هب  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  بقع . هب  مدق  کی دراد و  یمرب

دریگب میمـصت  تسرد  دنک ، رکف  تسرد  دناوت  یم تسین ، بوعرم  هک  یتقو ناسنا  ددنب . یم تیور  رب  ار  جرف  ی  هچیرد هاگزیرگ و  هک  اریز  نکن ، تروشم  یراک  چیھ  رد  وسرت  و 

« هنیکـس  » هک تسا  نیا  دنک . یم میلـست  هتـسب  تسد  ار  دوخ  دوش و  یم راچد  منکن  منکب ، هب  جرخملا ؛» کیلع  قیـضی  : » دش بوعرم  یتقو  اما  دنک ؛ روبع  عنام  نیا  زا  و 

. تسا مھم  یلیخ 

« يھلا هنیکس   » 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 9هاگياپ  هحفص 2 
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لازنا  » ناوـنع هروـس  نیا  رد  هبترم  هس  تسا و  هروـس  نیا  هب  قـلعتم  هک  تـسا  بـیجع  اـنیبم -» اـحتف  کـل  اـنحتف  اـنا  «- » حـتفلا  » ی هکراـبم ی  هروـس رد  هنیکـس »  » ریبـعت

یتسایـس یانبم  رب  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  انحتف » انا   » هب طوبرم  ی  هیـضق نیمھ  ناناملـسم  راوشد  خلت و  یاھـشیامزآ  زا  یکی  تسا . هدـش  رارکت  نینموم  لد  رب  هنیکـسلا »

گنج دنروایب . رد  ار  مدرم  ردپ  دنتساوخ  یم دوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  هنیدم  عوضوم ، نیا  زا  لبق  لاس  ود  هک  یا  هکم دتفیب ؛ هار  هکم  تمـس  هب  تفرگ  میمـصت  یھلا ، حیحص و 

یا هدـع میورب . ات  دـییایب  دومرف  مھ  ناناملـسم  هب  میورب . هرمع  هب  میھاوخ  یم ام  دومرف  ربمغیپ  دـندوب . هنـشت  وا  نارای  ربمغیپ و  نوخ  هب  دـمآ و  شیپ  تخـس  طیارـش  نآ  اب 

مارآ ار  نانموم  یاھلد  نانچ  نآ لاعتم  یادخ  هک  تساجنیا  هب  طوبرم  هنیکسلا » لازنا   » یارجام نیا  تفر . نیب  زا  دش ؛ دوبان  ددرگ ؛ یمنرب هنیدم  هب  ربمغیپ  دنتفگ  دندیـسرت و 

. درک ادیپ  ققحت  تساوخ ، یم ربمغیپ  هک  یزیچ  نامھ  عقاو  رد  دنتشگرب . لماک  یزوریپ  اب  دندش و  هجاوم  نمشد  اب  دنتفر و  هک  درک 

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  اـھ  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 ؛

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

عم انامیا  اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذلا  وھ  میحرلا . نمحرلا  هللامسب  : » دیامرفیم هک  منک  زاغآ  هفیرـش  هیآ  نیا  اب  ار  مدوخ  ضیارع  هک  دـسریم  منھذ  هب 

(«. ١) امیکح امیلع  ناک هللا  ضرالا و  تاومسلا و  دونج  مھنامیا و  

هار هب  زورما  هک  یمیظع  ىتاغیلبت  نایرج  نیا  هقطنم -  یاـھتلم  ناریا و  تلم  ىمالـسا  میظع  تکرح  نیا  دـض  یمالـسا و  یروھمج  دـض  ىـسایس  یاـھنایرج  شـالت  نوچ 

یلک تسایـس  زورما  هک  ندرک  ناسرت  نارگن و  ندرک ، برطـضم  ار  اھلد  ینعی  تسا ؛ یحور -  مطالت  مھ  یعامتجا و  یاھمطالت  مھ  مطـالت -  داـجیا  تھج  رد  دـناهتخادنا - 

اذل زورما -  ات  لوا  زا  مالـسا  خیرات  لوط  رد  قح  نایرج  هب  تبـسن  هن  لاس و  دـنچ  تسیب و  نیا  رد  ام  هب  تبـسن  هن  درادـن -  مھ  یگزات  تسا و  نیا  ایند  رد  یربخ  یروتارپما 

، برطضم ار  اھلد  دننکیم  یعس  هک  یناسک  نامھ  ینعی  تسا ؛ نوفجرم » ، » هدش هیکت  یفنم  عوضوم  کی  ناونعهب  نآ  یور  نآرق  رد  هک  یبلاطم  زا  یکی  دینکیم  هظحالم 

مکل اوعمج  دـق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق  نیذـلا  : » مدـناوخ دـندوب ، اجنیا  هک  یرگید  ناتـسود  یارب  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  زورنآ  دـنیامن . داجیا  هرھلد  دـننک و  بھتلم  ناشیرپ و 

دـش لزان  نآرق  هیآ  دش .» مامت  دیدش ؛ دوبان  دیتفر ، نیب  زا  دنروایبرد ! ار  ناتردپ  دنھاوخیم  دناهدش و  عمج  : » هک دندرکیم  تسرد  لاجنج  ربمغیپ  هنیدـم  رد  («. ٢) مھوشخاف

هک دنتـسھ  یناـسک  ناـنموم  دـننکارپیم ، اـضف  رد  ار  سرت  کاـنرطخ  سوریو  بورکیم و  نیا  دـننکیم و  داـجیا  ار  ییاـضف  نینچ  نافیعـض  ناـیوگهزرھ و  ناـیوگهوای و  یتقو  هک 

یمطالت اب  هھجاوم  رد  ینعی  تساجنیا . هب  قلعتم  لیکولا » معن  هللاانبسح و   » نیا («. ۴) لیکولا معن  هللاانبسح و  اولاق  و  . » دوشیم رتشیب  ناشنامیا  (٣ ؛») انامیا مھدازف  »

یادـخ نینموملا ؛» بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذـلا  وھ  : » تسا هنیکـس »  » نامھ دـنراد . شمارآ  دـنک ، داجیا  دوخ  یناور  یتاغیلبت و  جاوما  هلیـسوهب  دـھاوخیم  نمـشد  هک 

. تسا نیمھ  مھ  هیضق  عقاو  دوش . تیوقت  مھ  ناشنامیا  هکنیا  یارب  مھنامیا ؛» عم  انامیا  اودادزیل  : » داد نینموم  یاھلد  هب  شمارآ  لاعتم 

ار لقع  مھ  نبج ،» . » تسا روطنیا  بوعرم ، ناسنا  دوریم . دای  زا  مھ  ناسنا  یعطق  یاھرواب  یتح  ندش ، مطالتم  ندش ، برطـضم  ندیـسرت ، ندش ، بوعرم  طیارـش  رد 

درادیمرب و ولج  هب  مدق  کی  مئاد  دزادنیب ؛ راکهب  ار  شدوخ  هدارا  مزع و  دناوتیم  تسرد  هن  دنک ، رکف  دناوتیم  تسرد  هن  نابج ، بوعرم و  ناسنا  ار . مزع  مھ  دزادنایم ، راک  زا 

رد وسرت  نابج و  مدآ  اب  (۵ ؛») جرخملا کیلع  قیضی  هنال  انابج . نرواشتالو  : » دومرف دوخ  فورعم  تیـصو  نآ  رد  نینموملاریما  هب  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  بقع . هب  مدق  کی 

عنام نیا  زا  دریگب و  میمـصت  تسرد  دنک ، رکف  تسرد  دناوتیم  تسین ، بوعرم  هک  یتقو  ناسنا  ددـنبیم . تیور  رب  ار  جرف  هچیرد  هاگزیرگ و  هک  اریز  نکن ، تروشم  یراک  چـیھ 

مھم یلیخ  هنیکـس »  » هک تسا  نیا  دـنکیم . میلـست  هتـسب  تسد  ار  دوخ  دوشیم و  راـچد  منکن  منکب ، هب  جرخملا ؛» کـیلع  قیـضی  : » دـش بوعرم  یتقو  اـما  دـنک ؛ روبع 

. تسا

« هنیکـسلا لازنا   » ناونع هروس  نیا  رد  هبترم  هس  تسا و  هروس  نیا  هب  قلعتم  هک  تسا  بیجع  انیبم - » احتف  کل  انحتف  انا  « - » حتفلا  » هکرابم هروس  رد  هنیکـس »  » ریبعت

، یھلا حیحص و  یتسایس  یانبم  رب  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  انحتف » انا   » هب طوبرم  هیضق  نیمھ  ناناملسم  راوشد  خلت و  یاھـشیامزآ  زا  یکی  تسا . هدش  رارکت  نینموم  لد  رب 

تخس طیارش  نآ  اب  گنج  دنروایبرد . ار  مدرم  ردپ  دنتساوخیم  دوب و  هدرک  هرصاحم  ار  هنیدم  عوضوم ، نیا  زا  لبق  لاس  ود  هک  یاهکم  دتفیب ؛ هار  هکم  تمس  هب  تفرگ  میمصت 

ربمغیپ دنتفگ  دندیـسرت و  یاهدع  میورب . ات  دییایب  دومرف  مھ  ناناملـسم  هب  میورب . هرمع  هب  میھاوخیم  ام  دومرف  ربمغیپ  دندوب . هنـشت  وا  نارای  ربمغیپ و  نوخ  هب  دمآ و  شیپ 

نمشد اب  دنتفر و  هک  درک  مارآ  ار  نانموم  یاھلد  نانچنآ  لاعتم  یادخ  هک  تساجنیا  هب  طوبرم  هنیکـسلا » لازنا   » یارجام نیا  تفر . نیب  زا  دش ؛ دوبان  ددرگیمنرب ؛ هنیدم  هب 

. درک ادیپ  ققحت  تساوخیم ، ربمغیپ  هک  یزیچ  نامھ  عقاو  رد  دنتشگرب . لماک  یزوریپ  اب  دندش و  هجاوم 

هدعو اجنیا  رد  لاعتم  یادخ  دیزادرپیم ، شالت  هب  فدھ  نآ  هار  رد  دـینکیم و  باختنا  ار  یتسرد  فدـھ  امـش  یتقو  تسادـخ . هب  نظ  نسح  دامتعا و  زا  یـشان  هنیکـس » »

یکرحت اما  دیاهدرک ؛ باختنا  تسرد  ار  نامرآ  فدھ و  تسھ  تقو  کی  دیاهدرک ؛ باختنا  طلغ  ار  نامرآ  فدھ و  امـش  تسھ  تقو  کی  درادن . مھ  درگربورب  تسا ؛ هداد  ترـصن 

هکنیا رطاخهب  اھنرق  اما  دوب ؛ یبوخ  یاھنامرآ  فادـھا و  ناشیاھنامرآ  فادـھا و  ناناملـسم  تسا . درومیب  یھلا  کمک  راظتنا  اجنیا  دـینکیمن . یتدـھاجم  شالت و  دـیرادن و 

تدھاجم مدـع  کرحت و  مدـع  نیمھ  رطاخهب  دـنوشیم ، لیلذـت  ریقحت و  راچد  ناناملـسم  دـینیبیم  هک  ییاجرھ  مھ  نالا  دـندروخ . یرـسوت  تشادـن ، دوجو  اھنآ  رد  یکرحت 

