
هاپس  / ١٣۶٨/٠٣/١٧ ترازو  ىمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  نانکراک  زا  ىعمج  نالوئسم و  ناھدنامرف ، رادید  رد  تانایب 

داجیا نامدوخ  رد  مھ  ار  خـلت  رایـسب  ىهثداح  نیا  اب  دروخرب  تقاط  دـیاب  مینامب ، هدـنز  ام  دوب  ردـقم  هک  الاح  تسین . نیا  زج  مھ  ىیهراـچ  دـنتفر ؛ اـیلوا  ناربماـیپ و  ىهمھ   

نوتیم » مھنا  تیم و  کنا  :» دومرف شربمایپ  هب  دنوادخ  مینک .

هب ىروھمج  نیا  رد  وا  هک  تسا  ىیاھشزرا  اب  ماوت  ىمالسا » ىروھمج  ، » نآ تسام و  تسد  رد  ماما ] وا [  ثاریم  هک  میدنـسرخ  اما  تسین ؛ خلت  ثداوح  هنوگنیا  زا  ىریزگ 

ىگدنز ام  دوب . ریسکا  ماما ] وا [ دوب ، ایمیک  وا  درک . الط  ار  ام  وا  میدوب ، سم  ام  تخاس . اھنآ  اب  ار  ىمالـسا  ىروھمج  وا  هک  ىیاھـشزرا  اب  مییوگب  تسا  رتھب  ای  دروآ ؛ دوجو 

. تخاس ناسنا  درک و  شپت  کرحت و  هب  لیدبت  ار  اھىگدومخ  وا  میتشاد ، ىیىلومعم 

حـتف نیا  حـتاف  تقیقح ، رد  تساـھناوج . اـھناسنا و  هنوگنیا  نتخاـس  زا  تراـبع  حوتفلا ، حـتف  دـندومرف : هھبج  رد  امـش  ىهدـنزرا  تاـحوتف  زا  ىکی  تبـسانم  هب  ىماـیپ  رد 

، لومخ اوزنا و  زا  دعب  ار  ىمالسا  ىاھشزرا  هک  دوب  وا  دروآ . دوجو  هب  ار  ریسم  هک  دوب  وا  درک . ایھم  ار  اضف  نیا  هک  دوب  وا  تخاس . ار  اھناسنا  نیا  هک  دوب  وا  دوب . وا  دوخ  حوتفلا ،

رد دیاب  زیزع ، نآ  هب  ار  نامرفاو  تبحم  قشع و  میتسھ ، هک  ىتیلوئسم  رھ  رد  ام  زا  مادکرھ  تسا . ىمالسا  ىروھمج  نیمھ  اھـشزرا و  نیمھ  وا ، ثاریم  درک . ایحا  هرابود 

. مینک مسجم  ىمالسا  ىروھمج  ماظن  اھشزرا و  موادت  ظفح و 

روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠٢ رسارس  ىمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  تمواقم  ىحاون  اھهاگیاپ و  ناھدنامرف  ىیامھدرگ  هب  مایپ 

زا تخاسىم و  بطاخم  ار  اھترطف  تسلا ، زور  رد  ىبوبر  ىالـص  نوچمھ  شتوعد  ىادـن  هک  تسا  ىرادناھج  درمگرزب  نآ  مان  دای و  زا  راشرـس  نینچمھ  جیـسب ، ىهتفھ   

دیشورخىم و هنادنمدرد  تخاسىم ؛ دوخ  ملـس  ار  اھلد  دوب و  ادخ  ملـس  ىهدنب  تفگىم ؛ نخـس  هناقـشاع  دوب و  قشاع  دوخ  تفرگىم ؛ باوج  نایوگىلب  ناج  قامعا 

تخاسىم کیدزن  نامرد  هب  دینادرگىمرب و  نانآ  ساسحا  هب  هنایوججالع  دوب ، هتخاس  مورحم  نامرد  زا  هدرب و  نایمدآ  دای  زا  اھناطیـش  ردخم  نویفا  هک  ار  ىکلھم  ىاھدرد 

اب وا  دوب و  هتخاس  وا  بیصن  ار  ناھج  نافعـضتسم  ناناملـسم و  زا  ىمیظع  لیخ  تلم و  نیا  نارایـشھ  لد  فرـصت  حوتفلا  حتف  دنوادخ  هک  گرزب  ىنیمخ  ماما  مان  دای و   ؛...

