
نافعضتسم  / ١٣۶٠/٠٩/٠۵ جیسب  لیکشت  زورلاس  نیمود  تبسانمهب  مایپ 

بالقنا مالسا و  هب  کمک  هار  رد  دنتسھ  نافعضتسم  جیسب  یاضعا  ناگدنھد و  لیکشت  هک  ار  ام  یبالقنا  تلم  مھاوخیم  گرزب  یادخ  زا  جیسب  لیکشت  زورلاس  نیمود  رد 

یمالـسا و یهیلاع  قـالخا  هاـگیلجت  نافعـضتسم  جیـسب  هک  مراد  وزرآ  درگنیم ؛ مارتحا  یگتفیـش و  اـب  یبـالقنا  یاـھداھن  تاـمحز  هب  هک  یردارب  ناونعب  دـنادرگب و  قفوم 

. دوب دھاوخ  زین  نینچ  هک  منادیم  دشاب و  ادخ  قلخ  یعقاو  نارازگتمدخ  ادخ و  یقیقح  ناقشاع  هاگداعیم 

١٣۶٨/٠۴/٢٢ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  مسارم  ىجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

ندشن میلست  تدحو و  یگناگی و  توق و  تزع و  یعامتجا و  تلادع  یقالخا و  لیاضف  ملع و  دننام  یرشب ، تالامک  عاونا  هب  ار  دوخ  ناوریپ  نآرق ، یهمیرک  تایآ  مالسا و  هک 

نیا هکلب  تسین ؛ یفداصت  ای  یعیبط  عضو  ناھج ، رـسارس  مالـسا و  یایند  رد  نیملـسم  ینونک  عضو  هک  دـیمھف  دوشیم  ینـشورب  دـنھدیم . قوس  اھلیمحت  لباقم  رد 

. دناهدرک لیمحت  ناناملسم  رب  ار  طیارش 

١٣۶٨/١٠/٢۶ /  ( اھیلع مالس ا   ) ارھز همطاف  ترضح  دالیم  تبسانمهب  کشزپ  ناوناب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ار  شدوخ  یهقباسم  شالت و  رفن ، کی  مھس  دح  رد  ىرفن  رھ  هک  دننک  ادیپ  تصرف  دیابیم  دنرداق و  ىرـشب  ملاس  یهعماج  رھ  رد  نانز  هک  میدقتعم  نز  یهلئـسم  رد  ام 

ناسنا درف  رھ  شنیرفآ  زا  فدھ  تسین . ىتوافت  چیھ  درم  نز و  نایم  تھج ، نیا  زا  و  دریگب ؛ هدھع  هب  ناھج  نیا  یهرادا  ىگدنزاس و  ىعامتجا و  ىملع و  ىاھتفرـشیپ  راک 

لیاضف نآ  هب  دـناوتیم  رـشب  درف  کی  ناسنا و  کی  هک  ىلیاضف  نیرتشیب  زا  ندرب  هرھب  ىرـشب و  لاـمک  هب  ندیـسر  ىنعی  تیرـشب ، شنیرفآ  زا  فدـھ  ناـمھ  زا  تسا  تراـبع 

. تسا ناشیا  زا  دعب  یهجرد  رد  خیرات  گرزب  نانز  رگید  لوا و  یهجرد  رد  اھیلع ) مالس ا   ) ارھز یهمطاف  مھ  نآ  یهناشن  تسین . درم  نز و  نیب  ىقرف  و  دوشب . هتسارآ 

ناضمر  / ١٣۶٩/٠١/٣٠ کرابم  هام  موسوتسیب  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  ینارنخس 

تسا رتبجاو  رتیروف و  رتنیگنس و  فیلکت  اھنیا ، هب  تبسن  هتبلا  هک  دنراد -  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  یتیلووسم  هک  یناسک  هچ  اھرشق ، یهمھ  یمالسا ، یروھمج  رد 

ربکت و حور  ندودز  عضاوت ، ار -  تیـصوصخ  کـی  نیمھ  دـننک  یعـس  رگا  دنـشکیمن ، کدـی  ار  یرھاـظ  یراـبتعا  لغـش و  بصنم و  تمـس و  هک  هعماـج  یلومعم  مدرم  هچ  - 

نیا دیاب  دش . دھاوخ  یمالـسا  اتقیقح  یهعماج  هعماج ، دش و  دـھاوخ  لح  تالکـشم  زا  یرایـسب  دـنروآ ، دوجو  هب  ناشدوخ  رد  تسا -  نایغط  بجوم  هک  ولع ، العتـسا و 

فرح زا  ام  فرح  میرتالاب ، نارگید  زا  اـم  هک  دـیوگب  اـم  هب  میاد  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  امـش  نم و  نورد  هک  ییهسوسو  ساـسحا و  نآ  میتسھ ؟ هچ  رظتنم  مینکب ؛ ار  اـھراک 

رگا درب . نیب  زا  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  رد  زیچ  همھ  نتـسسگ  فالتخا و  داسف و  بجوم  نیا ، تسا ؛ رتشیب  نارگید  ناش  زا  ام  ناش  تسا ، رتلوبق  لـباق  نارگید 

دش و دھاوخ  داجیا  یرتشیب  رتھب و  تدحو  زورهبزور ، دمآ و  دھاوخ  دوجو  هب  یراکمھ  یردارب و  میدرب ، نیب  زا  هعماج  نحص  رد  نامدوخ و  دوجو  رد  ار  یناطیش  تفص  نیا  ام 

. دروآ دھاوخ  تسد  هب  ار  شدوخ  یمالسا  یھلا و  مایتلا  هعماج ،

مدرم  / ١٣٧٠/٠٨/٠١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زونھ دندرک ؛ هدافتسا  وس  مھ  رنھ  زا  ام ، تزع  فرـش و  ناریا و  مالـسا و  نانمـشد  هنافـساتم  تسا . لئاسم  نیمھ  میھافم و  نیمھ  ساکعنا  یارب  هلیـسو  نیرتھب  رنھ ،

یونعم و لیاضف  قیاقح و  ندرب  نیب  زا  تلیضف ، ندیبوک  یارب  یرازبا  ناونع  هب  رنھ ، یاھهبعش  یهیقب  شیامن و  ملیف و  ناتساد و  یشاقن و  رعـش و  زا  دننکیم . دنراد  مھ 

زا یمالسا  یهعماج  بالقنا و  رگا  ناناوج . امش  دنک ؟ ناربج  ار  نیا  دیاب  یسک  هچ  دننکیم . هدافتسا  وس  یدام ، ترشع  شیع و  یرگیدام و  هب  نداد  قوس  و  یمالـسا ،

. دنک رارقرب  طابترا  اھنآ  اب  دناسرب و  شدوخ  نابطاخم  هب  ار  دوخ  یبلق  تانونکم  تسناوت  دھاوخن  دشابن ، رادروخرب  هتسجرب  رخاف و  رنھ 

اروشاع  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

زا دناوتیمن  هک  تسا  راتفرگ  هدولآ و  شدوخ  هک  یسک  دنک . عافد  اھتلیضف  زا  دتسیاب و  دناوتیم  هتـسبن و  یـصخش  عفانم  هب  لد  هتـسبن ، ایند  هب  لد  هک  ینموم  ناوج  نآ 

: متفگ شیپ  یدنچ  اذل ، دنک . عافد  دناوتیم  یمالـسا  یاھـشزرا  لیاضف و  زا  مالـسا ، زا  بالقنا ، زا  ناوج ، نیا  دنک . عافد  دـناوتیم  صالخااب  ناوج  نیا  دـنک ! عافد  اھتلیـضف 

یبالقنا و تیلووسم  زورما  تسامش . یعرش  تیلووسم  نیا ، تسا . بجاو  نیا ، دینک . رکنم  زا  یھن  منکیم : ضرع  مھ  نآلا  دننک ». رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  همھ  »

. تسھ مھ  امش  یسایس 

ىمالسا  / ١٣٧٢/٠٣/٠٨ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ىـسفن دـنع  هنطاـب  هلذ  ىل  تثدـحا  ـالا  ارھاـظ  ازع  ىل  ثدـحتال  و   » هـک دـھاوخىم  وا  زا  هـیرگ  اـب  دـنکىم و  عرـضت  لاـعتم  ىادـخ  هـب  ناـسنا  قـالخالامراکم ،»  » ىاـعد رد 

: ای نک . لیلذ  ارم  مدوخ ، سفن  شیپ  نطاب و  رد  هزادـنا  نامھ  هب  ىدرک ، زیزع  ارم  مدرم  مشچ  شیپ  ىدروآ و  دوجو  هب  نم  رھاظ  رد  ىتزع  رگا  اراـگدرورپ ! ىنعی  (.« ١) اھردقب

زا ىرگید ، ترابع  رد  ای  روایب . نییاپ  هجرد  کی  مدوخ  سفن  شیپ  ىدرب ، الاب  مدرم  دزن  هجرد  کی  ارم  رگا  اھلثم ». ىـسفن  دـنع  ىنتططح  ـالا  هجرد  ساـنلا  ىف  ىنعفرتـال  «و 

. نکم ماىھاوخدوخ  راچد  و  نک ، زیزع  ارم  ربکلاب ». ىنیلتبتال  ىنزعا و  و   » هک دھاوخىم  لاعتم  ىادخ 

اب دشابن ، هارمھ  ربک  اب  دشابن ، هارمھ  ىھاوخدوخ  اب  دیاب  تزع ، نیا  اما  تسا ؛ تزع  بلاط  زیزع و  نموم ، تسا . هیف  بوغرم  زیچ  کی  تزع ، ىمالـسا ، گنھرف  فرع و  رد 

نیا هب  هک  متسھ  نیا  جاتحم  امش  زا  شیب  مدوخ  هدنب ، مینک و  هجوت  دیاب  همھ  تسا . هیـضق  ساسا  نیا ، دشابن . هارمھ  اھفارحنا  عاونا  اب  دشابن ، هارمھ  مدرم  ندرک  تیذا 

دناهدروآ و ار  امـش  مدرم  دیاهدش و  باختنا  ناتدوخ  مدرم  فرط  زا  امـش  زا  کی  رھ  ىھلا ، لضفت  اب  هک  لاح  دیـشاب ، بظاوم  دیاب  دنک . مکمک  لاعتم  ىادـخ  منک و  هجوت  انعم 

لاعتم ىادخ  هب  دیاب  نیا ، زا  ددرگ . لابو  رزو و  ىارب  ىاهلیسو  هتساوخان ، ىادخ  هک  دوش  ىروط  ادابم  دناهدناشن ، تسا  راختفا  فرش و  هاگیاج  کی  هک  ىگدنیامن  ىسرک  رب 

. میسرتب نیا  زا  دیاب  ىلیخ  میربب . هانپ 

هاپس  / ١٣٧٢/٠٧/٠٧ ییایرد  ییاوھ و  ینیمز ، یاھناگی  کرتشم  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

دتفیب جوم  هب  یلومعم  لکش  هب  هن  اسآهزجعم ؛ لکش  هب  ناسنا  نورد  رد  یناسنا ، لیاضف  جاوم  سونایقا  ات  تسا  مزال  تخـس  یاھالب  نامھ  یرالاس  یدرمگرزب و  لضف و 

اب ار  اھرطخ  یهظحلهظحل  هک  یناناوج  امـش  دـیدنارذگ ؛ ار  ییاھهبرجت  گنج  رد  هک  یناناوج  امـش  دـیدید ؛ ار  گنج  هک  یناناوج  امـش  دـنک . دـشر  ناشتایونعم  اـھناسنا  و 

. دیدرب هرھب  دیدرک و  هدافتسا  تیونعم  نایاپیب  سونایقا  کی  زا  هک  دینادب  دیدرب ، هانپ  ادخ  هب  اھهظحل  نآ  رد  دیدرک و  سح  ناتناوختسا  تشوگ و  تسوپ و 

ماظن  / ١٣٧٣/١٠/١٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک دشاب  رارق  رگا  دشوکب . اھنآ  نیمات  رد  دیاب  تسھ و  تثعب  رد  هک  ار  اھشزرا  نیمھ  ینعی  ار . تثعب  مچرپ  ینعی  تسا . هدرک  دنلب  یمالسا  یروھمج  ار  مالسا  مچرپ  زورما 

ماظن هنالداع و  یماظن  یعامتجا ، ماظن  دیاب  دنک . ادیپ  جاور  راگدرورپ  لباقم  رد  میلست  هملک و  یقیقح  یانعم  هب  دیحوت  دیاب  تسین . مالسا  رگید  نیا  مینک ، افتکا  مسا  هب 

صوصخب دشابن . یریذپذوفن  دشابن ، تیعبت  دشابن ، تیدوبع  میلـست و  ادـخ ، ریغ  هچ  رھ  لباقم  رد  دـشاب . لئاضف  رب  ینتبم  یفطاع و  یناسنا و  یماظن  هعماج ، یقالخا 

، تسا رتکانرطخ  رتالاب و  اھتب  یهمھ  زا  و  تسامـش » سفن  تب  اھتب ، ردام   » هک یناسفن  یاھاوھ  تسا و  کیبنج » نیب  یتلا  کسفن   » نامھ هک  ناسنا  ودع  ادعا  نآ  دیاب 

« يقالخا لئاضف  هب  يگتسارآ   » 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 13هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=24513
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2140
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2250
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2296
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2505
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2627
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19575
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2688
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2735
http://farsi.khamenei.ir


رد هک  دنوش  ییاھناسنا  هب  لیدبت  هرـسکی  اما  دنوش ، هتـشرف  هب  لیدبت  هرـسکی  اھناسنا  هک  مییوگیمن  دشاب . جـیار  سفن ، تب  هلمج  زا  اھتب ، اب  هزرابم  دـیاب  دوش . روھقم 

کی نیا ، تسا . راکزیھرپ  یقتم و  دـنکب ، یاهزرابم  شالت و  نینچ  هک  یاهعماج  رھ  ناسنا و  رھ  دوشیم . هدـیمان  اوقت  هزرابم ، نیا  سفن  دـننکیم . هزرابم  شالت و  هار  نیا 

طوطخ تثعب و  یاوتحم  املـسم  میدرک . ضرع  ار  شدروم  راھچ  هس  ام  هک  تسا  ییاھـشزرا  ناکرا و  دقاف  هک  دـیآیم  باسح  هب  ییایند  تیلھاج  یایند  تسا . هیـضق  دـعب 

تسا و یھت  هراـشا ، دروم  یاھـشزرا  زا  هک  تسا  یاهعماـج  یلھاـج  یهعماـج  تسا . دروم  راـھچ  هس  زا  شیب  ییاھـشزرا  ناـکرا و  یاراد  یمالـسا ، یهعماـج  یـساسا 

یهعماج لباقم  رد  مینک  لایخ  رگا  تسا  طلغ  درک ؟ دروخرب  دـیاب  هنوگچ  یلھاج -  یهعماج  لباقم -  یهطقن  نیا  اب  لاح  دراد . رارق  یمالـسا  هعماج  لـباقم  یهطقن  تسرد 

جاتحم هک  ییایند  هب  ار  اھـشزرا  ینعی  دـشاب . هنازوسلد  دروخرب  دـیاب  اـم  دروخرب  هن . میـشاب ؛ هتـشاد  هنامـصخ  دروخرب  دـیاب  میتسھ  یمالـسا  یهعماـج  هک  اـم  یلھاـج ،

ینمشد مینک . لقتنم  لباقم  یهطقن  هب  ار  اھنآ  میتسھ ، اھشزرا  نیا  زا  رادروخرب  هللااشنا  نامدوخ  رگا  دعب  تسا . لوا  مدق  نیا  مینک . یفرعم  تسا ، یمالـسا  یاھـشزرا 

اھنآ دنایمالسا . ماظن  نورد  رد  لوحت  لدبت و  نیا  عنام  دنلاقتنا و  لقن و  نیا  عنام  دنلدابت ، نیا  عنام  هک  تسا  یناسک  هب  تبـسن  دراد ، دوجو  مالـسا  رد  هک  یایرگهزیتس  و 

. تسا دنمزاین  یمالسا  مایپ  هب  زورما  هک  تسا  ییایند  ایند ، نکل  دنکیم . زیمآهضراعم  دروخرب  مالسا  اعبط  ضراعم ، اب  دنضراعم و  هک  دنتسھ 

نارادساپ  / ١٠/٠۵/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رھ هب  تسا و  هتفرگ  ار  ایند  فراعم ، نیمھ  زورما  دـش و  رارکت  اھنیا  یهلیـسو  هب  هک  دوب  ینید  یاھـشزرا  لیاضف و  دـیحوت و  یهملک  رخآ -  ات  لوا  زا  اـیبنا -  فراـعم  موادـت  زار 

نب یـسیع  دندرک و  رجز  همھ  نآ  ار  یـسوم  دندرک . عمق  علق و  یدودعم -  دادـعت  زج  هب  ار -  ایبنا  همھ  ابیرقت  هک  یلاح  رد  دـینیبیم ؛ ار  ایبنا  فراعم  دـینک ، هاگن  هکنآ  یاج 

. تسا یقاب  زورما  ات  ناشفراعم  اما  دنداد ؛ رارق  راشف  بیقعت و  دروم  روط  نآ  ار  میرم 

لاس ١٣٧۶  / ٠١/٠١/١٣٧۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

کی یارب  لاس  کی  یکرابم  هتبلا  دـشاب . یکین  لاس  هملک  یقیقح  یاـنعم  هب  کراـبم و  لاـس  اـم  تلم  یارب  دوشیم ، زاـغآ  یزور  نینچ  اـب  هک  دـیدج  لاـس  نیا  مراودـیما 

دناوتب رگا  دروآ ؛ دوجو  هب  دوخ  رد  یقالخا  لوحت  کی  دـناوتب  یتلم  رگا  دـنراد . یرتشیب  تیمھا  یونعم  یاـھهبنج  یھاـگ  تسین ؛ لاـس  نآ  یداـم  یاـھهبنج  هب  طـقف  تلم ،

یلم و دایعا  هچ  دایعا -  نداد  رارق  اساسا  دیاش  تسا . دیع  تلم  نآ  یارب  اتقیقح  دزاس ، هتـسارآ  یقالخا  لیاضف  هب  ار  دوخ  دنک و  یزاسکاپ  دوخ  نورد  زا  ار  یقالخا  لیاذر 

. تساھناسنا نورد  رد  یتالوحت  نینچ  داجیا  یارب  یبھذم -  ینید و  دایعا  هچ 

هب عوشخ و  روضح و  رکذ و  هب  هجوت  تدابع ، نید و  هب  لابقا  تایونعم ، هب  لابقا  دـناهدرک . یدایز  یاھتفرـشیپ  یونعم ، ظاحل  زا  اـم  تلم  ریخا ، یاـھلاس  نیا  رد  هناتخبـشوخ 

تفگ دوشب  دـیاش  تسین . نیا  طقف  یقالخا ، لوحت  یلو  تسا ؛ هدـش  عیاش  جـیار و  نامناناوج  صوصخب  ام ؛ تلم  نیب  رد  راگدرورپ  هب  برقت  قح و  تعاط  هب  هزور و  زاـمن و 

اھراک یهمھ  اـھنآ  یارب  هک  دنتـسھ  ناـناوج  لوا  لووسم  لوا و  بطاـخم  مھ  یقـالخا  لوحت  باـب  رد  تھج ، نیمھ  هب  تسھ و  مھ  رتراوشد  تلم ، یارب  یقـالخا  لوحت  هک 

هک ینارگ  یاھدـنب  هب  ایند ؛ یاـھیگدولآ  فراـخز و  هب  ناـنآ  یگدولآ  تسا . هدروخنتسد  ملاـس و  ناـنآ ، یاـھترطف  تسا و  ینارون  ناـناوج ، یاـھلد  تسا . رتتحار  رتناـسآ و 

هتبلا تـسا . رتناـسآ  ناـناوج  رد  یقـالخا  لوـحت  اذـل  تـسا ؛ رتـمک  یلیخ  دـنزیم ، ناـسنا  یاـپ  رب  اـھزیچ  نـیا  یبـلط و  تردـق  یبلطهاـج و  یتسودــلام و  یتسودــلوپ و 

، تشز قالخا  رھ  ار -  یقالخا  تلیذر  رھ  ناسنا  هکنیا  ینعی  یقالخا ، لوحت  دنـشاب . سویام  ناشدوخ  رد  یقالخا  لوحت  ناـکما  زا  دـیابن  مھ  اـھلاسمک  هکلب  اـھلاسنایم ،

