
روشک  / ١٣۶٨/٠٣/٠٨ رسارس  یرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  یاھتئیھ  یاضعا  یئامھدرگ  هب  یاهنماخ  هللاتیآ  مایپ 

هویش رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  نتـسب  راکب  اب  ددرگ و  نایع  دوھـشم و  یرادا  ماظن  هشوگ  رھ  رد  حوضو  هب  ام  مدرم  روشک و  گرزب  لوحت  ناشخرد  یاھ  هولج  دیابزورما 

عطاق حیرص و  مدرم  قوقح  یمالسا و  یروھمج  ماظن  عفانم  هیلع  ناگدننک  مادقا  ناراگنا و  لھس  ناراکاطخ ، اب  انمض  دبای و  جاور  قیوشت  نیـسحت و  روخرد  یاھراتفر  اھ و 

. تسا هتفھن  اھنآ  قیقد  یارجا  نیزاوم و  نیمھ  تسرد  صیخشت  رد  زین  یرادا  تافلخت  هب  یگدیسر  یاھ  تایھ  تیلووسم  ینیگنس  تیساسح و  دوش . دروخرب 

دھشم  / ٢٠/١٣۶٨/٠۴ یهیملع  یهزوح  بالط  الضف و  ناسردم ، رادید  رد  تانایب 

- یرابکتـسا یاھتـسایس  ربارب  رد  اھ  نآ تاشامم  نید و  دض  ملاظ و  یاسور  نیطالـس و  لباقم  رد  املع  توکـس  تسا و  یمومع  نید  زا  عافد  ی  هفیظو انعم  کی  هب  هچرگا 

هب صاصتخا  رما  نیا  تسا و  هتـشاذگ  تما  ناملعم  تلم و  نادشرم  املع و  ی  هدھع رب  ار  نید  زا  عافد  ی  هفیظو لاعتم  یادخ  تسین و  لوبق  لباق  یبرغ - هچ  یقرـش و  هچ 

راک نیا  زا  یطیارـش  چـیھ  رد  تساملع و  ی  هدـھع رب  لوا  ی  هجرد رد  یمالـسا  تعیرـش  نآرق و  مالـسا و  زا  عافد  یمالـسا ، راطقا  ی  همھ رد  درادـن و  یـصاخ  ناکم  نامز و 

. درادن ار  یمالسا  ماظن  رد  راک  یگدیچیپ  تسا و  رت  هداس رت و  ناسآ املع  راک  اھروشک  نآ  رد  اھتنم  دنوش ، یمن فاعم 

اھ نآ تسین . اـھ  نآ شود  رب  دریگب ، لکـش  مالـسا  ساـسارب  نآ  بناوج  ماـمت  اـموزل  هک  یماـظن  متـسیس و  میظنت  مالـسا و  یناـھج  تیثـیح  زا  عاـفد  تیلوئـسم  اـجنآ  رد 

مدرم ماظن و  ی  هرادا اما  دنناد ؛ یم مزال  دشاب ، نآ  ماجنا  تردق  ای  رثا و  ناکما  هک  یا  هزادنا هب  هدش و  صخـشم  هقف  رد  هک  یدح  ات  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ی  هفیظو

رد املع  ام و  شود  رب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  یراوشد  فیرظ و  هدیچیپ و  رایسب  راک  مالـسا ، ساسارب  اھناسنا  یگدنز  ی  هعومجم ندرک  روج  عمج و  نتخادرپ و  نتخاس و  و 

. تسا یمالسا  ی  هعماج

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

فیـصوت هب  هک  نآ ، رگ  تیادـھ یاـھ  هیآ یـالبال  رد  ار  وا  میرب و  هاـنپ  نآرق  هب  هک  تسین  نآ  زا  رتھب  هتـسراو - ناملـسم  نآ  ـالاو و  ناـسنا  نآ  ناـمماما - تیـصخش  نییبـت  یارب 

: مییوجزاب تسا ، هتخادرپ  ادخ  حلاص  ناگدنب 

اب وا  دـش . لیبس هللا » یف  مھـسفنا  مھلاوماب و  اودـھاج  اورجاھ و  اونمآ و  نیذـلا  نا  : » قادـصم دـھد ، یم رارق  یھلا  تیالو  ی  هطیح رد  ار  ناـنموم  هک  ترجھ  داـھج و  اـب  وا 

هدورـس نانآ  فصو  رد  تاضرم هللا » اغتبا  هسفن  یرـشی  نم  سانلا  نم  و  : » یھلا شیاتـس  هک  دـمآرد  یناسک  ی  هرمز رد  ادـخ ، هار  رد  نتفرگ  فکرب  ناـج رطخ و  زا  لابقتـسا 

اونوک : » یادن هب  زیگناراختفا  یخـساپ  ضیعبت ، ملظ و  زا  نافعـضتسم  تاجن  لدـع و  طسق و  ی  هماقا یارب  شریظن  یب شالت  ادـخ و  هار  رد  شیخیرات  مایق  اب  وا  تسا . هدـش 

یلماک قادصم  ار  ناھج  رسارس  ناناملسم  هب  تبسن  تدوم  تفوطع و  و  دونع ، رافک  نیکرشم و  هب  تبسن  تئارب  مشخ و  وا  داد . طسقلاب » نیماوق  اونوک   » و نیماوق  »

یھان فورعم و  هب  رمآ  وا  دمآرد . ادومحم » اماقم  کبر  کثعبی  نا  یسع  : » کلس رد  هناصلخم ، عرـضت  دجھت و  تاجانم و  اب  وا  تخاس . مھنیب » امحر  رافکلا  یلع  ادشا  : » زا

بزح هللا کئلوا  هنع  اوضر  مھنع و  یـضر هللا  : » قادصم دوب ، راگزاسان  قح  رد  یانف  قح و  تبحم  دـنویپ  اب  هک  یدـنویپ  رھ  عطق  اب  وا  دوب . لیبس هللا  یف  دـھاجم  رکنم و  زا 

. دیدرگ نوحلفملا » مھ  بزح هللا  نا  الا 

مق  / ١٣۶٨/١٠/١٩ مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مالسا یهدش  شومارف  بجاو  نیا  مھاوخیم  نم  ( ١ «.) رکنملانع اوھن  فورعملاب و  اورما  هوکزلا و  اوتا  هولصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مھانکم  نا  نیذلا  : » دیامرفیم میرک  نآرق 

. دنـشاب لیاق  دوخ  یارب  ار  دـب  راک  زا  ندرک  یھن  بوخ و  راک  هب  ندرک  رما  یهفیظو  دـیاب  مدرم  داحآ  یهمھ  رکنم . زا  یھن  فورعم و  هب  رما  مروایب : ناریا  تلم  امـش و  دای  هب  ار 