ىاـھیروتارپما تـخت  تخاـس و  بوـعرم  ار  راوخناـھج - ىاـکیرما  ىنعی  رابکتـسا - سار  دوـشگ و  ىرگید  زا  سپ  ىکی  ار  رابکتـسا  ریذپانفرـصت  ىاـھهعلق  ىھلا ، حالـس  نـیا 

ار ىمالسا  ىروھمج  تخاس ؛ لکشتم  دوخ  شخبدیما  ىادص  مرگ و  مد  اب  ار  ىمالسا  تمواقم  ىاھهتـسھ  درک و  رادیب  ار  ناھج  ناناملـسم  تخاس ؛ لزلزتم  ار  عزانمىب 

اھراب ار  ىبرغ - ىاھماظن  نارادمدرـس  ىنعی  نآ - نانمـشد  نیرتکانرطخ  دیناسر و  تردق  رابتعا و  جوا  هب  تمالـسهب  ضراعم ، محازم و  عنام و  نارازھ  ىالبال  زا  دروآ و  دـیدپ 

زا لاس  کی  زونھ  و  داد ، رادشھ  ناشزیرگناسنا  زیتسبھذم و  ىاھهشیدنا  نالطب  هب  طلسم ، راوتسا و  ىعـضوم  زا  ار  ىقرـش  ىاھماظن  نایلوتم  تخاس و  ىماکان  راچد 

. تسا ناھج  رسارس  رد  تسیسکرام  ىاھماظن  ىشاپورف  دھاش  ناھج  نونکا  هتشذگن ، قرش  ىایند  تردق  مرھ  سار  هب  وا  ىخیرات  نوگربمایپ و  ىهمان 

(ع)  / ١٣۶٩/٠٩/٠۵ یبتجم نسح  ماما  ناگداپ  رد  جیسب  زور  یهژیو  مسارم  رد  تانایب 

چیھ رد  ىدایز  نیا  هب  ار  ناشریظن  زورما ، ات  مالسا  لوا  زا  ام  خیرات  لوط  رد  هک  ىناناوج  نیمھ  روشرپ ؛ ناوج و  ىاھورین  نیمھ  تمواقم و  ىاھھاگیاپ  نیمھ  ىنعی  جیسب ؛

ترـشع شیع و  لابند  ملاع ، قطانم  ىهمھ  لومعم  ناناوج  دردىب و  ناناوج  لثم  هکنیا  ىاج  هب  ىناوج ، روش  ىناوج و  نیع  رد  هک  ىناناوج  نیمھ  میاهتـشادن ؛ ىیهرود 

نیمھ دنـسونام ؛ نآرق  اـب  هک  ىناـناوج  نیمھ  دنمالـسا ؛ زا  عاـفد  اھفدـھ و  اـھنامرآ و  ىارب  راـک  شـالت و  قلخ و  هب  تمدـخ  فیلکت و  ساـسحا  لاـبند  دنـشاب ، ىـشایع  و 

نید ام  هک  دنتفگ  اھنآ  ناردام  ناردپ و  بلغا  میتشاذگ ، اپ  هک  دیھـش  رھ  ىهناخ  دنکىم . راداو  بجعت  ىتفگـش و  هب  ار  ریپ  ناردام  ناردـپ و  ناشتدابع ، زامن و  هک  ىناناوج 

! میتفرگىم دای  نامناوج  نیا  زا  ار 

ار نآ  ات  دوب ، هدرک  راک  نآ  ىور  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  روطهب  لاس  تصـش  هاجنپ ، نمـشد  هک  ىاهعماج  رد  راوگرزب ، نآ  دوب . نیا  ماما  رنھ  و  تسا ، نیا  بالقنا  رنھ  هلب ،

هب

ناناوج نتخاس  ماما ، حوتفلا  حـتف  هلب ، تسا . حوتفلا  حـتف  نیا ، دومرف : راوگرزب  نآ  دوخ  درک . تیبرت  هزیکاپ  کاپ و  لـگ ، لـثم  ار  شناـناوج  درک و  راـک  دـناشکب ، داـسف  رازنجل 

عقوم هچ  ام  ىمالسا ، کلامم  ریاس  رد  ای  تکلمم و  نیا  رد  خیرات ، لوط  رد  دوب . ادخ  تمـس  هب  هجوتم  ناشیاھلد  تاوھـش و  هب  ىانتعاىب  قداص ، ملاس ، صلخم ، نموم ،

؟ میتشاد بالقنا  نارود  لثم  حلاص ، بوخ و  ناوج  ردقنیا 

هچ دنکىم . ىزیرهمانرب  روشک ، نیا  ناناوج  نیب  رد  داسف  ندرک  عیاش  ىارب  نمـشد  دریگب . بالقنا  تسد  زا  ار  اھنیا  دھاوخىم  نمـشد  دنیبىمن ؟ ار  اھنیا  نمـشد  رگم 

لماوع ىهلیسو  هب  نمشد  هک  ىیاھهئطوت  لباقم  رد  دیاب  ىسک  هچ  دتسیاب ؟ اھیراکبارخ  لباقم  رد  دیاب  ىـسک  هچ  دتـسیاب ؟ داسف  ىهعاشا  نیا  لباقم  رد  دیاب  ىـسک 

. میظع ىورین  نیمھ  جیسب ؛ دتسیاب ؟ دناشکب ، دوخ  لابند  هب  مھ  ار  حولهداس  مدآ  هدع  کی  تسا  نکمم  دھدىم و  ماجنا  روشک  لخاد  رد  دوخ 

یمالسا  / ١٣۶٩/١٠/١٠ بالقنا  یاھهتیمک  نارادساپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیا مھ  مالـسا  فدھ  دنیامن . ریثکت  دنھدب و  دـشر  دـننک ، ظفح  دـنروایب ، دوجو  هب  نیمز  نیا  رد  ار  حـلاص  ناسنا  هک  هدوب  نیا  ناشمھ  نیحلاصلا ، دابع هللا  ناربمایپ و  مامت 

رب روطنیمھ  هک  دوبن  فرح  کی  تسا ، لیبق  نیا  زا  ىناناوج  نتخاس  ىمالسا ، بالقنا  حوتفلا  حتف  دندومرف ، لبق  لاس  دنچ  رد  ىاهینایب  رد  ماما  دیدید ، امـش  هکنیا  تسا .

