
١٣٧٠/١٢/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ییاریذپ دوشب ، دجسم  دراو  دورب و  سکرھ  ینعی  دنھدیم ؛ یراطفا  دجاسم  بلغا  ناضمر ، هام  مامت  رد  هک  دراد  دوجو  یبوخ  تنس  یمالسا  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  نالا 

ادیپ جاور  امـش  شـشوپ  تحت  دارفا  صوصخ  رد  تنـس  نیمھ  مھ  اجنیا  رد  دوشب  رگا  دندرگیمرب ! دنروخیم و  یراطفا  نادرم  طقف  دننامیم ؛ مورحم  اھهداوناخ  هتبلا  دوشیم .

نانچمھ شیایاقب  هنافـساتم  هتبلا  هک  دوب ؛ هدـش  دـمجنم  ای  مک و  یونعم ، تاطابترا  نیا  هتـشذگ ، میژر  ناـمز  رد  تسا . بوخ  هداوناـخ -  دارفا  ماـمت  روضح  اـب  هتبلا  دـنک - 

. مینک هدنز  ار  تاطابترا  نیا  یمالسا ، نارود  رد  یتسیاب  ام  تسا . یقاب 

رطف  / ٠٧/٢١/١٣٨۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ناذا ات  حبـص  ناذا  زا  ىهزور  ندیـشک ، ىگنـشت  ندیـشک ، ىگنـسرگ  نیا  تسا . نارگید  هب  قافنا  دوخ و  رب  نتفرگ  تخـس  ىهلئـسم  ناضمر ] کرابم  هاـم   ] رگید سرد  کـی 

دربىم تذل  ردقچ  ناسنا  دندرک . ار  قافنا  ماسقا  عاونا و  نارگید  هب  دنتفرگ و  تخس  ىریگهزور  اب  ناشدوخ  هب  ام  مدرم  زا  ىرایسب  تسا . دوخ  رب  نتفرگ  تخس  نیا  برغم ،

نیا زا  نان  نسح ، ماما  قشع  هب  بشما  هک  دناهدز  ولبات  ىئاونان  کی  رس  ىالاب  ناضمر ، هام  ىهمین  رد  مالسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) ىبتجم ماما  تدالو  بش  رد  دنیبىم  هک 

هنوگنیمھ ىهلیـسو  هب  دـجاسم - رد  ىاھراطفا  ناشن ، مان و  ىب  ىاھراطفا  اـھراطفا - رد  هک  ىئاـھقافنا  نیا  دربب . ناـن  دـیایب  دـھاوخىم  هکرھ  تسا ؛ ىتاولـص  ىئاوناـن 

؛ منکب گنرد  ىکدـنا  هتکن  نیا  ىور  نم  مینک . قافنا  نارگید  هب  میریگب ، تخـس  دوخ  رب  تسا . رگید  نیرمت  کی  تسا ، رگید  سرد  کی  نیا  دـنداد ، ام  مدرم  ىراکتبا  ىاـھراک 

." تسا نیا  ام  عامتجا  روشک و  مھم  لئاسم  زا  ىکی  نوچ 

نارھت  / ٢٩/١٣٨٧/٠۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ادـیپ جاور  مدرم  نیب  رد  جـیردتب  بوخ  تاداع  دـنکیم ؛ ادـیپ  دادتـشا  تیونعم  تھج  رد  ناضمر  هام  رد  یونعم  یاضف  نیا  تسا و  یونعم  یاضف  ام  یهعماـج  یاـضف  هللادـمحب 

، دجاسم رد  ریخ  دارفا  هک  دونشیم  ناسنا  فلتخم  یاھرھـش  رد  هک  یئاھیراطفا  نیا  ای  یراکوکین -  ناسحا و  یهتفھ  دوشیم -  نادنمتـسم  هب  هک  یئاھکمک  نیا  دنکیم ؛

ناضمر هام  قح  عقاو  رد  یکیدزن و  تیمیمـص و  افـص و  یهیام  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  یاھراک  دننکیم ، راطفا  مدرم  دننکیم ، مھارف  یراطفا  دنوشیم ، عمج  یمومع  رباعم  رد 