یهلحرم دراد . لمع  یهلحرم  کی  نتفگ و  یهلحرم  کی  فورعم ، هب  رما  مینیبب . ار  شراثآ  اـت  مینک  لـمع  دوب . دـھاوخ  یمالـسا  ماـظن  رد  هبیط  تاـیح  یهدننکنیمـضت  نیا ،

تسا و بجاو  همھ  رب  نابز ، اب  نتفگ  اما  ریغالو . دریگب  ماجنا  تموکح  یهزاجا  اب  دـیاب  تسا و  تموکح  یهدـھع  هب  زورما  هلحرم ، نیا  روز . اب  تسد و  اب  مادـقا  ینعی  لـمع ،

. دنھدب ماجنا  هظحالم  نودب  ار  نآ  دیاب  همھ 

مق  / ١٣۶٨/١٠/١٩ مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هوکزلا و اوتاو  هولـصلا  اوماقا  ضرالا  یف  مھن  ـ کم نا  نیذـلا  دـیامرفیم : میرک  نآرق  دوشب . نیریـش  ىمامتب  ىگدـنز  ات  میناسرب  مالـسا  یهمـشچرس  هب  ار  نامدوخ  دـیاب  ام 

داحآ یهمھ  رکنم . زا  ىھن  فورعم و  هب  رما  مروایب : ناریا  تلم  دای  هب  امش و  دای  هب  ار  مالـسا  یهدششومارف  بجاو  نیا  مھاوخیم  نم  ( ٣ .) رکنملا نع  اوھنو  فورعملاب  اورما 

مینک لمع  دوب . دھاوخ  ىمالسا  ماظن  رد  هبیط  تایح  یهدننکنیمضت  نیا  دنـشاب ؛ لئاق  ناشدوخ  ىارب  دیاب  ار  دب  راک  زا  ندرک  ىھن  بوخ و  راک  هب  ندرک  رما  یهفیظو  مدرم 

تسا و تموکح  یهدـھع  هب  زورما  روز -  اب  مادـقا  تسد ، اب  مادـقا  ىنعی  لمع -  یهلحرم  لمع . یهلحرم  کی  دراد و  نتفگ  یهلحرم  کی  فورعم ، هب  رما  مینیبب . ار  شراثآ  ات 

ىفالخ راک  ىـسک  رگا  هک  دوب  ىزور  کی  . هظحالم نودب  دنھدب ؛ ماجنا  ار  نآ  دیاب  همھ  تسا و  بجاو  همھ  رب  نابز ، هب  نتفگ  اما  ریغالو ؛ دریگب  ماجنا  دیاب  تموکح  یهزاجا  اب 

هانگ هب  ضرتعم  اما  دشیم ؛ قیوشت  راکھانگ  تفرگیم ، ماجنا  ىھانگ  رگا  میدوب . هدید  ام  دیبوکیم ؛ ار  ضارتعا  نآ  مکاح  ماظن  درکیم ، ضارتعا  وا  هب  ىرگید  دـشیم و  بکترم 

اما دوب -  هانگ  هعماـج  رد  مھ  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما تموکح  ناـمز  تسھ ، تسین -  هعماـج  رد  هاـنگ  هکنیا  هن  زورما  تسا . سکعب  زورما  دـشیم ! هدـیبوک 

فلخت اب  دنفلاخم ، هانگ  اب  دنراد ، حالـص  فرط  هب  لیم  دنراد ، هدـھع  رب  ار  روشک  تیریدـم  هرادا و  هک  ىناسک  نآ  هعماج ، رب  مکاح  تالیکـشت  مکاح ، ماظن  هک  تسا  نیا  مھم 

. دنفلاخم

فعـض و هب  درک و  دـھاوخ  مک  هعماج  رد  ار  هانگ  دـیاین -  دوجو  هب  ىاهدـسفم  هک  ىدراوم  رد  دـنت ، نابز  اب  ىیاج  رد  بسانم -  نحل  اب  شوخ ، نابز  اب  راکھانگ ، هب  هانگ  نتفگ 

رھ رد  ناشھاگـشناد ، سرد و  طیحم  رد  ناشناتـسود ، عمج  رد  ناشهناخ ، طیحم  رد  ناشبـسک ، طیحم  رد  مدرم  داحآ  یهمھ  میلفاغ ؟ نیا  زا  ارچ  ام  تخادنا . دھاوخ  اوزنا 

ىاھسفن نوگانوگ و  ىاھنابز  رگا  نتفگ . هملک  کی  نیمھ ؛ ىھدیم ؟ ماجنا  ارچ  تسا ؛ فالخ  مالسا  رظن  زا  نیا  دنیوگب  راکفالخ  هب  دندید ، ار  ىفالخ  رگا  دنتسھ ، هک  ىیاج 

. نیناوق زا  فلخت  هچ  دشاب ، ىعرش  فلخت  فلخت  نیا  هچ  دیشک ؛ دھاوخ  تسد  فلخت  هانگ و  زا  بلاغ -  روطهب  راکھانگ -  دنھدب ، رکذت  ار  هانگ  فلتخم 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

رکنم زا  یھن  فورعم و  هب  رما  دـنگرزب . یا  هفیظو یاراد  هعماج ، رد  نآ  قیمعت  شرتسگ و  رد  یعـس  نآ و  ینارون  ماکحا  زا  تسارح  ظفح و  رد  ناملـسم ، تلم  داحآ  یماـمت 

یکین و شرتسگ  رد  ار  دوخ  مدرم ، داحآ  زا  یدرف  رھ  دوش و  ایحا  ام  ی  هعماج رد  دیاب  تسا ، یمالسا  ضیارف  ی  همھ نتشاداپرب  نماض  مالسا و  یساسا  ناکرا  زا  یکی  هک 

. دنک ساسحا  لوئسم  داسف ، یھارمگ و  یتشز و  ندش  هدیچرب  حالص و 

یدایز ی  هلصاف دزاس ، نک  هشیر ار  طاطحنا  ملظ و  یور و  جک یھابت و  دنک و  نیمات  لماک  روط  هب ار  مدرم  ترخآ  ایند و  یتخب  کین هک  یمالسا  الماک  ی  هعماج کی  ات  زونھ  ام 

ناوـنع هب  دـجاسم  ددرگ . ناـسآ  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ندـش  یناـگمھ  اـب  نآ ، ندوـمیپ  دوـش و  یط  نالوئـسم  شـالت  مدرم و  تـمھ  اـب  دـیاب  هلـصاف ، نـیا  مـیراد .