یاهعماج رد  دنک . هتسارآ  یقالخا ، یاھییابیز  لیاضف و  هب  ار  نتشیوخ  دراذگب و  رانک  تسا -  ناسنا  دوخ  یگدنامبقع  ای  نارگید  رازآ  بجوم  هک  یدنسپان  دب و  یهیحور  رھ 

یاراد یناسک  رگا  دنربن ؛ راک  هب  نارگید  راک  رد  هعدخ  نارگید و  اب  بلقت  نارگید و  یارب  هئطوت  هار  رد  ار  رکف  نآ  دنرکف ، بحاص  یناسک  رگا  دشابن ، هنیک  یلددـب و  دـقح و  هک 

هاوخریخ رگیدـکی  هب  تبـسن  هعماـج ، کـی  رد  ناـسنا  دارفا  یهمھ  هکلب  دـنربن ؛ راـک  هب  مدرم  نانمـشد  هب  ندرک  کـمک  مدرم و  هب  ندز  ررـض  هار  رد  ار  نآ  دـنتامولعم ، داوس و 

نیا دنھاوخن . ار  زیچ  همھ  هب  نتفای  تسد  دنھدن و  ناماسورس  ار  دوخ  یگدنز  نارگید ، یدوبان  یاھب  هب  دنشاب ، هتشادن  دسح  دقح و  مھ  هب  دنزرون ، هنیک  مھ  هب  دنشاب ،

. تسا هیضق  لقادح  تسا و  یقالخا  لوحت 

نامھ یمالسا -  تایقلخ  رگا  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  ندروخ  مدرم  لام  دشابن ؛ هارمھ  نانآ  هب  تبـسن  ندوب  انتعایب  اب  نامورحم  هب  تبـسن  ندرک  لمع  دب  هک  یاهعماج  رد 

لھا دنشاب ؛ تماقتـسا  ربص و  لھا  مدرم  دنک ؛ ادیپ  جاور  تسا -  لقع  دونج  تایاور ، ریبعت  هب  هک  ییاھزیچ  نامھ  تسا ، تلیـضف  ناسنا  کی  یارب  مالـسا  رد  هک  ییاھزیچ 

؛ دشاب هتـشاد  دوجو  تعانق  هعماج  تشونرـس  هب  تبـسن  دنـشابن ؛ توافتیب  رگیدکی  لاوحا  هب  تبـسن  دنـشابن ؛ نیبدب  رگیدـکی  هب  تبـسن  دنـشاب ، ملح  عضاوت و  لکوت و 

. دوـشیم لیدـبت  ناتـسلگ  تشھب و  هب  هعماـج  نیا  دـشابن ، یداـم  روـما  رد  یبـلط  نوزفا  صرح و  زا  یناـشن  دـشابن و  اـھزیچ  نیا  شاـپ و  تخیر و  فارـسا و  یورهداـیز و 

. تسا هدرک  ناشیرپ  ایند  رد  زورما  ار  تیناسنا  هک  تسا  تایقالخا  زا  یتسدیھت  تساھزیچ . نیا  هتفرشیپ ، دنمتورث و  یاھروشک  یتح  ایند ، مدرم  زورما  یراتفرگ 

بلاغ تسا و  هدنام  رانک  رب  یناھج  یناشیرپ  نیا  زا  یرادقم  هللادـمحب  دراد ، دوجو  وا  رد  هک  یقالخا  لیاضف  تکرب  هب  دوخ و  نھک  ننـس  تکرب  هب  مالـسا ، تکرب  هب  ام  تلم 

یدایز یاھدوبمک  تسھ ، ام  رد  یدایز  یاھصقن  هن . میراد ؛ یقالخا  لامک  ام  هک  تسین  نآ  یانعم  هب  نیا  هتبلا  دنراد . ار  یتازایتما  مالـسا ، تکرب  هب  زین  ناملـسم  یاھتلم 

البق هک  ار  یدنسپان  لاصخ  نامھ  رگید و  یاھناسنا  هب  تبسن  ییوجهناھب  یگلصوحیب ، یدیمون ، یلبنت ، مینک . فرطرب  ناربج و  ار  اھدوبمک  نیا  دیاب  هک  دراد  دوجو  ام  رد 

. تسا تدھاجم  هزرابم و  کی  نیا ، میزیرب . رود  دیاب  تسھ ، ام  رد  مادک  رھ  مدرک ، هراشا 

نویناحور  / ١٣٧٨/٠١/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

قـالخا تلیـضف و  هب  ار  اـھنآ  دـیھد ؛ میلعت  اـھنآ  هب  ار  هتـساریپ  حیحـص و  نید  دـینک ؛ قـیوشت  نید  نتفرگارف  هب  ار  مدرم  دـینک ؛ نشور  ار  مدرم  نـھذ  دـینک ؛ تیادـھ  ار  مدرم 

راذنا دینک -  راذنا  دیناسرتب ؛ یھلا  خزود  زا  ادخ ، رھق  زا  ادخ ، باذع  زا  دینک ؛ هظعوم  ار  مدرم  دیروآ ؛ دوجو  هب  اھنآ  رد  ار  یقالخا  تلیضف  نابز ، لمع و  اب  دینک ؛ انشآ  یمالسا 

ناھج یـساسا  لئاسم  اب  ار  اھنآ  دـیھد ؛ تراـشب  ار  نیلماـع  نیـصلخم و  نیحلاـص و  نینموم و  دـیھد ؛ هدژم  یھلا  تمحر  هب  ار  اـھنآ  دوشن -  شومارف  دراد ؛ یمھم  مھس 

. دینک انشآ  روشک  یساسا  لئاسم  اب  مالسا و 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

ناریا یمالسا  یروھمج  مرتحم  تسایر  یمتاخ -  یاقآ  بانج 

یساسا نوناق  مھد  دصکی و  لصا  ربارب  موس  یهلاسجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  هادفانحاورا )  ) مظعالاهللاهیقب ترضح  تاھجوت  ناحبس و  دنوادخ  تیانع  لضف و  هب  کنیا 

تدم رد  هک  یللملانیب  رابتعا  تزع و  شیازفا  یداصتقا ، هافر  تینما و  یگنھرف ، یملع و  ینید و  اقترا  یعامتجا ، تلادع  رارقتـسا  فدھ : اب  اھتـسایس  نیا  ددرگیم . غالبا 

تفرـشیپ و یارب  یققحت  لـباق  نیتـم و  بوچراـھچ  هیاـپ و  دـناوتیم  هدـش و  میظنت  مدرم  تکراـشم  روـضح و  رب  دـکوم  رارـصا  اـب  تسا ، رادروـخرب  تیوـلوا  زا  موـس  یهماـنرب 

... هللااشنا دشاب ، روشک  یهعسوت 

یگنھرف

« يقالخا لئاضف  هب  يگتسارآ   » 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 13هاگياپ  هحفص 2 
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. هناگیب یگنھرف  مجاھت  اب  یهلباقم  و  یمالسا ، بالقنا  یاھشزرا  یلمع  یرکف و  میکحت  و  ینآرق ، ینید و  تریصب  تفرعم و  هب  ندیشخبقمع  التعا و  - ١٧

نآ شقن  ندرکهتـسجرب  و  اـھیزیرهمانرب ، اھیراذگتـسایس و  یهـمھ  رد  هیلعاـھمحر  ینیمخماـما  ترـضح  یـسایس  ینید و  یهشیدـنا  نتـشادھاگن  ناـیامن  هدـنز و  - ١٨

. یساسا رایعم  کی  ناونعب 

یبالقنا یمالسا و  یاھشزرا  هب  یگدنزاس  طیحم  روشک و  هعماج و  یامیس  یگتسارآ  تیاعر  - ١٩

یلک یاھتسایس  ققحت  حیحص و  یناسرعالطا  یقالخا و  لئاضف  اھیھاگآ و  دشر  یمومع و  یاضف  یزاسملاس  تمـسهب  امیـسوادص  صوصخب  اھهناسر  یھدتھج  - ٢٠

هعسوت همانرب 

. روشک یروانف  یملع و  ناوت  ندربالاب  و  شھوژپ ، رما  تیوقت  و  یملع ، یروآون  تیقالخ و  قیوشت  اھدادعتسا ، ییافوکش  شرورپ و  هب  هجوت  - ٢١

نانآ و هب  هیلعاھمحر  ینیمخماما  یرکف  یـسایس و  ینابم  تیـصخش و  نییبت  نایناھج و  هب  یمالـسا  ناریا  مالـسا و  یـالاو  یاھـشزرا  گـنھرف و  جـیورت  یفرعم و  - ٢٢

ناـنآ یماـکان  اـی  تیقفوـم  هب  هک  یتاـکن  ییاسانـش  هعـسوت و  یهماـنرب  رد  دـنراد -  اـم  اـب  یرتـشیب  تاـکرتشم  هک  ییاـھروشک  هژیوـب  اـھروشک -  رگید  یهبرجت  هـب  هجوـت 

. تساهدیماجنا

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

ار اھنآ  یناشفا و  وترپ  مدرم  نھذ  لمع و  لد و  رب  هک  تسا  یھلا  تیادـھ  رون  ینآرق و  نیناوق  یھلا و  سدـقم  ماکحا  بوچراچ ، نیا  هک  تسا  نیا  رد  یمالـسا  ماظن  زاـیتما 

هدـش هتفرگ  هدـیدان  یبرغ -  یاھماظن  رد  صوصخب  ایند -  جـیار  یـسایس  یاھماظن  رد  هک  تسا  یمھم  رایـسب  لـئاسم  زا  یکی  مدرم  تیادـھ  یهلاـسم  دـنکیم . تیادـھ 

لیاـضف تھج  رد  مدرم  تساوـخ  هک  دوـشب  یراـک  تلیـضف ، یاھهمـشچرس  هب  مدرم  ییاـمنھار  تسرد و  تیبرت  میلعت و  رثا  رب  هک  تسا  نیا  مدرم  تیادـھ  یاـنعم  تـسا .

. دوش رود  مدرم  باختنا  قفا  زا  ددرگیم ، حرطم  مدرم  تساوخ  ارآ و  مان  هب  یھاگ  هک  یاهدننک  دساف  یاھسوھ  دشاب و  یقالخا 

نویولع  / ١٣٨٠/٠٨/٢١ یگنھرف  یمزر -  یودرا  رد  هدننکتکرش  یجیسب  یاھورین  عمج  رد  تانایب 

هک دـنکیمن  افتکا  نیا  هب  طـقف  یمالـسا  ماـظن  دـشاب . تیونعم  هب  لـیم  تلادـع و  یهماـقا  قح ، یهماـقا  فورعم ، یاـضف  نآ ، یمومع  یاـضف  هک  دراد  جاـیتحا  روشک  زورما 

، یمالـسا قالخا  رارقتـسا  ینید ، حور  یهماقا  فورعم ، یهماقا  هفیظو ، نیا  راـنک  رد  اـما  تسوا ؛ یمتح  فیاـظو  زا  یکی  نیا  دـنک . داـبآ  ار  مدرم  یداـم  یداـصتقا و  یگدـنز 

تلذ یتسـس و  یتسپ و  هب  نت  تلم  کی  هک  دوش  نآ  زا  عنام  هک  یاهیحور  لالقتـسا -  تزع و  حور  یاـیحا  تلم و  داـحآ  یهمھ  ناـیم  رد  تیمیمـص  یردارب و  حور  رارقتـسا 

تشاذـگیم و رثا  دـندشیم ، ورهبور  وا  اب  هک  یمدرم  کـیاکی  یور  رب  یتساـخرب ، تسـشن و  رھ  رد  مالـسا  ناـشلامیظع  ربمغیپ  تسا . یمالـسا  فیاـظو  وزج  زین  دـھد - 

. تسا ملاع  تالوحت  یهمھ  ساسا  ناسنا ، لوحت  درکیم . لوحتم  بلقنم و  یدرف ، تیبرت  اب  مھ  یمالسا و  ماظن  رارقتسا  یهیاس  رد  مھ  ار ، اھناسنا 

هب اھتلم  لاوما  تراغ  اھتلم ، رب  اھتردق  طلست  ییوگقحان -  ییوگروز و  ملظ و  تنوشخ و  یاضف  زا  ار  ایند  یبرغ ، نشخ  ندمت  دراد و  دوجو  هطلـس  ملظ و  ایند  رد  رگا  زورما 

ایند رد  درکن  تارج  یسک  دش و  یوزنم  تلیـضف  قالخا و  تیونعم و  یتقو  تسا . یناسنا  قالخا  تیونعم و  یاوزنا  رطاخ  هب  اھنیا  تسا ، هدرک  رپ  یناھج -  زکارم  یهلیـسو 

یوس هب  هار  ندرک  زاب  یارب  روز  لوپ و  نابحاص  دش و  دھاوخ  شزرا  روز ، لوپ و  درک و  دـھاوخ  هبلغ  داسف  رـش و  دـنک ، حرطم  لوا  زارط  یاھـشزرا  ناونع  هب  ار  یقالخا  لیاضف 

ملظ و یاپ  تسد و  ریز  نیطـسلف ، لثم  یتلم  هک  تسا  لاس  اھھد  دراد . دوجو  زورما  هک  دوشیم  یزیچ  نامھ  ایند  درک و  دنھاوخن  هظحالم  ار  یعنام  چیھ  دوخ ، یاھفدھ 

ملظ و ملاظ و  تمدـخ  رد  اـیند  یتاـغیلبت  یاھھاگتـسد  درادـن ! یـساکعنا  اـیند  رد  تمظع ، نیا  هب  تیمولظم  نیا  اـما  دوشیم ؛ لامدـگل  ملاـع  ناراکمتـس  ناراـھق و  متس 

، دناهدرک هضبق  ار  ایند  یرامعتـسا  یاھتردق  هک  یلاس  هاجنپودص  لاس ، دـص  رد  یرگید  گرزب  کچوک و  یایاضق  نیطـسلف ، یهیـضق  لیبق  زا  دـننکیم . راک  ملظ  نیا  یهمادا 

. تسا یوزنم  تیونعم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  میاهدوب . رظان  دھاش و  مشچ  هب  ار  یددعتم  دراوم  ام  دوخ  نامز  رد  هک  دراد  هتشاد و  دوجو 

زا یـشان  رادـتقا  میظع و  تکرح  اب  تسین ؛ نیمات  لباق  یرگهظعوم  عضوم  زا  طقف  قالخا ، مچرپ  نتـشارفارب  درک . دـنلب  ار  قالخا  تیونعم و  مچرپ  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

تکرب هب  نیا  مییوگیم و  نخـس  اھتلم  تیمولظم  تلادـع و  زا  یللملانیب ، یناھج و  میظع  یاھربنم  رد  ام  زورما  تسا . هدـش  هتـشارفارب  اـیند  رد  مچرپ  نیا  مدرم ، روضح 

تکرح نیا  یهناوتشپ  دناوتیم  اھناج  اھمسج و  اھلد و  یقیقح  جیسب  مدرم و  روضح  دوبن . یزیچ  نینچ  یمالسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن 

. تسا جیسب  میظع  تیلووسم  نیا  دشاب . یناھج  میظع 

هھوکود  / ١٣٨١/٠١/٠٩ ناگداپ  رد  تانایب 

دب اما  دندوب ؛ مالسا  ناگرزب  وزج  یضعب  دندوبن ؛ مھ  یکچوک  ای  دب و  نامدرم  اھنآ  دندرکیم . تمالم  یگداتسیا  نیا  رب  ار  وا  هعجارم و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  اھیلیخ 

درک و ربص  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اما  دننک ؛ اھفعـض  نامھ  بولغم  مھ  ار  یلعنبنیـسح  دنتـساوخیم  اذل  دوب . هدـش  بلاغ  اھنآ  رب  یرـشب  یاھفعـض  دـندیمھفیم و 

نیا فرط  هب  یدونـشخ  راختفا و  اب  ار  دوخ  ناوج  هک  یردام  نآ  دـندش . زوریپ  ینورد  یونعم و  یهزرابم  نیا  رد  دـندوب ، نیـسح  ماـما  اـب  هک  یناـسک  کـیاکی  دـشن و  بولغم 

زا هک  هجسوعنبملسم »  » و رھاظمنببیبح »  » لثم ینادرمریپ  درک ؛ هزرابم  داھج و  نادیم  میلست  ار  دوخ  تشذگ و  یگدنز  یرھاظ  تاذل  زا  هک  یناوج  نآ  داتسرف ؛ نادیم 

دیزینبرح  - » تشاد یھاگیاج  نانمشد  نایم  رد  هک  یعاجش  رادرـس  نآ  دندرک ؛ لمحت  ار  یتخـس  دنتـشذگ و  ناشدوخ  یهناخ  مرن  مرگ و  رتسب  یدرمریپ و  نارود  یتحار 

. دندش زوریپ  یونعم  ینطاب و  یهزرابم  نیا  رد  همھ  تسویپ ، یلعنبنیسح  هب  درک و  رظنفرص  هاگیاج  نآ  زا  و  یحایر - »

هبلغ لھج  دونج  رب  ار  لقع  دونج  دنتـسناوت  لھج  دونج  لقع و  دونج  نایم  ییارآفص  رد  دـندش و  زوریپ  یقالخا  لیاذر  لیاضف و  نیب  یونعم  یهزرابم  رد  هک  یناـسک  زور  نآ 

دنتفرگارف و ار  سرد  نآ  ناسنا  رازھ  نارازھ  خیرات ، لوط  رد  هک  دش  بجوم  فرـش ، نادیم  نآ  رد  تماقتـسا  رب  اھنآ  رارـصا  یرادیاپ و  اما  دندوبن ؛ شیب  یکدـنا  یهدـع  دـنھد ،

رد امـش  دـندرک و  یرایبآ  ار  تخرد  نآ  اما  دـشیم ؛ کشخ  خـیرات  رد  تلیـضف  تخرد  دـندرکیمن ، زوریپ  تلیذر  رب  ار  تلیـضف  ناشدوخ  دوجو  رد  اھنآ  رگا  دـنتفر . ار  هار  ناـمھ 

نیمھ دندرک . ینالقع  ینید و  حیحـص  رکفت  شنیب و  تاساسحا و  روھقم  ار  یناسفن  یاھاوھ  زوریپ و  تلیذر  رب  ار  تلیـضف  دوخ  نورد  رد  هک  دیدید  ار  اھیلیخ  ناتدوخ  نامز 

رد زورما  دناهتفرگ ؛ دای  امـش  زا  نارگید  مھ  زورما  تسا . هدوب  اھنآ  زا  رفن  رازھ  اھدـص  اھھد و  دـھاش  روشک ، رـساترس  گنج و  یاھنادـیم  رگید و  یاھناگداپ  هھوکود و  ناگداپ 

رد هچ  امـش -  یرادیاپ  دنتـسین . مک  دـنھد ، هبلغ  دـننک و  زوریپ  لطاب  رب  ار  قح  لطاب ، قح و  ییارآفص  رد  دوخ و  نورد  رد  دنرـضاح  هک  یناسک  نآ  مالـسا  یایند  رـساترس 

تاطابترا نیا  اما  تسا ؛ کیدزن  تاطابترا  یهنامز  ام  یهنامز  درک . تبث  اـم  یهناـمز  رد  ار  اھتلیـضف  نیا  روشک -  نیا  گرزب  یاھـشیامزآ  یهیقب  رد  هچ  سدـقم و  عاـفد  نارود 

رد هک  یرداـم  نیمھ  دـناهتفرگ . داـی  امـش  زا  ار  اـھزیچ  یلیخ  اـیند  مدرم  تسھ . مھ  اـھتلاصا  اـھتیونعم و  دوس  هب  تسین ؛ اھتنطیـش  ناطیـش و  دوس  هب  هشیمھ  کـیدزن 

اھفعض و رثارب  اما  تشاد ؛ ناوج  ریپ و  درم و  نز و  یدامتم ، یاھلاس  نیطسلف  تسا . هنومن  کی  دتـسرفیم ، گنج  نادیم  فرط  هب  دسوبیم و  ار  شدوخ  ناوج  نیطـسلف 

نآ رب  نانمشد  دمآ و  شیپ  شیارب  تیعـضو  نیا  دش و  تلذ  راچد  نیطـسلف  دوش ، زوریپ  لھج  دونج  رب  تسناوتیمن  لقع  دونج  یونعم ، ییارآفص  نادیم  رد  هکنآ  لیلد  هب 

« يقالخا لئاضف  هب  يگتسارآ   » 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 13هاگياپ  هحفص 3 
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نورد رد  یونعم  ییارآفص  رد  درم -  نز و  نیطسلف -  تلم  زورما  تسا ؛ هتساخ  اپهب  نیطسلف  زورما  تسا ؛ یرگید  یهنوگ  هب  نیطسلف ، تیعـضو  زورما  اما  دندش . طلـسم 

. دش دھاوخ  زوریپ  تلم  نیا  و  دنک ؛ زوریپ  دھد و  هبلغ  ار  تیونعم  بناج  تسا  هتسناوت  دوخ 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ماظن یلخاد  تخاس  ماکحتـسا  دنک ، ظفح  یزاسنارحب  رھ  ییوجارجام و  رھ  زواجت ، رھ  یبلطراصحنا ، رھ  یبلطنوزفا ، رھ  لباقم  رد  ار  امـش  روشک  دناوتیم  هک  یلماع 

. دوشیم ماظن  فیعـضت  بجوم  جیردتب  هک  ییاھهنخر  ندش  هتفرگ  هدـنیآ و  هب  ناناوج  دـیما  ماظن ، نالووسم  اب  مدرم  یاھرـشق  داحآ و  نیب  طابترا  تسا  روطنیمھ  تسا .