راوـشد و یاھـشیامزآ  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  یھلا  ترـصن  هتبلا  تسھ . اـعطق  مھ  یھلا  ترـصن  دـشاب ، مھ  تدـھاجم  دـشاب ، تسرد  فدـھ  هک  ییاـج  نآ  ـالاو  تسا ،

و  » اما دراد ؛ دوجو  هزرابم  هار  رـس  رد  اھنیا  همھ  تسھ و  اھنیا  (۶ ؛») تارمثلا سفنالا و  لاومـالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یـشب  مکنولبنل  و  : » ارچ تسین ؛ تخس 

. دش دھاوخ  بیصن  یزوریپ  ینعی  تسا ؛ یھلا  تراشب  دروم  نیا  هار ؛ موادت  یگداتسیا ؛ ینعی  ربص  («. ٧) نیرباصلا رشب 

هاگتـسد مھ  اتقیقح  درادـن . یاهدـیاف  دـینکیم ؛ هزرابم  دـیگنجیم و  دوخیب  ارچ  شفرد ، تسا و  تشم  دـنتفگیم  همھ  دـیدوب . نادـیم  رد  امـش  زا  یرایـسب  هزراـبم ، نارود  رد 

یرکفنـشور و یتسیـسکرام و  یاھلیلحت  هک  یناسک  زا  یلیخ  نارادهیعاد و  نیا  زا  ردقنآ  درک . هزرابم  نآ  اب  دوشب  یناسآ  هب  هک  دوبن  یھاگتـسد  توغاط ، میژر  یـسیلپ 

اما دندرک ! میلـست  ار  ناشدوخ  دنتـشگرب و  هار  طسو  زا  دندینـش ، طقف  هکلب  دـندیدن ، یرایـسب  یتح  ار  شیاھهجنکـش  دـندید و  ار  اھنادـنز  نآ  یتقو  دنتـشاد ، فرح  اعدا و 

داد و ناشن  تسرد  ار  اھنآ  هار  درک ؛ ینلع  راکشآ و  مدرم  رب  ار  اھنآ  قدص  لاعتم  یادخ  هک  دوب  نیا  اھنآ  تکرح  تکرب  نیلوا  دندمآ . دندرک و  تکرح  دنداد ؛ همادا  مھ  یرایـسب 

هار ندومیپ  رد  ار  ناشدوخ  تقادـص  ممـصم ، زرابم  هعومجم  نآ  هک  تسا  نیا  مھم  دـش . دـھاوخ  تسرد  زیچ  همھ  دـندش ، هارمھ  مدرم  یتقو  دـندش . هارمھ  اھنآ  اـب  مدرم 

یتقو انقدص ؛» یار هللا  املف  : » هک تسھ  هغالبلاجھن  رد  داتـسرف . دھاوخ  ار  شترـصن  لاعتم  یادخ  تقونآ  دنتـسھ . انعم  نیا  لابند  هناقداص  هک  دنھد  ناشن  دننک و  تابثا 

ار ام  نانمشد  درک و  زوریپ  ار  ام  (٨ ؛») رـصنلا انیلع  لزنا  تیکلا و  انودعب  لزنا  ، » میتسین سوھ  یوھ و  لوپ و  ایند و  لابند  هب  مییوگیم و  تسار  ام  دید  دید ؛ ار  ام  تقادص  ادخ 

. دشابن راشف  تلود  روشک و  یور  هک  هدوبن  تقو  چیھ  تسا و  هدوب  عوضوم  نیمھ  مھ  لاس  راھچ  هس  تسیب و  نیا  رد  دوب و  مھ  ام  تازرابم  رد  نیا ، دومن . بوکرس 

« يھلا هنیکس   » 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 9هاگياپ  هحفص 3 
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ماظن  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دنوش طبترم  ادخ  هب  دوخ  یارب  اھنت  مدرم  زا  کیرھ  هک  یدرف  یلمع  ناونع  هب  طقف  ار  نیا  اما  دنک ؛ یم توعد  سفن  تضایر  یزاسدوخ و  تدابع ، هب  ار  مدرم  مالسا  هچرگا 

یمکحتـسم ماگ  تباث و  مدـق  مھ  ناش  هدـنیآ نتخاس  ایند و  رما  رد  دـنناوتب  هک  یا  هلیـسو ناونع  هب  ار  ادـخ  هب  لـسوت  عوشخ و  رکذ ، هجوت و  طاـبترا ، نیا  هکلب  دـنیب ؛ یمن

روط نیمھ هک  تسا - یعطق  لصا  ود  هملک » دیحوت   » و دیحوت » ی  هملک  » یمالـسا تما  تداعـس  یارب  هک  دـنا  هدومرف ناگرزب  زا  یـضعب  هک  روط  نامھ رگا  دـنیب . یم دـنرادرب ،

لد ندرک  مکحتـسم  مھ  عوشخ ؛ لسوت و  مھ  تسا و  تیونعم  مھ  اریز  تسا ؛ دیحوت  ی  هملک هملک و  دیحوت  رھظم  زین  زور  نیا  رد  ام  لسوت  زامن و  رطف و  دیع  تسھ - مھ 

ی همھ ندرک  لصتم  رطف  دیع  لاح ، نیعرد تسا . یناسنا  سفن  نوگانوگ  یاھ  مطالت زا  یصالخ  شمارآ و  هنیکس و  تلاح  ندرک  ادیپ  مھ  تسادخ و  هب  نامیا  ی  هلیـسو هب 

گرزب لصا  نیکر و  نکر  نیا  هب  ار  زاین  تیاھن  یمالـسا  گرزب  تما  مھ  ام و  تلم  مھ  زورما  نیارباـنب  تسھ . زین  یگدـنز  ی  هنحـص هب  اـھ  نآ ندروآ  رگیدـکی و  هب  اوق  اـھورین و 

. دراد یمالسا 

ناشیا  / ١٣٨٢/٠٩/١۵ دنزرف  تشذگرد  یپ  رد  یناسارخ  دیحو  هللاتیآ  هب  تیلست  مایپ 

هتاکرب تماد  یناسارخ  دیحو  یاقآ  هللا  تیآ باطتسم  ترضح 

 . دیامرف لزان  یلاع  بانج فیرش  بلق  رب  الست  هنیکس و  هک  میامن  یم تلئسم  لاعتم  دنوادخ  زا  منک و  یم ضرع  تیلست  هنامیمص  بانج  نآ  هب  ار  هدراو  تبیصم 

نامرک  / ٠٢/١٢/١٣٨۴ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ رانک  رد  ار  اھ  نیا دـمآ ؟ دـھاوخ  وا  رـس  رب  هچ  دـناد  یمن تسا و  ربخ  یب گرم  رفـس  زاغآ  زا  دـعب  زا  هک  تسین  نیا  رطاـخ  هب  گرم  زا  یناـسنا  رھ  ی  هغدـغد نیرتگرزب  اـیآ 

رد رادمان  ی  هعقاو کی  هب  راختفارپ ، ی  هثداح کی  هب  دنک  لیدبت  ار  روآ  ینارگن مھبم و  ی  هدنیآ نیمھ  ریزگان و  یعطق و  ی  هثداح نیمھ  گرم و  نیمھ  یناسنا  دینیبب  دـیراذگب و 

نم مھب  اوقحلی  مل  نیذلاب  نورشبتسی  و  « ؛ شمارآ کی  یبلق و  ی  هنیکس کی  نانیمطا و  کی  هب  یلعا ، الم  نایبورک  شیپ  ادخ و  شیپ  تزع  ی  هلیـسو کی  هب  ترخآ ، ایند و 

هدازماما رذـن  ار  شدوخ  ناج  ی  هتخیر نغور  مدآ  هکنیا  تسین ؟ یھلا  ی  هیدـھ نیا  ایآ  تسین . اھ  نآ یارب  یھودـنا  فوخ و  چـیھ  نونزحی ؛» مھ  مھیلع و ال  فوخ  الا  مھفلخ 

ریزگان گرم  نیمھ  دیاب  ناسنا  هاگنآ  تسا ؛ ریزگان  هک  گرم  نیا  تسا ، هتفر  تسد  زا  هک  رمع  نیا  تسا ، هدـش  هتخیر  هک  نغور  نیا  تسین ؟ ادـخ  تمعن  دوش ، لوبق  دـنک و 

، نیا نولتقی ؛» نولتقیف و  لیبس هللا  یف  نولتاقی  هنجلا  مھل  ناب  مھلاوما  مھسفنا و  نینموملا  نم  یرتشا  نا هللا  « ؛ یدبا تداعـس  تشھب و  تمیق  هب  دشورفب ، ادخ  هب  ار 

. تسا یھلا  ی  هدعو

ینایتشآ  / ١٠/١۵/١٣٨۴ یمظاک  دیعس  رتکد  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

ولع تمحر و  لاعتم  دـنوادخ  زا  میوگ و  یم تیلـست  هنامیمـص  شزیزع  ناراکمھ  یمارگ و  ی  هداوناـخ هب  ار  شزرااـب  مودـخ و  رـصنع  نیا  نادـقف  کاـندرد  ی  هعیاـض بناـج  نیا

. منک یم تلئسم  شناھارمھ  ناگدنامزاب و  یارب  ار  یھلا  ی  هنیکس ربص و  یو و  یارب  ار  تاجرد 

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

، ندرک وا  یارب  ار  راک  همھ  نتـسناد و  وا  زا  ار  زیچ  همھ  ادـخ ، اب  طابترا  تردـق ، یلـصا  عبنم  اب  لاـصتا  ناـمھ  مھ  تلع  تسا . نیا  یحور  یونعم و  تماـعز  یربھر و  تواـفت 

یـسایس ینید و  ناضراعم  وا ، نافلاخم  وا ، نانمـشد  دنام . دھاوخ  هدنز  نانچمھ  انبم ، نیا  اب  دید و  نیا  اب  ماما  تسادخ . نادرم  ذوفن  یراگدـنام و  رادـتقا و  زار  نیا  تسا .