رایـسب یاـھزیچ  اـھنیا  تسا . رگیدـکی  هب  کـمک  ناملـسم و  ناردارب  اـب  ناـکیدزن ، اـب  یھارمھ  ناردارب ، هب  یکین  نیمھ  ناـضمر ، هاـم  قوقح  زا  یکی  هک  تسا ، ندرک  ادا  ار 

. تسا رتشیب  زورما  دوب ، موسرم  لومعم و  مھ  قباس  زا  تسا ، یبوخ 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

دینیبب امـش  دوشیم . بولغم  اھیھاوخرگید  عفن  هب  ناسنا  یاھیھاوخدوخ  دـنکیم . ادـیپ  جاور  مدرم  نایم  رد  نواعت  یهیحور  اھناسنا ، هب  کـمک  یهیحور  ناـضمر  هاـم  رد 

. دـنداد رارق  ادـخ  ناگدـنب  زا  تفایـض  زکرم  یقطانم ، رد  ار  اھنابایخ  یتح  دـجاسم ، ناـشن ، ماـن و  نودـب  دارفا ، ردـقچ  لاـسما ، نیمھ  ریخا و  یاـھلاس  نیا  رد  هناتخبـشوخ 

یئاھیتسیابردور تاظحالم و  هکنیا  نودب  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  یلومعم  تافراعت  هکنیا  نودب  دندرک ؛ توعد  ناشدوخ  راطفا  یهرفس  رـس  رب  ار  مدرم  دنداد و  بیترت  یراطفا 

یناسفن تراھط  هب  هک  تسا  یدنمشزرا  یاھزیچ  رایـسب  مدرم ، یارب  یھاوخریخ  تلاح  نیا  نواعت ، تلاح  نیا  دشاب . هتـشاد  دوجو  تسھ ، یـصخش  یاھینامھم  رد  هک 

. دوشیم یھتنم  ناسنا 

رطف  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

اھنابایخ رد  دـجاسم و  رد  هیاریپیب  هداس و  یاھنداد  یراطفا  نآ ، دریگب و  رارق  هجوت  دروم  تسا  بوخ  هک  دـش ، هدـید  رگید  یاھلاس  زا  شیب  لاسما  مھ  بوخ  تنـس  کـی 

، راطفا یهناھب  هب  اھیـضعب  هک  دـش  هتـسناد  دـش ، هدینـش  هک  یاهنافرـسم  یاھیراطفا  لباقم  رد  تسا -  یاهتـسیاش  راـک  رایـسب  هک  روشک -  یاھرھـش  رتشیب  رد  دوب 

رد ار  دوخ  تکرح ، نیا  اب  لمع ، نیا  اب  نادنمتسم ، ارقف و  هب  یحور  یکیدزن  یارب  دنوشب  یاهلیسو  ناضمر  هام  رد  هکنیا  یاج  هب  دنھدیم و  ماجنا  هنافرسم  لمع  تاکرح و 

فارسا تسین ؛ عونمم  اھنیا  عرـش  رد  هن ، تسا ؛ عونمم  راک  نیا  درک ، فرـصم  یعوبطم  یاذغ  یـسک  راطفا ، رد  رگا  هک  میئوگب  میھاوخیمن  دننکیم . قرغ  ینامـسج  تاذل 

، دنھدب یراطفا  دـنھاوخیم  هک  یناسک  هک  رتھب  هچ  تسا . عونمم  دریگیم ، ماجنا  سلاجم  روجنیا  رد  یھاگ  هک  یناوارف  شاپوتخیر  تسا ، عونمم  یورهدایز  تسا ، عونمم 

لذب و اب  ناگیار و  یاھهرفـس  نیا  رد  دـننک ، هدافتـسا  یراطفا  زا  دـنلیام  هک  ار  یناسک  ار و  نارذـگھر  ار ، مدرم  هک  دـنھدب ؛ یراطفا  تسا ، هدـش  جـئار  هک  یتنـس  نیمھ  اب 