. حلاص ناسنا  نتخاس  ىنعی  حوتفلا ، حتف  اعقاو  دراد . مکحتسم  رایسب  ىھلا  ىمالسا و  ىانبم  کی  نیا ، دشاب . هدش  ىراج  ماما  ملق 

: تسا هدمآ  ادفلا ) همدقم  بارتل  انحاورا   ) رصعىلو هب  طوبرم  راثآ  اھترایز و  رد  تسا و  هتفرگارف  ار  نیمز  ىور  دینیبىم  امش  هک  ىیاھیتخبدب  نیا 

اروج » املظ و  تئلم  امک  »

رب نیمز ، ىور  روج  ملظ و  نیا  دنکىم ، رپ  لدـع  طسق و  زا  ار  نیمز  ىهمھ  دـیآىم ، راوگرزب  نآ  دوشىم و  تسا و  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  خـیرات ، ىاھهرود  مامت  رد  نیمز   ؛

. حلاصان ىاھناسنا  ىناگیادخ  ىرورس و  رثا  رب  حلاص ، ناسنا  دوبمک  ای  دوبن  رثا  رب  تسیچ ؟ رثا 

نایوجشناد  / ١٣٧٠/٠٨/١۵ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تموکح روشک  نیا  رب  هک  ىنیرفآداسف  جوم  نامھ  ىهحوبحب  رد  درک . لکـشم  نمـشد  رب  ار  راـک  ناـشلامیظع ، ماـقمىلاع و  ماـما  ىهدـنبوک  تکرح  ىبـالقنا و  ىاـھراعش 

. داد ناشن  ار  دوخ  ناناوج  نیب  رد  لوا  زاب  نید ، هب  ىگدرپسرس  نامیا و  ىاھهولج  درکىم ،

دھز و دبعت و  ىنید و  تاساسحا  زا  ىھاگ  ىتح  دنتشادن ؛ ار  ناشدوخ  ناوج  ىنید  ساسحا  اب  ندرک  ىھارمھ  تقاط  هک  متخانـشىم  ار  ىطـسوتم  ناردام  ناردپ و  نم 

، دندوب هدرک  دشر  طلغ  ىاھتیبرت  نامھ  اب  ناردام ، ناردپ و  نآ  دندرکىم ! تیاکش  ام  شیپ  دوب ، دوھشم  ناشناناوج  رد  هک  ىـشیاسآ  هب  کاروخ و  هب  ایند و  هب  ىیانتعاىب 

اھهداوناخ ناناوج ، هک  دوب  رطاخ  نیمھ  هب  دوب ؛ هتفرگ  رارق  ىبالقنا  تیبرت  ریثات  تحت  ناشناوج  ىلو  دوبن ؛ اھنآ  رد  ىمالسا  نامیا  شـشوج  نیا  اما  دندوب ؛ مھ  ناملـسم 

ىهبطاق ىنابیتشپ  اب  ماما و  ىربھر  هب  ام  ىمالسا  بالقنا  ىنعی  ملاع  رد  ریظنىب  تکرح  نآ  ىمدرم و  میظع  مایق  نآ  هک  دش  نیا  و  دندیشکىم ؛ ناشدوخ  رس  تشپ  ار 

مالسا ار  نیا  هک  دوب ؛ ناناوج  لد  نیمزرس  حتف  نآ ، زا  رتالاب  مھ  و  دوب ، رابکتسا  اب  هزرابم  نادیم  حتف  مھ  دوب ؛ حتف  کی  نیا  دیـسر . ىزوریپ  هب  ناناوج  ىرادنادیم  اب  تلم و 

. دوب ناناوج  نتخاس  ماما ، راک  نیرتگرزب  دوب . حوتفلا  حتف  نیا  و  دندوب ، هدرک  ماما  بالقنا و  و 

ىاھهصرع ناوج  ناراکردناتسد  نیا  ناوج ، ناگدنمزر  نیا  ناوج ، ىادھش  نیا  دندرک . مامت  نمشد  نارـسخ  اب  ار  گنج  هک  دندوب  ناناوج  زاب  گنج ، نارود  رد  مھ  نآ  زا  دعب 

ىناھج رابکتـسا  ناحارط  ىاھمـشچ  اما  داتفا ، قافتا  هثداح  نیا  درادب . رود  رظن  زا  گنج  لثم  ىزاستشونرـس  ىهثداح  رد  ار  ناوج  لسن  تیمھا  هک  تسین  ىزیچ  گنج ،