زور هب  زور  درک و  دھاوخ  ادیپ  همادا  یرشب  گرزب  ی  هعماج رد  یمالـسا و  ی  هعماج رد  شا  یقیقح دوجو  اب  شتیوھ و  اب  شرکف ، اب  راوگرزب  ماما  اما  تفر ؛ دنھاوخ  دنتفر و  وا ،

. تسا نیا  ام  راوگرزب  ماما  یونعم  تردق  زار  دش . دھاوخ  رتسوسحم  رت و  یوق رت و  هتسجرب

دوخ یارب  ندرک ، روبع  دوخ  زا  تسا : نیا  میظع ، ذوفن  نیا  زار  تفاـی و  هار  فلتخم  یاـھروشک  رد  ناملـسم  میظع  یاـھ  هدوت لد  رد  گرزب  درم  نیا  هک  بیجع  ذوفن  نیا  رس 

زار مھ  ناربمایپ  تسا . یناحور  یربھر  راوگرزب و  ماما  تمظع  زار  نیا  نداد . ماجنا  انعم  مامت  هب  تدـھاجم  ادـخ  یارب  نتفرگ و  ماـھلا  ادـخ  زا  ندـید و  ار  ادـخ  ندرکن ، شـالت 

مھ نارگید  دنھدب ؛ دـندلب  همھ  ار  مدرم  یاھ  هدوت ی  هقالع دروم  نکرپ و  ناھد یاھراعـش  یـسایس و  تسب  دـنب و  رھاوظ و  الا  و  دوب ؛ نیمھ  ناش  یراگدـنام زار  ناشذوفن ،

یروص یونعم و  تموکح  عون  زا  وا  تموکح  و  دـنک . یم مکاح  اھلد  رب  دـنک ؛ یم ذـفان  اھلد  رد  ار  یناحور  یونعم و  میعز  کی  هک  یزیچ  نآ  تسین  نیا  دـننک . یم ار  اھراک  نیا 

کی وا  رد  ادخ  اب  لاصتا  ادخ و  اب  طابترا  نیا  دینک ، یم هاگن  هک  ماما  یگدـنز  رد  امـش  اذـل  تسین . زگرھ  نارئاج  نارابج و  تموکح  عون  زا  تسا ؛ ایبنا  تموکح  عون  زا  تسین ؛

ی همان تیصو رد  دوب . ممصم  عطاق و  وا  دنداتفا ، یم لزلزت  هب  نارگید  هک  ییاجنآ  دوب ! مارآ  وا  دندش ، یم هدز  تشحو نارگید  هک  ییاجنآ  دروآ . یم دوجو  هب  یشمارآ  هنیکس و 

مھ گرم  مد  دور . یم یھلا  تمحر  راوج  هب  دنک و  یم یظفاح  ادـخ  مدرم  زا  نئمطم  یبلق  مارآ و  یلد  اب  دـیوگ  یم ناملـسم  یاھتلم  هکلب  ناریا ، مدرم  هب  باطخ  مھ  دوخ 

. دنک یم کرت  ار  ناھج  نیا  مارآ  لد  اب 

، میداد دیھـش  گنج  رد  بالقنا و  رد  ام  همھ  نیا  تشاد و  لام  ناج و  هب  تبـسن  نید و  ماکحا  رد  هک  یمامتھا  تقد و  نیا  اب  ماما  روطچ  هک  دمآ  یم ناشنھذ  هب  اھ  یـضعب

نیا اھ  هسوسو نیا  هب  ماما  باوج  داد . دھاوخ  هک  ار  اھنوخ  نیا  باوج  دنتفگ  یم دورب ؛ راگدرورپ  تاقالم  هب  دـنک و  کرت  ار  ایند  تسناوت  یم یمارآ  لد  اب  دوبن و  هغدـغد  راچد 

. داد ار  ناورھن  نیفص و  یاھنوخ  باوج  هک  داد  دھاوخ  یسک  نامھ  ار  اھنوخ  نیا  باوج  هک  تسا 

نایور  / ٢۵/٠۴/١٣٨۶ یهدکشھوژپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

دنک و رادروخرب  شدوخ  تالـضفت  تاکرب و  زا  ار  زیزع  یمظاک  موحرم  حور  اش هللا  نا  دنوادخ  هک  میراودیما  دـھدب و  شاداپ  دـھدب ، رجا  اھامـش  ی  همھ هب  دـنوادخ  میراودـیما 

نایور و رد  نازیزع  امش  رتشیب  تاقیفوت  دھاش  زور  هب  زور  ام  دنریگب و  رارق  یھلا  ی  هنیکـس ربص و  لومـشم  اش هللا  نا  دنراد ، فیرـشت  اجنیا  هک  مھ  ناشمرتحم  ی  هداوناخ

. میشاب یھاگشناد  داھج  رد 

زاریش  / ١٣٨٧/٠١/٢۶ لاصو  نایوپھر  نوناک  رد  راجفنا  هثداح  یپ  رد  تیلست  مایپ 

لاعتم دـنوادخ  زا  همحر . مھبر و  نم  تاولـص  مھیلع  کئلوا  دومرف : هک  تسا  نارباص  هب  یھلا  شاداپ  هدـعو  ناگدـید  بیـسآ هب  زین  خـلت و  هثداح  نیا  نارادازع  هب  نم  یالـست 

منک یم تلئسم  ناحورجم  یارب  لجاع  یافش  هتشذگرد و  نازیزع  یارب  نارفغ  تمحر و  هدید ، تبیصم یاھ  لد یارب  هنیکس  ربص و 

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ دـنک یم راک  هچ  دراد  تسناد  یم دـیمھف ، یم فدـھ ؛ نیا  هار و  نیا  هب  نامیا  زا  دوب  رتراشرـس  شبلق  همھ  زا  دوب و  هار  نیا  هب  نموم  لوا  راوگرزب ، ماـما  دوخ  اـم  بـالقنا  رد 

تلم نیا  ناناوج  داتـسیا . مکحم  دتـسیاب . مکحم  هار  نیا  رد  ادخ  هب  لکوت  اب  هک  دوب  نیا  راک  نیا  مازلا  نیلوا  هک  دیمھف  یم مھ  ار  راک  نیا  تامازلا  دیمھف ، یم ار  راک  تمظع 

لزنا یذلا  وھ   » مھ اھ  نآ تفرگارف . ار  اھ  نآ دش ، ریزارس  دش و  زیربل  هنیکس  ربص و  ی  همشچ نیا  هک  یتقو مھ  مدرم  نیا  داحآ  دندرک ؛ ادیپ  یگداتسیا  وا  یگداتـسیا  اب  مھ 

و  : » دیامرف یم دـعب  دوش . یم دایز  ناسنا  نامیا  دوش ، یم لزان  اھناسنا  لد  رب  هک  یتقو هنیکـس  نیا  دـندش . مھنامیا » عم  انامیا  اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکـسلا 

نیا تسامـش . رایتخا  رد  تسامـش ؛ لام  نامـسآ  نیمز و  هاپـس  نیا  شاب ، ادـخ  اب  تسادـخ . لام  نامـسآ  نیمز و  هاپـس  دیـسرت ؟ یم هچ  زا  ضرالا .» تاوامـسلا و  دونج 

. تسا یھلا  یاھتنس 

« يھلا هنیکس   » 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 9هاگياپ  هحفص 4 
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ادھش  / ١٣٨٨/٠٣/٠٣ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دھدب رارق  یھلا  ی  هنیکس ربص و  دوخ ، تمحر  دوخ ، لضف  زا  نوحشم  ار  امش  یاھلد  دنوادخ 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

و یحور  نوگاـنوگ  یاـھمطالت  لـباقم  رد  شمارآ  ینعی  هنیکـس  دـنکیم . یروآداـی  ار  یھلا  یهنیکــس  لوزن  دـھدیم و  تراـشب  ناـنموم  هـب  مدرک ، توـالت  نـم  هـک  یاهـیآ  نـیا 

مشش لاس  رد  هرمع -  دصق  هب  دوخ  باحـصا  نارای و  زا  رفن  دص  دنچ  اب  هکم  تمـس  هب  هنیدم  زا  مرکا  ربمایپ  تکرح  یارجام  رد  تسا . هیبیدح  هب  طوبرم  هیآ  نیا  یعامتجا .

زا اھنیا  دـندوب ؛ هدرک  هرـصاحم  ار  اھنآ  یزھجم  یورین  اب  نانمـشد  فرط ، کی  زا  دوب . نانموم  یاھلد  ندـش  یناـفوط  بجوم  تھج  دـنچ  زا  هک  دـمآ  شیپ  یثداوح  ترجھ -  زا 

هیـضق فرط  کی  نیا  دنتـشاد ؛ دایز  تیعمج  دنتـشاد ، حالـس  دنتـشاد ، ورین  دندوب ، هکم  یهبقع  هب  یکتم  نمـشد  یاھورین  تسا -  هکم  کیدزن  هیبیدح  دندوب -  رود  هنیدم 

یارب دـعب  هک  یھلا -  موتکم  میظع  تسایـس  نآ  قبط  رب  مرکا  ربـمغیپ  رگید ، فرط  زا  دـشیم ؛ نینموم  زا  یرایـسب  یارب  شیوشت  بجوم  دـشیم ، بارطـضا  بجوم  هک  دوـب 

ربمغیپ دینک ، فذح  هتشون  نیا  زا  ار  مسب هللا ،» ، » ار میحر » نامحر و   » مسا دنتفگ  دمآ ؛ هاتوک  یدراوم  رد  وا ، لباقم  رد  دندوب  هدمآ  هک  یرافک  لباقم  رد  دش -  راکشآ  همھ 

. تخادنا دیدرت  هب  درک ، برطضم  درک ، شوشم  ار  یئاھلد  مھ  نیا  دمآ . شبپ  لیبق  نیا  زا  هلئسم  دنچ  و  درک ؛ لوبق 

دیاب اجنیا  دـیآیم ، شیپ  مالـسا  هب  نینموم  یارب  یعامتجا -  لئاسم  ظاحل  هب  هچ  یـصخش ، لـئاسم  ظاـحل  هب  هچ  نوگاـنوگ -  یاھبارطـضا  نیا  هک  یدراوم  نینچ  کـی  رد 

رذحرب یحور  یاھمطالت  زا  ار  اھنآ  داد ، اھنآ  هب  شمارآ  درک ، صرق  ار  اھلد  ادخ  نینموملا ؛» بولق  یف  هنیکسلا  لزنا  یذلا  وھ  : » دیامرفیم تقونآ  دوب ؛ یھلا  یهنیکـس  رظتنم 

دوشیم نیا  یحور  شمارآ  یھلا و  یهنیکـس  نیا  یهجیتن  تقونآ  دـندش . هدوسآ  داد ، اھنآ  هب  ادـخ  هک  یـشمارآ  نیا  رطاخ  هب  یناور ، ظاحل  زا  اھناملـسم  تشاد و  رانکرب  و 

هک تسا  نیا  دوشیم . رتقیمع  اھنآ  نامیا  دـنکیم ؛ نشور  رتشیب  ار  اھنآ  لد  ناـمیا  رون  دـیوریم ، رتقیمع  اـھنآ  لد  رد  ناـمیا  رذـب  تقونآ  ( ١ (؛» مھنامیا عم  اـنامیا  اودادزیل  : » هک

هار نایوپھر  رـس  تشپ  ادخ  هک  دنادب  تسوا ، راککمک  ادخ  هک  دنادب  دـشاب ، هتـشاد  نظ  نسح  ادـخ  هب  هک  تسا  مھم  نموم  یهعومجم  ناملـسم ، یهعومجم  کی  یارب 

. دوشیم کیدزن  فدھ  هب  دوشیم ، یط  یناسآهب  هار  دش ، راوتسا  اھماگ  یتقو  دوشیم ؛ مکحم  مھ  اھماگ  دش ، صرق  اھلد  یتقو  تسا . قح 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

« امیکح امیلع  ناک هللا  ضرالا و  تاوامسلا و  دونج  مھنامیا و   عم  انامیا  اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکسلا  لزنا  یذلا  وھ  : » هباتک یف  میکحلا  لاق 

ام رگا  لاح . همھ  رد  یھلا  لضفت  تمحر و  هب  نداد  لد  لاعتم و  یادخ  هب  هجوت  یھلا و  یاوقت  تیاعر  هب  منک  یم توعد  منک و  یم هیصوت  ار  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  ی  همھ

