
روشک  / ١٨/١٣۶٨/٠۴ یتاعالطا  یاھهاگتسد  نالوئسم  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

رد وا  هک  ار  یی  هویش دیربب و  راک  هب  ار  دوخ  یدنمـشوھ  یتسیاب  امـش  دنک . یم باختنا  ار  دروخرب  ی  هویـش وا  رطاخ ، نیمھ  هب  تسا ؛ مجاھم  تسد  لمع  راکتبا  هشیمھ 

دراو هبرض  اھنآ  هب  دینک و  یم هلمح  قح ، مالسا و  یتاعالطا  هاگتسد  ناونع  هب  امش  هک  یتقو  نآ  دینادرگرب . شدوخ  هب  دینک و  ادیپ  تسا ، هدرک  باختنا  لامتحا  اھدص  نیب 

. دینک یم هدافتسا  یی  هویش هچ  زا  امش  دننیبب  دیاب  اھنآ  ینعی  دش ؛ دھاوخ  سکعرب  هلداعم  نیا  دیروآ ، یم

تاوھـش یذوفن و  لوپ و  رازبا و  تسا . درادناتـسا  هبـش درادناتـسا و  سدـح و  لباق  اھنآ ، یاھ  هویـش دنـسانش . یمن ار  ام  یاـھ  هویـش اـھنآ  نوچ  تسا ؛ رت  تخـس اـھنآ  راـک 

هب تسا و  هتخانشان  اھنآ  یارب  امش  یاھ  هویش اما  دننز ؛ یم ار  دوخ  ی  هبرض دنوش و  یم ماوت  مھ  راکتبا  اب  الومعم  هک  دنتسھ  یی  هدش هتخانش یاھـشور  یـسنج و ، ...

ناسآ اھنآ  یارب  اھنیا  ی  همھ کرد  تسامش و  راک  توق  ی  هطقن هک  دینک ، یم هدافتسا  رتشیب  تمحز  شالت و  نید و  نامیا و  زا  امـش  تسا . رتراوشد  ناشراک  رطاخ  نیمھ

. تسین

ام نوچ  دـینک ؛ ظفح  ار  دوخ  یگدامآ  گـنج  ی  هھبج لـثم  دـشاب و  عمج  ناتـساوح  ـالماک  دـیاب  امـش  تسوا ؛ تسد  رد  لـمع  راـکتبا  دـنک ، یم هلمح  نمـشد  هک  یماـگنھ 

لوـط رد  دـیاب  میـشاب . رادـیب  اـج  همھ  رد  دـیاب  لاـحرھ ، هب  دـنک . هلمح  نییاـپ  ـالاب و  اـی  یناـیم و  ی  هھبج زا  تسا  نکمم  درکدـھاوخ ؛ هلمح  اـجک  زا  نمـشد  هک  مـیناد  یمن

. دینادرگرب ناشدوخ  هب  ار  هبرض  اروف  دیشاب و  رادیب  امیاد  تسام ، یاھزرم  زا  رتینالوط  بتارم  هب  یونعم  ظاحل  زا  انیقی  هک  یی  هھبج

هیملع یاھ  هزوح فلتخم و  یاھھاگتـسد  مدرم و  نایم  یرابکتـسا ، یاھمیژر  رگید  سیلگنا و  اکیرما و  یاھـسوساج  رـضاح ، لاح  رد  دـنراک . لوغـشم  اـھنآ  مھ  نـالا  نیمھ 

. دینک یثنخ  ار  اھنآ  یاھ  هشقن دیشاب و  ناشلابند  راگدرورپ  هب  اکتا  اب  دوخ و  دنلب  تمھ  اب  دیاب  هک  دیتسھ  امش  نیا  دنراد . ار  بالقنا  ماظن و  هب  ندز  هبرض  دصق  دنتسھ و 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مکاح اھلد  رب  دولآسای  یاضف  کی  دناشوپیم . هودنا  مغ و  رابغ  ار  لد  دشیم ، هدرب  امـش -  ینعی  نمـشد -  تسد  رد  ام  زیزع  یاھناگورگ  ناگدازآ و  مان  یتقو  هک  دوب  یزور 

هنوگچ تیناسنا ، زا  رود  بلقلایسق و  میژر  نآ  تسد  رد  گنج ، نادیم  ناراکادف  نیا  رھطم ، هزیکاپ و  ناناوج  نیا  نازیزع ، نیا  تشونرس  هک  تسنادیمن  ناسنا  اعقاو  دوب .