یتلود و زکارم  رد  هلمج  زا  هعماـج ، راـنک  هشوگ و  رد  یمالـسا ، قـالخا  لـمع و  ناـمیا و  ناـشن  دوش و  رت  قنوررپ رت و  مرگ زور  هب  زور  تیادـھ ، هیکزت و  تیونعم و  یاـھھاگیاپ 

همھ یارب  نآ ، رد  قمعت  ربدـت و  نتخومآ و  دـبایب و  یعقاو  روضح  مدرم  ناـیم  رد  ادـخ  باـتک  دـیامن . قـیوشت  نآرق  یناروـن  میلاـعت  زا  یوریپ  هب  ار  همھ  اھھاگـشناد ، تارادا و 

. تسا ریطخ  مھم و  یسب  یمومع ، یاھ  هناسر ناگدنیوگ و  ناگدنسیون و  ناھاگآ و  املع و  تیلوئسم  دروم ، نیا  رد  ددرگ . ریاد  جیار و  یرما  ناناوجون ، ناناوج و  صوصخب 

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 1 
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هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هار هفوک  یاھرازاب  نایم  رد  شودرب  هنایزات  مھزاب  دنا ، هدید ار  وا  اھ  نآ تسا ، هدز  فرح  اھ  نآ اب  دـیاش  تسا . هدـناوخ  مدرم  اب  ار  زامن  یبشید ، زورید و  دـننام  نینموملا  ریما 

رادـیب باوخ  زا  ار  مدرم  هتفر ، دجـسم  هب  زاـمن  ی  هماـقا یارب  راوگرزب  نآ  حبـص ، زا  شیپ  تسا . هدوبن  وا  دوجو  رد  یا  یراـمیب تسا . هدرک  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  هتفر و 

تاـیآ دـناوخ . هچ  دروـخ ، تبرـض  هک  یا  هلفاـن نآ  رد  نینموـملا  ریما  هک  دـنا  هدرک طبـض  تسا . هدـش  هلفاـن  ندـناوخ  لوغـشم  هک  دندینـش  مھزاـب  ار  راوـگرزب  نآ  یادـص  هدرک ،

نیا زا  هیآ  هد  نینموملا  ریما  دندینـش  مدرم  هک  تسھ  تیاور  رد  اورفک .» نیذـلا  راصبا  هصخاـش  یھ  اذاـف  قحلا  دـعولا  برتقا  و  : » درک یم توـالت  ار  اـیبنا  ی  هروس ی  هفیرش

نوعمـسی ـال  نودـعبم . اـھنع  کـئلوا  ینـسحلا  اـنم  مھل  تقبـس  نیذـلا  نا  : » تسا راوگرزب  نآ  دوـخ  لاـح  اـب  قـبطنم  هک  تسا  یتاـیآ  تاـیآ ، نیا  لـالخ  رد  دـناوخ . ار  تاـیآ 

ار بلاط  یبا  نب  یلع  کرابم  قرف  ایقـشالا  یقـشا  نآ  غیت  هتفر ، هدجـس  هب  ای  عوکر  هب  ترـضح  هک  یتقو مھ  دـعب  نودـلاخ .» مھـسفنا  تھتـشا  اـم  یف  مھ  اھـسیسح و 

هب یدھلا ؛» ناکرا  تمدھت و هللا  : » دش هدینـش  یدانم  یادص  هک  تسا  هدش  لقن  دندرک . ادیپ  عالطا  ناھگان  رھـش  مامت  دـندروآ و  هناخ  هب  ار  نینموملا  ریما  تسا . هتفاکش 

ماجنا ینامـسآ  دایرف  ادن و  اب  یریبعت  نینچ  هک  دبیز  یم و  دیآ ، یم نینموملا  ریما  دوجو  تقیقح  هب  تسا و  مھ  یتسرد  ریبعت  نیا ، دش . ناریو  تیادھ  یاھ  هیاپ مسق  ادخ 

. دشاب هتفرگ 

سدقم  / ١٣٧٠/٠٧/١۶ دھشم  رد  زامن  یهماقا  یهنایلاس  سالجا  نیلوا  هب  مایپ 

نتشاداپرب اریز  تفرگیم ؛ تروص  یمالـسا  یروھمج  رد  دیاب  هک  تسا  ییاھراک  نیرتیرورـض  نیرتهتـسیاش و  زا  یکی  زامن ، یهماقا  یارب  نارظنبحاص  زا  یعمجم  لیکـشت 

رما  » زین و  رقف ، ندرک  نکهشیر  هعماج و  یلام  میظنت  یهباثم  هب  تاکز »  » هب تبون  هک  تسا  نآ  زا  دعب  یهبتر  رد  و  تسا ؛ ناحلاص  تموکح  یهناشن  هرمث و  نیتسخن  زامن ،

فورعملاب و اورماو  هوکزلا  اوتا  هولـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مھانکم  نا  نیذـلا  « ؛ دـسریم اھیدـب -  زا  نتـشاد  زاـب  اـھیکین و  هب  نداد  قوس  ینعی  رکنم - » زا  یھن  فورعم و  هب 

(. ١ «) رکنملانع اوھن 

اپ هب  هعماج  رد  نید  نوتـس  نیا  دـیاب  هکلب  دـشاب ؛ فقوتم  یھلا  تموکح  لیکـشت  رب  هک  تسین  یزیچ  نیا  دـنرازگب ؛ زامن  دوخ  ناـحلاص ، هک  تسین  نیا  طـقف  زاـمن  یهماـقا 

دنک افصم  نشور و  ار  هعماج  قافآ  یهمھ  یھلا ، رکذ  یافص  تیونعم و  ششخرد  دندرگ . رادروخرب  نآ  تاکرب  زا  و  انـشآ ، نآ  یاھهراشا  اھزار و  اب  سک  همھ  دوش و  هتـشاد 

. دنبای ماکحتسا  هنینامط و  نآ ، هانپ  رد  دنباتشب و  زامن  هب  مھ  اب  اھناج  اھنت و  و 

سدقم  / ١٣٧٠/٠٧/١۶ دھشم  رد  زامن  یهماقا  یهنایلاس  سالجا  نیلوا  هب  مایپ 

نتشاداپرب اریز  تفرگ ؛ یم تروص  یمالـسا  یروھمج  رد  دیاب  هک  تسا  ییاھراک  نیرتیرورـض  نیرت و  هتـسیاش زا  یکی  زامن ، ی  هماقا یارب  نارظن  بحاص زا  یعمجم  لیکـشت 

رما  » زین و  رقف ، ندرک  نک  هشیر هعماج و  یلام  میظنت  ی  هباثم هب  تاکز »  » هب تبون  هک  تسا  نآ  زا  دعب  ی  هبتر رد  و  تسا ؛ ناحلاص  تموکح  ی  هناشن هرمث و  نیتسخن  زامن ،