رد یزیزع  یوجـشناد  هکنیا  دیریگب . یدـج  ار  قیقحت  ملع و  یهلاسم  هاگـشناد ، طیحم  رد  دـیاب  امـش  دریگیم و  ماجنا  دایز  شالت  اب  اھراک  نیا  مدرک ، ضرع  هک  روطنامھ 

یهسلج رد  دنکیم . لاحـشوخ  ارم  دندومن ، حرطم  نایوجـشناد  تساوخرد  هبلاطم و  ناونع  هب  ار  نآ  تسا و  مک  دـنتفگ  دـندرک و  هراشا  تاقیقحت  یهجدوب  هب  دوخ  تبحص 

ملع تفرـشیپ  نودـب  دـشاب . ملع  تفرـشیپ  یملع و  راـک  قـیقحت ، لاـبند  ناوـج ، هک  تسا  بوـخ  یلیخ  نـیا  دـندرکیم . حرطم  ار  نـیمھ  اـقافتا  میدوـب ، هـک  مـھ  دـیتاسا 

اھنآ شرتـسگ  یناـسنا و  لـیاضف  یقیقح ، یاھـشزرا  ـالاو ، یاـھنامرآ  یارب  اـم  دـننکیم . هدافتـسا  ملع  زا  تیرـشب  نانمـشد  یتـح  زورما  درب . شیپ  ار  روـشک  دوـشیمن 

. دورب شیپ  دیاب  میاهدرک ، عورش  هک  یایساسا  یاھراک  دوش . ظفح  دیاب  طابترا  تدحو و  مینک . هدافتسا  ملع  یتاذ  تفارش  ملع و  زا  میریزگان 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هب دنراد ، جایتحا  یرظن  لباقت  تاغیلبت و  هب  اھنآ  تسا . مھم  ردـقچ  اھنآ  رظن  زا  یمالـسا ، یروھمج  اب  اکیرما  یرظن  لباقت  یتاغیلبت و  یاھتیلاعف  شقن  دـینیبب  هجوت ، نیا  اب 

ییاھزیچ اھنیا  دـنراد . جایتحا  یقالخا  یاھیدـنبیاپ  لیاضف و  هب  تبـسن  مدرم  ندرک  داقتعایب  هب  هکنانچمھ  دـنراد ؛ جایتحا  ماـظن  یناـبم  هب  تبـسن  مدرم  ندرک  ناـمیایب 

هتبلا دناهتشاذگ . نیا  یور  ار  دوخ  یورین  همھ  ام  نانمشد  زورما  دلسگیم . مھ  زا  ار  مدرم  ماظن و  نیب  مکحتسم  دنویپ  دنکیم و  ادج  یمالسا  ماظن  زا  ار  مدرم  هک  تسا 

یاـھروشک زا  یـضعب  لـثم  یتـح  هن  ناتـسناغفا و  هن  تسا ، قارع  هن  ناریا  هک  دـننادیم  اـھنآ  دـننادیم . مھ  اـھییاکیرما  دوخ  ار  نیا  تسین ؛ ناـسآ  ناریا  دروم  رد  راـک  نیا 

تسا و هدـماین  راک  رـس  اتدوک  کی  اب  یمالـسا  یروھمج  تسین . اـھروشک  نآ  اـب  هسیاـقم  لـباق  ناریا  هجوچـیھهب  دـندیدھت . دروم  مھ  اـھنآ  هک  اـکیرما ، دوخ  تسود  یبرع 

. دندرک ظفح  ار  نآ  مدرم  دوخ  دندروآ و  دوجوهب  مدرم  ار  یمالسا  یروھمج  تسین . یبزح  کت  ماظن  کی  لوصحم 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیرتـمھم میھد ، زورب  ناـمدوخ  راـتفر  لاـمعا و  و  دوب -  راـکزیھرپ  یقتم و  دـیاب  اـعقاو  تسین ؛ یفاـک  نآ  ندروآ  ناـبز  رب  اوقت و  یاـعدا  نوچ  یگدـنز -  رد  ار  اوقت  میھاوخب  رگا 

ققحت یارب  هک  دراد  ییاھراعش  اھفدھ و  یمالـسا  بالقنا  تسا . ندرک  لابند  دجهب  ار  بالقنا  یاھفدھ  یعامتجا و  یاھتیلووسم  یهصرع  نالووسم ، ام  یارب  نآ  یهصرع 

هب روشک  ندیـسر  یقالخا ، یلاعت  اـھنآ ، یور  رب  یراذـگریثات  مدرم و  ترخآ  اـیند و  نتخاـس  یداـم ، یونعم و  دـشر  اھفدـھ  نیا  تسا . هدـش  ادـف  اـھنوخ  کاـپ و  یاـھناج  نآ 

تـسا یونعم -  بھاوم  هچ  یدام و  بھاوم  هچ  یھلا -  بھاوم  زا  دارفا  ندربهرھب  اھدادعتـسا و  دـشر  یارب  ییاضف  داجیا  تسا و  یناسنا  تمارک  یهتـسیاش  هک  یاهطقن 

. درک هراشا  یقالخا  لیاضف  ملع و  یدازآ ، هب  ناوتیم  اھنآ  یهلمج  زا  هک 

نارھت  / ١٣٨٢/٠٩/١٧ رادرھش  رھش و  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

شرازگ رد  امش  مھ  یگنھرف  لئاسم  یهنیمز  رد  هناتخبـشوخ  تسین . زاسوتخاس  طقف  یرادرھـش  راک  تسا . نارھت  یعامتجا  یگنھرف و  لئاسم  هب  طوبرم  رگید  شخب 

؛ دینک یراج  یراس و  نارھت  رھش  یاضف  رد  ار  یمالسا  قالخا  تناید و  حور  دینک  یعس  تسا . مھم  رایسب  رھش ، یعامتجا  یگنھرف و  لئاسم  دیدرک . رکذ  ار  یدراوم  دوخ 

هلـصاف یقالخا  لیاضف  زا  هچرھ  تسا . یقالخا  لـیاضف  زا  ندـش  رود  زا  یـشان  اـم  تالکـشم  زا  یلیخ  تسا . تالکـشم  زا  یرایـسب  یاـشگهرگ  نکمم و  تسا  یراـک  نیا 

یگنھرف یاھطیحم  رد  نیا  مینک و  کیدزن  یمالسا  یهلضاف  تاکلم  یمالسا و  قالخا  هب  ار  دوخ  دیاب  دش . دھاوخ  رتشیب  رتهدیچیپ و  یگدنز  یاھهرگ  تالکـشم و  میریگب ،

 - دـننک هدافتـسا  اھنآ  زا  دـنیایب  مدرم  هکنیا  یارب  تسا  یطیحم  درادـن -  مھ  یگنھرف  رھاظ  هک  یرھـش  یاھناتـسوب  یهرادا  تیفیک  رد  تسا ؛ ریذـپناکما  ـالماک  یرادرھش 

 - لیبق نیا  زا  رگید  یاھزیچ  یهمھ  کیفارت و  اھدمآ ، تفر و  تاغیلبت ، اھولبات ، بصن  دنکیم -  نارھت  رد  یرادرھش  هک  ییاھراک  عون  رد  اھارـسگنھرف و  رد  تسا ؛ ریذپناکما 

یادـخ دـیراذگب ؛ نیا  ساسا  رب  ار  یزیرهمانرب  دـیھد ، رارق  نیا  ار  تین  دـیھد . شرتسگ  مدرم  رد  ار  هلـضاف  قالخا  لیاسو ، نیا  یهمھ  اـب  دـیناوتیم  امـش  تسا . ریذـپناکما 

. دیورب شیپ  دینک و  ادیپ  دروم  نیا  رد  ار  حیحص  یاھھار  دیناوتب  ات  درک  دھاوخ  ماھلا  کمک و  مھ  لاعتم 

هقف  / ١٣٨٢/١١/٢۶ جراخ  سرد  هسلج  یادتبا  رد  ثیدح  حرش 

نم ضار  هنع  وھ  لج و  زع و  هبر  یقل  هبونذ و  هنع  تصحم  همالـسا و  لمک  هیف  نک  نم  عبرا  مالـسلا :) هیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  لاق  لاق ، مالـسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع 

(١ .) هلھا عم  هقلخ  نسح  سانلا و  دنع  دنع هللا و  حیبق  لک  نم  ایحتسا  سانلا و  عم  هناسل  قدص  سانلل و  هسفن  ىلع  لعجی  امب  لج  زع و  ىفو  

ضار هنع  وھ  لج و  زع و  هبر  یقل  هبونذ و  هنع  تصحم  همالسا و  لمک  هیف  نک  نم  عبر 

زا بخ  هک  مھ  نیا  دربب ؛ نیب  زا  دنک ، دوبان  ینعی  دـنک ، صیحمت  ار  بونذ  دوشب و  ناسنا  مالـسا  لامک  بجوم  هک  ییاھتلـصخ ]  ] نیا تسا  مھم  یلیخ  تیاور ] نیا  قباطم  ]

. دراد هارمھ  هب  ناسنا  یارب  ار  یھلا  تیاضر  هک  تسا  رتمھم  همھ 

سانلل هسفن  ىلع  لعجی  امب  لج  زع و  ىفو   نم 

قوقح دنک . ادا  تسا  هتـشاذگ  ناگدنب  شود  رب  دوخ ، یارب  لاعتم  یادخ  هک  ار  یقوقح  نآ  ناسنا ]  ] ینعی تسا ؛ نیا  هلمج  نیا  یانعم  دـھدب ؛ ماجنا  ار  تابجاو  هکنیا  یکی 

. میھدب ماجنا  دیاب ]  ] هک تسا  یتابجاو  نیمھ  مدرم ، رب  تسا  هدرک  لجسم  هچنآ  اما  تسا ؛ ٰیصحتال  دعتال و  یھلا  قح  هتبلا  تسا ؛ تابجاو  نیمھ  یھلا 

سانلا عم  هناسل  قدص  و 

. دیوگن غورد  مدرم  هب  دشاب ؛ قداص  مھ  مدرم  اب  وا  نابز  هکنیا ]  ] مود

سانلا دنع  دنع هللا و  حیبق  لک  نم  ایحتسا  و 

رگید هک  تروص  نآ  رد  نوچ  دـھدیمن ، ماـجنا  الـصا  رگید  ار  حـیبق  یاـھراک  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  نیا  دـنک ؛ اـیح  مدرم  شیپ  ادـخ و  شیپ  یحیبـق  راـک  رھ  زا  هکنیا ]  ] موـس

نودب دنھدیم ، ماجنا  ار  هانگ  ایحیب ، هک  دنتـسھ  یـضعب  دنک . ایح  دشاب و  وا  رد  هانگ  راعـشتسا  تلاح  دیوگب  دھاوخیم  دوشب ؛ هبونذ » تصحم   » ات تشاد  دھاوخن  یھانگ 

شیپ مھ  مدرم ، شیپ  مھ  ناسنا ، دـیاب ]  ] اما دـنزیم  رـس  ناسنا  زا  اطخ  هرخالاب  الاو  تسا ؛ کانرطخ  تلاح  نآ  نیا ، هانگ ؛ نیا  زا  دنـشاب  هتـشاد  یگدنمرـش  یکدـنا  هکنیا 

. تسا یمھم  یهتکن  یلیخ  نم  رظن  هب  نیا  دشابن . اھنیا  دننام  تالابمیب و  کابیب و  حیقو و  ردهدرپ و  هانگ ؛ زا  اطخ و  راک  زا  دنک  مرش  ساسحا  ادخ 

هلھا عم  هقلخ  نسح  و 

اب اما  دـنایبوخ  یاھمدآ  دـنراچد ؛ نآ  هب  مھ  ام  بوخ  نموم و  یاھمدآ  زا  یلیخ  هک  تسا  ییالب  نیا  هک  دـشاب  قالخاشوخ  دوخ  یهداوناخ  اب  هک  مراھچ  تلـصخ ]  ] مھ نیا 

یاھزار دید  دیھاوخ  دینک ، تقد  نیا  یور  دـینک ، رکف  دـیورب  رگا  تسا . یدـب  زیچ  یلیخ  نیا ] هک   ] ریگتخـس دـنت و  قالخادـب و  قلخجـک و  دـنقالخادب ، ناشدوخ  یهچب  نز و 

« يقالخا لئاضف  هب  يگتسارآ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، روج نیمھ  مھ  اھنز  اما  دنکیم  قدص  رتشیب  اھدرم  دروم  رد  نیا  هتبلا  تسھ . دشاب ، قلخشوخ  دوخ  نادـنزرف  دوخ و  رـسمھ  اب  ناسنا  هک  هملک  کی  نیا  تشپ  یقیمع 

هچب نز و  اب  هناخ  رد  رمـش  لثم  یھاگ  هک  تسا  اھدرم  هبالتبم  نیا  هدـمع ، نکل  تسا . نز  درم و  لام  تسین ؛ اـھدرم  لاـم  طـقف  یتیاور  نینچ  تسھ و  مھ  اـھنز  دروم  رد 

. دنروآیمرد هچب  نز و  رس  ار  شضوع  هدرک ، ییوگدب  هدرک ، تناھا  اھنآ  هب  یکی  تسا ، خلت  ناشتاقوا  ییاج  کی  زا  الاح  دننکیم ]؛ راتفر  ]

هانگ رما  رد  تالابمیب  دشاب ؛ وگتـسار  مدرم  اب  دـنکن ؛ کرت  ار  تابجاو  دـھدب : ماجنا  ار  اھنیا  ناسنا  هک  دـھاوخیم  تبقارم  طقف  تسین ؛ مھ  تخـس  یلیخ  اھنیا ]  ] دینیبیم

نیا لباقم  رد  ردقچ  دینیبب  ضار ؛» هنع  وھ  یقل هللا   » تقو نآ  دنک  تبقارم  ار  تیـصوصخ  راھچ  نیا  ناسنا  رگا  دشاب ؛ قالخاشوخ  شاهچب  نز و  اب  دنک ؛ ایح  ینعی  دشابن ،

. تسا گرزب  نیا ] ، ] هدش نیعم  هک  یشاداپ 

هقف  / ١٣٨٣/٠٣/١٩ جراخ  سرد  هسلج  یادتبا  رد  ثیدح  حرش 

ادـعالا و ال ملظی  هقزر هللا ال  امب  عناق  اخرلا  دـنع  روکـش  البلا  دـنع  روبـص  زھازھلا  دـنع  روقو  لاصخ  نامث  هیف  نوکی  نا  نموملل  یغبنی  لاق : مالـسلا  هیلع  دـبع هللا  یبا  نع 

(١ .) هحار یف  هنم  سانلا  بعت و  یف  هنم  هندب  اقدصالل  لماحتی 

زھازھلا دنع  روقو  لاصخ  نامث  هیف  نوکی  نا  نموملل  یغبنی 

، نتخابن ار  دوخ  نتفرن ، رد  اج  زا  ینعی  ثداوح  نیا  رد  ندوب  روقو  تسا . هدنھدناکت  راوشد و  ثداوح  دارم ، دنکیمن ؛ قرف  تسا ؛ زئازھلا » دنع   » مدید هدـنب  یاهخـسن  کی  رد 

اھنیا دیآیم ؛ شیپ  یرقف  دـیآیم ، شیپ  یگنج  دـیآیم ، شیپ  یاهلزلز  دـیآیم ، شیپ  ناسنا  یارب  یایرامیب  دـینک  ضرف  ندـماینرد . مطالت  هب  ندرک ، ظفح  ار  دوخ  شمارآ 

ار ناشدوخ  دـنزیم ، فرح  هملک  کی  ناسنا  هیلع  یـسک  کی  ای  دـیآیم  گـنج  فوخ  هک  دـینک  ضرف  اـی  دـیآیم  هلزلز  یهعیاـش  هکنیا  درجمب  اھیـضعب  تسا . یگدـنز  زئازھ 

. دنک ظفح  ار  شدوخ  دورن ، رد  اج  زا  دشابن و  روج  نیا  دیاب  نموم  دنیامرفیم ]: مالسلا  هیلع   ) قداص ماما  ترضح  . ] دنوریم رد  اج  زا  دنزابیم ،

البلا دنع  روبص 

هدرک عورـش  هک  ار  یتکرح  نیا  ینعی  میاهدرک ؛ ضرع  ررکم  هک  تسا  ییانعم  نامھ  هب  ربص  دـنک . ربص  وا ، یارب  دـمآ  شیپ  یتقو  هثداـح  ینعی  تسا ؛ یرگید  بلطم  زاـب  نیا 

شیپ یلکـشم  کی  دیآیم ، شیپ  یعنام  کی  هار  طسو  یرھـش ، کی  هب  دیورب  نارھت  زا  دیھاوخیم  دـیدرک  تکرح  الثم  امـش  نیا . ینعی  ربص  دـنک ؛ تماقتـسا  دـنکن ، فقوتم 

؛ دینک روبع  نآ  زا  یروج  کی  دینک ، فرطرب  ار  عنام  نیا  هک  دـییآیمرب  ددـص  رد  دـیدرگیمنرب ، هن ، تسھ  تقو  کی  تسا ؛ یربصیب  نیا  دـیدرگیمرب ، تسھ  تقو  کی  دـیآیم ؛

. نیا ینعی  ربص 

اخرلا دنع  روکش 

ربارب رد  ار  یھلا  رکـش  راگدرورپ ، فرط  زا  تسا  یتمعن  هک  دنادب  دشاب ، رازگرکـش  دـنکن ، نایغط  ناسنا  دـش ، ادـیپ  ناسنا  راک  رد  شیاشگ  یتحار و  شیاسآ و  هکنیا  درجمب 

، دوشیم لوپ  رپ  شبیج  هرذ  کی  هکنیا  درجمب  ناسنا  هک  تسا  یتفآ  کی  اعقاو  نیا  لباقم  یهطقن  تسا و  یمھم  بلطم  کی  مھ  نیا  دـشاب . روکـش  دـنکن ، شومارف  تمعن 

رگید الاح  هک  دـنکیم  ساـسحا  ناـسنا  هکنیا  درجمب  ( ٢ .) ٰینغتـسا هار  نا  دـنک ، نایغط  ناھگان  دـنکیم ، ادـیپ  تاجن  یرامیب  زا  الثم  شندـب  دـننکیم ، مالـس  مدآ  هب  رفن  راھچ 

. دشاب اخرلا » دنع  روکش   » دیاب هک  رگید ، تفآ  مھ  نیا  دنکیم . شومارف  ار  ادخ  دنادیم و  دوخ  زا  ار  زیچ  همھ  دتفایم ، ناسنا  یهلک  هب  داب  ناھگان  درادن ، یلکشم 

هقزر هللا امب  عناق 

دینک شالت  دینکن ؛ شالت  هکنیا  هن  دشن . رتھب  ارچ  دشن ، رتشیب  ارچ  دییوگن  دیـشاب ؛ عناق  دیـسر ، امـش  هب  دیـشکب  دیاب  هک  ییاھتمحز  یهمھ  زا  دعب  هک  یزیچ ]  ] نامھ هب 