موجھ دروم  نم  بلق  ریـسالک ،» کفمھللا  : » میدناوخیم ار  فیرـش  یاعد  نیا  هک  یتقو  ناضمر ، یاھھام  رد  منکیمن  شومارف  نم  دیـسر . دھاوخ  اجک  هب  دش و  دـھاوخ 

اما تـسا ، هنوـگچ  میتـسنادیمن  لیـصفت  هـب  اـم  هـک  ییاـھهظحل  نآ  مـغ  نادـنزرف ، نارـسمھ و  نارداـم و  ناردـپ و  مـغ  ناریـسا ، مـغ  تـفرگیم . رارق  ینوگاـنوگ  یاـھمغ 

. دوب هتمظع  تلج  تیدحا  سدقم  تاذ  ییامنزجعم  هب  ام  دیما  طقف  میدرکیم و  ضرع  ار  اعد  نیا  بلق ، قامعا  زا  درشفیم و  ار  نامبلق  تسا ، خلت  ردقچ  هک  میتسنادیم 

اب مھ  نآ  هاتوک ، یتدم  رد  هناھب ، فرحیب و  رازھ ، اھھد  دادعت  هب  ناریا ، تلم  راکادف  داھن و  کاپ  ناریسا  هکنیا  دادیم . ناشن  یرگید  روط  ار  ایاضق  لاور  یداع ، بابـسا  الاو 

تردق عبات  زیچ  همھ  الاو ، دوبن . ریذپناکما  ادخ ، ییانثتـسا  تردق  اب  زج  ام ، رظن  هب  هک  دوب  ییاھایور  وزج  دنیایب ، روشک  لخاد  هب  دنتفیب و  هار  وا ، عورـش  اب  نمـشد و  راکتبا 

. ریغ الو  دوب  نیمات  لباق  ییانثتسا  ییامن  تردق  کی  اب  طقف  نیا ، دنکیم . تفر  دمآ و  یھلا  تردق  اب  مھ  ام  یاھسفن  تسادخ .

جح  / ١٣٧٣/٠٢/٢۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دـض یاھتردـق  راکتبا  اب  ابلاغ  هک  یمالـسا  عماوج  نایم  رد  یرابودـنبیب  ینامیایب و  ملظ و  داسف و  جـیورت  نمـشد و  یگنھرف  مجاـھت  یهلیـسو  هب  ناناملـسم  نید  زورما 

یاـھروشک روـما  رب  رابکتـسا  نوزفا  زور  یهطلـس  یهلیـسو  هـب  ناـنآ  یاـیند  و  تـسا ، رطخ  رد  دریگیم  ماـجنا  نآ  ریغ  ناـنآ و  یاـھهناسر  تاـغیلبت و  کـمک  هـب  یمالـسا و 

و دـنک . هجوتم  ناملـسم  یاھتلم  رادـتقا  لالقتـسا و  مالـسا و  یعقاو  تیمکاح  یوس  هب  ار  راکفا  دـھاوخب  هک  یھورگ  ای  تلود  رھ  رب  فعاضم  ینمـشد  راشف و  یمالـسا و 

مالسا دض  تلود  نآ  یهدارا  ای  تسد  دناوتیم  یقیقد  مشچ  رھ  تسا . اکیرما  یهدحتم  تالایا  تلود  ینعی  گرزب  ناطیش  مالـسا ، هب  هبناج  همھ  مجاھت  نیا  رادولج  هتبلا 