اوھن فورعملاب و  اورما  هاکزلا و  اوتآ  هالـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مھانکم  نا  نیذلا  « ؛ دسر یم اھیدـب  زا  نتـشادزاب  اھ و  یکین هب  نداد  قوس  ینعی  رکنم » زا  یھن  فورعم و  هب 

«. رکنملا نع 

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

دییوگن تسا ؟ هدشن  هماقا  زونھ  یمالـسا  ی  هعماج رد  بوخ  یاھراک  هب  رما  فورعم ، هب  رما  بجاو  نیا  ارچ  دننک . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ناشدوخ ، طیحم  رد  ناناوج 

ام هن ، دـنورب ! شغارـس  هب  تشم  اب  دـیاب  دـش ، هدـید  یرکنم  ات  دـننک  یم لاـیخ  یـضعب  دـینکن . اـنتعا  امـش  تفگ ، مھ  رگا  هچ ؛ وت  هب  دـیوگب  دـناوت  یمن مھ  وا  هچ ؛ نم  هب 

. دنک یمن یراک  تشم  تسا ؛ رترثوم  رتذفان و  رترگراک و  یلیخ  تشم  زا  نابز  نابز . حالس  تسیچ ؟ نآ  تسا . رترگراک  تشم  زا  هک  میراد  یحالس 

ار لباقم  فرط  دیزیرب ، روطچ ؟ اما  دینکب ؛ هلباقم  بوخ ، یلیخ  مینک . هزرابم  هلباقم و  یتارکنم ، تارھاظت  نیا  اب  ام  دیھدب  هزاجا  هک  دنسیون  یم همان  ام  هب  ناناوج  یـضعب 

دوش یم بکترم  ار  یفالخ  دینیب  یم هک  یسک  دینکب . ینارنخس  کی  تسین  مزال  دھاوخ ؛ یمن مھ  رتشیب  هملک  کی دییوگب ؛ دینزب ، فرح  تسین . نیا  هن ، دینک !؟ هراپ  هکت 

، بسانمان ششوپ  مدرم ، ینامیا  یاھ  هتفریذپ هب  تناھا  تاسدقم ، هب  ییانتعا  یب نید ، تامرحم  هب  ییانتعا  یب نموم ، ردارب  هب  تبسن  یزرو  نیک تمھت ، تبیغ ، غورد ،

مھ نارگید  دـییوگب ، امـش  دـشاب . هارمھ  مشخ  اب  هک  تسین  مھ  مزال  دـینکن ؛ تسا ، فالخ  امـش  راـک  نیا  دـییوگب  دـھاوخ ؛ یمن رتشیب  ناـسآ  ی  هملک کـی  تشز  تکرح 

. دیکشخ دھاوخ  هعماج  رد  هانگ  دنیوگب ،

، هن دنورب ! ولج  تسد  اب  دیاب  درادن ؛ یی  هدیاف نتفگ  هک  دـننک  یم لایخ  مھ  هدـع  کی  دـننک ، یم ابا  نتفگ  زا  سفن  فعـض  رثا  رب  هدـع  کی  دـننک ؟ یم ابا  نتفگ  زا  یناسک  ارچ 

نیا دشکب . داسف  هب  راک  اھھاگـشناد  رد  هچ  و  اھ ، هسردم رد  هچ  ناوج  عماوج  رد  دـیراذگن  دـینک ؛ هماقا  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  تسا . رت  مھم یلیخ  تسد  زا  نابز 

ام رب  تجح  نموم ، ناناوج  امـش  ندوب  اب  دنادب . ار  نیا  مھ  نمـشد  تسا ؛ هدـنز  یمالـسا  ناریا  نیا  هعماج و  نیا  ناوج  لسن  هک  دـینادب  تسا . فدـھ  نمـشد  یارب  زکارم 

. تسا مامت 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسد هب  تسد  لماوع  ی  همھ دریگب و  ماجنا  جیردتب  دیاب  تسا و  تدمدنلب  راک  یمالـسا ، یاھوزرآ  ققحت  تسین ؛ لاس  تسیب  لاس و  هد  راک  یمالـسا ، یاھوزرآ  ققحت 

ی همھ هک  تسا  مولعم  دوش ؛ یم ادـیپ  یفلخت  اـجنآ  اـجنیا و  رد  هک  تسا  مولعم  دـنک ؛ یمن ادـیپ  قـقحت  هاـتوک  تدـم  رد  یمالـسا  یاـھوزرآ  هک  تسا  موـلعم  دـنھدب . مھ 

یتح دـینیب  یم دـینک ، هاگن  مھ  مالـسا  ردـص  هب  امـش  رگا  تسین . یراظتنا  مھ  نیا  زا  ریغ  تسین ؛ یدـیدرت  نیا  رد  دـننک ؛ یمن تکرح  یمالـسا  یاون  اب  زونھ  اھ  هاگتـسد

یلک حالصا  دوشب . حالصا  یھاتوک  تدم  رد  اھراک  ی  همھ دنوشب و  ناملـسم  هبـشکی  مدرم  ی  همھ هک  دوبن  روط  نیا دروخ ، یم مدرم  هب  مھ  ربمایپ  رھطم  سفن  هک  ینامز 

ی هدـھع هب  فـیلکت  نیرتـشیب  هک  میتـسھ  نویناـحور  ناـممعم و  اـم  همھ ، نیا  ی  هلمج زا  و  تسا ؛ همھ  ی  هدـھع هب  مھ  نآ  هـک  دراد ، مزـال  تدـمدنلب  تـکرح  یموـمع ، و 

ار یمالـسا  ماظن  نیا  هک  دنزب  یفرح  ای  دھدب  ماجنا  یتکرح  هدش ، فلخت  نالف  اج  نالف هکنیا  یاکتا  هب  دـناوت  یمن سک  چـیھ تسا . ماظن  ظفح  لوا ، ی  هفیظو سپ  تسام .