- هریغ تیلوئـسم و  هاج و  ای  یلومعم ، یگدنز  ینعی  یگدنز  لوپ ، ینعی  یگدنز  الاح   - دش یگدنز  زا  یدح  کی  هب  یھتنم  امـش  شالت  نیا  دیدرک و  شالت  هکنآ  زا  دعب  اما ] ]

. تسین دیتسھ  هچنآ  هب  یضار  هک  دشاب  نیا  شیانعم  دینکن . یبلطهدایز  رگید  دیشاب ، عناق  نامھ  هب 

ادعالا ملظی  ال 

وا هب  دوشیم  درک ، ملظ  وا  هب  دوشیم  دش ، نمشد  یسک  رگا  دننکیم  لایخ  اھیضعب  چیھ . هک  نموم  چیھ ، هک  تسود  الاح  دزرویمن ؛ متس  مھ  دوخ  نمـشد  هب  نموم ] ]

رگا تسا . نمـشد  وـلو  درک ، دـیابن  ملظ  مھ  ار  نمـشد  هن ، رگید ! تسا  نمـشد  ارچ ؟ درک . شتیذا  دوـشیم  دروـخ ، ار  شلاوـما  دوـشیم  درک ، ار  شتبیغ  دوـشیم  دز ، تمھت 

فرـص هب  دـینکب ؛ دـیابن  مھ  ار  نامھ  امـش  هک  تسا  یرگید  اب  تیلوئـسم  رگا  دـینک ، شتازاجم  تسا ، امـش  اب  تازاـجم  تیلوئـسم  رگا  شمرج  قبط  رب  بخ  هدرک ، یمرج 

. تسا نمشد  هناھب ] نیا  هب  ، ] درب ار  شلام  تفگ ، غورد  دز ، تمھت  داد ، شحف  وا  هب  دوشیمن  تسا ، نمشد  هکنیا 

اقدصالل لماحتی  و ال 

بلط اقدـصالا و  لـجال  مھیلع  روـجی  ـال   » هدرک اـنعم  باـتک ] تشوـنیپ  رد   ] اـجنیا ار  اقدـصالل » لـماحتی  ـال  . » دـنکیمن تـسرد  لـماحت  مـھ  شدوـخ  ناتـسود  یارب  نموـم ] ]

نیا و هب  لماحت  شناتـسود  رطاخ  یارب  ینعی  تسا ؛ اقدصالل » ، » تسین اقدصالا » یلع  لماحتی  ال  . » تسین دب  تسا ، بوخ  مھ  نیا  تسا ، انعم  کی  مھ  نیا  مھتاضرم ؛»

ای روج ، نیا  ای  دیوگب . دب  نآ  هب  مادم  دـنک ، لماحت  نیا  هب  مادـم  شدوخ ، ناتـسود  رطاخ  هب  ناسنا  هک  ام  نیب  تسا  جـیار  نالا  الاح  هک  یزابحانج  نیمھ  ینعی  دـنکیمن ؛ نآ 

. دھدن رارق  دوخ  لماحت  دروم  مھ  ار  اھنآ  دشابن ، مھ  شدوخ  ناتسود  رب  لیمحت  ینعی  دوشیم ؛ ردابتم  ناسنا  نھذ  هب  ائادتبا  هک  انعم ]  ] نامھ مھ 

هحار یف  هنم  سانلا  بعت و  یف  هنم  هندب 

فپ رخ و  بش  امش  قیفر  قاتا  نیا  رد  الثم  الاح  دیاهدرک ، یترفاسم  کی  دینک  ضرف  تسا . مھ  اب  ابیرقت  تفص  ود  نیا  اما  تسا ، هدش  رکذ  نموم ] یارب  مھ   ] تفص ود  نیا 

نیا تسین ؛ هحار » یف  هنم  سانلا   » نیا میباوخب !» ام  یراذگیمن  یباسح ، درم  وش  اپ   » دییوگب دینزب  دگل  هکنیا  یکی  دراد ؛ دوجو  هار  ود  دـیباوخب . امـش  دراذـگیمن  دـنکیم و 

ناتشوگ ای  دیباوخب ، ورھار  رد  دیورب  ای  دینک ؛ لمحت  ار  بعت  نیا  ناتدوخ  هک  تسا  نیا  مھ  یکی  دنکیم . فپ  رخ و  هراچیب ؟ دنک  راک  هچ  هرخالاب  بخ  تسا . نارگید  ندرک  تیذا 

ثیدـح دـھدن . حـیجرت  ار  دوخ  تحار  دـھدب ، حـیجرت  ار  نارگید  تحار  نارگید ، تحار  دوخ و  تحار  اب  یهضراعم  ماقم  رد  ناسنا  ینعی  دـینکب . یراـک  کـی  هرخـالاب  دـیریگب ، ار 

. تسا اھنیمھ  هباشم ]  ] زیچ تشھ  نآ  هتبلا  هک  دراد ، مھ ]  ] هلابند

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یقح نارگید  هکنیا  نارگید -  قح  تیاعر  هداوناخ ، هب  هجوت  یعامتجا ، بدا  یزیرهمانرب ، مظن و  یراک ، نادـجو  یعامتجا ، طابـضنا  لثم  هعماـج ؛ دارفا  یراـتفر  یاـھقالخا 

یـصخش و تعاجـش  یلم ، سفن  هب  داـمتعا  تیلووسم ، ساـسحا  ناـسنا ، تمارک  تسا -  مھم  رایـسب  لـیاضف  تاـیقلخ و  زا  یکی  دوش ، تیاـعر  اـھنآ  قح  دـیاب  دـنراد و 

هک تسا  نیا  رطاخهب  میتسھ ، تبیـصم  راچد  اھهنیمز  یخرب  رد  ام  زورما  رگا  و  تسا ، تعانق  روشک  کی  یارب  یقالخا  لیاضف  نیرتمھم  زا  یکی  تعاـنق -  یلم ، تعاـجش 

لابند هب  ینعی  تسا ؛ یبلطییابیز  بوخ ، تاـیقلخ  زا  یکی  یبلطییاـبیز -  یبلطقح ، یراکتـسرد ، تناـما ، میاهدرک -  شومارف  ار  یمالـسا  مھم  یهنـسح  قـالخا  نیا 

یفن رھــش -  طـیحم  کراـپ و  طـیحم  ناـبایخ ، طـیحم  نوریب ، طـیحم  هداوناـخ ، طـیحم  ار ؛ یگدـنز  نطاـب  مـھ  ار و  یگدـنز  رھاـظ  مـھ  ندرک ؛ اـبیز  ار  یگدــنز  ندوـب ، ییاـبیز 

. ملعم هب  نیدلاو و  هب  بدا  مارتحا و  تفع ، یگدزفرصم ،

« يقالخا لئاضف  هب  يگتسارآ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ردق هب  میظع  باتک  نیا  رد  ییهیـصوت  لمعلاروتـسد و  چیھ  هک  درک  دیھاوخ  هظحالم  دـییامرفب ، هعجارم  هغالبلاجـھن  هب  امـش  رگا  تسا . نانموم  ریما  یهنادواج  سرد  اوقت ،

دیاب مئاد  ناسنا  دوخ . زا  تبقارم  ینعی  اوقت  تسا . راوگرزب  نآ  یناـبز  میلاـعت  نینموملاریما و  یلمع  یگدـنز  لوصف  نیرتدـنلب  زا  یکی  عقاو  رد  اوقت  تسا . هدـشن  رارکت  اوقت 

لاـصخ ذوفن  مدـع  بقارم  دـشاب ؛ دوخ  لد  بقارم  مھ  دوخ -  تسد  دوخ ، شوگ  دوخ ، ناـبز  دوخ ، مشچ  بقارم  ینعی  دوخ -  راـتفر  لاـمعا و  بقارم  مھ  دـشاب ؛ دوخ  بقارم 

هاوخدب بقارم  ندـیزرون ، دـسح  بقارم  ناسنا ، یهدـننک  تسپ  یاھهولج  هب  لد  ندـشن  هتفیرف  بوذـجم و  بقارم  سوھ ، یوھ و  هب  لد  لیم  مدـع  بقارم  یناویح ، تسپ 

هتـشاد لقع  رکف و  یاوقت  مھ  نداد ؛ رارق  اھناسنا  هب  قشع  یھلا و  یاـیلوا  هب  قشع  ادـخ و  رکذ  لـیاضف و  هاـگیاج  ار  لد  ندادـن ، هار  لد  هب  هسوسو  بقارم  ندوبن ، نارگید 

یمئاد تبقارم  سپ  نتسب . راک  هب  یگدنز  روما  رد  ار  درخ  و  نداد ، تاجن  یگراکیب  لیطعت و  زا  نتشاد ، زاب  اھشزغل  اھاطخ و  زا  نتـشادھگن ، فارحنا  زا  ار  لقع  ینعی  دشاب ؛

. تساوقت زغم ، رکف و  زا  لد و  زا  حراوج ، زا 

تلفغ دوخ  زا  میھدیمن ؛ ماجنا  یلبق  دـصق  اب  ام  ار  ناھانگ  زا  یلیخ  تسا . تبقارم  مدـع  رثا  رب  دـنزیم ، رـس  ام  زا  هک  ییاھـشزغل  مینکیم و  اـم  هک  ییاـھراک  زا  یلیخ 

رگا دزادـنایم . الب  رد  ار  اـم  هک  تسا  تلفغ  نیارباـنب  روطنیمھ . مھ  اـم  مشچ  اـم و  تسد  دوشیم ؛ هدولآ  غورد  ینکارپهعیاـش و  تمھت و  تبیغ و  هب  اـم  ناـبز  مینکیم ،

دوخ لد  بقارم  رگا  دـنزیمن . رـس  اـم  زا  کـچوک  گرزب و  ناـھانگ  اـھاطخ و  زا  یرایـسب  میـشاب ، ناـمندز  فرح  نتـشون و  تواـضق و  اـضما و  تسد و  ناـبز و  مشچ و  بقارم 

تبقارم نیا  دنکیمن . خوسر  ام  لد  رد  نارگید  لام  سومان و  هب  عمط  ایند و  لانم  لام و  هب  عمط  درومیب ، یاھسرت  لخب ، هنیک ، یلددب ، یھاوخدب ، دسح ، راچد  میـشاب ،

رایـسب وا  زا  هانگ  ناکما  دـشاب ، یناسنا  رد  تبقارم  نیا  رگا  نیقتملل .» هبقاعلا  و  « ؛ دـیآیم تسد  هب  تبقارم  نیا  یهیاس  رد  کین ، تبقاع  تسا . تاجن  یهداج  ناسنا ، رد 

ییوجقح و دریگیم ؛ همـشچرس  تبقارم  نیمھ  زا  مھ  تلم  کی  ناسنا و  کی  تماقتـسا  دریگیم ؛ همـشچرس  تبقارم  نیمھ  زا  مھ  ناسنا  کـی  تلادـع  دوشیم . مک 

ایند و تفرشیپ  دوشیم ؛ داجیا  تبقارم  نیا  رطاخ  هب  مھ  تیادھ  تساھیکین ؛ یهمھ  ردام  اوقت  نیا  تبقارم و  نیا  دریگیم . همـشچرس  تبقارم  نیمھ  زا  مھ  ییوپقح 

ادـیپ شزغل  اـطخ و  مھ  اـم  یاـضعا  حراوج و  دوریمن ؛ جـک  هار  هب  مھ  اـم  لد  دـنامیمن ؛ راـکیب  مھ  اـم  رکف  مینک ، تبقارم  یتقو  تسا . تبقارم  نیمھ  زا  یـشان  مھ  ترخآ 

؛ میدنمزاین هشیمھ  هکلب  زورما ، طقف  هن  میراد ؛ زاین  سرد  نیا  هب  ام  زورما  تسا . نینموملاریما  سرد  نیا  تساوقت ؛ یهیاس  ریز  ترخآ  ایند و  دنکیم . ادـیپ  مک  ای  دـنکیمن 

. تسا مھم  ام  یارب  ینامز  عطقم  نیا  اما 

ماظن نیا  فدھ  دروایب . راک  رس  روشک  نیا  رد  ار  دوخ  داقتعا  نامیا و  اب  قباطم  ماظن  کی  تسا  هتـسناوت  یمومع  خسار  یهدارا  اب  تلم ، نیا  میتسھ . یناملـسم  تلم  ام 

نموم یاھتلم  هب  لاعتم  یادخ  هک  یتاکرب  تاریخ و  اھتفرـشیپ و  اھیبوخ و  یهمھ  زا  دناوتب  ماظن  نیا  اب  روشک  نیا  هک  دوب  نیا  فدـھ  دوب ؟ هچ  تلم  نیا  فدـھ  تسیچ ؟

مالسا نیرفآکرحت ، مالسا  روآطاشن ، مالسا  شخبتایح ، مالسا  هک  یروشک  ینعی  یمالـسا  روشک  دوشب . یمالـسا  روشک  کی  ینعی  دوش ؛ رادروخرب  تسا ، هداد  هدعو 

؛ تسا مکاح  نآ  رب  شناد  ملع و  یوس  هب  اھناسنا  یهدننک  تیادھ  مالسا  و  اھناسنا ، هب  شخبتعاجش  مالسا  طاقتلا ، نودب  مالسا  فارحنا ، رجحت و  یـشیدناجک و  نودب 

رب وا  شناد  ندمت و  دناسرب و  یناھج  یخیرات و  ندمت  جوا  هب  ار  هدنکارپ  یهعومجم  کی  تسناوت  دش ، لمع  نآ  هب  یمالـسا  لوا  نرق  رد  هک  یلکـش  نامھ  اب  هک  یمالـسا 

یانعم هب  روشک  رگا  دروآیم ؛ مھ  یقالخا  لیاضف  دروآیم ؛ مھ  یداصتقا  هافر  دروآیم ؛ مھ  یـسایس  تزع  دوخ  لابند  هب  یملع  طلـست  هرطیـس و  دنک . ادیپ  هرطیـس  ایند 

. دوش یمالسا  هملک  یعقاو 

جیسب  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ تمواقم  یورین  فلتخم  یاھهدر  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

رد امـش ، یهدارا  رد  امـش ، نھذ  رد  امـش ، لد  رد  لاعتم  یادخ  هک  یمیظع  یورین  هب  دـیھدن ؛ تسد  زا  لاعتم  یادـخ  هب  ار  ناتلکوت  دیراپـسب ؛ ادـخ  هب  لد  دیـشاب ؛ ادـخ  اب 

نکمم ناریا  تلم  سونایقا  دـینک . اجهباج  ار  میظع  یاـھھوک  دـیناوتیم  ورین  نیا  اـب  دـینادب  دـیروایب و  ناـمیا  رواـب و  تسا ، هداد  رارق  هعیدو  هب  امـش  مسج  رد  امـش و  دوجو 

، دزیخرب نافوط  هب  شاینامیا  ینید و  قامعا  رب  یهیکت  اب  میظع  سونایقا  نیا  رگا  دروآ . دھاوخ  دوجوهب  اھیمانوس  دش ، ینافوط  رگا  اما  دـسرب ؛ رظن  هب  مارآ  یھاگ  تسا 

نادیم رد  تسھ ؛ ملع  نادیم  رد  تسا -  گنج  نادـیم  هب  طوبرم  هنومن  کی  تسین -  گنج  نادـیم  رد  طقف  گرزب  یاھراک  نیا  دـنھدیم . ماجنا  یگرزب  یاھراک  ام  یاھناوج 

یاھتفرـشیپ یروانف و  نادـیم  رد  تسھ ؛ مدرم  نایم  رد  لئاضف  نیا  شرتسگ  یقالخا و  لئاضف  داجیا  رد  تسھ ؛ یگنھرف  لئاسم  نادـیم  رد  تسھ ؛ یعاـمتجا  لـئاسم 

ناریا تلم  دیآیمرب . درم  نز و  ریپ و  ناوج و  جیـسب  زا  دیآیمرب ؛ ناریا  زیزع  تلم  امـش  زا  دـیآیمرب ؛ اھناوج  امـش  زا  همھ  اھهزجعم  نیا  اھراک و  نیا  تسھ . ینف  یملع و 

ار لاھن  نیا  درک و  یزیریپ  وا  ار  عیفر  ناینب  نیا  هک  دنک  داش  ار  ام  لحار  گرزب و  ماما  حور  لاعتم  یادخ  دناجیـسب . یازجا  عقاو  رد  ناریا  تلم  یهمھ  تسا و  جیـسب  شدامن 

. تسا هدش  لیدبت  روانت  تخرد  نیا  هب  زورما  هک  درک ، یرایبآ  داد و  شرورپ  وا 

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دندمآ هک  مادک  رھ  یھلا  ناربمغیپ  تسا . تیرـشب  یهمھ  یارب  ون  زور  دیع و  یتثعب ، رھ  زورب  یربمغیپ و  رھ  تدالو  ناناملـسم . دیع  طقف  هن  تسا ؛ همھ  دـیع  ثعبم ، زور 

لوط رد  رـشب  یاھیزرودرخ  یهمھ  دندرک . کیدزن  یناسنا  لامک  لحارم  هب  مدق  کی  ار  اھنآ  دـندنار و  تلادـع  قالخا و  ملع و  لامک و  یوس  هب  ار  یرـشب  نادرگرـس  یهلفاق 

. تسا ناربـمغیپ  میلاـعت  همھ  یقـالخا ، لـئاضف  و  دـنکیم -  مھارف  اـھنآ  یارب  ار  تاـیح  یهـمادا  تردـق  هـک  اـھناسنا -  تاـیقلخ  تـسا . ناربـمغیپ  میلاـعت  زا  یـشان  خـیرات ،

و دندرک ؛ لیدبت  لماکت  تکرح و  دـشر و  نادـیم  هب  ار  نآ  هدرک و  هدامآ  اھناسنا  یارب  ار  یگدـنز  ناربمغیپ  تسا . ناربمغیپ  سرد  ادـخ ، لباقم  رد  تیدوبع  دـیحوت و  یهشیدـنا 

. تسا تیرشب  یارب  ریذپاننایاپ  ییاھن و  نخس  یهدنروآ  ناربمغیپ و  متاخ  هلاوهیلعهللایلص )  ) مالسا مرکم  یبن 

نیا لابند  ایند  دوب ؛ یقالخا  لئاضف  یناسنا و  قالخا  یناسنا و  راجنھ  تیناـسنا و  قطنم  هناـنیبنشور ، لـمع  قطنم  رکف ، قطنم  لـقع ، قطنم  اـم ، راوگرزب  ماـما  قطنم 

ریفکت ار  ییهدع  دنوشیم ؛ هجاوم  نیملـسم -  نینموم و  اب  یتح  ایند -  یهمھ  اب  دوخ  یهتفرگ  سوبع و  یهرھچ  اب  هک  دنتـسین  یناسک  یمالـسا  یرادـیب  رھظم  تسا .

الـصا هک  تسا ، کوکـشم  تدشب  اھنیا  دوجو  دنھدیم . رارق  مجاھت  دروم  تسردان  یاھهناھب  هب  ار  ییهدع  ییارگهفیاط ، اب  ار  ییهدع  ییارگموق ، اب  ار  ییهدـع  دـننکیم ؛

مھ ار  لفاغ  مدآ  رفن  راھچ  دننکیم ؛ تیلاعف  روطنیا  دـنراد  هک  دـناسیلگنا  اکیرما و  لیئارـسا و  یـسوساج  یاھسیورـس  لماوع  نامھ  عقاو  رد  ای  دنتـسھ  یناسک  نینچ 

. درک راکنا  ار  نآ  دوشیمن  هک  تسا  یتیعقاو  مھ  نیا  دناهدرک . ناشدوخ  تیلاعف  شوختسد 

نارھت  / ٠٧/٢٩/١٣٨۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

زا اھدرواتـسد  نیا  مینزیم ، فرح  وا  اب  مینادیم و  دوخ  بطاخم  مینکیم ، ساـسحا  دوخ  کـیدزن  ار  وا  مییوگیم ، نخـس  ادـخ  اـب  اـم  یتقو  تسیچ ؟ اـعد  یاھدرواتـسد 

تساعد . دیاوع  دیاوف و  یهلمج 

...