. دنھدیم یراطفا  اھهینیسح ، رد  اھنابایخ ، رد  اھهچوک ، رد  یتسدهداشگ ، ششخب و 

رطف  / ٠٧/١٣٩٣/٠۵ دیعس  دیع  زامن  ىاھهبطخ 

هداس ىراطفا  تروصھب  ىمومع و  تروصھب  مدرم  ماعطا  درکیم ، هدـھاشم  ىعامتجا  ىمدرم و  ىمومع و  ىـصخش و  لامعا  نیا  نایم  رد  ناضمر ، هام  نیا  رد  ناسنا  هچنآ 

رد ناگدنوشتفایـض  تیمک  دـننک ، مک  ار  راطفا  تافیرـشت  هک  دـش  شھاوخ  نامزیزع  مدرم  زا  هتـشذگ  لاس  تسا . هدـش  جـیر  هللادـمحب  هک  دوب  ام  مدرم  نیب  رد  ىناـگمھ  و 

دوب نیا  ىھدنھدناشن  دیسر ، ام  هب  هک  ىیاھربخ  روشک ، ىاج  ىاج  رد  اھھینیسح ، رد  اھنابایخ ، رد  سدقم ، زکارم  رد  ىمومع ، زکارم  رد  لاسما  دنھدب ؛ شیازفا  ار  راطفا 

 - دراذگیم ریثات  ىمالـسا  ىگدنز  کبـس  هب  نداد  لکـش  رد  هک  ار -  اھزیچ  روجنیا  هک  تسا  نیا  ریقح  نیا  ىھیـصوت  دـناھداد . هعـسوت  ار  راک  نیا  دـناھدرک و  تمھ  مدرم  هک 

. دیھدب هعسوت  رتشیب  هچرھ 

رطف  / ١۶/٠۴/١٣٩۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

ناتسآ لثم  هفرشم  دھاشم  زا  یضعب  رد  هتبلا  مرادن ، ینشور  شرازگ  اھناتسرھش  زا  زونھ  هدنب   - نارھت رد  صوصخب  لاسما  هک  دوب  یرگید  یهدیدپ  یمدرم  یاھیراطفا 

هب دندرکیم و  نھپ  یراطفا  یهرفس  مدرم  اھهچوک ، زا  یرایسب  رد  اھهلحم ، رد  اھنابایخ ، رد  اھدجـسم ، رد  اھهینیـسح ، رد  دوب - رازگرب  یمومع  یاھیراطفا  یوضر ، سدق 

هب مدرم  تمدـخ  تیونعم و  هب  تدارا  هقالع و  همھنیا  افاصنا  دـندروآ ؛ نم  یارب  ار  اھنآ  یاھـسکع  اـھریوصت و  دنتـسشنیم ؛ مھ  مدرم  دـندرکیم ، فراـعت  یراـطفا  نارذـگھر 

ابیرقت هک  نارھت  رد  رگید ؛ یاھلاس  زا  رتشیب  لاسما  دوب ، هتـشذگ  یاھلاس  زا  هتبلا ] [ ؛ دش جـیار  لاسما  هک  دوب  ییاھراک  وزج  نیا  دـھدیم . رارق  ریثات  تحت  ار  ناسنا  مدرم ،

هنافرتم هنافرسم و  یاھندادیراطفا  نآ  لباقم  رد  نیا  مرادن . ینـشور  قیقد و  عالطا  هتبلا  هدنب  هک  تسھ  هدعاقلایلع  مھ  اھناتـسرھش  زا  یرایـسب  رد  تسا ، ریگهمھ 

اھلتھ رد  درادن ؛ یھجو  چیھ  هک  دوشیم  هداد  ماظن  لوئـسم  یاھهاگتـسد  زا  یـضعب  یوس  زا  یھاگ  هک ] ، ] راطفا قحتـسم  دارفا  هب  هن  مھ  نآ  جرخرپ ، یاھیراطفا  تسا ؛