. دنکىم اھهزجعم  هچ  ىبالقنا ، مالسا  تیبرت  ریز  روشک ، نیا  رد  نموم  ناوج  هک  دیمھف  دید و  ار  هنحص  ىهمھ 

« يمالسا بالقنا  حوتفلا  حتف   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 1 
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اروشاع  / ٠٣/٢۵/١٣٧۴ رونام  رد  رضاح  یاھناگی  رادید  رد  تانایب 

رب ار  ادخ  تسا و  ىدنسرخ  ىهیام  دیوشىم ، بوسحم  نآرق  نازابرـس  مالـسا و  ناناوج  ىهدبز  زورما  هغلابم  چیھ  نودب  هک  زیزع ، ناناوج  امـش  نایم  رد  روضح  هدنب ، ىارب 

هـشیمھ تقیقح ، قـح و  زا  عاـفد  رد  ممـصم  هدارااـب و  ىبـالقنا و  نموـم و  ناـناوج  امـش  لاـثما  دوـجو  تـمعن  رب  ار  ادـخ  هـک  ناـنچمھ  مـنکىم . ىرازگـساپس  تـمعن  نـیا 

رد دمحب هللا ، دیتسھ و  نآ  ىهتسجرب  ىاھهنومن  امش  هک  ىدبعتم  نموم و  ناناوج  میظع  لیخ  دیوشىم و  بوسحم  نآ  ىهدنیامن  امش  زورما  هک  ىلـسن  مرازگـساپس .

اعقاو ىناناوج ». نینچ  تیبرت  زا  تسا  ترابع  ىمالسا ، بالقنا  حوتفلا  حتف  : » دندومرف نانآ  ىهراب  رد  راوگرزب  ماما  هک  دنتسھ  ىناسک  نامھ  دنراد ، روضح  روشک  رـسارس 

. تسا روطنیمھ  مھ 

ناناوج  / ١٣٧٧/٠٢/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؟ دراد دوجو  زورما  ناناوج  هب  گنج  نامز  ىونعم  ىاضف  لاقتنا  اھشزرا و  ظفح  ىارب  ىیاھھار  هچ  امش  رظن  هب 

ثحب منکىم . راـختفا  امـش  لاـثما  دوـجو  هب  مراد و  داـقتعا  دـیتفگ ، ىلاـعبانج  هک  ىبلاـطم  نیمھ  هب  مھ  نم  تسا . تسرد  شاهمھ  دـیدز ، امـش  هک  ىیاـھفرح  نیمھ 

حتف ىهیـضق  رد  داد . ام  روشک  هب  راوشد  ىاھـشیامزآ  نیا  بالقنا و  نیا  هک  تسا  ىددـجم  تاـیح  نآ  ثحب  تساـھتین ، نآ  ثحب  تساـھهیحور ، نآ  ثحب  تسین ؛ صاخـشا 

ماما اما  تسا ؛ ناتـسب  گنج  حوتفلا ،» حتف   » هک دندرک  لایخ  ىـضعب  دوب . حوتفلا » حتف   » ریبعت مایپ ، نآ  رد  هک  دـنداد ، ىمایپ  هیلع  ناوضر هللا  ماما  لاس ١٣۶٠ ، رد  ناتسب 

هک دوب  نیا  ىمالـسا  ىروھمج  حـتف  نیرتـگرزب  اـعقاو  تسا . رادـیب  هاـگآ و  ىاـھناج  نیا  نتخاـس  اـی  حـتف  حوتفلا ،» حـتف   » نومـضم نیا  هب  دوـمرفىم : ماـما  تفگىمن ؛ ار  نآ 

زا ایند ، ىهچراپکی  میظع  مجاھت  لـباقم  رد  دنتـسیاب و  دـننک و  ىرواـبدوخ  ساـسحا  دـنناوتب  هک  دـناسرب  ىحور  ىـالتعا  تمظع و  زا  هلحرم  نیا  هب  ار  ناـناوج  نیا  تسناوت 

. دراد همادا  مھ  نآلا  ات  دوب و  ىلیمحت  گنج  شرھظم  هک  دننک ؛ عافد  مالسا  زا  ناشتیدوجوم و  زا  روشک و 

(ع)  / ١٣٧٧/٠٧/٢۶ ادھشلادیس رکشل  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

ایند ىاھتلم  نایم  رد  دناوتىم  داھج  نودب  تلم  کی  رگم  دشچب ؟ ار  تزع  معط  دناوتىم  داھج  نودب  تلم  کی  رگم  دریگب ؟ الاب  ار  شرس  دناوتىم  داھج  نودب  تلم  کی  رگم 

هاشن تشھب  ىنعی  ىھلا ؛ نیرب  دلخ  مھ  تشھب . ىاھرد  زا  تسا  ىرد  داھج  تسا و  روطنیمھ  هشیمھ  هنجلا .» باوبا  نم  باب  داھجلا  نا  « ؟ دـنک ادـیپ  ىتیعقوم  ناش و 

، نآ رد  دـیاب  دریگب ، دوخ  هب  ىقیقح  ىانعم  داھج  دـشاب  رارق  رگا  هک  تسا  هنوگنیا  مھ  اـھتلم  همھ  ناـیم  اـھروشک و  همھ  رد  داـھج . ىنعی  اـیند ؛ نیا  رد  تحار  مھ  ترخآ ،