جیار مدرم  نایم  رد  دـیاب  تسا و  یمالـسا  بجاو  کی  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  دـننک . راـک  شدوخ  لوقعم  قرط  زا  دـیاب  همھ  دـسافم ، حالـصا  یارب  هتبلا  دـنک . فیعـضت 

. دوشب

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

توکـس مھ  ام  ایآ  مینک ؟ روک  ار  اھتلم  دـیما  میدـنبب و  ار  هچیرد  نیا  ام  اـیآ  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  هدـنام ، یقاـب  ناملـسم  یاـھتلم  یارب  هک  مھ  یدـیما  ی  هچیرد اـھنت 

رما و  ملظ ، لباقم  رد  داھج  تنس  ایآ  تسا ؟ یضار  نیا  هب  ادخ  ایآ  تسا ؟ نیا  ادخ  مکح  ایآ  میوشب ؟ میلـست  گرزب  یاھتردق  ی  هنابآمردلق راشف  لباقم  رد  مھ  ام  ایآ  مینک ؟

تردـق رھ  لـباقم  رد  اـم  درک . دـھاوخ  ظـفح  ار  ملظ  اـب  ی  هزراـبم مچرپ  اـجنیا  ـالک . اـشاح و  دـھد ؟ یم اـم  هب  ار  یرکف  نـینچ  ی  هزاـجا مالـسا ، رد  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هـب 

زا رتدـنم  تردـق یتلود  تردـق و  رگا  چـیھ ؛ هک  اکیرما  دـشاب . دـھاوخ  یم سکرھ  میتسیا ؛ یم دـنک ، یم هیکت  دوخ  ی  هزینرـس هب  اـھتلم  ربارب  رد  هک  یرگمتـس  بلط و  هطلس

. میداتسیا هکنیاامک  میتسیا ؛ یم شلباقم  رد  دشاب ، مھ  اکیرما 

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

یف هثفنک  الا  رکنملا  نع  یھنلا  فورعملاب و  رمالا  دنع  هللالیبس  یف  داھجلا  اھلک و  ربلا  لامعا  ام  و  : » دیامرفیم هغالبلاجـھن  رد  تسا . بجاو  زامن ، لثم  مھ  فورعم  هب  رما 

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 2 
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رما ار  داھج  ساسا  دنکیم . مکحم  ار  نید  یهیاپ  نوچ  تسا ؛ رتالاب  داھج  زا  یتح  دوخ ، یمومع  عیـسو و  سایقم  رد  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ینعی  ( ١ .«) یجل رحب 

. دنکیم راوتسا  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب 

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

ریما تداھـش  زا  دعب  لاس  تسیب  هک  دش  هچ  دیـسر ؟ دـیزی  هب  شراک  هک  درک  ادـیپ  یتفآ  هچ  یمالـسا ، ی  هعماج نآ  مینیبب  دـیاب  میتسھ . یمالـسا  ی  هعماج کی  زورما  ام 

نید زا  هناگیب  ی  هطقن کی  هفوک  دندنادرگ !؟ رھـش  نآ  رد  دـندرک و  هزین  رب  ار  شنارـسپ  یاھرـس  درک ، یم تموکح  وا  هک  یرھـش  نامھ  رد  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  نینموملا 

دایرف درک ؛ یم رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ار  مدرم  تخادنا ؛ یم شود  رب  هنایزات  تفر ؛ یم هار  نآ  یاھرازاب  رد  مالسلا  هیلع نینموملا  ریما  هک  دوب  ییاج  نامھ  هفوک  دوبن !

نارتخد و شرازاب  رد  ینالوط  نادنج  هن ییاھلاس  تشذگ  زا  سپ  هک  دوب  رھش  نامھ  نیا ، دوب . دنلب  تالیکـشت  نآ  دجـسم و  نآ  زا  راھنلا » فارطا  لیللا و  انآ   » رد نآرق  توالت 

رد هک  ار  یا  هعماج دناوت  یم هک  دراد  دوجو  یا  یرامیب رگا  دندیـسر ؟ اجنآ  هب  هک  دش  هچ  لاس  تسیب  فرظ  رد  دـندنادرگ . یم تراسا  اب  ار ، مالـسلا  هیلع نینموملا  ریما  مرح 

مھ ام  تسا و  یکانرطخ  یرامیب  یرامیب ، نیا  دناسرب ، تیعضو  نآ  هب  لاس  هد  دنچ  فرظ  رد  دنا ، هدوب مالسلاامھیلع  نینموملا  ریما  مالسا و  ربمغیپ  لثم  یناسک  شسار 

. میسرتب نآ  زا  دیاب 

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

" یگنھرف مجاھت   " کی دنکیم ، یگنھرف  ظاحل  زا  نمشد  هک  یراک  دریگب . ام  زا  ار  ام  یاھناوج  دنکیم  یعس  اشحف  داسف و  گنھرف  طلغ  گنھرف  یهعاشا  هار  زا  نمـشد 

نیا زا  دـناوتیم  یـسک  هچ  دـنکیم . ام  اب  ار  راک  نیا  نمـشد  زورما  تسا . یگنھرف » ماع  لـتق   » کـی و  یگنھرف » تراـغ   » کـی یگنھرف » نوخیبش   » کـی تفگ  دـیاب  هکلب 

راتفرگ هدولآ و  شدوخ  هک  یـسک  دنک . عافد  اھتلیـضف  زا  دتـسیاب و  دناوتیم  هتـسبن و  یـصخش  عفانم  هب  لد  هتـسبن ، ایند  هب  لد  هک  ینموم  ناوج  نآ  دنک ؟ عافد  اھتلیـضف 

، اذل دنک . عافد  دناوتیم  یمالسا  یاھشزرا  لیاضف و  زا  مالـسا ، زا  بالقنا ، زا  ناوج ، نیا  دنک . عافد  دناوتیم  صالخااب  ناوج  نیا  دنک ! عافد  اھتلیـضف  زا  دناوتیمن  هک  تسا 

زورما تسامـش . یعرـش  تیلوئـسم  نیا ، تسا . بجاو  نیا ، دینک . رکنم  زا  یھن  منکیم : ضرع  مھ  نآلا  دننک ». رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  همھ  : » متفگ شیپ  یدنچ 

. تسھ مھ  امش  یسایس  یبالقنا و  تیلوئسم 

نم دنریگیم »! ار  لباقم  فرط  دنریگیمن . ار  ام  فرط  یمسر ، نیرومام  اما  مینکیم . رکنم  زا  یھن  ام  : » دنیوگیم دننکیم و  نفلت  مھ  یضعب  دنـسیونیم ؛ همان  نم  هب 

هاگتـسد یهمھ  دننک . عافد  یعرـش  یھان  رمآ و  زا  دیاب  دننک . عافد  مرجم  زا  دنرادن  قح  یئاضق  نیرومام  هچ  یماظتنا و  نیرومام  هچ  یمـسر  نیرومام  هک  منکیم  ضرع 

کیمادک زا  ام  یاھهاگتـسد  دنک ، هلمح  رازگزامن  هب  یرگید  سک  دـناوخب و  زامن  یـسک  رگا  تسا . هفیظو  نیا ، دـنک . عافد  رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  زا  دـیاب  ام  تموکح 

، زامن لثم  مھ  فورعم  هب  رما  تسا . روطنیمھ  زین  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  دـشکیم ؟ رازگزامن  یاپ  ریز  زا  ار  هداجـس  هک  یـسک  نآ  زا  ای  رازگزامن  زا  دـننک ؟ عاـفد  دـیاب 