؛ دنکیم تیوقت  دوخ  رد  ار  یقالخا  لیاضف  لاعتم ، یادخ  اب  ندز  فرح  اب  ادخ و  هب  هجوت  اب  ناسنا  تسا . ناسنا  رد  یقالخا  لیاضف  دشر  یزاسدوخ و  اعد ، مراھچ  درواتسد 

صرح دیادزیم ؛ ناسنا  زا  ار  یقالخا  لیاذر  اعد  الباقتم  تالامک . تمس  هب  ناسنا  جورع  ناکلپ  دوشیم  اعد  نیاربانب  تسا ؛ راگدرورپ  اب  سنا  یعیبط  یرھق و  تیصاخ  نیا 

. دنکیم رود  ناسنا  زا  ار  یربصیب  نبج و  سفن و  فعض  ادخ و  ناگدنب  اب  ینمشد  یتسرپدوخ و  ربک و  و 

« يقالخا لئاضف  هب  يگتسارآ   » 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 13هاگياپ  هحفص 6 
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تسروا  / ٠٨/٣٠/١٣٨۴ یهلق  ناحتاف  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا روطنیمھ  مھ  یونعم  یاھهنیمز  رد  دراد -  روشک  یارب  یدیاوف  هک  تمس -  نیا  هب  تکرح  یارب  تساھناسنا  قیوشت  تسین ، یتسرپصخش  نامرھق ، هب  مارتحا 

، نیا هدـناشک ، هصرع  نیا  هب  ار  وا  یخـسار  مزع  هچ  هک  میھدیم  ناشن  میھدیم و  مسجت  ار  ناملـسم  یوناـب  کـی  اـی  ناملـسم  ناوج  کـی  مزع  هدارا و  اـم  یتقو  ینعی 

یهمھ سفن ؛ هب  دامتعا  لکوت ، یعمجهتسد ، راک  دراد : دوجو  مھ  یرگید  یقالخا  لیاضف  راک ، نیا  رد  هتبلا  دنکیم . یزاسهنیمز  هعماج  طسوتم  حوطس  رد  ار  هدارا  تیوقت 

عقاو رد  ینعی  دوشیم ؛ هداد  ناشن  دـھدیم ، ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  نینچ  هک  راکـشزرو  کی  دوجو  رد  تایـصوصخ  نیا  یهمھ  زا  ییهتخیمآ  هک  تسا  یتایـصوصخ  اھنیا 

. تسھ دنزیم ، تسد  یگرزب  راک  یگرزب و  شزرو  نینچ  کی  هب  هک  یراکشزرو  کی  رد  الاو  تایقلخ  زا  تسرد ، تاساسحا  زا  ییهدینت  مھ  رد  یهعومجم  کی 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا قالخا  یاھتلیـضف  اب  قبطنم  الماک  یمالـسا و  ینارون ، یهرھچ  دیاب  روشک  یگنھرف  یهرھچ  تسام . یهدمع  لئاسم  زا  یکی  روشک ، یگنھرف  یهرھچ  شیاریپ 

. تسام یاھالخ  زا  یکی  نیا  دشاب ؛

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

تایقلخ اھنیا  ملح ؛ ربص ، کمک ، تشذـگ ، یراکمھ ، میھدـب : دـشر  هعماج  رد  ار  یقالخا  یاھتلیـضف  مینک و  دـنلب  یمالـسا  یاـھتلم  یهمھ  اـب  ار  یمالـسا  یردارب  مچرپ 

. تسا لوا  لصا  هک  تسا  یبالقنا  یمالسا و  تیوھ  نامیا و  نامھ  نیا ، میھدب . دشر  هعماج  رد  ار  اھنیا  تسا ؛ یمالسا 

نایوجشناد  / ٢٣/٠۶/١٣٨۵ یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  هب  مایپ 

یاھهدعو قدص  تیناقح  دباییم ، یرتشیب  سامت  رشب ، یگدنز  هوبنا  یاھهبرجت  اب  یمالسا ، یروھمج  ناوت  رپ  هتساخ و  ون  ماظن  درذگیم و  نامز  هچرھ  وجـشناد  نازیزع 

راک نیرتزراب و  اھمادـقا ، اھهدـیدپ و  اھهعماج و  اھناسنا و  طباور  یهدـینت  مھرد  هدـیچیپ و  تدـشب  تـالداعم  رد  ددرگیم . رتراکـشآ  ینآرق  یاھتنـس  یریذـپانفلخت  یھلا و 

هدمآ و تسد  هب  فدھ ، نآ  دناهدمآ . درگ  رگیدکی  رانک  رد  رگـشنار  هس  نیا  نامرآ ، فدھ و  رھ  یارب  ناھج و  زا  هطقن  رھ  رد  تسا . داھجو  مزع ، نامیا ، نآ : زا  شقن ، نیرتدـمآ 

، داھج مزع و  نامیا و  هب  ندش  هتسارآ  زا  دنادیم ، دوخ  یاھفدھ  یهحولرـس  ار  انغتـسا  تزع و  تیونعم ،  تلادع ،  هک  یئهعماج  . تسا هدش  یط  دوصقم ، لزنم  رـس  ات  هار 

یخیراـت تاراـختفا  یهلق  رب  ار  ناناملـسم  زور  کـی  هک  تسا  نیمھ  تسا و  تیرـشب  یهمھ  هب  دوـخ و  ناوریپ  هب  مالـسا  یهنادواـج  سرد  هـس  ناـمھ  نـیا  تـسا .  ریزگاـن 

و نشور ، هبئاشیب و  نھذ  و  راودـیما ، کاپ و  لد  . داد دـھاوخ  تاـجن  هتـسشن ، مکحت  یـسرک  رب  یاھنارـسوھ  هدـننک و  راوخ  یاھـسوھ  تراـسا  زا  ار  ناـنآ  زورما  دـیناشن و 

یاج اھبنارگ  فرظ  نیا  رد  یلمعیب  دـیدرت و  ینامیایب و  دـیراذگن  تسا . یروحم  رـصنع  هس  نآ  یارب  تیفرظ  نیرتهتـسیاش  یاراد  ناناوج ، امـش  دـنمناوت  ملاس و  مسج 

روز رز و  ظفح  یارب  ناشزیمآ  ترارش  گنج  رد  اھناسنا ، قوقح  یللملا  نیب  نابصاغ  اھتلم و  ناگدنناشک  ریجنز  هب  تیونعم و  نایانیبان  تلادع و  نانمـشد  دیراذگن  و  دریگب ،

. دنوش زوریپ  دوخ ، قحان 

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناسنا تافـص  تایقلخ و  دشاب ؛ یناملظ  دناوتیم  دشاب ، ینارون  دناوتیم  ناسنا  دیاقع  رکف و  نھذ و  دـشاب ؛ ینارون  دـناوتیم  مھ  دـشاب  یناملظ  دـناوتیم  مھ  لمع ،

رب یتلم ، رب  رگا  دشاب . رون  تمـس  هب  دناوتیم  دشاب ، یکیرات  تاملظ و  تمـس  هب  دناوتیم  تلم  کی  یعامتجا  تکرح  دشاب ؛ ینارون  دناوتیم  دشاب ، یناملظ  دناوتیم 

تاملظ نیا  دـش ، بلاغ  یبلطایند  یرادایند و  دـش ، بلاغ  صرح  دـش ، بلاغ  تیناویح  زا  یـشان  تنوشخ  دـش ، بلاغ  تاوھـش  یدرف ، رب  یاهمکاح ، تاـیھ  رب  یروشک ،

بلاغ یقالخا  لئاضف  دـش ، بلاغ  تیناسنا  دـش ، بلاغ  نید  دـش ، بلاغ  تیونعم  هن ، رگا  تسا . تاملظ  مھ  فدـھ  تسا ، یناملظ  تھج  تسا ، یناـملظ  تکرح  تسا ؛

نیا یارب  ار  ام  وا  هکئالم  لاعتم و  یادـخ  دـننکیم . توعد  نیا  هب  ار  اـم  نآرق  مالـسا و  تینارون . دوشیم  نیا  دـش ، بلاـغ  یتسار  قدـص و  دـش ، بلاـغ  یھاوخریخ  دـش ،

. دننک رون  یداو  نیا  دراو  ار  ام  دننک و  صالخ  تاملظ  نآ  زا  هک  دننکیم  زیھجت 

ع)  / ١٣٨٧/٠٧/٢٨  ) یلع ماما  یرسفا  یهدکشناد  رد  یشودرس  یاطعا  فیلحت و  مسارم  رد  تانایب 

اھنیا یهمھ  تسا ؛ یونعم  تینارون  افص و  صالخا و  یگشیمھ و  یگدامآ  بوخ ، طابضنا  بوخ ، نتفرگ  ارف  یمالسا ، یروھمج  حلسم  یاھورین  رد  حلـسم  درف  کی  فئاظو 

بسک اب  دیراد و  رارق  ناترمع  یاھلاس  نیرتھب  رد  امش  زورما  دیرامـشب . منتغم  گرزب  لئاضف  نیا  هب  ندش  هتـسارآ  یارب  ار  یناوج  تصرف  دینک . یروآدرگ  دوخ  یارب  مھ  اب  ار 

دوخ نارود  گرزب  نادرم  ادـخ و  یهتـسیاش  ناگدـنب  دـیناوتیم  تسا ، مزال  قلخ  ادـخ و  لباقم  رد  دنلبرـس  ناسنا  کی  نموم و  راکادـف  ناسنا  کی  یارب  هک  یایونعم  لئاضف 

هللادمحب تسا و  هدوب  دنمزاین  هشیمھ  دنریگب ، شود  رب  ار  نامزاس  نیا  تمظع  اب  تیمھا و  اب  فئاظو  دنناوتب  هک  یگرزب  نادرم  هب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  دیـشاب .

. دیریگب شود  رب  ار  نیگنس  یاھراب  نیا  دیاب  هک  دیئامش  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ؛ هدوب  مھ  رادروخرب  ینادرم  نینچ  زا  زورما ، ات  بالقنا  زا  سپ  نارود  لوط  رد 

رطف  / ٢٩/١٣٨٨/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

رارق نظ  نسح  ینابرھم ، یردارب ، یاضف  ار  هعماج  یاضف  تسا . رتشیب  مھ  لـمع  زا  شتیمھا  قـالخا  میـسرب . مھ  ناـمدوخ  قـالخا  هب  میـسرب ؛ مھ  ناـمدوخ  قـالخا  هب 

هدش باب  هنافساتم  هکنیا  مینک . رود  دیاب  نامدوخ  زا  ار  تاداع  نیا  میھدب . رارق  ینامگدب  یاضف  نظوس و  یاضف  ار  هعماج  یاضف  هکنیا  اب  متسین  قفاوم  چیھ  نم  میھدب .

ندرک مھتم  یارب  دـناهتفرگ  شیپ  رد  ار  یـشور  دوشیم -  رتهدـیچیپ  رتهدرتـسگ و  رتـشیب و  مھ  زورهبزور  زورما  هک  یطاـبترا -  نوگاـنوگ  یاھهاگتـسد  هناـسر و  هماـنزور و  هک 

ار شدوخ  هانگ  ناوات  راکھنگ  هک  درادن  تافانم  چیھ  دـنکیم . یناملظ  ار  ام  یگدـنز  یاضف  دـنکیم ، کیرات  ار  ام  لد  تسین ، یبوخ  زیچ  نیا  تسین ؛ یبوخ  زیچ  نیا  رگیدـکی ،

. تالایخ هب  تاعیاش ، هب  ندرک  مھتم  ار  نارگید  ندز ، تمھت  دشابن ؛ هانگ  یهعاشا  یاضف  اضف ، اما  دنیبب ،

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/٠٣ تیب لھا  نیرکاذ  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینید یهعماج  رد  هک  یتوخا  افـص و  یردارب و  یلدـمھ و  یهیحور  یالتعا  یارب  بوخ ، تاـیقلخ  شرتسگ  یارب  هعماـج ، رد  قـالخا  دـشر  یارب  میتحیـصن . جاـتحم  اـم  زورما 

ام تسا . مالـسلامھیلع )  ) همئا راـتفر  رد  تسا ، مالـسلامھیلع )  ) همئا تاـملک  رد  قـالخا  یاـھهیاپ  میریگب ؟ داـی  یک  زا  ار  اـھنیا  تحیـصن . هب  میراد  جاـیتحا  تسا ، بولطم 

زا مینک ؛ توعد  تشذـگ  هب  راـثیا ، هب  ناـسحا ، هب  رکـش ، هب  ملح ، هب  ربـص ، هب  توخا ، هب  نواـعت ، هب  دـیما ، هب  یھاوخریخ ، هب  ار  مدرم  میھدـب ؛ دـشر  هعماـج  رد  ار  قـالخا 

رعـش نابز  اب  راک  نیا  میھدـب . زیھرپ  ار  مدرم  یقالخا ، تائیـس  یهیقب  لخب و  زا  دـسح ، زا  نآ ، نیا و  یارب  یھاوخدـب  زا  ینیبدـب ، زا  یدـیماان ، زا  یرظنگنت ، زا  دـب ، قالخا 

. زیمآتحیصن نابز  رثن و  نابز  ات  دوشیم  ادا  رتھب  تسا و  رتھب  یلیخ 

نحل اب  بوخ و  ابیز و  رعـش  کی  رد  ار  نومـضم  نیمھ  یاهدنناوخ  یتقو  اما  دشخبب ؛ یقیمع  ریثات  تسین  مولعم  یلیخ  دنک ، تحیـصن  مدرم  هب  دنیـشنب  ام  لثم  یاهدنیوگ 

هتبلا دراذـگیم . رثا  ناـسنا  دوجو  قاـمعا  اـت  دوشیم ، دـنمهرھب  بآ  نیا  زا  ناـسنا  ندـب  یاھلولـس  ماـمت  دـشونیم ؛ ناـسنا  هک  تسا  یئاراوـگ  بآ  لـثم  دـنکیم ، ناـیب  بوـخ 

اذل دنکیم . راک  نآ  سکع  تھج  رد  هک  تسھ  هعماج  رد  مھ  یرگید  تارثوم  تسین ؛ یدبا  یمئاد و  رثا ، نیا  اما  دراد ؛ رثا  ندینـش  دراد ، رثا  نتفگ  دوش . رارکت  دـیاب  تایقالخا 

. دوشب رارکت  زاب  دوشب ، هتفگ  زاب  دوشب ، هتفگ  یھ  تایقالخا  یتسیاب 

« يقالخا لئاضف  هب  يگتسارآ   » 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 13هاگياپ  هحفص 7 
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١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ماجنا ار  نآ  تسوا ، یھلا  فیلکت  درکیم  ساـسحا  هک  هچرھ  لوا ، زا  داد . ماـجنا  ادـخ  یارب  ار  راـک  ماـما  دوب . وا  دوخ  صـالخا  لوا ، یهجرد  رد  راوگرزب ، ماـما  رد  تیونعم  رھظم 

اھراب ار  سرد  نیا  مھ  نیلوئـسم  مدرم و  هب  تفر . شیپ  فیلکت  اـب  درک ؛ لـمع  روجنیا  ماـما  لاس ١٣۴١ ، رد  تازرابم  عورـش  زا  درکن . ابا  ماما  هار ، نیا  رد  یراکادـف  زا  دادـیم .

، ماـما راـتفر  رد  تیونعم  مھم  رھظم  نیارباـنب  تسادـخ . تسد  اـم  راـک  رب  هجیتـن  بترت  میھدـیم ، ماـجنا  ار  فـیلکت  اـم  تسا . فـیلکت  تسا ، مھم  هچنآ  هک  درک  رارکت  تفگ و 

؛ دش هداد  تکرب  نآ  هب  لاعتم  یادخ  یهلیـسو  هب  داد ، ماجنا  ادخ  یارب  هک  هچنآ  درکن . یمادـقا  درکن ، یراک  دزن ، یفرح  نآ ، نیا و  دـیجمت  فیرعت و  رطاخ  یارب  دوب . وا  صالخا 

هب دامتعا  لھا  میـشاب ، لکوت  لھا  هک  نیا  هب  دندرکیم  رما  ار  اھام  ماما  دندرکیم . رارکت  مھ  نیلوئـسم  هب  ار  هیـصوت  نیمھ  ماما  تسا . نیا  صالخا  تیـصاخ  دـش . راگدـنام 

. دوب تدابع  لھا  دوب ، ادخ  زا  دادمتسا  لھا  دوب ، لسوت  لھا  دوب ، عرـضت  لھا  دوب ، لکوت  لھا  وا  دوخ  مینک . راک  ادخ  یارب  میـشاب ، راگدرورپ  هب  نظنسح  لھا  میـشاب ، ادخ 

یارب لاـعتم ، یادـخ  هـب  برقت  یارب  یگدـنز  یاھتـصرف  زا  درکیم . تیناروـن  ساـسحا  وا  رد  یـسوسحم  روـط  هـب  دـیدیم ، ار  ماـما  یتـقو  ناـسنا  ناـضمر ، هاـم  ناـیاپ  زا  دـعب 

یاھهولج روضح  لحم  ملاع ، تسادخ . رضحم  ملاع ، میتسھ . ادخ  رضحم  رد  ام  تفگیم : درکیم و  رما  مھ  ار  نارگید  درکیم . هدافتـسا  شدوخ  رھطم  ناج  لد و  ندرکهزیکاپ 

زا تسا  ترابع  مالـسا  رد  تیونعم  زا  یمھم  شخب  دادـیم . قوس  قـالخا  هب  مھ  ار  نارگید  دوب ، قـالخا  تیاـعر  لـھا  وا  دوخ  دادـیم . قوس  هار  نیا  هب  ار  همھ  تسا . یھلا 

، درکیم تیاعر  ار  اھزیچ  نیا  راوگرزب  ماما  دوخ  رگیدکی . زا  اھلد  یزاسادج  زا  یرود  یلددب ، زا  یرود  تبیغ ، زا  یرود  نظوس ، زا  یرود  تمھت ، زا  یرود  هانگ ، زا  یرود  قالخا ،

رتالاب ار  نامدوخ  مینادن ، مدرم  زا  رتالاب  ار  نامدوخ  میوشن ، رورغم  هک  نیا  هب  دندرکیم  هیصوت  ار  اھام  ماما  درکیم . شرافس  مھ  نیلوئسم  هب  درکیم ، شرافس  مھ  مدرم  هب 

ام میئوگن  دـنتفرگ ، بیع  ام  زا  هچنانچ  رگا  میـشاب ؛ هدامآ  یتسیاب  هک  دـندوب  هدینـش  ماـما  زا  ار  نیا  روشک  لوا  زارط  نیلوئـسم  یهمھ  مینادـن . بیعیب  مینادـن ، داـقتنا  زا 

رخاوا رد  صوصخب  دوخ -  یاھهتـشون  رد  مھ  ناشیا ، دوب . روج  نیمھ  مھ  ماما  دوخ  دـشاب . دراو  یداقتنا  اـم  هب  هک  مینیا  زا  رتـالاب  میـشاب ، هتـشاد  بیع  هک  مینیا  زا  رتـالاب 

حور دراد . مزال  تمظع  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدرک  اطخ  هیضق  نالف  رد  هک  نیا  هب  درک  رارقا  مدرک . هابتـشا  هیـضق  نالف  رد  نم  تفگ  اھراب  دوخ ، تاراھظا  رد  مھ  شفیرـش -  رمع 

یکی نیا  دوب ؛ ماما  قالخا  نیا  دوب ، ماما  تیونعم  نیا  اطخ . هابتـشا و  هب  دنک  بوسنم  ار  شدوخ  دھد ؛ ماجنا  ار  یتکرح  نینچ  کی  دناوتب  هک  دشاب  گرزب  دـیاب  یناسنا  کی 

. تسام هب  ماما  سرد  مھم  داعبا  زا 

یگنھرف  / ١٣٩٠/٠٣/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نامھ هک  ماهتفگ -  یمومع  یاھنالعا  رد  مھ  اھراب  میوگب ، امـش  هب  ار  نیا  نم  هتبلا  دراد . دوجو  یئاھلالتخا  افاصنا  اقح و  هن ، مینیبیم  مینکیم ، هاـگن  هک  تیعقاو  هب  زورما 

ام ناوج  لـسن  لاـح  نیع  رد  برخم ، لـماوع  همھ  نیا  اـب  مدـقتعم  نم  مراد . داـقتعا  یلیخ  ناـمدوخ  ناوج  لـسن  نیا  هب  نم  تسا -  هدـنب  دوخ  قیمع  یبـلق و  یهدـیقع 

ماـیا رگید ، روـج  کـی  شناـضمر  هاـم  تسا ؛ فاـکتعا  یاـھزور  اـھزور ، نیمھ  ـالاح  تسا . رتاـنعمرپ  رتزغمرپ و  رتباذـج و  رتقـیمع ، بتارمب  شایداـقتعا  ینید و  یاھـشیامن 

هب تبسن  هدنب  داقتعا  رد  یلالتخا  هنوگچیھ  نیاربانب  تسا . رگید  روج  کی  یللملانیب  یاھهاگتسد  اب  ماظن  یهلباقم  یاھنادیم  رد  ناشدورو  عون  رگید ، روج  کی  تالـسوت 

زا شیب  نامیئاناوت  ام  تساھنیا ، زا  شیب  نامتیفرظ  ام  دید . درک و  هاگن  دیاب  ار  اھتیعقاو  نکیل  دمآ ؛ دـھاوخن  دوجو  هب  هللااشنا  هدـماین و  دوجو  هب  اھناوج  نیا  هب  مدرم و  نیا 

یتسیاب سپ  تسا . قالخا  شـشخب  کی  مالـسا  بخ ، یمالـسا ، بالقنا  میئوگیم  یتقو  دوش . جـئار  هعماج  رد  یمالـسا  قالخا  هک  مینک  یراک  یتسیاـب  اـم  تساـھنیا .