دوجو هب  مدـع  متک  زا  ادـخ ، ىندـشن  مامت  رکـشل  کی  لثم  ناناوج  زا  ىلیخ  دوشىمن . وگلا  نودـب  دامن و  نودـب  دنـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  دامن  ىاـھناسنا  وگلا و  ىاـھدوجوم 

هک تفگ  اھنیا  هب  دوشىمن  باتک  اب  طقف  رتمک . اھروشک  زا  ىضعب  رد  رتشیب و  ام  روشک  ىنونک  عضو  لثم  اھروشک  زا  ىضعب  رد  دنوشىم . هعماج  هنحـص  دراو  دنیآىم و 

. دنراد جایتحا  وگلا  هنومن و  هب  نتفگ ، رب  هوالع  دینک . داھج  ادـخ  هار  رد  تسرد ، لماک  عماج  هملککی  رد  الاو و  فادـھا  هار  رد  ىناسنا و  گرزب  ىاھوزرآ  هار  رد  فرـش و  هار  رد 

کاپ ناناوج  نیمھ  نوگانوگ ، رصانع  نیمھ  ناھدنامرف ، نیمھ  نارادرس ، نیمھ  دراد ؛ تیاھنىب  ناوارف و  اھوگلا ، نیا  زا  دوخ  نورد  رد  هک  تسا  نیا  نارادساپ  هاپس  راختفا 

اھنآ مـالک  اـھنآ و  تیوـنعم  رطع  هک  ىاهناـخ  رھ  رد  اـجرھ و  اـت  گـنج ، نارود  رد  هک  ىیاـھنامھ  دـشاب ؛ اـھنآ  زا  ىکی  هک  درکىم  وزرآ  روـن  ماـما  هـک  ىیاـھنامھ  ىناروـن ؛ و 

. تسناد ىمالسا  بالقنا  حوتفلا » حتف   » ار ناششیادیپ  ماما  هک  ىیاھنامھ  دوب ؛ دابآ  غورفرپ و  ىونعم ، ظاحل  زا  هناخ  نآ  تفرىم ،

ات دندش  لطعم  ناریا ، زورما  ىبرغ  گنج و  هاگنادیم  زور  نآ  ىقرـش  قطانم  زا  ىاهقطنم  رد  ىنامز  تدم  ناناملـسم  دوب . ىماظن  هثداح  کی  حوتفلا ، حتف  مالـسا ، ردـص  رد 

ىنعی دوشىم ؛ هدناوخ  حوتفلا » حتف   » مان هب  الولج ،»  » و دنواھن »  » حتف خیرات ، رد  مھ  زورما  تسا . حوتفلا » حـتف   » نیا دـنتفگ  دـنتفرگ ، ىتقو  دـنریگب . ار  ژد  دـنچ  دنتـسناوت 

ىاھناسنا نیا  قلخ  ناناوج ، نیا  شیادـیپ  ىنعی  تسا ؛ ىناسنا  هثداح  کی  هک  ىماظن  هثداح  کی  هن  ىمالـسا ، بـالقنا  حوتفلا  حـتف  دومرف  اـم  ماـما  ىماـظن . هثداـح  کـی 

ایند زا  ىیاھهشوگ  رد  ىدودح  ات  زورما  دروخىمن . دروخىمن و  مشچ  هب  نآ  هناناوج  فلتخم  قطانم  رد  نمیرھا  زج  هک  ىیایند  زا  ناگتشرف  ندمآ  نوریب  ىنارون ،

نیمھ ىلضف ؛» ىلع   » رادرس نیمھ  دندروآ ؛ دوجو  هب  ار  رکـشل  نیا  هک  ىدیھـش  نارادرـس  نیمھ  دندوب ؛ ناناوج  نیا  حوتفلا ، حتف  دوشىم . ادیپ  هرابود  ىنارون  ىاھهولج 

، روشک کی  ىارب  دـنتزع . هیام  اھنیا  دنفرـش ؛ هیام  اھنیا  دـنک . نشور  ار  ىیاھلد  دـناوتىم  اـھنآ  تینارون  هک  ىیاـھینارون  نیمھ  نموم و  ناـناوج  نیمھ  حـصان ؛»  » رادرس

تسا . راختفا  ناشھار  ىهمادا  تسا ؛ راختفا  ناشدای  رارکت  تسا ؛ راختفا  ناشمان  ندرب  تسا ؛ راختفا  اھنیا  نتشاد 

مھ هب  دـیآ ، دوجو  هب  هعماج  رد  میھاوخىم  هک  ىعـضو  ادابم  دـیرواین ؛ ار  رادرـس  ىھاپـس و  زابرـس و  راثیا و  هچملـش و  گنج و  مسا  دـنک  لاـیخ  ىـسک  رگا  تسا  هابتـشا 

رد داـھج »  » موھفم هک  دـش  دـھاوخ  ىتـقو  نآ  نشور ، هار  دنلبرـس و  تلم  ردـتقم ، تلود  تزع ، مچرپ  خـماش ، ىاـنب  بوخ ، عضو  بولطم ، عضو  تساـطخ . نیا  هن ؛ دروخب !