. دنیبب دوشیم ، دراو  نیملسم  مالسا و  رب  هک  یبئاصم  رس  تشپ  رد  ار 

یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

یخیرات دنیآرف  کی  رد  نیطسلف  میا . هدرک هلگ  هوکـش و  رثکادح  ام ، هتـشاد و  تسد  رد  ار  لمع  راکتبا  نمـشد  هراومھ  نونک  ات  میریگ . تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  دیاب  زورما  ام 

یاھتسینویھص ندش  حلسم  سپس  ناینیطسلف ، یاھنیمز  ندیرخ  تسخن  تسا . هدش  لدب  اھتسینویھص  قلط  کلم  هب  نمشد ، یوس  زا  لمع  راکتبا  اھھد  زا  لکشتم 

ییاھشخب ندوزفا  نآ و  همھ  فرصت  تیاھن  رد  یبرع و  یمالسا و  روشک  نآ  زا  یدیدج  یاھشخب  فرـصت  سپـس  نیطـسلف ، هیزجت  مالعا  یلخاد و  گنج  نآ  زا  دعب  رجاھم ،

دون و دصیس و  رازھ و  لاس  ناضمر  هلمح  نآ  دنتفرگ و  تسد  هب  ار  لمع  راکتبا  نیطـسلف ، برع  ناگیاسمھ  رابکی  طقف  اج  نیا ات  نآ ! هب  ندرا  هیروس و  رـصم و  یاھروشک  زا 

راختفا هیام  زاب  یلو  دیـسرن ، لماک  جـیاتن  هب  یمالـسا  یاھروشک  یتمھ  مک  لیئارـسا و  اـب  اـکیرما  یھارمھ  رثا  رب  هچ  رگا  هک  دوب ، رـصم  هیروس و  یاـھروشک  یرجھ  هس 

نداد رد  ار  لمع  راکتبا  اکیرما ، همھ  سار  رد  ناـشنایماح و  اھتـسینویھص و  زورما  اـت  هراومھ  زاـب  نآ ، زا  سپ  دـش . یبرع  یاھنیمزرـس  زا  یـشخب  یزاـساھر  برع و  هھبج 

ام دـنا . هدـناشک شیوخ  لاـبند  هب  دـنا ، هتـسناوت اـج  رھ  اـت  ار  دوخ  یاـھفیرح  هتـشاد و  تسد  رد  نیطـسلف  هنابـصاغ  فرـصت  میکحت  تھج  رد  اـمومع  شزاـس و  یاـھراعش 

. میدرک یم یرتیدج  یاھکمک  مدقم ، طخ  یاھروشک  هب  دیاب  نیطسلف  تاجن  هار  رد  ناملسم ، یاھتلود 

هعمجزامن  / ١٠/٢۶/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یعمج هک  تسا  ناتـسکاپ  رابنوخ  زیگنا و  فسات هثداح  نیا  هب  طوبرم  یکی  منک : هراشا  هاتوک  بلطم  هس  ود  هب  منک ، ضرع  ار  مدوخ  رظن  دروم  یلـصا  بلطم  هک  نیا زا  لبق 

ام هب  اھراب  ناتسکاپ  تلود  نالووسم  هتبلا  تسا . یخلت  هثداح  دندیسر . تداھش  هب  ضرغم  دناعم و  هورگ  کی  تسد  هب  ندوب ، هعیـش  مرج  هب  نموم ، ناملـسم و  مدرم  زا 

هچرھ هک  میراودیما  مینک . ظفح  یناتـسکاپ  ناتـسود  دـھعت  نیا  هب  ار  نامدوخ  دامتعا  هللااش  نا هک  میلیام  مھ  ام  دـننک ؛ لابند  ار  یلبق  یایاضق  هک  دـنا  هداد لوق  دـنا و  هتفگ

رد ار  تایانج  نیا  راکتبا  طباور ، نیا  نانمـشد  عقاو  رد  دوش و  یم طوبرم  ناتـسکاپ  ناریا و  طباور  هب  یدایز  دودـح  ات  هلاسم  هک  مرادـن  کش  نم  دوش . لاـبند  راـک  نیا  رتیدـج 