هب رما  ینعی  یجل ». رحب  یف  هثفنک  الا  رکنملا  نع  یھنلا  فورعملاب و  رمالا  دـنع  لیبس هللا  یف  داھجلا  اھلک و  ربلا  لامعا  اـم  و  : » دـیامرفیم هغـالبلا  جـھن  رد  تسا . بجاو 

رکنم زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ار  داھج  ساسا  دـنکیم . مکحم  ار  نید  یهیاـپ  نوچ  تسا ؛ رتـالاب  داـھج  زا  یتح  دوخ ، یمومع  عیـسو و  ساـیقم  رد  رکنم ، زا  یھن  فورعم و 

؟! دننک دییات  ار  وا  لباقم  یهطقن  هکنیا  هب  دسر  هچ  دنھد ؛ رارق  یواسم  نارگید  اب  ار  رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  دنناوتیم  ام  نیلوئسم  نیرومام و  رگم  دنکیم . راوتسا 

داجیا یداسف  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  مان  هب  دنک و  هنخر  وا  فوفـص  رد  یـسک  دراذگن  دنک و  زاب  ار  شیاھمـشچ  دیاب  دشاب . شوھاب  دـیاب  مھ  یھللابزح  ناوج  هتبلا 

یاھورین اـت  هداد  ناـشن  مھ  لاـس  دـنچ  نیا  یاـھهبرجت  مراد و  نیقی  نم  تسا . ناـتدوخ  یهدـھع  هب  نیا ، دیـشاب . بظاوم  دـیاب  دـنک . بارخ  ار  بزح هللا  یهرھچ  هک  دـیامن 

تبسن ار  نیلوئـسم  نھذ  ات  دننکیم  داجیا  یداسف  یاهشوگ  رد  اھنیا  مان  اب  نیغورد ، یلدب و  رـصانع  هدع  کی  دنیآیم ، نادیم  هب  یراک  ماجنا  یارب  یھللابزح  نموم و 

دیورب دیاب  تسا . ینتفرگ  دای  تسا . زامن  یهلاسم  لثم  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یهلاسم  دیـشاب . بظاوم  دـننک . نیکرچ  یمدرم  یھللابزح و  نموم و  یاھورین  هب 

رما مدرم ، یهماع  فیلکت  یمالسا ، یهعماج  رد  ماهتفگ  مھ  البق  منکیم  ضرع  نم  هتبلا  درک ؟ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  دیاب  هنوگچ  اجک و  هک  دراد  هلئسم  دیریگب . دای 

رکنم زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اما  دـنوش . دراو  دـیاب  اـھنآ  تسا . نیلوئـسم  فیلکت  رگید  نآ  دـشکب ، دروخرب  هب  راـک  رگا  ناـبز . اـب  تسا ؛ ناـسل  اـب  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب 

اـشحف یهعاـشا  هک  یمدآ  نآ  هب  راـکفالخ ، مدآ  نآ  هب  راکدـب ، مدآ  نآ  هب  تسا . یناـبز  رکنم  زا  یھن  نیمھ  دـنکیم ، حالـصا  ار  هعماـج  هک  یلماـع  تـسا . رتمـھم  یناـبز ،

، نیا دنک . ینیگنـس  دیاب  وا  نھذ  دوجو و  یور  یمومع  راکفا  رفن ! رازھ  رفن ، دص  رفن ، هد  دنیوگب . دیاب  مدرم  دربب ، هعماج  زا  ار  هانگ  حبق  دھاوخیم  هک  یمدآ  نآ  هب  دـنکیم ،

هک ییاھنیمھ  ام ؛ زیزع  روشک  میظع  تیرثکا  نیمھ  ینعی  نموم ؛ مدرم  یهماع  نیمھ  ینعی  یھللابزح ؛ یجیـسب و  نموم و  یاھورین  نیمھ  تساھزیچ . نیرتهدـننکش 

. دنشاب هتشاد  دنناوتیم  ار  شقن  نیرتمھم  دروم  نیا  رد  دندرک ، هلباقم  ثداوح  یهمھ  اب  لاح  هب  ات  بالقنا  لوا  زا  هک  ییاھنیمھ  دندرک ؛ هرادا  ار  گنج 
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، رایـشوھ هدـنز ، دـیاب  یمالـسا ، هعماـج  نـیا  مجاـھت ، نـیا  لـباقم  رد  دراد . دوـجو  یاهقباـس  مـک  تدـشاب  رگید ، یاـھمجاھت  هـمھ  اـما  تـسین ؛ یماـظن  گـنج  طـقف  زورما 

عوضوم هدـنب  هک  تسا  نیا  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نیا ، دـنک . تمواقم  دـنامب و  مواقم  هدـنز  دوجوم  کی  تروص  هب  ندزهبرـض و  هداـمآ  تمواـقم ، هداـمآ  دـیمارپ ، ریذپانبیـسآ ،

نیا ماـجنا  اـب  یمالـسا ، هعماـج  تسا . ناناملـسم  یگـشیمھ  فـیلکت  نیا ، تسین . یدـیدج  عوـضوم  هک  فورعم  هب  رما  عوـضوم  مدرک . حرطم  ار  رکنمزایھنو  فورعمهبرما 

مکرایخ اوعدیف  مکرارـش  مکیلع  نطلـسیل هللا   » تقو نآ  دوشن ، راک  نیا  رگا  دومرف : هک  تسا ، رکنمزایھن  فورعمهبرما و  اب  یمالـسا ، تموکح  ماوق  دنامیم . هدـنز  فیلکت 

، ام هک  تسین  نیا  طقف  فورعمهبرما  دـشاب . رکنمزایھنو  فورعمهبرما  هعماـج  رد  هک  تسا  نیا  هب  راـیخا ، تیمکاـح  یاـقب  یمالـسا و  تموکح  ماوق  ( ١ «) مھل باجتسی  الف 

دیاـب شداـحآ  هک  دـننکیم  فظوم  ار  هعماـج  کـی  یتقو  دنـشاب . تارکنم  نیرتـمھم  زا  تسین  مولعم  هک  یتارکنم  لـباقم  رد  مھ  نآ  مییوگب . هملک  ود  فیلکت ، طاقـسا  یارب 

یانعم هب  همھ ، هک  یتقو  دنـشاب ؟ رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  تلم  کی  داحآ  تسا  نکمم  تقو  هچ  تسانعم ؟ هچ  هب  نیا  دننک ، یھن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  ار  نارگید 

سانش و فورعم  همھ  دنشاب ؛ هاگآ  همھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  مامتھا  همھ  هعماج ؛ یاھراک  هب  دنـشاب  هتـشاد  راک  همھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  روضح  روشک  لئاسم  نتم  رد  یعقاو 

، فورعمهبرما تسا . همھ  رد  الاب  تفرعم  کی  تسا ؛ یمومع  یراکمھ  کی  تسا ؛ یمومع  روضح  کـی  تسا ؛ یمومع  تراـظن  کـی  یاـنعم  هب  نیا ، دنـشاب . سانـش  رکنم 