. دنک ادیپ  ققحت  هعماج  رد  بالقنا  یقالخا  تلاسر 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ناسحا ام ، رکذ  ام ، رکـش  ام ، ربص  دنک . دشر  ام  نیب  رد  یقالخا  لئاضف  زورهبزور  دیاب  میراد . یتالکـشم  یقالخا ، لئاضف  جاور  مدـع  یمومع و  قالخا  گنھرف ، یهنیمز  رد 

؛ دیآیمن شیپ  دوخ  یدوخ  هب  اھنیا  دنک . ادـیپ  دـشر  هعماج  نیب  رد  دـیاب  زورهبزور  نارگید ، هب  تمدـخ  هب  ام  لیم  نارگید ، اذـیا  زا  ام  بانتجا  نارگید ، هب  تبـسن  ام  تورم  ام ،

زا یخرب  رد  تنوشخ  هب  لیم  فقوت  مدـع  ای  دـشر  هعماج ، رد  یئارگلمجت  فارـسا و  گـنھرف  جاور  میراد . یھاـتوک  اـھهنیمز  نیا  رد  دراد . مزـال  شـالت  دراد ، مزـال  راـک  اـھنیا 

نیا رطخ  دنھاوخیم  دنھدیم و  رادشھ  ناشدوخ  هب  دنتـسھ ، اھملیف  نیا  یهدنزاس  هک  یناسک  نآ  دوخ  هک  مینکیم  شخپ  یئاھملیف  ام  تسا . رـضم  روشک ، ناوج  یهندب 

اب همق و  اـب  رجنخ و  اـب  لوا  زا  اـم  یاـھهچب  تسا . رـضم  اـھنیا  مینکیم ! رـشتنم  ار  اـھنیا  میراد  ـالاح  اـم  یلو  دـننک ؛ فقوتم  تسا ، هعماـج  رد  تنوـشخ  دـیلوت  هک  ار  اـھملیف 

؛ مینیبیم مھ  ار  شراثآ  هعماج  رد  دراد ، تاعبت  دراد ، تالاکشا  دراد ، تارطخ  اھنیا  بخ ، دنریگب ؛ دای  دننک ، ادیپ  سنا  دنوشب ، انشآ  شایکیتسالپ -  هتبلا  مرگ -  یهحلـسا 

. تسام یاھفعض  وزج  نیا 

ای دوب  توھـش  ای  اھنآ  رد  هک  ار  یدوویلاھ  بلاغ  جئار  یاھملیف  نیا  هک  دـندوب  هدرک  داھنـشیپ  اجنآ  رد  ینیحلـصم  هک  مدـید  یئاکیرمآ  تالجم  زا  یکی  رد  نم  شیپ  لاس  دـنچ 

! میاهتفرگ دای  اھنآ  زا  هزات  ام  الاح  دنرکف ، هب  اھنآ  دننک . جئار  ار  هنابیجن  هناموصعم و  یاھملیف  یگداوناخ ، یاھملیف  دننک و  مک  شاوی  شاوی  تنوشخ ،

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ تنس  لھا  هعیش و  نویناحور  عمج  رد  تانایب 

لئاـسم رد  یناـحور  دورو  نیا  هک  تسا  نیا  یـساسا  یهـتکن  نآ  اـھتنم  دـنوش ؛ دراو  یعاـمتجا  لـئاسم  رد  یتسیاـب  نویناـحور  دـنراد . مـھ  یعاـمتجا  فئاـظو  نویناـحور 

اب تحیـصن ، اب  قالخا ، اب  تیناحور ، اب  هک  تسا  نیا  یناحور  تیـصوصخ  درادن . یاهدیاف  رگید  دش ، مکحت  اب  رگا  مکحت ؛ اب  هن  دـشاب ، تیناحور  اب  هارمھ  دورو  دـیاب  یعامتجا 

رگا هتبلا  دنک . لمع  یناحور  ماقم  رد  دیاب  یناحور  درادن . یاهدیاف  دش ، مکحت  اب  رگا  دنوش . راداو  یراک  کی  هب  دنک ، عناق  دنک ، قاتشم  دنک ، هاگآ  ار  هیضق  فارطا  هار ، یهئارا 

اب هک  تسا  نیا  هفیظو  یناحور ، ماقم  رد  اما  دـیراد ؛ یرگید  یهفیظو  کی  یـضاق  ماقم  رد  دـیراد ، یرگید  یهفیظو  کی  روھمج  سیئر  ماقم  رد  دـیدش ، روھمج  سیئر  امش 

. دشاب دیابن  هناراکیسایس  یهیحور  اب  دشاب ، دیابن  مکحت  اب  دینزب ؛ فرح  مدرم  اب  ایبنا  نابز  اب  تیناحور و  نابز 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ینعی هچ ؟ ینعی  یمالسا  یهعماج  دشخبب . ققحت  ار  یمالسا  یهعماج  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تلود  نیا  دھعت  تیلوئـسم و  دش ، لیکـشت  یمالـسا  تلود  هکنآ  زا  دعب 

، تلادع زا  رادروخرب  لداع ، یهعماج  دنک . ادیپ  ققحت  تسا ، هدرک  میسرت  رشب  یارب  مالسا  هک  یگرزب  یاھوزرآ  یمالسا ، فادھا  یمالـسا ، یاھنامرآ  نآ ، رد  هک  یاهعماج 

، یلم یانغتسا  یلم و  تزع  یاراد  یاهعماج  دنریثات ، یاراد  دنـشقن ، یاراد  دوخ  تفرـشیپ  رد  دوخ ، یهدنیآ  رد  روشک ، یهرادا  رد  نآ ، رد  مدرم  هک  یاهعماج  دازآ ، یهعماج 

هرخالاب و  یـسایس -  تفرـشیپ  یداصتقا ، تفرـشیپ  یملع ، تفرـشیپ  هبناجهمھ -  یاھتفرـشیپ  یاراد  یاهعماج  یگنـسرگ ، رقف و  زا  یاربم  هاـفر و  زا  رادروخرب  یاهعماـج 

ام یلو  هدرکن ، ادـیپ  ققحت  هعماج  نیا  هتبلا  میتسھ . شلابند  ام  هک  تسا  یاهعماج  نآ  نیا  مئاد ؛ یورـشیپ  لاـح  رد  فقوت و  نودـب  دوکر ، نودـب  نوکـس ، نودـب  یاهعماـج 

. ام یهنایم  مھم  یلصا و  فدھ  دش  نیا  سپ  دنک . ادیپ  ققحت  هعماج  نیا  هک  میتسھ  نیا  لابند 

نینچ یعامتجا ، نینچ  راسهیاس  رد  دـنناوتب  اھناسنا  هک  تسا  نیا  هعماج  نیا  تیلوئـسم  نیرتمھم  دـش ، لیکـشت  یتقو  هعماج  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  هنایم ؟ میئوگیم  ارچ 

هب دـندرک  انعم  ار  نودـبعیل » . » دنـسرب تیدوبع  هب  اھناسنا  نودـبعیل ؛» الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  : » هک دنـسرب ؛ یھلا  لامک  یونعم و  لامک  هب  یئاـضف ، نینچ  یتموکح ،

ینعم تفرعم  نودـب  تدابع  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هکلب  هن ؛ تسا -  تفرعم  یانعم  هب  تدابع  تسا -  فرع »  » یانعم هب  دـبع »  » هک تسین  نیا  شیانعم  نیا  نوفرعیل .» »

تیاھن نآ  نیا ، دنکیم ؛ ادیپ  هللاقالخا  هب  قلخت  دـسریم ، ادـخ  لماک  تفرعم  هب  ینعی  دـسریم ، ادـخ  تیدوبع  هب  هک  یاهعماج  نیاربانب  تسین . تدابع  درادـن ، ناکما  درادـن ،

کی یتقو  بخ ، تسا . یئالاو  رایـسب  گرزب و  رایـسب  فدھ  هک  تسا ، یمالـسا  یهعماج  داجیا  نآ ، زا  لبق  فدھ  و  تسا ؛ نآ  یئاھن ، فدـھ  نیاربانب  تسا . یناسنا  لامک 

. تسا یرگید  ثحب  یرگید و  یهلوقم  نآ  الاح  هک  دمآ ؛ دھاوخ  دوجو  هب  مھ  هعماج  نیا  شرتسگ  ینعی  یمالسا ، تما  داجیا  یارب  هنیمز  دمآ ، دوجو  هب  یاهعماج  نینچ 

روشک  / ١٣٩٠/٠٩/٠۶ رسارس  جیسب  هنومن  راشقا  رادید  رد  تانایب 

« يقالخا لئاضف  هب  يگتسارآ   » 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 13هاگياپ  هحفص 8 
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اقیمع جیـسب  تسین ؛ یطارفا  تسین ، طابـضنایب  اما  تسا ، دـھاجم  جیـسب  تسین ؛ یحانج  تسین ، راکیـسایس  تسین ، هدزتسایـس  اما  تسا ، یـسایس  جیـسب 

لھا اما  یرثکادح -  بذج  میاهتفگ  تسا -  بذج  لھا  جیسب  تسین ؛ یـضاردوخزا  اما  تسا ، تریـصباب  جیـسب  تسین ؛ یفارخ  تسین ، رجحتم  اما  تسا ، دبعتم  نیدتم و 

اما تسا ، یمالـسا  قالخا  هب  قلختم  جیـسب  تسین ؛ هدزملع  اما  تسا ، ملع  رادفرط  جیـسب  تسا ؛ لصاف  طوطخ  رادساپ  تسا ، رویغ  جیـسب  تسین ؛ لوصا  رد  حماست 

. گنھرف کی  دش  نیا  تسین . ایند  لھا  دوخ  اما  تسایند ، ندرکدابآ  راک  رد  جیسب  تسین ؛ راکایر 

روشک  / ١٣٩١/٠٢/١٣ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھالابالاب نآ  دنک ، صخـشم  ار  اھنیا  عقوم  تیمھا ، بسح  هب  دنک و  یدنبمیـسقت  ار  روشک  نوگانوگ  یاھتمـسق  اھـشخب و  نیا  ار ، روشک  یاھراک  دـھاوخب  ناسنا  رگا  اعقاو 

ظاحل زا  اـم  ارچ  هک  نیا  زا  دـنلانیم  یاهدـع  کـی  دراد . یگتـسب  شرورپ  شزومآ و  هب  اـم  قـالخا  دراد ، یگتـسب  شرورپ  شزومآ و  هب  اـم  ناوج  دریگیم . رارق  شرورپ  شزومآ و 

وگلا ناماھناوج  یارب  ام  هک  تسا  نیا  شطئارـش  زا  یکی  اھتنم  تفر ؛ رتولج  یقالخا  یهنیمز  رد  دیاب  هک  میراد  لوبق  مھ  ام  تسا ، تسرد  نیا  هتبلا  میوریمن . ولج  یقالخا 

ام تساھراک . نیرتیساسا  زا  یکی  یزاسوگلا ، دنوشیم . ام  یاھناوج  یارب  یدب  یاھوگلا  دوخ ، تاراھظا  اب  دوخ ، درکلمع  اب  دوخ ، یاھراتفر  اب  اھیضعب  میشاب . هتـشاد 

مادک رھ  فیرعت  اب  تسا  یفاک  ردق  نیمھ  هک  میراد  نامدوخ  نامز  رد  دنامب -  هک  خـیرات  رد  ینارون -  یاھهرھچ  ردـقنیا  بوخ ، یاھناوج  ردـقنیا  میراد . یلیخ  بوخ  یاھوگلا 

؛ دـنداتفا ولج  ناـشدوخ  ناورـشیپ  زا  هک  دـندوب  یئاـھناوج  اـھنیا  میراذـگب . ناـمناناوج  یولج  وگلا  کـی  هتـسجرب و  یهرھچ  کـی  ندرک -  یفرعم  یاـنعم  هب  فـیرعت  اـھنیا -  زا 

لمع نامدوخ  یلو  دندرک ؛ لمع  اھنآ  میداد ، دای  ام  دندرک ؛ لمع  اھنآ  میدرک ، هدعو  ام  دـنتفر ؛ ولج  ام  زا  هلپ  دـص  اما  دنتـسشن ، هدـنب  لاثما  هدـنب و  سرد  یاپ  هک  یئاھناوج 

وربآ روشک  هب  رتشیب  دـندش ، ام  زا  رتولج  دـندش ، ام  زا  رتھب  اھنآ  اما  دـنتفرگ ، دای  یزیچ  اھام  لاثما  زا  هک  دـندوب  یناسک  ادھـش  نیا  زا  ردـقچ  اھناوج ، نیا  زا  ردـقچ  میدرکن .

رد یکییکی  ار  اھنیا  میراد ؛ بوخ  ناوج  همھ  نیا  ام  درک . لمع  وا  میدرک ، ام  ار  هدعو  دروآ ؛» اجب  وا  یدرک و  وت  هدعو  هک  ارچ  « ؛ دندرک ادـیپ  وربآ  رتشیب  ادـخ  شیپ  دندیـشخب ،

اب مدرم ، اـب  ار  وا  کـین  راـتفر  ار ، وا  یـالاو  شنیب  ار ، وا  یاھیراکادـف  ار ، وا  تمالــس  ار ، وا  تقادـص  ار ، وا  تـمھ  ار ، وا  تریغ  رــضاح ؛ لـسن  ناوـج  یوـلج  دـنراذگب  دــنروایب ،

. تسا هدنزومآ  نیا  دوخ  زورما ؛ لسن  ناوج  مشچ  یولج  دنراذگب  ناتسود ، اب  هداوناخ ، اب  ردام ، ردپ و  اب  ناعونمھ ،

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

تامازلا یلمع . تامازلا  یراتفر ، تامازلا  یقـالخا ، تاـمازلا  دراد : دوجو  یتاـمازلا  درب ؛ ـالاب  دـیاب  ار  جیـسب  یهعومجم  یاـھییاناوت  هک  تسا  نیا  منکیم  هیـصوت  هدـنب  هچنآ 

یهلمج زا  تسا ، تشذگ  تایقالخا  نیا  یهلمج  زا  تسا ، ربص  تایقالخا  نیا  یهلمج  زا  میھدب ؛ شرورپ  ار  یمالـسا  یوکین  تایقالخا  نامدوخ  نورد  رد  ام  ینعی  یقالخا ،

مھ یراتفر  تامازلا  مینک . تیوقت  نامدوخ  نورد  رد  ار  تایـصوصخ  نیا  تسا ؛ عضاوت  تایقالخا  نیا  یهلمج  زا  تسا ، نتـشاد  هبنج  نتـشاد و  تیفرظ  ملح و  تایقالخا  نیا 

شباحـصا هب  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) قداص ماما  میربب . راک  هب  اھناسنا  هعماج و  اب  لماعت  رد  طیحم ، اب  لمع  رد  مدرم ، اـب  لـمع  رد  ار  وکین  تاـیقلخ  نیمھ  هک  تسا  نیا 

راتفر دیوشب . ام  یارب  نیـسحت  یهیام  قداص ، ماما  رب  ادخ  تمحر  دنقداص ، ماما  نارای  اھنیا  دـیوگب  دـنیبیم ، ار  امـش  سک  رھ  هک  مدرم  نیب  رد  دـینک  لمع  یروج  دومرفیم :

یانعم هب  متفگ  هک  روطنامھ  ناشیاھیلیخ  هک  مدرم -  داحآ  اب  امش  کیاکی  راتفر  نشور ، هزیکاپ و  یاھلد  امش  کاپ ، رصانع  امش  اھناوج ، امش  یجیـسب ، نازیزع  کیاکی 

یارب یمالـسا و  ماظن  یارب  مارتحا  بلج  یهیام  تبحم ، بلج  یهیاـم  دنایمالـسا ؛ ماـظن  ناـگتفایشرورپ  اـھنیا  دـنیوگب  هک  دـشاب  یروج  دـیاب  دنایجیـسب -  هملک  یعقاو 

نابرھم دروخرب  دوخ ، رد  کین  لاصخ  تیوقت  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  یتسیاب  هک  تسا  ییاھراک  یعامتجا ، تامازلا  یداھج ، تامازلا  یلمع ، تامازلا  نیا  یمالـسا . یروھمج 

رد مھ  راـک ، یهھبج  رد  مھ  یمدرم ، تامدـخ  اـھتیلاعف و  یهھبج  رد  مھ  ملع ، یهـھبج  رد  مـھ  اـھهھبج -  یهـمھ  رد  یدـج  لـمع  طـیحم ، اـب  زیگنارب  نیـسحت  مودـخ و  و 

. مینک راک  یلبنت ؛ زا  زیھرپ  اب  یگتسخ و  ساسحا  نودب  یدج و  راک  دیراد ، روضح  هک  اج  رھ  رد  دیلوت -  یهھبج  رد  مھ  تسایس ، یهھبج 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

تامازلا یلمع . تامازلا  یراتفر ، تامازلا  یقـالخا ، تاـمازلا  دراد : دوجو  یتاـمازلا  درب ؛ ـالاب  دـیاب  ار  جیـسب  یهعومجم  یاـھییاناوت  هک  تسا  نیا  منکیم  هیـصوت  هدـنب  هچنآ 

یهلمج زا  تسا ، تشذگ  تایقالخا  نیا  یهلمج  زا  تسا ، ربص  تایقالخا  نیا  یهلمج  زا  میھدب ؛ شرورپ  ار  یمالـسا  یوکین  تایقالخا  نامدوخ  نورد  رد  ام  ینعی  یقالخا ،

مھ یراتفر  تامازلا  مینک . تیوقت  نامدوخ  نورد  رد  ار  تایـصوصخ  نیا  تسا ؛ عضاوت  تایقالخا  نیا  یهلمج  زا  تسا ، نتـشاد  هبنج  نتـشاد و  تیفرظ  ملح و  تایقالخا  نیا 

شباحـصا هب  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) قداص ماما  میربب . راک  هب  اھناسنا  هعماج و  اب  لماعت  رد  طیحم ، اب  لمع  رد  مدرم ، اـب  لـمع  رد  ار  وکین  تاـیقلخ  نیمھ  هک  تسا  نیا 

. دـیوشب ام  یارب  نیـسحت  یهیام  قداص ، ماما  رب  ادـخ  تمحر  ( ١ ،) دـنقداص ماما  نارای  اھنیا  دـیوگب  دـنیبیم ، ار  امـش  سک  رھ  هک  مدرم  نیب  رد  دـینک  لمع  یروج  دومرفیم :

هب متفگ  هک  روطنامھ  ناشیاھیلیخ  هک  مدرم -  داحآ  اب  امش  کیاکی  راتفر  نشور ، هزیکاپ و  یاھلد  امش  کاپ ، رـصانع  امـش  اھناوج ، امـش  یجیـسب ، نازیزع  کیاکی  راتفر 

یمالـسا و ماظن  یارب  مارتحا  بلج  یهیام  تبحم ، بلج  یهیام  دنایمالـسا ؛ ماظن  ناگتفایشرورپ  اھنیا  دـنیوگب  هک  دـشاب  یروج  دـیاب  دنایجیـسب -  هملک  یعقاو  یاـنعم 