. دراد دوجو  ام  هعماج  رد  و  دشاب ، هتشاد  دوجو  زین  ىاهعماج  رد  تسا ، هدرک  ادیپ  دسجت  هتساریپ  الاو و  کاپ و  ىاھناسنا  رد  هک  ىلاح 

یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدرک ادیپ  همادا  مھ  گنج  زا  دعب  دـمحلا  دـش و  ناناوج  دوجو  رد  کانبات  رھوگ  نیا  زورب  یارب  ینادـیم  مھ  یلیمحت  گنج  دناسانـش . ناناوج  هب  ار  رھوگ  نآ  دـمآ و  بالقنا 

هار رد  یناوج  ندرک  فرـصم  تیمھا  هب  اھنآ  ندرک  هجوتم  ناناوج و  ندرک  ینارون  رگا  تسا ! هداد  رارق  فدـھ  ار  هطقن  نیمھ  نمـشد ، هک  دـینادب  میوگیم  امـش  هب  نم  تسا .

مرگرـس ار  ناناوج  زاب  دریگب ؛ ناناوج  زا  ار  هطقن  نیمھ  هک  تسا  نیا  مھ  رابکتـسا  یهلمح  دـض  رابکتـسا و  حوتفلاحـتف  تسا ، بـالقنا  حوتفلاحـتف  یهطقن  ـالاو ، یاھـشزرا 

تقو یتعاس  ندز و  هلک  رس و  ندرک و  وگتفگ  یارب  طقف  تسین و  شرس  تشپ  یتقیقح  چیھ  هک  دنک  یفسلف  هبـش  یهدوھیب  چوپ و  یاھثحب  یمھفدب و  یگدولآ ، داسف ،

هب دراد ، ناناوج  زا  بالقنا  تلم و  نیا  هک  یراظتنا  زا  بالقنا و  یاھنامرآ  زا  یگدنز ، هار  زا  تقیقح ، زا  اھنآ  ندرک  لفاغ  و  دشاب -  نآ  رد  یاهدیاف  چـیھ  هکنیا  نودـب  ندـنارذگ - 

مھ ام  روشک  رد  هللادـمحب  هک  یدـنمورین  یاھهدارا  ممـصم و  یاھرکف  کاپ و  یاھلد  دراذـگیمن  انئمطم  تسناوت -  دـھاوخن  هک  دـناوتب -  رابکتـسا  ابذایعلا ، رگا  دوریم ! راـک 

رھ دنکیم . یدیمون  راچد  یگدرسفا و  راچد  هغدغد ، راچد  ار  یـضعب  ینھذ ، یگدولآ  راچد  ار  یـضعب  یقالخا ، یگدولآ  راچد  ار  یـضعب  دنیآ . قئاف  نمـشد  هب  تسا ، ناوارف 

. دنک هدنکارپ  نادیم  زا  دروآ ، نادیم  هب  بالقنا  هک  ار  یباداش  ناوج  لسن  نیا  دراد  یعس  دنکیم و  لوغشم  یوحن  کی  هب  ار  یسک 

یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، رازنجل یقـالخا ، ظاـحل  زا  هدولآ و  ىداـم  یاـیند  رد  هک  دـنک  تیبرت  ار  یناـناوج  تسناوت  هک  دوب  نیا  دنتـسناد ، بـالقنا  حوتفلاحـتف  ار  نآ  ماـما  هک  بـالقنا  نیا  رنھ  نیرتگرزب 

؛ تسا دوز  زونھ  دننک . باختنا  ار  رـشب  تداعـس  هار  تیرـشب و  ناگرزب  هار  هنادنمدرخ ، هنادنمـشوھ و  دنـشاب و  خـسار  یاھمیمـصت  اب  ینارون و  کاپ و  یاھلد  اب  ییاھناسنا 

زا دننیبیم ! رود  زا  هچ  رگا  دنیبب ؛ یگدنـشخرد -  نامھ  اب  تسھ -  هک  نانچ  نآ  ار  روشک  نیا  ناناوج  رونم  یاھهرھچ  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  هتـشذگن  نامز  یردق  نآ  زونھ 

، یمالـسا تزع  لیم و  شیارگ و  زا  اما  دوب ، یمالـسا  ناشمـسا  هک  ییاھروشک  رد  درک . بلقنم  مالـسا  یایند  رد  ار  ییاھلد  ام  ناناوج  یولالت  یناکم ، یاھهلـصاف  اب  رود 

بلقنم دنداتسرف ، یناریا  ناناوج  هک  یاینارون  جاوما  اب  دنـشاب ، هدید  ار  یناریا  ناناوج  ناریا و  ماما  یناریا و  ناریا و  هکنیا  نودب  نارـسپ  نارتخد و  دوبن ، اھنآ  رد  یربخ  چیھ 

. دندش

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

راکادف و عاجش ، ردتقم ، رکـشل  کی  هچ ؟ ىنعی  رکـشل  نیا  دینادىم  تسا . راث هللا  رکشل ۴١  هب  قلعتم  امش  ىادھـش  ىهدمع  اما  دیراد ؛ ىدایز  ىادھـش  اھىنامرک  امش 

ىصاوغ رتم   ١٣٠٠ دندرکىم ، ىط  دـیاب  ار  مطالتم  دـنورا  ضرع  هک  رجفلا ٨  تایلمع و  بش  رد  دندش ، دیھـش  راث هللا  رکـشل  رد  هک  امـش  ىاھهچب  زا  ىـضعب  نیرفآراختفا .