. تساھنیا
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هطلـس زا  اھناسنا  تاجن  یارب  مادـقا  یتوغاط و  تردـق  لصا  اب  هزرابم  یطیارـش ، نینچ  رد  مالـسا  یایند  یارب  هک  دـنامھف  دوخ  تانایب  رد  مالـسلا ، هیلع یلع  نب  نیـسح 

غیلبت و مدرم  نایم  رد  ار  یھلا  ماکحا  دنام و  یم هنیدـم  رد  رگا  مالـسلا ، هیلع یلع  نب  نیـسح  هک  تسا  یھیدـب  تساھراک . نیرت  بجاو تردـق ، نیا  ینمیرھا  یناطیش و 

ار مدرم  زاـمن  دـنام : یمزاـب اـھراک  نیا  همھ  زا  درک ، یم تکرح  قارع  تمـس  هب  یراـک  ماـجنا  یارب  یتقو  اـما  داد . یم شرورپ  ار  یا  هدـع درک ، یم ناـیب  ار  تیب  لـھا  فراـعم 

ییارقف نادنمتسم و  ماتیا و  هب  کمک  زا  دش و  یم لیطعت  وا  فراعم  نایب  سرد و  هزوح  دیوگب ؛ مدرم  هب  تسناوت  یمن ار  ربمغیپ  ثیداحا  دھد ؛ میلعت  اھ  نآ هب  تسناوت  یمن

همھ نابز  رد  هک  نانچ  نآ یتح  درک . رت  مھم هفیظو  یادف  ار ، فیاظو  نیا  همھ  اما  داد . یم ماجنا  ترـضح  نآ  هک  دوب  یا  هفیظو مادکرھ  اھ  نیا دـنام . یم دـندوب ، هنیدـم  رد  هک 

. دش رتالاب  فیلکت  نآ  یادف  نیا ، دنتفر ، یم جح  یارب  مدرم  هک  یماگنھ  رد  هللا و  تیب جح  نامز  تسھ ، ناگدنیوگ  نیغلبم و 

رد هک  نانچ  نآ ای  یدـج ». هریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یھنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دـیرا  : » دوب داسف  اشنم  هک  یھاگتـسد  اب  هزرابم  دومرف ، هک  روط  ناـمھ تسیچ ؟ فیلکت  نآ 

هیلع ریغی  ملف  رخآ ] ات   ] دھعل هللا اثکان  مرحل هللا ، الحتـسم  ارئاج  اناطلـس  یار  نم  لاق  هلآ ، هیلع و  یلـص هللا  لوسر هللا ، نا  سانلا ! اھیا  : » دومرف هار  نیب  رد  یرگید  هبطخ 

هب ار  اھناسنا  هک  یھاگتـسد  دـنکارپ و  یم داسف  هک  یتردـق  روج ؛ ملظ و  ناطلـس  هب  تبـسن  رییغت ، ای  هراغا  ینعی  هلخدـم ». هلخدـی  نا  یلع هللا  اقح  ناک  لوق  لـعفب و ال 

مھ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  قادـصم  ار ، نیا  هتبلا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع یلع  نب  نیـسح  تـکرح  لـیلد  نـیا ، دـناشک . یم یوـنعم  یداـم و  یاـنف  یدوباـن و  تـمس 

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 3 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2627
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2627
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2628
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2628
http://farsi.khamenei.ir


ار و رگید  فیلاکت  دنک و  یم تکرح  مھا ، فیلکت  یارب  هک  تساذل  دوش . هجوت  دیاب  مھ  تاکن  نیا  هب  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  فیلکت  هب  شیارگ  باب  رد  هک  دنا ؛ هتـسناد

کی نمـشد و  کی  تسا . نیعتم  یمالـسا  هعماج  یارب  تکرح  کی  ینامز ، رھ  تسیچ ؟ بجاو  راـک  زورما ، هک  دـھد  یم صیخـشت  دـنک . یم مھا  فیلکت  نیا  یادـف  مھم  ول 

نیملـسم مالـسا و  تھج ، نآ  زا  هک  یتـھج  رد  میدرک ، هابتـشا  نمـشد  تخانـش  رد  رگا  تخانـش . دـیاب  ار  نآ  دـنک . یم دـیدھت  ار  نیملـسم  مالـسا و  ناـھج  مصخ ، هھبج 

. دور یم تسد  زا  گرزب  یاھتصرف  تسا . ریذپان  ناربج دش ، دھاوخ  ادیپ  هک  یتراسخ  میا . هدش هابتشا  راچد  دوش ، یم هلمح  اھ  نآ هب  دننیب و  یم تراسخ 
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؛ دوب اکیرما  قارع ، رـس  تشپ  اما  دوب ؛ قارع  هیـضق ، رھاظ  تشاد . ییارآ  فص ام  اب  انلع  نمـشد  یلیمحت ، گنج  لاس  تشھ  رد  تسین . یماـظن  مجاـھت  اـم ، هیلع  زورما 

؛ دـننک رواب  دـندوبن  رـضاح  اھ  یلیخ میتفگ . اھراب  اھراب و  گنج ، لاس  تشھ  لوط  مامت  رد  ام  ار  نیا  دـندوب . نیعجترم  همھ  قارع ، رـس  تشپ  دوب ؛ وتاـن  قارع ، رـس  تشپ 

رد مالـسا  اـب  رفک ، رابکتـسا و  یاـیند  همھ  تقیقح  رد  دوـب . یماـظن  یگنج  گـنج ، دـننک . یم فارتـعا  زورما  دـندرک ، زیھجت  تدـم  نیا  رد  ار  قارع  هـک  یناـسک  ناـمھ  یلو 

هعماج نیا  مجاھت ، نیا  لـباقم  رد  دراد . دوجو  یا  هقباـس مک  تدـش  اـب  رگید ، یاـھمجاھت  همھ  اـما  تسین ؛ یماـظن  گـنج  طـقف  زورما  درک . یم هزراـبم  یمالـسا  یروھمج 

؟ تسا نکمم  هنوگچ  نیا ، دنک . تمواقم  دنامب و  مواقم  هدنز  دوجوم  کی  تروص  هب  ندز و  هبرض  هدامآ  تمواقم ، هدامآ  دیمارپ ، ریذپان ، بیسآ رایشوھ ، هدنز ، دیاب  یمالـسا ،

. تسا ناناملـسم  یگـشیمھ  فـیلکت  نیا ، تسین . یدـیدج  عوـضوم  هک  فورعم  هب  رما  عوـضوم  مدرک . حرطم  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  عوـضوم  هدـنب  هک  تـسا  نـیا 