مھ ار  ناشدوخ  مسا  دندوب ، هداتفا  هار  یاهدع  تسا . اھنآ  راک  لباقم  رد  یمدرم  راک  نیا  دنرادن . مھ  یراطفا  نیا  هب  یجایتحا  چیھ  هک  یناسک  دـننکیم ، عمج  ار  یتیعمج 

ریوصت و دندرک و  شرازگ  ام  یارب  ار  یددـعتم  یاھهنومن  هک  دـندربیم  مدرم  یاھهناخ  رد  یراطفا  و  تسا - یقیقح  مسا  کی  هک  « - قشاع یاھنادرگهچوک   » دـندوب هتـشاذگ 

. تسا یاهدنزرا  رایسب  یاھراک  اھنیا  تسا ، یگرزب  رایسب  یاھراک  اھنیا  نداد .]  ] راطفا اھهناخ  رد  دندروآ ؛ سکع 

رطف  / ٠۵/٠۴/١٣٩۶ دیع  زامن  یاھهبطخ 

رد هچ  دـجاسم ، رد  هچ  ار  یمدرم  یهداس  راـطفا  یاھهرفـس  هک  تسا  هداـتفا  هار  مدرم  نیب  تسا  لاـس  دـنچ  هک  یمـسر  نیا  رباـعم ؛ رد  دـجاسم و  رد  راـطفا  یاـھهرفس 

. تشاد دوجو  یسوسحم  روطهب  هللادمحب  مھ  لاسما  هک  تسا  یبوخ  تنس  بوخ و  تداع  رایسب  دنھدیم ، راطفا  دننکیم و  هدرتسگ  اھنابایخ  رد  هچ  اھهچوک و 

« هداس يراطفا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رطف  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

دنزادنایم و شرف  اھریـسم  رد  اھهچوک ، رد  اھنابایخ ، رد  دجاسم ، رد  تسا ؛ هدش  لومعم  مدرم  نیب  رد  هللادـمحب  هک  تسا  لاس  دـنچ  هک  یتنـس  مدرم ؛ هب  نداد  یراطفا 

هقباسم نیا  رد  تفرـشیپ  نیا ، دوب ؛ رتقنوررپ  دوب ، رتشیب  هتـشذگ  یاھلاس  زا  لاسما  اھنیا  دـننکیم . میـسقت  مدرم  نیب  ار  یراطفا  یاھهتـسب  ای  دـنھدیم  هداـس  یراـطفا 

. تسا

رطف  / ١٣٩٨/٠٣/١۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

هک هداـس  یاـھراطفا  هب  تسا . شیازفا  هب  ور  روشک  رد  زورهبزور  هللادـمحب  هک  تسا  یایمدرم  شیارگ  مدرم و  هب  کـمک  یور  لاـس ، همھ  لاـسما و  ناـضمر  هاـم  رگید  یور 

دندرک و نھپ  ار  راطفا  یاھهرفس  رھش  گرزب  یاھنادیم  رد  اضعب  اھهچوک ، رد  یتح  اھنابایخ ، رد  اھهینیسح ، رد  دجاسم ، رد  دندرک ؛ لابقا  مدرم  هللادمحب  دوب ، هدش  هیـصوت 

ییاج کی  رد  مھ  دعب  دننک . تکرـش  یعمجهتـسد  یمومع و  یاھراطفا  نیا  رد  دنتـسناوت  دنتـشاد ، یمک  تعاضب  هک  یناسک  یتح  نوگانوگ ، دارفا  دـندرک ؛ تکرـش  مدرم 

هک تسا  یگرزب  یاھراک  اھنیا  دش . فرص  راطفا  هار  رد  دش و  عمج  راطفا  یارب  ناموت ]  ] اھدرایلیم دندرک ، کمک  راطفا  یارب  دندرک و  لابقتسا  مدرم  دش ، هداد  راطفا  ناوخارف 

. تسا هعسوت  هب  ور  کرابم ، یمالسا  تاداع  تروص  هب  ام  مدرم  نایم  رد  هللادمحب 

« هداس يراطفا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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