هب یوحن  هب  دیاب  هک  دننک  روصت  مھ  اھیفرط  نآ  دنتـسھ ؛ فلتخم  بھاذم  دعب  دریگ ، تروص  یا  یھاتوک رگا  هدرکن  یادخ  الاو  دوش ، دروخرب  اھنآ  اب  هناعطاق  دیاب  دنراد . تسد 

نادیم دراو  یتسیاب  هک  دنتـسھ  اھتموکح  اھاج  روط  نیا دـش . دـھاوخ  یکانرطخ  رایـسب  داعبا  هیـضق ، داعبا  اتعیبط  دنـشاب ؛ حلـسم  دـنروبجم  دـنزادرپب و  ناشدوخ  زا  عافد 

. دننک تیبثت  ار  ناشدوخ  یتلود  تردق  دنھد و  رارق  بیقعت  دروم  هظحالم  یب ار  مرجم  دنوش ؛

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

حلـص مان  هب  عامتجا  هچ  رھ  الاح  اـت  دـننکب . نیطـسلف  مدرم  رب  یرگید  لـیمحت  حلـص ، ماـن  هب  یوحن  هب  زاـب  هک  دوشیم  شـالت  زورما  نیطـسلف ، لـئاسم  یهنیمز  نیمھ  رد 

نیا دـندرک . در  نیطـسلف  تلم  دـندش ، مدقـشیپ  ار  یرگید  سنارفنک  کـی  اـھیئاکیرما  زاـب  تسا . هدوـب  اـھنآ  ررـض  هب  نیطـسلف و  مدرم  هیلع  هجیتـن ، تسا ، هدـش  لیکـشت 

لیکـشت یعمج  یوس  زا  وا  ماـن  هب  هک  ار  یتـکرح  کـی  ار ، یلمع  کـی  ینیطـسلف  یتـقو  دـندرک . در  اھینیطـسلف  دنتـشاذگ ، یزیئاـپ  سنارفنک  ار  شمـسا  هک  یـسنارفنک 

نیا دننادب . هعدخ  دیاب  مھ  نارگید  دننادیم ، هعدخ  ار  سنارفنک  نیا  یتقو  دـننک . لوبق  ار  سنارفنک  نیا  عامتجا و  نیا  دـنناوتیم  هنوگچ  دـنکیم ، در  رگید -  یاھتلود  دوشیم - 

زا هتشذگ  لاس  ار  مکحم  ینھدوت  نآ  ناششترا ، ناشتلود ، هک  اھتـسینویھص  تساھتـسینویھص . تاجن  یارب  اکیرما  یهدحتم  تالایا  میژر  یاھراکتبا  تقیقح  رد  تاکرحت 

وا تسا ، هدش  ریقحت  فیعضت و  روجنآ  هتفرگرارق و  سامح -  تلود  ینیطسلف -  تلود  دنلب  »ی  هن  » راوید لباقم  رد  روجنیا  دروخ و  نانبل  یهتـشذگ  ناج  زا  عاجـش  بزح هللا 

هک تسا  نیا  هملک ، کی  نآ  مشاب ، هتشاد  ینیطسلف  ناردارب  هب  مایپ  کی  رگا  نم  و  دنھدیم . رارق  ینیطـسلف  لباقم  رد  ار  ینیطـسلف  تقو  نآ  دنھدب . تاجن  دنھاوخیم  ار 

« نمشد تاراکتبا   » 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 2هاگياپ  هحفص 1 
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تما دنھدب ، تاجن  دیاب  نیطسلف  مدرم  ار  نیطـسلف  دنکیم . یزیگناهنتف  امـش  نایم  رد  نمـشد  تسامـش . یهناخ  رد  نمـشد  دیریگن . رارق  مھ  لباقم  رد  ناردارب ! میوگب :

. دنریگب رارق  مھ  رانک  نیطسلف ، مدرم  نیطسلف ، تما  دنکب . ینابیتشپ  دیاب  مھ  یمالسا 

« نمشد تاراکتبا   » 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 2هاگياپ  هحفص 2 
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