. یمالسا یروھمج  یارب 

یدالوارگسع  / ١٣٩٢/١٠/١٧ موحرم  تشادگرزب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ىاھراتفر رد  ام  ار  نیا  هک  دوب -  ىفاصنااب  رایـسب  مدآ  دوب ، ىنیتم  رایـسب  مدآ  دوب ، ىروبـص  مدآ  ىنعی  دوب ، ىنید  ىقالخا  ناسنا  ىتایقلخ ، ظاحل  زا  ىدالوارگـسع  موحرم 

ار دوخ  و  مینارپـن -  مییوگن و  دـیآ  ىمرد  ناـمنھد  زا  هچرھ  هک  تسا  مھم  ىلیخ  اـھنیا  دوب -  شندز  فرح  بقارم  دوب ، شدوـخ  بقارم  دوـب ؛ ىبـقارم  مدآ  میدـیدیم -  ناـشیا 

ممتـال تثعب  تسا : وا  ىرادـنید  حور  ىناـسنا  رھ  ىارب  ىناـسنا  قـالخا  تسا ؛ نید  حور  قـالخا ، نیا  هک  تسا ، ىقـالخا  هبنج ى  هک  مود  هبنج ى  مھ  نـیا  درکیم ؛ لرتـنک 

، دشاب مودخ  دشاب ، هاوخریخ  مدرم  هب  تبسن  دشاب ، تاذ  شوخ  دشاب ، فاصنااب  دشاب ، نیتم  دشاب ، روبص  ناسنا  ىنعی  نیمھ ، ىنعی  قالخا  مراکم  ( ١ (؛ قالخالا مراکم 

. دوب ىدالوارگسع  ىاقآ  رد  اھنیا  همھ ى  تسا ؛ ىمالسا  تایقالخا  نیمھ  اھنیا  دنکن ؛ ىلبنت  دشاب ، ورشیپ  دشاب ، رکتبم  دشاب ، راک  لھا 

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

. ىنمادکاـپ تراـھط و  ىراکادـف ، تعاجـش و  افـص ، قدـص و  تمواـقم ، ربـص و  ىراـبدرب ، ملح و  ىنعی  هچ ؟ ىنعی  قـالخا  قـالخا . هب  ار  زیزع  نایجیـسب  منکیم  توـعد  نـم 

ىراوتسا رادیاپ و  ژد  لثم  مکحتسم  روطنیمھ  عیفر  ىانب  نیا  دیھاوخب  رگا  دنراد . جایتحا  نیا  هب  دنامب  مکحتسم  نانچمھ  راوتسا  ىانب  نیا  ىازجا  هکنیا  ىارب  اھىجیـسب 

ردـص گرزب  ىاھوگلا  دـیھدب ، ناشن  تراھط  دـیھدب ، ناشن  قالخا  دـیھدب ، ناشن  ربص  دـیھدب ، ناشن  ىرابدرب  دـینکب ؛ ار  اـھتیاعر  نیا  دـیاب  دریگب ، رارق  نانمـشد  لـباقمرد 

هچوک رد  تشاد ، نینموملاریما  دزن  هک  ىھاگیاج  نآ  اب  تعاجـش ، نآ  اب  ماقم ، نآ  اب  رتشاکلام  مینک . ىرود  نعرفت  زا  مینک ، ىرود  ربکت  زا  دیاب  ام  دیروایب . رظنرد  ار  مالـسا 

دعب ندرک ؛ هرخـسم  درک  انب  دوریم ، دراد  ىمدآ  کی  دـید  الثم  درک ؛ باترپ  شفرط  هب  ىاهزیرگنـس  دـیاش  درک ، شاهرخـسم  تخانـشن ، ار  وا  ىاهچبرـسپ  کـی  درکیم ، تکرح 

، ار رتشا  کلام  تخانشىمن  هچبرسپ  ىدرک ، هرخسم  ار  ىسک  هچ  ىدیمھف  ىدرک ، راک  هچ  ىدیمھف  دنتفگ  کرـسپ  هب  دندید ، ار  هرظنم  نآ  هک  ىدارفا  دش ، در  رتشاکلام 

هک دننک  ىھاوخرذع  ىروجکی  هک  دندمآ  ناود  ناود  شناتسود  ای  الثم  شردپ  شدوخ و  ای  اھنت  شدوخ  الاح  دش ؛ هچاپتـسد  هچبرـسپ  دوب ؛ رتشاکلام  نیا  دنتفگ  هن ؛ تفگ 

نم تفگ  رتشاکلام  ندرک ؛ ىھاوخرذع  دندرک  انب  ولج و  دنتفر  دناوخیم ؛ زامن  دراد  هدـمآ ، دجـسم  هب  دـندید  دـنداتفا ، هار  رتشاکلام  لابند  دوشن ؛ رـسدرد  ىهیام  ناشیارب 

، ىراوگرزب نیا  ملح ، نیا  تیلوئـسم ، ساسحا  نیا  ىزوسلد ، نیا  دینیبب ، دیاشخبب ! ار  ناوج  نیا  ىاطخ  لاعتم  ىادخ  هک  منک  اعد  مناوخب ، زامن  هکنیا  ىارب  دجـسم  مدمآ 

. میریگب دای  ار  اھنیمھ  دیاب  مھ  امش  نم و  تسا . اھنیا 

هقف  / ١٣٩٧/٠٨/٢٩ جراخ  سرد  هسلج  یادتبا  رد  ثیدح  حرش 

« يقالخا لئاضف  هب  يگتسارآ   » 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 13هاگياپ  هحفص 9 
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هسفن و وخـست  هقلخ و  نسحی  عبرا : لاصخ  هیف  نوکی  ىتح  دـبعلا  نامیا  لمکی  ال  لوقی : مالـسلا  امھیلع  دـمحم  نب  رفعج  دـبع هللا  ابا  تعمـس  لاق  رمع  نب  لضفملا  نع 

(١ .) هلام نم  لضفلا  جرخی  هلوق و  نم  لضفلا  کسمی 

عبرا لاصخ  هیف  نوکی  ىتح  دبعلا  نامیا  لمکی  ال 

رطاخ هب  ای  الاح  دـنکیم ؛ ادـیپ  صقن  ای  دوشیم  لیمکت  یحراوج  لامعا  زا  یـضعب  اب  یبلق  رما  نیمھ  اما  تسا ، یبلق  رما  کی  نامیا  هچرگا  تیاور ]: نیا  یاوتحم  ساسا  رب  ]

[ تیاور روظنم   ] هک دـنکیم  داجیا  وا  رد  ار  هنـسح  لاصخ  ار و  هنـسح  تافـص  نیا  هک  تسا  وا  نامیا  نموم ، بلق  نآ  زا  تسا  ثعبنم  نسحتـسم ، یحناوج  لاـمعا  نیا  هکنیا 

هک دوشیم  بجوم  بوخ ، یحراوج  لامعا  کین و  لامعا  نسح و  لاصخ  ندوب  اراد  سفن  انعم ، نیا  زا  رظن  عطق  اب  مییوگب  هک  تسھ  مھ  نکمم  ای  دـشاب ؛ نیا  تسا  نکمم 

راـھچ لاـحیایلع ، دراد ؛ ییاـھرادومن  اـھهنومن و  تاـیاور ، نآرق و  تاـیآ  رد  عرـش ، رد  اـھنیا  یود  رھ  هک  دـنک  ادـیپ  یرتشیب  یافـص  تسھ ، ناـسنا  بلق  رد  هک  یناـمیا  نآ 

: دنیامرفیم رکذ  نامیا ] لیمکت  یارب   ] ار تلصخ 

هقلخ نسحی 

اب راک ، طیحم  رد  ردام ؛ ردـپ و  اب  نادـنزرف ، اب  رـسمھ ، اب  هناخ ، رد  بوخ  قالخا  بوخ ! قلخ  بوخ ، قالخا  هب  عجار  میاهدـناوخ  تاـیاور  ردـقچ  ـالاح  اـت  اـم  بوخ ؛ قـالخا  لوا :

تایاور ردقچ  دینیبب  تسا . اھنیا  دننام  یقلخجک و  یسوبع و  یقالخادب و  شلباقم  یهطقن  یقالخا ؛ شوخ  بوخ ، قالخا  مدرم ؛ یهماع  اب  یمومع ، طیحم  رد  ناراکمھ ؛

رد دنقالخادب ؛ اما ] ، ] دنتـسھ مھ  یبوخ  یاھمدآ  لمع  ظاحل  زا  دنتـسھ  اھیـضعب  قلخ ؛ نسح  تسا . تایاور  نیا  زا  یکی  مھ  نیا  هدش ، هدـناوخ  تھج  نیا  رد  یددـعتم 

نم هب  دنـسیونیم  همان  دننکیم ، تیاکـش  یھاگ  هدنب  هب  ناوناب  تارـضح  زا  یـضعب  تسا . دب  ناشقالخا  اما  تسا  بوخ  ناشلامعا  دـنقالخادب ؛ مدرم  اب  هچب ، نز و  اب  هناخ 

بخ هک  تسا  رادساپ  ام  رـسمھ  ای  دـنکیم ؛ یقالخادـب  هناخ  رد  تسا ، قالخادـب  اما ] ، ] تسھ مھ  ناوخسرد  تسھ ، مھ  یبوخ  یهبلط  ام  رـسمھ  دـینک  ضرف  الثم  هک 

نآ یقالخادـب ، نیا  تسا . یگرزب  صقن  یلیخ  نیا  بخ ، تسا ؛ دـب  شقالخا  هناـخ  رد  اـما  تسا ، هللالـیبسیف  دـھاجم  رگید ، تسا  یتبثم  تیـصوصخ  ندوب  رادـساپ  کـی 

. تسا یگرزب  یهنسح  گرزب و  تمعن  یلیخ  یقالخاشوخ  دنکیم . صقان  دنکیم ، بارخ  دیھدیم  ماجنا  ناتحلاص  لمع  اب  ناتنامیا ، اب  امش  هک  ار  یراک 

هسفن وخست  و 

لذـب و دـناوتب  دـشاب ، هتـشاد  تواخـس  دـشابن ؛ دـکچیمن  ناشتـسد  زا  بآ  فورعم  لوق  هب  هک  ییاھنیا  زا  ای  کسمم  لیخب  یاھمدآ  نآ  زا  دـشاب ؛ تواخـساب  وا  سفن  مود :] ]

یروج نیا  اھیـضعب  دـشاب .]  ] شـشخب لذـب و  لھا  دـناوتیم ، هک  یرادـقم  نآ  زا  دـنرادن ، ار  شاییاناوت  هک  مھ  همھ  داـیز ؛ شـشخب  لذـب و  مییوگیمن  ـالاح  دـنک . ششخب 

ات دننکیم ، توعد  نامھم  دننکیم ، زاب  هرفـس  دنراد ، یاهرفـس  دنراد ، هک  یرادقم  نامھ  الثم  اما  دنیاھتـسدگنت  ارقف و  وزج  دناهعماج ، نیفعـضتسم  وزج  دـنریقف ، دنتـسھ :

. تواخس مھ  نیا  تسا . بوخ  یلیخ  نیا  دننکیم ؛ کمک  نآ  نیا و  هب  دنناوتیم  هک  ییاجنآ 

هلوق نم  لضفلا  کسمی  و 

، تسا مزـال  هک  ییاـجنآ  رگم  تسین ؛ بوخ  یفرحرپ  دـننکیم ؛ یفرحرپ  اھیـضعب  دـنکن . ییوگهداـیز  دراد و  هگن  شدوـخ  مـالک  زا  ار  هداـیز  نخـس  دـنکن ؛ ییوگهداـیز  موـس :

« تسا اضر  تمالع  توکس   » یسراف لثملابرض  لداعم  اضرلا » وخا  توکسلا   ]» اضرلا وخا  اجنآ  رد  توکس  تسا و  ندز  فرح  یضتقم  هک  ییاجنآ  دز ، فرح  دیاب  هک  ییاجنآ 

عاـمتجا رد  یلوـمعم ، یهسلج  رد  یلوـمعم ، لاـح  رد  تسین ، دارم  اـجنآ  هن ، تسا ؛ رتـشیب  ندز  فرح  زا  توکـس ، هاـنگ  هک  تسھ  ییاـھاج  کـی  تـسا ؛ دـب  و  دـشابیم ].

. تسین یبوخ  زیچ  مھ  ندز  یدایز  فرح  ندرک و  ییوگرپ  یلومعم 

هلام نم  لضفلا  جرخی  و 

. دھدب دشخبب و  نآ  نیا و  هب  ار  نآ  تسین ، مزال  شیارب  دراد و  یدایز  هچ  رھ  دنک ؛ جراخ  ار  شدوخ  لام  یدایز  ینعی ] [ ؛ تسا لام  ندرک  جراخ  لباقم ، یهطقن  اما  مراھچ :] ]

یقالخا  / ١٣٩٧/١٢/١٢ هتسجرب  یاھتفص  هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

: لاق هداتقیبا  نع  دانسالا  اذٰھب  و 

. تسا هقث  مھ  هداتقیبا  دراد ؛ یربتعم  رایسب  حیحص و  یاھدنس  میناوخیم ، زورما  هک  یثیدح ]  ] نیا میدناوخ و  لبق  یاھزور  هک  یثیدح  دنچ  نیا 

ضعبب دیقم  اھضعب  مراکملا  لاصخ  نا  دواد  ای  ناحرس : نب  دوادل  مالسلاهیلع  هللادبعوبا  لاق 

یکی هک  دراد  یلولعم  یلع و  طابترا  ای  دراد ؛ طابترا  مھ  اب  ینعی  تسا ، رگید  یضعب  هب  یهتسب  اھتلصخ  قالخا و  مراکم  زا  یضعب  دیامرفیم ]: مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  ]

. دنراد رگیدمھ  اب  یراتفر  یتایلمع و  طابترا  یوحن  هب  ای  تسا ، یرگید  نآ  تلع 

اشی ثیح  اھمسقی هللا 

یھلا تمحر  باجیا  رد  ام  یهدارا  و  ام ، رایتخا  ام ، راتفر  تسین و  تمکحیب  لاعتم  یادخ  راک  هلب ، دـھدیم . ادـخ  مھ  ار  نیا  دـینادب ؛ ادـخ  زا  اھزیچ  یهیقب  لثم  مھ  ار  اھنیا 

؛ دنکیم میـسقت  دنوادخ  تسا ، ادخ  فرط  زا  قالخا - مراکم  هلمج  زا   - معن یهمھ  زا  اھیبوخ ، یهمھ  زا  مراکم ، یهمھ  زا  دوشیم ، هداد  ام  هب  هچنآ  هرخالاب  نکل  دراد  ریثات 

. دھدیم رگید ]  ] زیچ کی  یرگید  نآ  هب  دھدیم ، زیچ  کی  یرگید  هب  دھدیم ، یزیچ  کی  امش  هب 

هنبا یف  نوکت  لجرلا و ال  یف  نوکت 

رسپ دراد ، یبوخ  تفـص  کی  ردپ  تاقوا  یھاگ  درادن . یرابتعا  یلیخ  اھنیا  بوخ !]  ] نژ ای  نژ  دنیوگیم  الاح  هکنیا  تسین . رـسپ  رد  تسھ ، ردپ  رد  یبوخ  تفـص  کی  یھاگ 

. تسا یھلا  ماعنا  یھلا و  باجیا  اھنیا  درادن . ردپ  هک  دراد  یبوخ  تفص  کی  رسپ  هک  تسھ  مھ  شسکع  درادن ؛

هدیس یف  نوکت  دبعلا و ال  یف  نوکت  و 

. درادـن وا  باـبرا  وا ، دیـس  هک  دراد  یاهدرب  کـی  ار  یبوـخ  تفـص  کـی  یھاـگ  هن ، دـشاب ؛ هتـشاد  ریثاـت  مھ  یعاـمتجا  ناـش  یعاـمتجا و  تیعقوـم  هک  تسین  مھ  روـج  نیا 

رتالاب وا  ینعی  تسین ؛ ام  رد  تفص  نآ  هک  تسھ  ام  تسدریز  درف  رد  یبوخ  تفص  کی  دیرادن . ار  تیصوصخ  نآ  امش  هک  دراد  یتیصوصخ  کی  تاقوا  یھاگ  امش  مدختسم 

نامھ اعقاو  اھنیا  دـنیامرفیم . نایب  ترـضح  ار  تفـص  دـنچ  تسا ؟ ییاھزیچ  هچ  دـناهدومرف ، شاهرابرد  مھ  ردـق  نیا  هک  قالخا  مراکم  تافـص و  نیا  ـالاح  بخ ، تسا . اـم  زا 

، عامتجا کی  رد  هتسجرب  یاھناسنا  دوجو  تکرب  هب  دزاسیم و  هتـسجرب  یاھناسنا  هک  تسا ]  ] تایـصوصخ نیا  تسا . اھنیا  مالـسا  بل  تسا ؛ مالـسا  ناشخرد  یاھهولج 

یاهعماج کی  رد  قداص  یاھناسنا  تشذـگاب ، یاھناسنا  عاجـش ، یاھناسنا  میرک ، یاھناسنا  رگا ]  ] دروآیم و دوجو  هب  هتـسجرب  یعامتجا  ماظن  یرـشب ، یهعماج  کی  رد 

ایند هب  دراذـگب و  شمـشچ  یور  اھبنارگ  رھوگ  رد و  لثم  ار  اھنیا  دـیاب  ناسنا  اعقاو  تسا . قداص  مھ  شـسکع  هتبلا ] [ ؛ دوشیم یاهتـسجرب  یهعماج  هعماـج ، نیا  دنـشاب ،

: لوا تسیچ ؟ تافص  نیا  الاح  دنک . هضرع 

ثیدحلا قدص 

زا یلیخ  دـینیبب  امـش  لاح  نیع  رد  اـما  تسا  رترھاـط  رتهزیکاـپ و  رتھب و  اـفاصنا  مھ  اـیند  عماوج  زا  یرایـسب  زا  تسا و  یمالـسا  روشک  اـم  دوخ  روشک  نـالا  ییوگتـسار .