- تسا نیمھ  اوقت  یقیقح  یانعم  هک  میربن - دای  زا  ار  راگدرورپ  سدـقم  تاذ  لباقم  رد  دوخ  روضح  مینک ، هجوتم  ادـخ  هب  ار  لد  لاـح  همھ  رد  رگا  مینک ، هشیپ  ار  ادـخ  یاوقت 

نیا ار ، تقیقح  نیا  دـیاب  لاعتم  دـنوادخ  هب  هجوتم  رازگزامن و  یاھلد  هتفھ  رھ  ی  هعمج زامن  رد  دـش . دـھاوخ  ام  لاح  لماش  یھلا  کمک  یھلا ، تمحر  یھلا ، تاکرب  انیقی 

. دنک نیقلت  دوخ  هب  ار  اوقت  دنک ؛ رورم  دوخ  اب  ار  زیگنا  تفگش یانعم 

؛ بجر هام  تمیق  یذ  منتغم و  مایا  هب  فرط  کی  زا  و  تسا ، طوبرم  لصتم و  اھیلع ) هللا مالـس  ) ارھز ی  همطاف اربک  ی  هقیدـص تداعـساب  تدالو  مایا  هب  فرط  کی  زا  اـھزور  نیا 

ینعی هنیکـس  دـنک . یم یروآدای  ار  یھلا  ی  هنیکـس لوزن  دـھد و  یم تراشب  نانموم  هب  مدرک ، توـالت  نم  هک  یا  هیآ نیا  تسا . هجوت  تقو  تساـعد ، تقو  تسا ، رکذ  تقو 

نارای و زا  رفن  دص  دنچ  اب  هکم  تمس  هب  هنیدم  زا  مرکا  ربمایپ  تکرح  یارجام  رد  تسا . هیبیدح  هب  طوبرم  هیآ  نیا  یعامتجا . یحور و  نوگانوگ  یاھ  مطالت لباقم  رد  شمارآ 

یورین اب  نانمـشد  فرط ، کی  زا  دوب . نانموم  یاھلد  ندـش  ینافوط  بجوم  تھج  دـنچ  زا  هک  دـمآ  شیپ  یثداوح  ترجھ - زا  مشـش  لاـس  رد  هرمع - دـصق  هب  دوخ  باحـصا 

، دنتشاد حالس  دنتشاد ، ورین  دندوب ، هکم  ی  هبقع هب  یکتم  نمـشد  یاھورین  تسا - هکم  کیدزن  هیبیدح  دندوب - رود  هنیدم  زا  اھ  نیا دندوب ؛ هدرک  هرـصاحم  ار  اھ  نآ یزھجم 

نآ قبطرب  مرکا  ربمغیپ  رگید ، فرط  زا  دـش ؛ یم نینموم  زا  یرایـسب  یارب  شیوشت  بجوم  دـش ، یم بارطـضا  بجوم  هک  دوب  هیـضق  فرط  کـی  نیا  دنتـشاد ؛ داـیز  تیعمج 

، ار میحر » نامحر و   » مسا دـنتفگ  دـمآ ؛ هاتوک  یدراوم  رد  وا ، لـباقم  رد  دـندوب  هدـمآ  هک  یراـفک  لـباقم  رد  دـش - راکـشآ  همھ  یارب  دـعب  هک  یھلا - موتکم  میظع  تساـیس 

. تخادنا دیدرت  هب  درک ، برطضم  درک ، شوشم  ار  یئاھلد  مھ  نیا  دمآ . شبپ  لیبق  نیا  زا  هلئسم  دنچ  و  درک ؛ لوبق  ربمغیپ  دینک ، فذح  هتشون  نیا  زا  ار  مسب هللا ،» »

دیاب اجنیا  دـیآ ، یم شیپ  مالـسا  هب  نینموم  یارب  یعاـمتجا - لـئاسم  ظاـحل  هب  هچ  یـصخش ، لـئاسم  ظاـحل  هب  هچ  نوگاـنوگ - یاھبارطـضا  نیا  هک  یدراوم  نینچ  کـی  رد 

یحور یاھ  مطالت زا  ار  اھ  نآ داد ، اھ  نآ هب  شمارآ  درک ، صرق  ار  اھلد  ادخ  نینموملا ؛» بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذلا  وھ  : » دـیامرف یم تقو  نآ دوب ؛ یھلا  ی  هنیکـس رظتنم 

نیا یحور  شمارآ  یھلا و  ی  هنیکـس نیا  ی  هجیتن تقو  نآ دندش . هدوسآ  داد ، اھ  نآ هب  ادخ  هک  یـشمارآ  نیا  رطاخ  هب  یناور ، ظاحل  زا  اھناملـسم  تشاد و  رانکرب  رذـحرب و 

. دوش یم رت  قیمع اھ  نآ نامیا  دنک ؛ یم نشور  رتشیب  ار  اھ  نآ لد  نامیا  رون  دیور ، یم رت  قیمع اھ  نآ لد  رد  نامیا  رذـب  تقو  نآ مھنامیا ؛» عم  انامیا  اودادزیل  : » هک دوش  یم

رـس تشپ  ادخ  هک  دنادب  تسوا ، راک  کمک ادخ  هک  دنادب  دشاب ، هتـشاد  نظ  نسح  ادخ  هب  هک  تسا  مھم  نموم  ی  هعومجم ناملـسم ، ی  هعومجم کی  یارب  هک  تسا  نیا 

. دوش یم کیدزن  فدھ  هب  دوش ، یم یط  یناسآ  هب هار  دش ، راوتسا  اھماگ  یتقو  دوش ؛ یم مکحم  مھ  اھماگ  دش ، صرق  اھلد  یتقو  تسا . قح  هار  نایوپھر 

دروم رد  مھ  مالـسا  زا  لـبق  تسا ، هدـمآ  شیپ  یداـیز  دراوم  مالـسا  خـیرات  لوـط  رد  دـننک . برطـضم  شوـشم و  ار  ناناملـسم  لد  دـنا  هتـساوخ مالـسا  نانمـشد  هشیمھ 

تاکرح یحور  شمارآ  نیا  دـندرک . ادـیپ  یحور  شمارآ  دـنراد ، هگن  راوتـسا  ار  ناشدوخ  نامیا  دنتـسناوت  هک  ینینموم  مرکم ، یبن  زا  لبق  ناربمایپ  یداھج  میظع  یاـھتکرح 

. دوش یم راوشد  تسرد  هار  ندرک  ادیپ  بارطـضا ، شیوشت و  لاح  رد  نوچ  دندرکن ؛ مگ  ار  هار  دندشن ، برطـضم  دندشن ، شوشم  داد ؛ رارق  ینامیا  تھج  رایتخا  رد  ار  اھ  نآ

. تسا یھلا  تمحر  یاھ  هناشن اھ  نیا دنک . یم تکرح  تسرد  دریگ ، یم میمصت  تسرد  دنک ، یم رکف  تسرد  تسا ، رادروخرب  یحور  شمارآ  زا  هک  یناسنا 

رکذب الا  . » دنروایب دوجو  هب  رتشیب  هچرھ  ناشدوخ  رد  ار  راقو  هنینامط و  نیا  ار ، هنیکس  نیا  ار ، شمارآ  نیا  هک  دنراد  نیا  هب  زاین  ام ، نموم  مدرم  ام ، یبالقنا  ی  هعماج زورما 

کیدزن میتفگ - هک  روطنامھ  بجر - هام  مایا  دیرامـشب . منتغم  ار  ادخ  دای  دنک . یم ظفح  یگدـنز  ایند و  ینافوط  یاھارجام  رد  ار  اھلد  هک  تسادـخ  دای  بولقلا .» نئمطت  هللا 

مھ اعد  رد  تسھ . مھ  یریگارف  تسھ ، نیا  دـنک ؛ یم کیدزن  ادـخ  هب  ار  لد  ناسنا  هک  تسین  نیا  طـقف  اـعد  رد  تسا . تفرعم  زا  یئاـیرد  کـی  بجر  هاـم  یاـھاعد  تسا .

هب یگدـنز  رد  هک  دزومآ  یم ام  هب  ار  یفراعم  ار ، یقیاقح  دـنک ، یم نشور  مالـسلا -) مھیلع  ) همئا زا  روثام  یاھاعد  نیا  ار - نھذ  مھ  اـعد  تسھ . هیکزت  مھ  تسا ، میلعت 

«. رکذ هللا یلا  اوعساف  . » تسا یھلا  رکذ  قادصم  امش  ی  هعمج زامن  نیمھ  دیرمشب . منتغم  دیاب  یلیخ  ار  یھلا  رکذ  دنک . یم ادخ  هب  هجوتم  ار  لد  مھ  و  میراد ، زاین  اھ  نآ

مـسج اپ و  تسد و  تاکرح  راگدرورپ ، سدقم  مان  هب  رکذتم  نابز  ادخ ، دای  هب  لد  تسادخ . دای  دشاب ، بلاغ  دیاب  امـش  تاکرح  رب  امـش ، نابز  رب  امـش ، لد  رب  هچنآ  اجنیا  رد 

. تسا نیمھ  تسام ، کیاکی  زاین  دروم  هک  یزیچ  نیا  یھلا . رماوا  تعاطا  راگدرورپ و  دای  تھج  رد  یتاکرح  مھ 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. نک لزان  گرزب  تلم  نیا  یاھلد  رب  ار  یھلا  ی  هنیکس نامیا و  اوقت و  اراگدرورپ !

رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ترضح تدالو  تسا ؛ هدننک  هریخ عاعش  کی  تسا ، هدنزورف  دیشروخ  کی  نایعیـش  یاھلد  یارب  یمادکرھ  اتقیقح  هک  ار  یپایپ  گرزب و  دایعا  نیا  مینک  یم ضرع  کیربت  الوا 

هک اش هللا  نا  مالسلا .) هالصلا و  هیلع   ) سابعلا لضفلا  یبا  ترضح  تدالو  و  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) داجس ترضح  تدالو  مالسلا ،) هالصلا و  هیلع   ) نیـسحلا دبع هللا  ابا 

، دـشاب یھلا  ی  هنیکـس شمارآ و  زا  رادروخرب  ناتحور  دـشاب ، داـش  اـش هللا  نا  ناـتلد  ـالوا  هک  تسا  نیا  هب  مھ  ندوب  کراـبم  دـشاب . کراـبم  داـیعا  نیا  اھامـش  ی  همھ رب 

نامدوخ یارب  ار  اھ  نیا مینک  یعس  تسا . کرابم  امـش  یارب  لماک  روط  هب  دیع  دش ، اھ  نیا رگا  دشاب . لاعتم  یادخ  هب  لکوت  ادخ و  هب  دامتعا  زا  راشرـس  ناتدوجو  ی  همھ

. مینک رتشیب  زور  هب  زور  نامدوخ  دوجو  رد  مھ  ار  ادخ  هب  دامتعا  مینک ، رادروخرب  یھلا  ی  هنیکس زا  ار  نامیاھناج  مینک ، داش  ار  نامیاھلد  مینیبب ؛ کرادت 

« يھلا هنیکس   » 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 9هاگياپ  هحفص 5 
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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 

. میسرب اھ  نیا هب  دیاب  میراد ؛ هلصاف  اھ  نیا اب  ام  تسھ . تشذگ  تسھ ، ملح  تسھ ، قالخا  تسھ ، تفرشیپ  تسھ ، ملع  تسھ ،

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

: هباتک یف  میکحلا  لاق هللا 

یرجت تانج  تانموملا  نینموملا و  لخدیل  امیکح . امیلع  ناک هللا  ضرالا و  و  تاومـسلا دونج  مھنامیا و   عم  انامیا  اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذلا  وھ  »

وـسلا نظ  اب  نیناظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  و  نیقفانملا بذعی  و  امیظع . ازوف  هللادنع  کلذ  ناک  مھتائیـس و  مھنع  رفکی  اھیف و  نیدلاخ  راھنالا  اھتحت  نم 

. میظعلا یلعلا  قدص هللا  .« امیکح ازیزع  ناک هللا  ضرالا و  تاومسلا و  دونج  و   اریصم . تاس  منھج و  مھل  دعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع 

لباق بلاطم  نیا  دیداد و  لیکـشت  ار  سالجا  نیا  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  میخف  تئیھ  هسلج و  نیا  یاضعا  مرکم و  ناردارب  مرتحم ، نایاقآ  زا  میرکـشتم  یلیخ  الوا 

. دیداد رارق  سالجا  نیا  لئاسم  یلامجا  نایرج  رد  ار  ام  هک  منکیم  رکشت  مھ  مرتحم  سیئر  بیان  مرتحم و  سیئر  تانایب  زا  دیدرک . حرطم  ار  هجوت 

ی هنیکـس نانیمطا و  هام  تردـق و  تمظع و  ندـعم  هب  لاصتا  هام  صالخا ، هام  تیدوبع ، هام  تسا ؛ ناـضمر  کراـبم  هاـم  هب  یکیدزن  امـش  راـب  نیا  سـالجا  نیا  تیـصوصخ 

رد هک  یئاھ  یمارآان اھبارطـضا و  اھمطالت و  هک  دـشاب  نیا  ام  یارب  فیرـش  هاـم  نیا  مھم  یاـھ  هرھب زا  یکی  دـیاب  بولقلا .» نئمطت  رکذـب هللا  ـالا  : » دومرف هک  رکذ ، زا  یـشان 

درک و تیانع  لاعتم  یادـخ  ار  هنیکـس  نیا  رگا  هک  دوشب ؛ لزان  ام  بلق  رب  یھلا  ی  هنیکـس دریگب و  مارآ  دـناشکیم ، فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  ام  دـیآ ، یم دوجو  هب  ام  یاـھلد 

«. مھنامیا عم  انامیا  اودادزیل  « ؛ دوشیم رتشیب  مھ  لاعتم  یادخ  هب  تبحم  قشع و  نامیا و  قمع  درک ، تمحرم 

نشور  / ١٣٩٠/١٠/٢٢ یدمحا  دیھش  ناوج  یهبخن  تداھش  یپ  رد  تیلست  مایپ 

کیربت و ریگارف ، یملع  تضھن  نادھعتم  نارادتـسود و  مومع  هب  روشک و  یھاگـشناد  یملع و  یهعماج  هب  شدنزرف و  رـسمھ و  نیدلاو و  هب  ار  زیزع  نیا  تداھـش  بناجنیا 

منکیم تلاسم  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  یورخا  تاجرد  ولع  نامزیزع  دیھش  یارب  یھلا و  یهنیکس  ربص و  نانآ  یارب  میوگیم و  تیلست 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٠ ناسارخ  یاھهاگشناد  دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

یاھهتفاب نیا  راچد  ریـسا و  یـسک  رگا  تسا . هدننکجلف  یاھزیچ  نآ  زا  یکی  مھ  نیا  دنھد ؛ هنخر  اھھاگـشناد  لخاد  رد  ار  بذاک  یاھنافرع  هک  تسا  نیا  اھهمانرب  زا  یکی 

هب کرحت  یارب  ام  هک  یرایعم  دـنکیم . جـلف  ار  وا  اعقاو  تسا -  هدـش  دراو  هدرک و  ادـیپ  ذوفن  روشک  زا  جراخ  قطانم  زا  مھ  ابلاغ  هک  دوش -  بذاک  یاھنافرع  ساسا  لصایب و 

رگا دنـشاب ، نمادـکاپ  رگا  ام -  نارـسپ  هچ  ام ، نارتخد  هچ  ام -  ناـناوج  تسا . ینمادـکاپ  تسا ، یراـگزیھرپ  تساوقت ، میراد ، ادـخ  هب  برقت  یحور و  یونعم و  ولع  تمس 

. دنوشیمن بذاک  یاھنافرع  نیا  ریسا  دننکن ، عطق  نآرق  اب  ار  ناشسنا  دنروایب و  اجهب  مامتھا  اب  هجوت و  اب  ار  زامن  رگا  دننک ، شالت  هانگ  زا  یرود  یارب  رگا  دننک ، هشیپ  اوقت 

ناسنا برقم  شاهمھ  اھنیا  دـیناوخب ؛ نآرق  هحفـص ، فصن  ولو  زور ، رھ  دـینکن . عطق  نآرق  اـب  ار  ناـتهطبار  دـینک  یعـس  منکیم . شرافـس  نآرق  دروم  رد  اـبلاغ  اـھناوج  هب  نم 

یلع هتنیکـس  لزناف هللا   » هک ناسنا -  زاین  دروم  یهنیکـس  ربص و  نآ  شمارآ ، نآ  دروآیم . دوجو  هب  ناـسنا  یارب  اـھنیمھ  ار  یونعم  حوتف  شیاـشگ و  حور و  یافـص  تسا ؛

زا ار  هنیناـمط  شمارآ و  ربص و  هنیکـس و  اـم  هک  دـشکیم ، نینموم  خر  هب  ار  نآ  لاـعتم  یادـخ  هک  تسا  یتمعن  نیا  ( ١ (؛» یوقتلا هملک  مھمزلا  نینموـملا و  یلع  هلوـسر و 

. تسا ناھانگ  زا  ندش  رود  یارب  شالت  اب  لوا  یهجرد  رد  دوشیم ؛ لصاح  میدرک ، ضرع  هک  یزیچ  نیمھ  اب  میداد -  نینموم  هب  میداد ، ربمغیپ  هب  نامدوخ  یوس 

دیاب تسا . ماوت  مھ  اب  اھنیا  هن ، دیوش ؛ مود  یهلحرم  دراو  دـیناوتب  ات  دـینک  کرت  ار  ناھانگ  یهمھ  یلکب  دـیاب  لوا  هک  تسین  نیا  شیانعم  ناھانگ ، زا  یرود  میئوگیم  هکنیا 

تایونعم و هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  نآرق و  توالت  رد  زامن و  رد  هجوت  هب  مازتلا  تسانعم . نیمھ  هب  مھ  اوقت  دنزن . رـس  ام  زا  هانگ  هک  دشاب  نیا  شالت  دیاب  دشاب ، نیا  تمھ 

، یدام یغورد ، بذاک ، یاھنافرع  یهناـخ  رد  نتفر  هب  تسین  یزاـین  دـھدیم ؛ اـم  هب  ار  مزـال  یهنیکـس  هنیناـمط و  شمارآ و  نآ  دروآیم ؛ ناـغمرا  هب  اـم  یارب  ار  حور  یاـفص 

کی ار  نیدـت  نیدـت . تناـید و  یاـھهبنج  نیمھ  هب  دـیھدب  هجوت  ار  ناتـسریبد  ناـناوج  مھ  ار ، اھوجـشناد  مھ  تسین . شرـس  تشپ  یتیعقاو  چـیھ  هک  یلیخت ، یمھوت و 

. درک دھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هللااشنا  دینادب  دیھدب و  رارق  ناتدوخ  بطاخم  یارب  یساسا  رصنع 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ناتسا نیا  رد  ام  زیزع  مدرم  تریصب  یھاگآ و  یدنمشوھ و  ام و  زیزع  تلم  شالت  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  یناوریـش  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  هب  ملیام  نم  هک  هچنآ 

زا یکی  رگزواجت ، وگروز و  نادـنمتردق  تسا . یگرزب  تمعن  نیا  دـشاب ؛ رادروخرب  یرمتـسم  یـسایس  تابث  کـی  زا  اـم  روشک  هک  تسا  هدـش  بجوم  روشک ، رـساترس  رد  و 

یایند نیا  رگید  قطانم  رد  مھ  و  نامدوخ ، یهقطنم  رد  مھ  دـینکیم ؛ هدـھاشم  امـش  ار  نآ  یهنومن  هک  دـننک ، داجیا  یتابثیب  یئاھروشک  رد  هک  تسا  نیا  ناشاھحالس 

نیب دننک ، رقتـسم  قطانم  نآ  رد  اھروشک و  نآ  رد  ار  دوخ  یهطلـس  هکنیا  یارب  دـناهدیزرو ، یعمط  یروشک  رد  اج  رھ  دناهتـسناوت ، اج  رھ  نادـنمتردق  هک  دـینیبیم  گرزب .

نیا زا  دـیایب ؛ دوجو  هب  اھماظن  رد  یتابثیب  ات  دـندرک ، یریگرد  داجیا  دـندرک ، فالتخا  داجیا  دـندرک ؛ داـجیا  یتاـبثیب  هیاـسمھ ، روشک  اـب  روشک  نآ  مدرم  اـی  روشک  نآ  مدرم 

زا یکی  زورما  دـننک . هدافتـسا  برغ  یـسایس  هاگتـسد  رب  مکاـح  یداـصتقا  گرزب  یاـھهاگنب  اھتـسارت و  اـھلتراک و  دـننک ، هدافتـسا  یزاسهحلــسا  تاـجناخراک  یتاـبثیب ،

هب هک  یتریصب  تکرب  هب  مدرم ، امش  نامیا  تکرب  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  یطئارش ، نینچ  کی  رد  تقو  نآ  تسا . یتابثیب  داجیا  رابکتسا ، یاھهاگتسد  یاھتـسایس 

. دروایب دوجو  هب  رارقتسا  تابث و  اب  روشک  کی  نانمشد ، مشچ  یروک  هب  تسا  هتسناوت  دراد ، دوجو  ام  تلم  رد  یھلا  لضف 

روشک یـسایس  ماظن  رد  هک  یرارقتـسا  تابث و  نیا  یهدیاف  نیرتشیب  الباقتم  هتبلا  و  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  هک  دنتـسھ  یرارقتـسا  تابث و  نیا  یهناوتـشپ  تلم  داحآ  دوخ 

نآ دنشاب ، رادروخرب  ماظن  تیمکاح  یاھهاگتسد  شمارآ  زا  دنشاب ، هتـشاد  یـسایس  تابث  دنـشاب ، هتـشاد  تینما  رگا  تلم  کی  تسا . مدرم  دوخ  دیاع  هجوتم و  تسھ ،