لخاد الاب  زا  ایرد  دم  بآ  مھ  دیآىم ؛ نییاپ  همشچرس  فرط  زا  مھ  دوردنورا ، رد  بآ  دنناسرب . نمشد  هب  ار  ناشدوخ  هکنیا  ىارب  دنتفر ؛ بآ  فرط  نآ  هب  فرط  نیا  زا  دندرک و 

« يمالسا بالقنا  حوتفلا  حتف   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 2 
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هک ار  رتم  هکلب ١٣٠٠  رتم ، رتم و ١٠٠  رتم و ٢٠  هن ١٠  و  دیمھفن - نمـشد  هک  ىروط  دـندرک - نت  هب  ىـصاوغ  سابل  امـش  ىاھناوج  تسا . ىبیجع  ربعم  دـنورا ، دوشىم .

هک دننیرفایب ، ار  بیجع  حوتفلا  حتف  نآ  دنریگب و  نمـشد  تسد  زا  ار  لباقم  لحاس  دنتـسناوت  دندناسر و  فرط  نآ  هب  ار  ناشدوخ  دندرک و  ىط  دوب ، دنورا  شخب  نیرتضیرع 

. درک بلقنم  ار  ایند 

نآ اب  نمـشد  اما  دمآ ؛ دنورا  بآ  ىاپ  رود  هار  زا  تاناکما  همھ  نیا  ورین و  همھ  نیا  دیمھفن . نمـشد  اما  دش ؛ لقتنم  دنورا  لحاس  فرط  هب  هاپـس  ىاھقیاق  تایلمع ، نیا  رد 

بآ بل  ورین  همھ  نیا  فلتخم  ىاھرکـشل  زا  هک  ار - هاپـس  میظع  تکرح  تسناوتن  دـندرکىم ، شکمک  ىوروـش  سیلگنا و  اـکیرما و  ىاـھهراوھام  هکنآ  اـب  و  تازیھجت ، همھ 

. دندربىم لحاس  رانک  راث هللا  رکشل  ىاھهچب  دیاب  ار  اھقیاق  دمھفب . دوب - هدروآ 

هدـنامرف لوـق  زا  دـنک . تحارتـسا  تسناوـتن  دـندرکىم ، لـقتنم  هناـمرحم  ار  اـھقیاق  نیا  هک  ىزور  تسیب  لوـط  رد  هک  تـسا  ىـسک  رکـشل ، نـیا  رادـمان  ىادھـش  زا  ىکی 

. دیباوخن تشاذگن و  مھ  هب  مشچ  زورهنابش  هس  ناوج  نیا  دوب  هتفگ  هک  دندرک  لقن  تسام - نازیزع  وزج  هتـشاد و  هگن  ام  ىارب  ار  وا  لاعتم  ىادخ  دمحلا   هک  شمرتحم -

. دندرکىم داھج  ىروطنیا  اھنیا  مدرب ! تیرومام  هب  مدوخ  اب  ار  وا  مدرک و  شیادص  متفر  دش ؛ داجیا  ىتیرومام  دباوخب ، رگنس  رد  دوب  هتفر  هک  زورهنابش  هس  زا  دعب 

ناوج  / ١٣٩١/٠٧/١٢ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمشش  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

مھ هدیجنس  بلاطم ، نیا  هتبلا  تسا . روجنیا  ابلاغ  اھداھنشیپ  نیا  دوشىم ؛ ىطاشنرپ  ىاضف  اضف ، دننزىم ، فرح  هیحور  نآ  اب  طاشن و  نآ  اب  دیما و  نآ  اب  اھناوج  ىتقو 

. دیسرن مرظن  هب  ىماخ  ىاھداھنشیپ  دندرک ، نایب  ناتسود  هچنآ  ىنعی  تسھ ؛

رد دـیدوب - هدـشن  مھ  دـلوتم  دـیاش  تقو  نآ  اھامـش  زا  ىلیخ  هک  ىگنج - مھم  ىهثداـح  کـی  رد  اـم  راوگرزب  ماـما  تسا . نیمھ  روشک ، تفرـشیپ  روـحم  نیرتىلـصا  بخ ،

نیا تیبرت  ىمالـسا ، بـالقنا  حوتفلاحـتف  هک  تشاد  دوجو  هتکن  نیا  ماـیپ  نآ  رد  دـنداد . ىماـیپ  کـی  دوب ، هدـمآ  ناگدـنمزر  تسد  هب  ىاىزوریپ  هک  تاـیلمع  زا  ىکی  ىهیـضق 

. دندرک رکشت  ناگدنمزر  زا  هن ، ماما  دنک ؛ شیاتس  ىزوریپ  نآ  زا  تسا ؛ حوتفلاحتف  دیدروآ ، تسد  هب  امـش  هک  ىاىزوریپ  نیا  دیوگب  ماما  هک  دنتـشاد  عقوت  همھ  تساھناوج .