« يقالخا لئاضف  هب  يگتسارآ   » 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 13هاگياپ  هحفص 10 
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قباطم دینزیم ، هک  ار  یفرح  امش  ینعی  هچ ؟ ینعی  ییوگتسار  تسین . ییوگتسار  تسین ، ثیدحلاقدص  تسا ؛ تفص  نیمھ  ندوبن  زا  یشان  ام  روشک  لخاد  تالکشم 

« قدـص . » تسین قدـص  نیا  دـییوگیم ، اما  تسین  ای  تسا  عقاو  قباـطم  دـینادیمن  هن ، رگا  تسا ؛ تسار  نیا  دـیتفگ ، تسا و  عقاو  اـب  قباـطم  دـیتسناد  رگا  دـشاب . عقاو  اـب 

تبـسن تمھت ، فالخ ، غورد ، هعیاش ، فرح ، رثا  رب  هک  دـینک  هظحالم  ار  یزاجم  یاضف  دـینکیم . نایب  تسا ، عقاو  قباطم  دـینادیم  هک  ار  یزیچ  امـش  هکنیا  زا  تسا  تراـبع 

همھ ینعی ] « ] ثیدحلا قدص   » لوا سپ  تسا . لاکشا  اھنیا  دینیبب ، دیآیم ؛ دوجو  هب  روشک  رد  غورد  یاضف  کی  رگیدمھ ، هب  نییاپ ، هب  الاب ، هب  نآ ، هب  نیا ، هب  تیعقاو  نودب 

: مود مینک . یراج  نابز  رب  تسار  مینک  یعس 

سانلا قدص  و 

تقادص اب  مدرم  اب  یهھجاوم  رد  ناسنا  مدرم ؛ اب  لمع  قدص  ینعی  سانلا » قدص  . » دینکن دروخرب  ییورود  بیرف و  هعدـخ و  بلقت و  اب  مدرم  اب  دیـشاب ؛ قداص  مھ  مدرم  اب 

کی نیمھ  اھنیا ، دـننام  و  نامتاباختنا ، نامیـسایس ، نامیعامتجا ، نوگانوگ  لئاسم  رد  ام  رگا  دـنکن . دروخرب  مدرم  اـب  اـھنیا  دـننام  بیرف و  غورد و  کـلک و  اـب  دوشب ، دراو 

. مود مھ  نیا  سانلا .» قدص  و  « ؛ دش دھاوخ  دابآ  ایند  ردقچ  دینیبب  مینک ، تاعارم  ار  دروم 

لئاسلا اطعا  و 

رگا اما  تسا  بوخ  دینک  کمک  وا  هب  رگا ]  ] بخ هدرکن ، لاوس  امش  زا  هک  تسا  یریقف  کی  تقو  کی  دیناوتیم . هچنانچ  رگا  دیھدب  وا  هب  تساوخ ، یزیچ  امـش  زا  لئاس ] رگا  ]

. تسا یناسنا  تمرکم  فالخ  ندرک ، در  ار  وا  تسا و  یگرزب  تمرکم  نیا  تقو  نآ  درک - تساوخرد  ینعی  درک  لاوس   - درک تساوخرد  امش  زا  هچنانچ 

(١) عئانصلاب هافاکملا  و 

هب لباقم  رد  مھ  امش  درک ، یکین  امش  هب  یسک  رگا ]  ] ینعی دینکب » عیانص  هب  یهئفاکم  «. » هعینص  » دنیوگیم ار  نارگید  هب  کین  یاھتمدخ  کین ؛ یاھراک  ینعی  هعینـص » »

مھ نیا  مینک . یکین  وا  هب  دیاب  لباقم  رد  بخ  هدرک ، یکین  ام  هب  یـسک  رگا ] . ] میھدب خساپ  یدـب  اب  انایحا  لامھا و  اب  ار  نارگید  یکین  هک  دـشابن  روج  نیا  دـینک . یکین  وا 

. موس

١٣٩٧/١٢/١٣ /  « ایح  » هلئسم هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

: دیامرفیم همادا ] رد   ] دعب میدرک . ضرع  زورید  هک  تسا  عئانصلاب - هافاکملا  لئاسلا و  اطعا  سانلا و  قدص  ثیدحلا و  قدص  و   - هداتقیبا ثیدح  یهلابند 

هنامالا ادا  و 

رما نیا  هک  تسا  تقو  کی  تسا . ام  دزن  رد  تناما  رما  نیا  دنتسناد ، نیما  یرما  کی  رد  ار  هدنب  ای  امـش  یناسک ، ای  یـسک  هچنانچ  رگا  تسین . یلام  تناما  افرـص  تناما ،

تـسا یونعم  رما  کی  تقو  کی  تسا ؛ سومان  رد  تناما  تسا ، یـسومان  رما  کی  تقو  کی  تسا ؛ لوپ  رد  تناما  نیا  میراد ، هگن  ناشیارب  ات  دنھدیم  ام  هب  هک  تسا  یلوپ 

امش شیپ  یـسرد  تقو ] کی  [ ؛ مییوگب ار  شتـسرد  هک  دنکیم  اضتقا  تناما  و  دنـسرپیم ؛ ام  زا  یعرـش  یهلئـسم  کی  دننادیم ، نیما  ار  امـش  هدنب و  هک  دینک  ضرف  الثم ] ]

یهرتسگ هک  تسا  ییاھراک  نآ  زا  یکی  تناـما  ادا  سپ  تسا . نشور  ـالماک  رگید  هک  یعاـمتجا  یاھتیلوئـسم  مییوگب ،]  ] ار شتـسرد  هک  دـنکیم  اـضتقا  تناـما  دـنناوخیم ،

. دندومرف هراشا  ترضح  هک  تسا  یمراکم  تایقلخ و  نآ  زا  یکی  مھ  نیا  دراد . یعیسو 

محرلا هلص  و 

لھا هک  ییاھنآ  اعبط  دنـشاب ، هتـشاد  طابترا  رگیدـمھ  اب  نادـنواشیوخ  هچنانچ  رگا  تسا . یعاـمتجا  دـنویپ  یهکبـش  یعاـمتجا و  طاـبترا  لـیاسو  زا  یکی  مھ  محر  یهلص 

. دننک لقتنم  دنناوتیم  رگیدمھ  هب  ار  یبوخ  یاھزیچ  دنتسھ ، یراتفگکین  یراتفرکین و  یکین و 

بحاصلا راجلا و  ىلا  ددوتلا  و 

نیا مینکب ؛ تدوم  زاربا  مینک ، ینابرھم  مینک ، ددوت  تسا - هارمھ  ام  اب  نامهنازور  یاھدـمآوتفر  رد  نامراک ، لحم  رد  نامرفـس ، رد  هک  نآ  ینعی  « - بحاص  » اب هیاسمھ ، اـب 

ددوت دیاب  وا  اب  تسا ؛ امش  هارمھ  هک  تسا  امش  تسود  ای  تسا  امش  ظفاحم  ای  تسا  امش  یهدننار  تسا ، هارمھ  امش  اب  هک  یـسک  دییامرفب  ضرف  تسا . مھم  یلیخ 

. درک تبحم  زاربا  دیاب  درک ،

فیضلا ىرق  و 

. دنرمشب مرتحم  ربتعم و  ار  نامھم  هک  تسھ  مالسا  رد  هک  تسا  یتایصوصخ  زا  نیا  هک  تسا  یریذپنامھم  یرادنامھم و  تسا ؛ نامھم  زا  ییاریذپ  مھ  یکی 

ایحلا نھسار  و 

یاھتردق لماوع  یهلیسو  هب  ایند  رد  زورما  هک  یتسایـس  تسا  رابهعجاف  ردقچ  و  دراد ، تیمھا  ردقچ  نیا ]  ] دینیبب تسا . ایح »  » اھنآ سار  رد  رتالاب و  تافـص  نیا  یهمھ  زا 

یتقو دـنرادرب . مدرم  نیب  زا  ار  ایح  هکنیا  یارب  دریگیم  ماجنا  راک  دراد  ایند  یهمھ  رد  یریبدـت ، کی  اب  یتسایـس ، کی  اب  نالا  اعقاو  تسا ؛ جـیار  ایح  ندودز  یارب  یرـشب  دـض 

نز و ششوپ  یهلئسم  تسا ، هلئـسم  کی  درم  نز و  طالتخا  یهلئـسم  دنوشیم : دراو  هار  اھهد  فلتخم و  یاھهار  زا  دراد و  یبعـش  نیا  دنرادرب ، ار  ایح  دنھاوخیم  هک  مھ 

نایب نز  شـشوپ  دروم  رد  هک  ییاھزیچ  نینچمھ ] ، ] تسا یناطیـش  یاھهرجنپ  نیا  زا  یکی  دوشیم ، نایب  نز  قوقح  ناونع  تحت  هک  ییاـھزیچ  تسا ، هلئـسم  کـی  درم 

ایند تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  ایح  یهلئـسم  دنیوگیم . مھ  حالـصلارھاظ  دارفا  زا  یـضعب  یتح  هک  ییاھفرح  باجح »؟ هب  ار  اھنز  دـینکیم  روبجم  ارچ  اقآ   » هک دوشیم 

نیا هدوبن ؛ اپورا  رد  اھربخ  نیا  اقلطم  شیپ  لاـس   ٢٠٠ شیپ ، لاس  ات ١۵٠  دـنکیم ، هاگن  هک  ار  اھییاپورا  یبدا  یرنھ و  راـثآ  ناـسنا  یتح  تسھ . زورما  هک  هدوبن  روج  نیا 

، دندش طلسم  ییاپورا  یاھروشک  یداصتقا  یسایس و  یگنھرف و  یعامتجا و  روما  رب  اھرادهیامرس  اھتسینویھص و  هک  یتقو  زا  اتدمع  ار  رتھت  نیا  کتھت و  نیا  داسف و 

، تسا تلیضف  درم  یارب  ایح  تسا . نیا  لباقم  یهطقن  مالسا  تسا . یلـصفم  ینالوط و  یلیخ  ناتـساد  نآ  هک  دنراد  یفادھا  دنراد ، مھ  ییاھهزیگنا  دندرک ؛ جیار  جیردتب 

رد ناسنا  هک  تسا  هنارونخـس  تاملاکم  اھترـشاعم و  شرھاظم  زا  یکی  تسا ؛ یرھاظ  شـشوپ  شرھاظم  زا  یکی  دراد ؛ یرھاظم  اـیح  نیا  تسا و  تلیـضف  مھ  نز  یارب 

دننام ندرک و  وگتفگ  رد  نداد و  تبـسن  رد  ندز و  فرح  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  زا  یکی  یئایحیب  دـنک . هظحالم  ار  ایح  تاملک ، لدابت  رد  ندرک ، رظن  راـھظا  رد  ندز ، فرح 

چیھ مدآ و  مشچ  رد  دـننکیم  هاـگن  و  دـنھدیم ، ماـجنا  ار  یگرزب  تشز  یاـھراک  هک  دنتـسھ  اھیـضعب  تسا ؛ روـج  نـیمھ  مـھ  لـمع  رد  دـھدیم . ناـشن  ار  شدوـخ  اـھنیا 

دندومرف ار  قالخا  مراکم  تافص و  سار  نیاربانب  ماسقا . عاونا و  تسا ؛ یناسنا  تایانج  زا  یـضعب  تسا ، یلام  تایانج  زا  یـضعب  دننکیمن ! راک  نیا  زا  مھ  مرـش  ساسحا 

(١ .) ایحلا نھسار  و  تسا :]  ] ایح

نادنمتورث  / ١٣٩٧/١٢/١٩ یهفیظو  هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

سلج ملسف و  یفریصلا  ریدس  هیلع  لخد  ذا  مالسلا  هیلع  دبع هللا  یبا  دنع  انک  لاق : ناحرس  نب  دواد  نع 

دوواد هک  تسا  ناحرسنبدوواد  یوار  تسین ؛ یوار  وا  نوچ  درادن ، یتیمھا  اما  تسا  هدشن  قیثوت  یفریص  ریدس  هتبلا  تسا . بوخ  رایسب  یاھدنس  وزج  تیاور  نیا  دنس 

« يقالخا لئاضف  هب  يگتسارآ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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فارص و ینعی  یفریص   - هدوب یفارص  لھا  یفریص  ریدس  دش . دراو  یفریـص  ریدس  میدوب ، ترـضح  تمدخ  دیوگیم  تسا . یبوخ  دنـس  مھ  دنـس  تسا ، هقث  هک  تسا  یقر 

.[ تسشن درک و  مالس  . ] هدوب یرادلوپ  مدآ  اتدعاق  و  دشورفیم - درخیم و  اھنیا  دننام  هرقن و  رانید و  هک  یسک 

هیلع ىلاعت  هجحلا   تمظع  الا  طق  لجر  لام  رثک  ام  ریدس  ای  هل  لاقف 

یسک رھ  ریدس ! یا  هک  دندومرف  وا و  هب  دندرک  ور  دشاب ، هدز  یفرح  دشاب و  هدرک  یلاوس  وا  هکنیا  نودب  همدقمیب ، ترضح  هک  تسا  نیا  شرھاظ  تسـشن ، هک  یدرجمب 

دھع لاعتم  یادخ  ( ١ ( ؛» مولظم بغـس  ملاظ و ال  هظک  ىلع  اوراقی  الا  املعلا  ىع  ذخا هللا   » نوچ دش ؛ دھاوخ  دایز  وا  رب  ادخ  تجح  دـش ، دایز  شلام  دـش ، دایز  شلوپ  هک 

اینغا ناریس و  یرپ  یریس و  ناگنـسرگ و  یگنـسرگ  رب  هک  هعماج  ناگبخن  ناگدبز ، نایاناد ، نادنمـشناد ، زا  تسین - اھقف  یانعم  هب  طقف  مھ  املع   - املع زا  هتفرگ  نامیپ  و 

. تسا یھلا  نامیپ  دھع و  نیا  رگید ، تسا  ادخ  تجح  نیا  بخ  دننک .] ضارتعا   ] دندید رگا  ار  یاهنـسرگ  مولظم  یرپ و  مکـش  دنمتورث  ملاظ  کی  دـننک . ضارتعا  دـننکن ، ربص 

هک یـسک  الاح  درک . دھاوخ  جاجتحا  وا  رب  لاعتم  یادخ  دش ، دھاوخ  نیگنـس  دش ، دھاوخ  گرزب  وا  رب  ادخ  تجح  دش ، دایز  یـسک  لام  رگا  دومرف : ریدـس  هب  اجنیا  ترـضح 

. دراد هفیظو  دنکیم ؛ قرف  شعضو  اعبط  دراد ، لام  هک  یسک  تسا ، روج  کی  درادن ، لام 

اولعفاف مکسفنا  نع  اھوعفدت  نا  متردق  ناف 

لوپ هکنیا  یارب  ای  هاچ ؟ رد  ایرد ، رد  بآ ، رد  ار  اھلوپ  میزیرب  الثم  مینک ؟ عفد  یروج  هچ  بخ ، دینکب . دینک ، عفد  دینک ، رود  ناتدوخ  زا  دـیراد ، هک  ار  یدایز  لام  نیا  دـیناوتیم  رگا 

. تسین دارم  اھنیا  مینکب ؟ یدوخیب  جرخ  مینک ، اجیب  هنافرسم و  یاھجرخ  میربب ، نیب  زا  ار 

؟ اذامب لوسر هللا  نبا  ای  هل  لاق 

؟ مینک عفد  نامدوخ  زا  ار  لوپ  نیا  یروج  هچ  تفگ ]: ریدس  ]

(٢) مکلاوما نم  مکناوخا  جئاوح  اضقب  لاق 

. دینک هدروآرب  ار  زاین  نآ  امش ، لاوما  هب  دنراد  یزاین  هچ  امش  ناردارب  دینیبب  دینک ، هاگن  هک  تسا  نیا  شھار  دومرف ]: ترضح  ]

یلوپ کی  امش  تسا ، جاتحم  سک  نالف  دینک  ضرف  الثم  هک  دنھاوخیم - ام  زا  تسا ، ام  تسد  لاملاتیب  لوپ  نوچ   - ام شیپ  دنیآیم  اما ] ، ] دنتسھ مھ  نکمتم  اھیضعب 

قافنا ادخ  هار  رد  دننکب و  ناشدوخ  زا  هک  تسا  ناشتخـس  اھیـضعب  ینعی  لاملاتیب . غارـس  ایب  دعب  یتسناوتن ، هچنانچ  رگا  هدب ! یراد ، لوپ  هک  تدوخ  اباب ، بخ  دیھدب ؛

ناردارب هب  هک  تروص  نیا  هب  ینعی  یناوتیم ، هک  روج  رھ  هتبلا  نک . رود  تدوخ  زا  یناوتیم ، هک  روج  رھ  ار  دایز  لاـم  نیا  ار ، داـیز  لوپ  نیا  هک  دـنیامرفیم  اـجنیا  ترـضح  دـننک .

. ینکب ار  اھنآ  جئاوح  اضق  یھدب و  تنموم 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

فیطلت یهلیـسو  یتسیاب  هیئاضق ، یهوق  نیدالوپ  مھم  رپ  خرچ و  نیا  یالهبال  نکل  تسا ؛ ندرک  نیعم  دـح  ندـیرب و  تسا و  قوقح  تسا و  نوناق  هیئاضق  یهوق  یهفیظو ] ]

تیاعر اب  هیئاضق  یهوق  دوخ  رد  ار ؛ هیئاضق  یهوق  راک  لوصحم  مھ  ار ، هیئاـضق  یهوق  دوخ  مھ  دـنکیم ؛ فیطلت  اـھنیا  هک  دراد  دوجو  ییاـھزیچ  کـی  دـشاب . هتـشاد  دوجو  مھ 

امتح یقالخاشوخ ؛ دنتسھ .]  ] نیعجارم اھتسدریز ، زا  رتشیب  اما  تسا  روج  نیمھ  مھ  اھتسدریز  اب  الاح  نیعجارم ؛ اب  یقالخادب  زا ] زیھرپ   ] صوصخب تسا .]  ] قالخا

لالدتـسا یتقو ] ، ] هاگداد رد  مھتم  لیکو  ای  مھتم  اب  یهلداجم  ماقم  رد  ناتـسداد  یـسرپزاب  ، ماقم  رد  سرپزاب  دینک . دروخرب  اھنآ ] اب   ] قالخا اب  هک  ار  ناتدوخ  دـینک  فظوم 

نالف ناتسداد  دینک  ضرف  الثم  هک  دننکیم  رشتنم  مھ  ار  شیاھملیف  دننکیم و  اھیبرغ  هک  ییاھراک  نیا  زا  یضعب  دشاب . قالخا  اب  لالدتسا  نیا  اما  دنک  لالدتـسا  دنکیم ،

هچ مالـسا  دـینیبب  دـینک  هاگن  دـیھدن ؛ رارق  لمع  کـالم  چـیھ  ار  اـھیبرغ  راـک  الـصا  اـیناث  تسا ، غورد  اـھنیا  زا  یلیخ  ـالوا  درک ، ار ] یمارتحا  یب   ] نـالف درب ، راـک  هب  ار  نحل 

یزیچ کی  دـسرپیم ، یزیچ  کی  دـنزیم ، فرح  دـنکیم ، وگموگب  مھتم  اب  یـضاق  دوخ  تاقوا  یھاگ  مھ  دـعب  دـینک ؛ دروخرب  قالخا  اـب  تسیچ . یمالـسا  تاروتـسد  دـیوگیم ،

؛] دشاب  ] ربص هلصوح و  اب  شمرن ، اب  قالخا ، اب  اھنیا ] ، ] دھدیم باوج 

ینامیلس  / ١٣٩٩/٠٩/٢۶ دیھش  هداوناخ  ینامیلس و  مساق  جاح  تداھش  درگلاس  مسارم  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

یراکادف تلاح  اعقاو  دوب ، تسودعون  دوبن ؛ حرطم ]  ] اھنیا دـننام  تلم و  نآ  تلم و  نیا  شیارب  ینعی  تشاد ، یتسودعون  یراکادـف و  یهیحور  یفرط  زا  ینامیلـس ) دیھـش  )

یهعومجم اھنیا  بخ  دوبن . رھاظت  لـھا  و  دوب ، صـالخا  لـھا  اـنعم و  لـھا  اـعقاو  دوب ، یونعم  اـعقاو  دوب ؛ ییوجترخآ  صـالخا و  تیونعم و  لـھا  یفرط  زا  تشاد . همھ  یارب 

لباقم رد  اھهوک و  یور  روشک و  نالف  روشک و  نـالف  یاـھنابایب  رد  مدآ ؛ نیا  رد  درک  ادـیپ  رولبت  نیا  دـندید ؛ مدرم  ار  نیا  تسا . یـشزرااب  مراـکم  اـھنیا  تسا ، قـالخا  مراـکم 

. دش ناریا  تلم  نامرھق  سپ  داد ؛ ناشن  درک ، رولبتم  درک ، مسجم  عقاو  رد  ار  یناریا  یگنھرف  یاھشزرا  نیا  و  تفر ، نوگانوگ  نانمشد 

ثعبم  / ١۴٠٠/١٢/١٠ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

هک  - یمالـسا یاھـشزرا  یهلـسلس  مالـسا ، ناوارف  یاھـشزرا  نایم  رد  اـم  رگا  تسھ . مھ  تیرـشب  یهمھ  هب  یهیدـھ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) مرکم یبن  تثعب 

رـصنع ود  هک  ار  قـالخا » شرورپ   » رـصنع و  تینـالقع » شرتـسگ   » رـصنع ینعی  میریگب ، رظن  رد  ار  شزرا  ود  طـقف  تـسا  - هدرتـسگ  یلیخ  یمالـسا  یاھـشزرا  یهعوـمجم 

ار و هیدـھ  نیرتیلاع  مالـسا  هک  درک  میھاوخ  قیدـصت  هدرک ، یدـیکات  هچ  اھنآ  هب  تبـسن  مالـسا  هک  میریگب  رظن  رد  ار  رـصنع  ود  نیمھ  رگا  تسا ، اھـشزرا  نیا  زا  هتـسجرب 

مھیلع اولتی  مھنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  یذـلا  وھ  هدرک : رکذ  ار  هیکزت  قالخا و  تثعب ، فادـھا  ردـص  رد  نآرق  یاج  دـنچ  رد  هدرک … اطع  تیرـشب  هب  ار  تداعـس  یهلیـسو 

مھ رگید  یاج  دنچ  مھیکزی . هتایآ و  مھیلع  اولتی  مھـسفنا  نم  الوسر  مھیف  ثعب  ذا  نینموملا  ىلع  نم هللا  دقل  رگید : تایآ  رد  نینچ  مھ  تسا ؛ هیکزت  لوا ، مھیکزی ؛ هتایآ و 

. تسا هیکزت  تثعب ،]  ] فادھا سار  رد  تسا ؛ هدرک  نیعم  هیکزت »  » ار تثعب  فدھ  هک  تسھ  نآرق  رد 
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