نیرتـمھم وزج  روـشک ، کـی  یارب  شمارآ  تینما و  دنـشاب . زاتـشیپ  دـنوش و  دراو  یرـشب  گرزب  یهقباـسم  هـب  نوگاـنوگ ، یاھنادـیم  رد  هـک  درک  دـنھاوخ  ادـیپ  تـصرف  تـلم 

. تسا تلم  کی  دیاوع  نیرتدیفم  اھهتساوخ و 

هتنیکـس لزناف هللا  : » دیامرفیم دنکیم -  یفرعم  گرزب  تمعن  کی  تروص  هب  مدرم ، یارب  ربمغیپ و  یارب  ار  ناناملـسم  حتف  هک  حتف -  یهروس  رد  لاعتم  یادـخ  میرک ، نآرق  رد 

. دـنکیم رکذ  یمالـسا  یهعماج  رب  ار  یھلا  یهنیکـس  لوزن  گرزب ، تمعن  کـی  ناونع  هب  اـھلھا ؛» اـھب و  قحا  اوناـک  یوقتلا و  هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع 

، نیبدـب مھ  هب  تبـسن  همھ  درادـن ؛ دوجو  شمارآ  تسھ ، مطالت  یتلم  کی  نایم  رد  تقو  کی  دراد . دوجو  هک  یاهنینامط  نآ  ینعی  ناـنیمطا ، ینعی  شمارآ ، ینعی  هنیکس 

رد هن  دـناوتیمن  دـشابن ، تینما  یاراد  هک  یروشک  نینچ  کی  مکاح ؛ یاھهاگتـسد  لباقم  رد  مدرم  مدرم ، لباقم  رد  مکاح  یاھهاگتـسد  رگهزیتس ؛ رگیدـکی  هب  تبـسن  همھ 

دنکیم ادیپ  تصرف  تلم  دوب ، روشک  کی  رد  شمارآ  تینما و  رارقتـسا و  یتقو  اما  دشکب ؛ ولج  هب  شیپ و  هب  ار  شدوخ  یلم ، تزع  رد  هن  تعنـص ، رد  هن  داصتقا ، رد  هن  ملع ،

ناریا تلم  نانمشد ، یاھتثابخ  نانمشد ، یاھمیرحت  نانمشد ، یاھدیدھت  مغریلع  دینیبیم  امش  هک  نانچمھ  دھد ؛ زورب  ار  دوخ  یاھدادعتسا  ار ، دوخ  یاھیگدامآ  هک 

نیا دنشکب ؛ ایند  خر  هب  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  دوخ  یگدامآ  ار ، دوخ  دادعتسا  ار ، دوخ  تمظع  دنھد ؛ ناشن  ار  دوخ  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  دناهتـسناوت  ام  زیزع  ناناوج  و 

. تسا تابث  تکرب  هب 

« يھلا هنیکس   » 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 9هاگياپ  هحفص 6 
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ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

هتنیکـس لزناف هللا  : » دیامرفیم دنکیم -  یفرعم  گرزب  تمعن  کی  تروص  هب  مدرم ، یارب  ربمغیپ و  یارب  ار  ناناملـسم  حتف  هک  حتف -  یهروس  رد  لاعتم  یادـخ  میرک ، نآرق  رد 

. دنکیم رکذ  یمالسا  یهعماج  رب  ار  یھلا  یهنیکـس  لوزن  گرزب ، تمعن  کی  ناونع  هب  ( ١ (؛» اھلھا اھب و  قحا  اوناـک  یوقتلا و  هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع 

، نیبدـب مھ  هب  تبـسن  همھ  درادـن ؛ دوجو  شمارآ  تسھ ، مطالت  یتلم  کی  نایم  رد  تقو  کی  دراد . دوجو  هک  یاهنینامط  نآ  ینعی  ناـنیمطا ، ینعی  شمارآ ، ینعی  هنیکس 

رد هن  دـناوتیمن  دـشابن ، تینما  یاراد  هک  یروشک  نینچ  کی  مکاح ؛ یاھهاگتـسد  لباقم  رد  مدرم  مدرم ، لباقم  رد  مکاح  یاھهاگتـسد  رگهزیتس ؛ رگیدـکی  هب  تبـسن  همھ 

دنکیم ادیپ  تصرف  تلم  دوب ، روشک  کی  رد  شمارآ  تینما و  رارقتـسا و  یتقو  اما  دشکب ؛ ولج  هب  شیپ و  هب  ار  شدوخ  یلم ، تزع  رد  هن  تعنـص ، رد  هن  داصتقا ، رد  هن  ملع ،

ناریا تلم  نانمشد ، یاھتثابخ  نانمشد ، یاھمیرحت  نانمشد ، یاھدیدھت  مغریلع  دینیبیم  امش  هک  نانچمھ  دھد ؛ زورب  ار  دوخ  یاھدادعتسا  ار ، دوخ  یاھیگدامآ  هک 

نیا دنشکب ؛ ایند  خر  هب  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  دوخ  یگدامآ  ار ، دوخ  دادعتسا  ار ، دوخ  تمظع  دنھد ؛ ناشن  ار  دوخ  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  دناهتـسناوت  ام  زیزع  ناناوج  و 

. تسا تابث  تکرب  هب 

، روشک برغ  قرـش و  رد  یتیموق  یاھیریگرد  داجیا  اب  بالقنا ، لوا  رد  دننزب . مھ  هب  ار  یـسایس  تابث  نیا  نوگانوگ ، یاھهویـش  اب  هک  دـندرک  شـشوک  اھراب  ام  نانمـشد 

یعـس نآ  زا  دعب  دـندشن . قفوم  اما  دروایب ؛ نوریب  بالقنا  مطالت  زا  ار  روشک  دـنک و  ادـیپ  تسد  شمارآ  هب  یمالـسا  بالقنا  دـنراذگن  دـندرک  یعـس  روشک ، بونج  لامش و 

زا دـنزیرب ؛ مھ  هب  ار  روشک  تینما  دوب -  کانرطخ  هتخیـسگراسفا و  هناوید و  یـشحو و  ناسنا  کی  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  مادـص  هناوید -  یهیاسمھ  کی  مجاھت  اب  دـندرک 

مامت اھنآ  لیم  فالخرب  هجرد  داتـشھ  دص و  دنتـساوخ ، اھنآ  هک  هچنآ  دیدید  دندرب . هانپ  وا  دوخ  ناماد  هب  مھ  دـعب  هک  یئاھکھورگ  نامھ  دـندرک ؛ شکمک  اھکھورگ  مھ  لخاد 

. درک رتشیب  ار  تلم  داحتا  هکلب  دزن ، مھ  هب  ار  روشک  رارقتسا  تابث و  طقف  هن  نمشد ، یهلمح  یلیمحت ، گنج  دش .

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

دھدب ام  امش و  یهمھ  یاھلد  هب  ادخ  یشمارآ  مھنامیا ؛ عم  انامیا  اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکسلا  لزنا  یذلا  وھ  دنک . ناتکمک  [ ار یئارجا  نالوئـسم   ] هللااشنا ادخ 

: دنک ادیپ  شیازفا  مھ  ناسنا  نامیا  دوشیم  بجوم  نیا  و  تسا ، اھرکف  اھنھذ و  ندش  الاب  ریز و  ندـش و  ینافوط  نیا  حالطـصاهب  لباقم  یهطقن  هنیکـس ، شمارآ و  نیا  هک 

تاوٰمـسلا و دونج  و   دـیامرفیم : دـعب  اذـل  تسا ، یھلا  تردـق  هب  دامتعا  هار  زا  مھ  شمارآ  دوشیم .] نامیا  شیازفا  ثعاـب   ] شمارآ نآ  ینعی  مھناـمیا ؛ عم  اـنامیا  اودادزیل 

، صالخا اب  راک  ادـخ ، یارب  راک  مدرم ، یارب  راک  و  مینکیم . اعد  ار  اھامـش  هشیمھ  بخ  هک  مھ  اـم  دـنک ؛ ناـتکمک  دـنوادخ  هک  هللااـشنا  ( ١ .) امیکح امیلع  ناک هللا  ضرـالا و 

دنک لوبق  دھدب و  تکرب  هللااشنا  مھ  لاعتم  یادخ  دشاب و  ام  یهمھ  یاھهمانرب  وزج  هللااشنا 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

شمارآ و نیا  هک  دھدب  ام  امش و  یهمھ  یاھلد  هب  ادخ  یشمارآ  ( ١١ (؛ مھنامیا عم  انامیا  اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذلا  وھ  دنک . ناتکمک  هللااشنا  ادخ 

عم انامیا  اودادزیل  دنک : ادیپ  شیازفا  مھ  ناسنا  نامیا  دوشیم  بجوم  نیا  و  تسا ، اھرکف  اھنھذ و  ندش  الاب  ریز و  ندش و  ینافوط  نیا  حالطـصاهب  لباقم  یهطقن  هنیکس ،

ناک هللا ضرالا و  تاوٰمـسلا و  دونج  و   دـیامرفیم : دـعب  اذـل  تسا ، یھلا  تردـق  هب  داـمتعا  هار  زا  مھ  شمارآ  دوشیم .] ناـمیا  شیازفا  ثعاـب   ] شمارآ نآ  ینعی  مھناـمیا ؛

وزج هللااشنا  صالخا ، اب  راک  ادـخ ، یارب  راـک  مدرم ، یارب  راـک  و  مینکیم . اـعد  ار  اھامـش  هشیمھ  بخ  هک  مھ  اـم  دـنک ؛ ناـتکمک  دـنوادخ  هک  هللااـشنا  ( ١٢ .) امیکح امیلع 

. دنک لوبق  دھدب و  تکرب  هللااشنا  مھ  لاعتم  یادخ  دشاب و  ام  یهمھ  یاھهمانرب 

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دناوتیم ناگربخ  سلجم  دوب . دھاوخ  تکرب  یهیام  هللااشنا  ییاجرھ  رد  امـش  روضح  هک  دنکیم  ساسحا  اعقاو  ناسنا  هک  تسا  یوحنهب  سلجم  یاضعا  سلجم و  تیمھا 

انامیا اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذلا  وھ  تسا : نامیا  یاھهناشن  زا  یھلا  یهنیکـس  لازنا  نیا  نوچ  دـشاب ؛ یھلا  یهنیکـس  لازنا  نیا  مامت  مات و  رھظم 

یاھربخ نوگانوگ ، ثداوح  تسا ؛ مطالت  لباقم  رد  شمارآ  مھ  هنیکـس  یاـنعم  تسا . ناـمیا  تیوقت  یهیاـم  ناـمیا و  داـیدزا  یهیاـم  یھلا ، یهنیکـس  نیا  ( ١ (؛ مھنامیا عم 

رد تماقتـسا  نھذ و  رکف و  رارقتـسا  یهیام  تاقوا  زا  یلیخ  شمارآ  نیا  دـنکیم . داجیا  مطـالت  یعیبط  روطهب  اـھناسنا  حور  رد  فلتخم ، یاھتیعـضو  اھینمـشد ، نوگاـنوگ ،

هچ زا  ضرالا .» تٰوٰمـسلا و  دونج  و    » هک دـھدیم  یعمجرطاخ  اھنآ  هب  ناـشنامیا و  تکرب  هب  دـھدیم  نینموم  هب  ار  شمارآ  ار ، هنیکـس  نیا  لاـعتم  یادـخ  دوشیم . قیرط 