، دـندوب هداتـسیا  کیلـش  ىهدامآ  حالـس  مژد و  ىهرھچ  اب  ام  لباقم  رد  ایند  ىهمھ  هک  ىراوشد  طئارـش  نآ  رد  هک  تساھناوج ؛ نیا  تیبرت  ام  بالقنا  حوتفلاحـتف  دـنتفگ  اـما 

تفرـشیپ تساھنیا . ىمالـسا  بـالقنا  حوتفلاحـتف  منکىم : رارکت  ار  نیمھ  نم  دوب . سدـقلاقیرط  تاـیلمع  دـنروآ ؛ تسد  هب  ار  ىگرزب  ىزوریپ  نینچ  کـی  دنتـسناوت  اـھنیا 

مسجم دننک و  ریوصت  ار  ىاهدنیآ  روشک  ىارب  دننک ؛ فیرعت  هاگدید  ناشدوخ  ىارب  دننک ؛ تیلوئسم  ساسحا  هدنیآ  هب  تبـسن  ام  ناگبخن  ام ، ىاھناوج  هک  تسا  نیا  ىعقاو 

نیا درک ، تیوقت  دیاب  ار  نیا  دراد ؛ دوجو  زورما  هک  تسا  ىزیچ  نیا  دننک . شالت  هدنیآ ، نیا  هب  ندیسر  ىارب  دناهدامآ  هک  دننک ؛ راھظا  ار  ساسحا  نیا  دننک و  ساسحا  دننک و 

ىگبخن نیا  دادعتسا و  نیا  امش - ىـصخش  ىئاراد  نیا  تقو  نآ  دش ، نیا  رگا  درک . دیدشت  ام  ىهعماج  رد  زورهبزور  دیاب  ار  طاشن  ىهیحور  ساسحا و  نیا  درب . شیپ  دیاب  ار 

ىوت دورىم  دـنکىم و  لیدـبت  زرا  الط و  هب  ار  شدوخ  ىهیامرـس  رفن  کی  تسا . بوخ  ردـقچ  دـینیبب  ىلم ؛ ىئاراد  هب  دـش  دـھاوخ  لیدـبت  تسا - ىـصخش  ىئاراد  کـی  هک 

شیپ ار  روشک  و  شزرااب ، ىدیلوت  راک  کی  هب  هناخراک ، کی  هب  تعنـص ، کی  هب  دنکىم  لیدبت  ار  هیامرـس  دیآىم  هک  نآ  اجک ، نیا  دنکىم ؛ ناھنپ  شدوخ  لزنم  ىهناخقودنص 

هب ىلم ، ىهیامرـس  کی  هب  دـینکىم  لیدـبت  ار  ناتدوخ  ىـصخش  ىهیامرـس  ىنعی  دـینکىم ؛ دـیراد  ار  مود  راـک  نیا  اھفدـھ ، نیا  هار  رد  تکرح  اـب  امـش  اـجک ؟ نیا  دربىم ،

. تسا شزرااب  ىلیخ  نیا  ناریا ؛ تلم  ىهیامرس 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

عاجش و ریبدتاب و  دارفا  یـسایس ، یهصرع  رد  مھ  یملع ، یهصرع  رد  مھ  یماظن ، یهصرع  رد  مھ  میرادن ؛ مک  ریبدتاب ، عاجـش و  نادرم  روشک ، رد  زورما  ام  هناتخبـشوخ 

؛ میرادـن مک  ام  دریگب ؛ ماجنا  یتسرد  وحن  هب  هعماج  حطـس  رد  روشک ، حطـس  رد  دـننادیم ، بسانم  اھنیا  هک  یراک  دوشب ؛ هدینـش  اھنیا  نخـس  دـیاب  میراد ؛ یھاـگآ  اـناد و 

یاھلاھن نیا  نداد  دشر  اھناوج و  تیبرت  بالقنا  نیا  حوتفلاحتف  هک  دندومرف  گنج  دروم ] رد   ] ماما راب  کی  دنوشیم ؛ رتشیب  زورهبزور  ماما  بتکم  ناگدـشتیبرت  هناتخبـشوخ 

نیا لباقم  رد  مھم ، یاھراک  همھ  نیا  تاحوتف و  همھ  نیا  دوب ؛]  ] ماما تمکح  دـندومرف ؛ تسرد  ـالماک  دوب ؛ ناـشیا  اـب  قح  دـندومرف ؛ ماـما  تقو  کـی  ار  نیا  تسا ؛ هدـنلاب 

. میراد لیبق  نیا  زا  یدایز  دارفا  ام  هناتخبشوخ  زورما  هتسجرب . یاھناسنا  تیبرت  تسا ؛ کچوک 

« يمالسا بالقنا  حوتفلا  حتف   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 3هاگياپ  هحفص 3 
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