، میشاب ادخ  یهدنب  ام  رگا  میـشاب ، نموم  ام  رگا  دنیادخ ؛ هب  قلعتم  دنتـسھ و  یھلا  دونج  تعیبط ، ننـس  یهمھ  نامـسآ ، نیمز و  یاھورین  یهمھ  دـنک ؟ همھاو  ناسنا 

ناک ضرالا و  تٰوٰمـسلا و  دونج  و   دیامرفیم :]  ] دعب یهیآ  ود  یکی  رد  زاب  دـنکیم . ادـیپ  ناسنا  هک  تسا  یـشمارآ  نامھ  نیا  دـنریگیم . رارق  نینموم  تمدـخ  رد  اھورین  نیا 

تکرح ییاضف  نینچ  کـی  رد  یملاـع ، نینچ  کـی  رد  نینموم  تسا . ضرـالا » تٰوٰمـسلا و  دونج    » نیمھ یهناـشن  یھلا ، تردـق  یھلا و  تزع  نیا  ( ٢ (؛ امیکح ازیزع  هللا 

. دشاب یشمارآ  نینچ  کی  اشنم  عبنم و  دناوتیم  هک  تسا  ییاھاج  زا  یکی  ناگربخ  سلجم  دننکیم . سفنت  دننکیم و  یگدنز  دننکیم ،

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دناوتیم ناگربخ  سلجم  دوب . دھاوخ  تکرب  یهیام  هللااشنا  ییاجرھ  رد  امـش  روضح  هک  دنکیم  ساسحا  اعقاو  ناسنا  هک  تسا  یوحنهب  سلجم  یاضعا  سلجم و  تیمھا 

انامیا اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذلا  وھ  تسا : نامیا  یاھهناشن  زا  یھلا  یهنیکـس  لازنا  نیا  نوچ  دـشاب ؛ یھلا  یهنیکـس  لازنا  نیا  مامت  مات و  رھظم 

یاـھربخ نوگاـنوگ ، ثداوح  تسا ؛ مطـالت  لـباقم  رد  شمارآ  مھ  هنیکـس  یاـنعم  تسا . ناـمیا  تیوقت  یهیاـم  ناـمیا و  داـیدزا  یهیاـم  یھلا ، یهنیکـس  نیا  مھناـمیا ؛ عـم 

رد تماقتـسا  نھذ و  رکف و  رارقتـسا  یهیام  تاقوا  زا  یلیخ  شمارآ  نیا  دـنکیم . داجیا  مطـالت  یعیبط  روطهب  اـھناسنا  حور  رد  فلتخم ، یاھتیعـضو  اھینمـشد ، نوگاـنوگ ،

هچ زا  ضرالا .» تٰوٰمـسلا و  دونج  و    » هک دـھدیم  یعمجرطاخ  اھنآ  هب  ناـشنامیا و  تکرب  هب  دـھدیم  نینموم  هب  ار  شمارآ  ار ، هنیکـس  نیا  لاـعتم  یادـخ  دوشیم . قیرط 

، میشاب ادخ  یهدنب  ام  رگا  میـشاب ، نموم  ام  رگا  دنیادخ ؛ هب  قلعتم  دنتـسھ و  یھلا  دونج  تعیبط ، ننـس  یهمھ  نامـسآ ، نیمز و  یاھورین  یهمھ  دـنک ؟ همھاو  ناسنا 

ناک ضرالا و  تٰوٰمـسلا و  دونج  و   دیامرفیم :]  ] دعب یهیآ  ود  یکی  رد  زاب  دـنکیم . ادـیپ  ناسنا  هک  تسا  یـشمارآ  نامھ  نیا  دـنریگیم . رارق  نینموم  تمدـخ  رد  اھورین  نیا 

تکرح ییاضف  نینچ  کـی  رد  یملاـع ، نینچ  کـی  رد  نینموم  تسا . ضرـالا » تٰوٰمـسلا و  دونج    » نیمھ یهناـشن  یھلا ، تردـق  یھلا و  تزع  نیا  ( ٣ (؛ امیکح ازیزع  هللا 

. دشاب یشمارآ  نینچ  کی  اشنم  عبنم و  دناوتیم  هک  تسا  ییاھاج  زا  یکی  ناگربخ  سلجم  دننکیم . سفنت  دننکیم و  یگدنز  دننکیم ،

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهدـمع نیدـمتعم  نیا  هک  دـننکیم  باـختنا  دـننکیم و  نیعم  ار  ناـشدوخ  نیدـمتعم  هک  مدرم  یهلیـسوهب  باـختنا  یکی  دریگیم : ماـجنا  سلجم  نـیا  رد  مـھم  تاـباختنا  ود 

مدرم و روضح  رھظم  ناگربخ  سلجم  ینعی  دراد ؛ دوجو  اجنیا  رد  باختنا  ود  یربھر . باختنا  ینعی ] ، ] مود باـختنا  درک ؛ دـنھاوخ  اـھنآ  ادـعب  هک  تسا  یباـختنا  مھ  ناـشراک 

یهدنھدناشن هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نآ  لد  رد  باختنا  ود  هک  میرادـن  لکـش  نیا  هب  ام  ار  یرگید  داھن  چـیھ  تسا ؛ مدرم  قیالـس  مدرم و  ارآ  تلاخد  ندوبیمدرم و  رھظم 

زا تسا  ترابع  رایعم  کالم و  اجنیا  هک  تسا  نیا  یعمج  یاھباختنا  ریاس  اب  شتوافت  اجنیا  رد  تسا ؛ یربھر  باـختنا  مھ  مود  باـختنا  دـشاب . لقتـسم  یاـھتین  اـھهدارا و 

تیعقاو رد  مالـسا  ققحت  یارب  یمالـسا ، ماکحا  یارجا  یارب  یمالـسا ، یاھـشزرا  تیمکاـح  یارب  تسا  یباـختنا  اـھنآ  باـختنا  نیارباـنب  یمالـسا . یاھـشزرا  ینعی  هقف ؛

سلجم رازبا ، نیا  اجنیا  دراد ؛ مزال  یلیاـسو  رازبا و  نیا  بخ ، دـننک . ادـیپ  ققحت  یگدـنز  تیعقاو  رد  دـیاب  دـننامب ؛ یقاـب  ناـھذا  رد  طـقف  هک  دـناهدماین  یھلا  ناـیدا  یگدـنز .

سلجم نیا  نیاربانب ، ار . مالـسا  تیمکاـح  ار و  ادـخ  نید  تیمکاـح  ار و  یھلا  ماـکحا  یارجا  ار و  یھلا  یاھـشزرا  تیمکاـح  دـنکیم  نیمـضت  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  ناـگربخ 

سلجم نیا  عقاو  رد  مامت  مات و  لماک و  روطهب  یمالـسا  یرالاسمدرم  رھظم  ینعی  تسھ ؛ مھ  یمالـسا  یرالاسمدرم  اـی  ینید  یرـالاسمدرم  مدرم و  ارآ  رھظم  نینچمھ 

« يھلا هنیکس   » 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 9هاگياپ  هحفص 7 
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هنیکـس و بجوم  نیا  دـھدیم ، ناـشن  ار  دوخ  یھاـگآ  دوـخ و  یرکف  لالقتـسا  دوـخ و  یگداـمآ  دوـشیم و  لیکـشت  سلجم  نیا  یتـقو  تسا . اـجنیا  سلجم  تیمھا  تسا ؛

باـختنا ودرھ  لـحارم  رد  هک  تسا  نیا  مھم  نیارباـنب  هعماـج . لـخاد  هب  سلجم  نیا  زا  دوـشیم  زیررـس  یھلا ، یهنیکـس  نیا  عـقاو  رد  دوـشیم ؛ نینموـم  یاـھلد  رد  شمارآ 

. دوشب تاعارم  لماک  روطهب  یتسیاب  یرکف  لالقتسا  مزال و  یاھتقد  ار ؛ ربھر  ناگربخ  باختنا  مھ  ار ، ناگربخ  مدرم  باختنا  مھ  دریگب ؛ ماجنا  مزال  تقد  یتسیاب 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ملعف هرجشلا  تحت  کنوعیابی  ذا  نینموملا  نع  یضر هللا  دقل  دیامرفیم : ربمغیپ  اب  تعیب  یھرابرد  نآرق  رد  لاعتم  یادخ  دنیـشنیم . ناسنا  لد  هب  هک  تسا  یـشمارآ  مود ،

یھزیگنا نآ  اب  تعیب  نیا  تسیچ - اھنیا  یاھلد  رد  هک  تسنادـیم  لاـعتم  یادـخ   - دـندرک تعیب  وت  اـب  هک  ییاـھنآ  اـم ! ربماـیپ  یا  ( ١ (؛ مھیلع هنیکـسلا  لزناف  مھبولق  یف  اـم 

دھاوخ نیب  زا  اھینارگن  تفر ، دھاوخ  نیب  زا  اھھغدغد  دش ، لزان  اھلد  رب  هنیکس  یتقو  دنک . لزان  اھنآ  یاھلد  رب  ار  شمارآ  هنیکس و  لاعتم  یادخ  هک  دوشیم  بجوم  هناقداص 

دیماان ار  ریپ  دننک ، دیماان  ار  ناوج  فلتخم  یاھـشخب  رد  تسا ؛ یدـیماان  قیرزت  یدـیماان و  داجیا  نانمـشد  مھم  یاھراک  زا  یکی  زورما  تفر . دـھاوخ  نیب  زا  یدـیماان  تفر ،

دینکیم و تعیب  بالقنا  اب  یتقو  زورما  امـش  تسا . یروجنیا  ربمغیپ  اب  تعیب  دھدیم . ناسنا  هب  دیما  یھلا ، یھنیکـس  شمارآ و  نیا  دننک . دـیماان  ار  قباس  یبالقنا  دـننک ،

هدنز ار  ماما  یبالقنا  طخ  امش  یتقو  هدرک . تعیب  ربمغیپ  اب  دنکیم ، تعیب  ینیمخ  ماما  اب  زورما  هک  یسکنآ  دیدرک . تعیب  ربمغیپ  اب  دینکیم ، دیدجت  دینکیم و  هزات  ار  ناتتعیب 

هلوسر و یلع  هتنیکس  لزنا هللا  تقونآ : دیدرک ، تعیب  هک  ربمغیپ  اب  دیدرک ؛ تعیب  ربمغیپ  اب  عقاو  رد  دریگب ، یگنھک  گنر  دیراذگیمن  دوشب ، سردنم  دیراذگیمن  دیرادیم و  هگن 

بلق نانیمطا  دیتشاد ، شمارآ  یتقو  داد . دھاوخ  اھلد  هب  ار  شمارآ  لاعتم  یادخ  مھیلع ؛ هنیکسلا  لزناف  هیآ : نیا  رد  تسا ؛]  ] رگید یھیآ  کی  رد  نیا ] ( ] ٢ (؛ نینموملا یلع 

ناسنا شمارآ ، نیا  هنیکس و  نیا  ساسارب  زورما  دیوشیمن ؛ لزلزت  راچد  دیوشیمن ، یدیماان  راچد  دیوشیمن ، تریح  راچد  نمشد  اب  یھلباقم  یھـصرع  رد  تقونآ  دیتشاد ،

. دش دھاوخ  زوریپ  اعطق  شیاھھئطوت  اکیرمآ و  رب  ناریا  تلم  هک  دنک  نیقی  دناوتیم 

یمالسا  / ٠٣/١۶/١٣٩۵ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

عم اـنامیا  اودادزیل  نینموـملا  بوـلق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذـلا  وـھ  تسا ؛ مھم  یلیخ  شمارآ  نیا  مدرم و  رب  دـنکیم  ادـیپ  زیررـس  شمارآ  نـیا  دـشاب ، شمارآ  سلجم  رد  رگا 

شیازفا تصرف  مھنامیا ،» عم  انامیا  اودادزیل   » هک دوشیم  بجوم  نیا  ندوبن . ینافوط  یحور ؛ شمارآ  شمارآ ، ناـمھ  ینعی  هنیکـس  تسا ؛ نیا  هنیکـس  تیـصاخ  مھناـمیا .

. تسا یتیمھا  اب  مھم و  زیچ  یلیخ  نیا  دھدیم ؛ ناسنا  هب  نامیا 

میرک  / ٠٣/١٨/١٣٩۵ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

، تسھ تردـق  تسھ ، تزع  نآرق  اب  نآرق و  رد  تسا . ییاھتنایب  تاکرب  نآرق  تاـکرب  دوشیمن ؛ دودـحم  مدرک ، ضرع  رـصاق  ناـیب  اـب  هدـنب  هک  ییاـھزیچ  نیا  رد  نآرق  تاـکرب 

هتنیکـس لزناف هللا  حور ؛ شمارآ  هنیکـس و  تسھ ؛ حور  یهنیکـس  یداش و  تسھ ، هدـیقع  رکف و  شرتسگ  تسھ ، یونعم  یلاعت  تسھ ، یدام  هاـفر  تسھ ، تفرـشیپ 

لزنا یذلا  وھ  دوشیم : دایز  اوقت  دمآ ، ینید  یهنیکـس  نآ  ینید و  شمارآ  نآ  هک  یتقو  ( ۴ .) اھلھا اھب و  قحا  اوناـک  ٰیوقتلا و  هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع 

، ادـخ هب  نامیا  هچ ؟ هب  ناـمیا  دـنک ؛ ادـیپ  شیازفا  زورهبزور  ناـسنا  ناـمیا  دوشیم  بجوم  شمارآ  هنیکـس و  نیا  مھناـمیا ؛ عم  اـنامیا  اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکـسلا 

. تسا ادخ  رکشل  زیچ  همھ  تسا ، ادخ  تسد  زیچ  همھ  ضرالا ؛ تاوامسلا و  دونج  و   دیوگیم : شلابند  یھلا ؛ تردق  هب  نامیا 

یمالسا  / ١۶/٠۴/١٣٩۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، دمآ دوجو  هب  اھناملسم  نایم  ىریگرد  ىتقو  دمآ ، نایم  هب  ىگتفشآ  ىتقو  تسا . ىریگرد  راچد  تالکـشم و  راچد  تسا ، مورحم  تدحو  زا  مالـسا  ىایند  هنافـساتم  زورما 

عم اـنامیا  اودادزیل  نینموملا  بولق  ىف  هنیکـسلا  لزنا  ىذـلا  وھ  دراد ؛ اـیتحا ج  شمارآ  هب  ىداـیز  دودـح  اـت  نآرق  قـطنم  قـبط  ناـمیا ، تیوـنعم و  . دوـشیم مک  مھ  تیوـنعم 

کی رد  ىتقو  رکذ . اب  هجوت ، اب  حلاص ، لمع  اب  دنیازفیب ؛ دوخ  نامیا  رب  اھناسنا  هکنیا  هب  دـسریم  تبون  دوب ، تینما  ىتقو  دوب ، شمارآ  ىتقو  دوب ، هنیکـس  ىتقو  ( ١ (؛ مھنامیا

؛ درادن دوجو  مھ  هنیکـس  اجنآ  دنرادن ، تینما  دنتـسین ، نومام  دنراد و  میب  دوخ  تینما  رب  دوخ ، لام  رب  دوخ ، ناج  رب  مدرم  ىمالـسا ، ىهعومجم  کی  رد  ىمالـسا و  روشک 

. دنتیعضو نیا  راچد  اھناملسم  زورما  درادن ؛ دوجو  مھ  نامیا  دایدزا  نیا  دوبن ، هک  هنیکس 

ریدغ  / ٣٠/٠۶/١٣٩۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک دھدب  قیفوت  دنک و  ینارون  دوخ  فطل  شمارآ و  هنیکس و  دوخ و  فاطلا  اب  هراومھ  ار  امش  یاھلد  الوم ، دای  تکرب  هب  گرزب و  دیع  نیا  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هللااشنا 

. مینک هدافتسا  اتقیقح  یبولطم  وحن  هب  یبسانم و  وحن  هب  هللااشنا  تبسانم  نیا  لاثما  تبسانم و  نیا  زا 

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

. امیکح امیلع  ناک هللا  ضرالا و  تاوامسلا و  دونج  مھنامیا و   عم  انامیا  اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکسلا  لزنا  ىذلا  وھ  میرکلا : هباتک  یف  میکحلا  لاق هللا 

یاھلد رد  ار  شمارآ  هنیکـس و  هفیرـش ، یهیآ  دـشخبیم . سفنهبدامتعا  نانیمطا و  شمارآ و  اـھلد  هب  گرزب ، یاـھناسنا  یونعم  یاـھزاورپ  دـنلب و  یاـھهلق  اـھتمظع و  داـی   

ار و نیا  سکع  نمشد  دنکیم ؛ یفرعم  نامیا  دایدزا  نامیا و  تیوقت  یهیام  ار  یبلق  یهنیکـس  ار و  نانیمطا  ار و  شمارآ  دنادیم و  یھلا  ترـصن  حتف و  زا  یـشان  ناناملـسم 

. دنکیم لابند  ام  یایوپ  کرحتم و  نموم و  یهعماج  یارب  یمالسا و  تما  یارب  ار  نیا  دض 

زاوھا  / ٣١/١٣٩٧/٠۶ رد  یتسیرورت  هثداح  یپ  رد  تیلست  مایپ 

. تخاس راکـشآ  ار  ناریا  تلم  نانمـشد  تثابخ  تواسق و  رگید  راب  کی  رودزم ، یاھتـسیرورت  تسد  هب  زاوھا  رد  نامزیزع  مدرم  زا  یعمج  تداھـش  رابفسات  خـلت و  یهثداح 

. دـننزیم رـشب  قوقح  زا  مد  هتـسویپ  هک  دـنراکایر  وگغورد و  نایعدـم  نامھ  هب  هتـسباو  دـنیاشگیم  شتآ  هاـنگیب  مدرم  کدوک و  نز و  یور  هب  هک  بلقلایـسق  نارودزم  نیا 

تسا هقطنم  رد  اکیرمآ  یهدناشنتسد  یاھتلود  یهئطوت  یهمادا  اھنیا  تیانج  دنک . لمحت  ار  حلسم  یاھورین  شیامن  رد  یلم  رادتقا  یلجت  دناوتیمن  نانآ  یهنیکرپ  یاھلد 

رب هتـشذگ  دـننام  داد و  دـھاوخ  همادا  ار  دوخ  زیمآراختفا  هنادنمتفارـش و  هار  ناریا  تلم  نانآ  مشچ  یروک  هب  دـناهداد . رارق  ام  زیزع  روشک  رد  ینمااـن  داـجیا  ار  دوخ  فدـھ  هک 

. دمآ دھاوخ  قئاف  اھینمشد  یهمھ 

. میامنیم تلاسم  نادیھـش  یارب  تاجرد  ولع  نانآ و  یارب  ار  یھلا  یهنیکـس  ربص و  منکیم و  ضرع  زیزع  نادیھـش  نیا  یاـھهداوناخ  هب  ار  دوخ  یدردـمھ  الـست و  بناـجنیا 

. دنراپسب روشک  یئاضق  ردتقم  یهجنپرس  هب  ار  نانآ  دننک و  بیقعت  ار  ناراکتیانج  نیا  یاھهلابند  تقد ، تعرس و  اب  دنفظوم  یتاعالطا  لوئسم  یاھهاگتسد 

١٣٩٩/٠١/٢١ /  ( جع ) نامز ماما  ترضح  تدالو  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یهلیـسو هب  اعد ، یهلیـسو  هب  داد ؛ شیازفا  دوشیم  درادـن ، مطـالت  وا  لد  وا و  سفن  هک  دراد  ناـسنا  هک  ار  یـسفن  ناـنیمطا  نیا  جرف ، راـظتنا  زا  یـشان  یناور  شمارآ  نیا 

مھ دعب  میتسھ ، نابعش  فیرـش  هام  رد  نالا  ام  الاح   - تسا هدش  دراو  هک  ییاھاعد  نیا  ( ١ «.) بولقلا نئمطت  رکذب هللا  الا   » هک راگدرورپ  اب  تاجانم  یهلیسو  هب  هثاغتـسا ،

هک مالـسلا ) مھیلع   ) ٰیدـھ یهمئا  اب  ندرک  زاین  زار و  ای  تسا ؛ مھم  یلیخ  هطـساو  نودـب  لاعتم  یادـخ  اـب  ملکت  نوگاـنوگ و  یاـھتاجانم  ناوارف ، یاـھاعد  ناـضمر - هاـم  رد 

ناسنا هب  تجھب  دـھدیم ، ناسنا  هب  شیاشگ  لاعتم  یادـخ  دای  دـھدیم . شمارآ  ناـنیمطا و  ناـکما  ناـسنا  هب  دنتـسھ ، لاـعتم  راـگدرورپ  هب  دوجو  ملاـع  داـحآ  نیرتکـیدزن 

ناشیاھلد هک  دندش  قفوم  رفن  اھنویلیم  بشید  تشاد . دھاوخ  یتاکرب  راثآ و  ، هدشهتـشادرباعدهب تسد  اھنویلیم  اعطق  هک  دـنکیم  بلج  مھ  ار  یھلا  تمحر  دـھدیم و 

« يھلا هنیکس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دھاوخ ناشن  هعماج  لک  رد  مھ  اھنآ و  دوخ  رد  مھ  ار ، شدوخ  بوخ  راثآ  راک ]  ] نیا کشالب  دننزب ؛ فرح  ادخ  اب  دنرادرب و  اعد  هب  تسد  دـننک و  لصتم  دـننک ، انـشآ  ادـخ  اب  ار 

اھهنیمز نیا  رد  فرح  هتبلا  مینک ؛ ضرع  میتـساوخ  هللاهیقب  ترـضح  ماـیق  جرف و  روـھظ و  یهلئـسم  یهراـبرد  هک  تسا  یاهلمج  دـنچ  نـیا  داد . دـھاوخ  یداـیز  تاـکرب  داد و 

. منکیم هدنسب  رادقم  نیمھ  هب  نم  تسا و  دایز  یلیخ 

« يھلا هنیکس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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