نطلسیل هللا  » تقو نآ  دوشن ، راک  نیا  رگا  دومرف : هک  تسا ، رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اب  یمالسا ، تموکح  ماوق  دنام . یم هدنز  فیلکت  نیا  ماجنا  اب  یمالـسا ، هعماج 

هب رما  دشاب . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  هب  رایخا ، تیمکاح  یاقب  یمالسا و  تموکح  ماوق  مھل .» باجتسی  الف  مکرایخ  اوعدیف  مکرارـش  مکیلع 

ار هعماـج  کـی  یتـقو  دنـشاب . تارکنم  نیرت  مھم زا  تسین  موـلعم  هک  یتارکنم  لـباقم  رد  مھ  نآ  مییوـگب . هملک  ود  فـیلکت ، طاقـسا  یارب  اـم ، هک  تسین  نـیا  طـقف  فورعم 

رکنم زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  تلم  کی  داحآ  تسا  نکمم  تقو  هچ  تسانعم ؟ هچ  هب  نیا  دـننک ، یھن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  ار  نارگید  دـیاب  شداـحآ  هک  دـننک  یم فظوم 

هاگآ همھ  دنشاب ؛ هتشاد  مامتھا  همھ  هعماج ؛ یاھراک  هب  دنشاب  هتشاد  راک  همھ  دنشاب ؛ هتشاد  روضح  روشک  لئاسم  نتم  رد  یعقاو  یانعم  هب  همھ ، هک  یتقو دنـشاب ؟

رد الاب  تفرعم  کی  تسا ؛ یمومع  یراکمھ  کی  تسا ؛ یمومع  روضح  کی  تسا ؛ یمومع  تراظن  کی  یانعم  هب  نیا ، دنشاب . سانشرکنم  سانش و  فورعم همھ  دنشاب ؛

. تسا همھ 

دنک یم انب  شدوخ  تاغیلبت  رد  مھ  نمـشد  مینک ، ینادـنز  یمولعم ، دارفا  هلیـسو  هب  مھ  نآ  دودـحم ، هریاد  کی  رد  ار  فورعم  هب  رما  ام  رگا  الا  و  تساھ . نیا فورعم ، هب  رما 

دنروایب تسا ، نآ  هب  زیچ  همھ  ماوق  هک  ار ، تمظع  نیا  هب  بجاو  نیا  دوش ! لمع  روط  نیا باجحدب ، یاھنز  هب  تبسن  دعب ، هب  نیا  زا  تسانب  ناریا  رد  هک  ندرک ؛ یـشاپمس 

یاـنعم تسا  نیا  فورعم !؟ هب  رما  یاـنعم  تسا  نیا  تسین . تسرد  ـالثم  ناـشباجح  عضو  هک  ینز  رفن  دـنچ  هب  تبـسن  مھ  نآ  نارھت ؛ یاـھنابایخ  رد  دودـحم ، یا  هریاد رد 

نیرتالاب تسین . یدرف  یاھ  فلخت اھفلخت ، تسین . عون  کی  هزادـنا و  کی  اھفلخت  تساھفرح . نیا  زا  رتالاب  هیـضق ، هعماج !؟ نوگاـنوگ  یاـھ  هنحـص رد  نموم  یاـھورین  روضح 

ندرک هارمگ  تسار ، هار  نداد  ناـشن جـک  راودـیما ، یاـھلد  ندرک  دـیمون  مدرم ، ندرک  دـیمون  دـنک . یم تسـس  ار  ماـظن  یاـھ  هیاـپ هـک  تـسا  یمیارج  اـھفلخت و  نآ  اـھفلخت ،

هب یارب  شالت  یمالسا و  ماکحا  اب  ندرک  تفلاخم  نمشد ، هب  ندرک  کمک  یمالسا ، هعماج  رد  نوگانوگ  لاوحا  عاضوا و  زا  ندرک  هدافتساوس  صالخااب ، نموم و  یاھناسنا 

دینک هدھاشم  دیمھفب و  دینیبب و  ار  نآ  نابایخ  رد  امـش  هک  یروط  نآ  هن  سوسحمان  تروص  هب  ار  داسف  ات  دننک  یم شالت  ییاھ  تسد زورما  نموم . لسن  ندناشک  داسف 

، یقالخا تارکنم  تساھ ؛ نیا تارکنم  دنناشکب . ییانتعا  یب هب  ار  مدرم  دنناشکب ؛ داسف  هب  ار  اھرسپ  دنناشکب ؛ داسف  هب  ار  ناناوج  دننک و  جیورت  یکھورگ ، یاھلکـش  هب 

طیحم رد  مھ ، فیرش  دنمراک  کی  دنک . رکنم  زا  یھن  دناوت  یم سرد  طیحم  رد  مھ ، وجشناد  کی  تسا . رکنم  زا  یھن  یاج  اج ، همھ  یداصتقا . تارکنم  یـسایس ، تارکنم 

رکنم زا  یھن  دناوت  یم دوخ ، یرنھ  لیاسو  اب  مھ ، دنمرنھ  کی  دنک . رکنم  زا  یھن  دناوت  یم دوخ  راک  طیحم  رد  مھ ، نموم  بساک  کی  دنک . رکنم  زا  یھن  دـناوت  یم دوخ  راک 

راک درک . دودـحم  کچوک ، یاھ  هریاد رد  ار  یھلا  گرزب  بجاو  نیا  دوش  یمن دـنفورعم . هب  رما  رکنم و  زا  یھن  لماوع  نیرت  مھم زا  یکی  فلتخم ، یاھطیحم  رد  نویناـحور  دـنک .

، فلتخم یاھرشق  مدرک : ضرع  دش ، رـشتنم  هک  یرکـشت  مایپ  رد  نم  دراد . یا  هفیظو سکرھ  هتبلا  دشاب . یـصاخ  هدع  صوصخم  هک  تسین  روط  نیا تسا . همھ  راک  مھ 

دینک و تمواقم  دیناوت  یم رکنم  مادک  لباقم  رد  امـش  دینک ؟ رکنم  زا  یھن  دیاب  اجک  دراد . یھاگیاج  سکرھ  دننک . ادیپ  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  رد  ار  دوخ  هاگیاج  دـیاب 

اھ نآ یارب  ار  رکنم  دننک و  نایب  ار  رکنم  زا  یھن  تیفیک  دننک ؛ ییامنھار  تیادھ و  ار  مدرم  دیاب  نید  یاملع  هتبلا ، تسا . یمدرم  راک  راک ، دیـسانش ؟ یم ار  مادک  دیتسیاب ؟

. دنھد حرش 

یارب مدرم و  یارب  ار  مالسا  ردص  یایاضق  یاھتربع  نآ  میـسانشب . تسرد  دنک ، یم دیدھت  ار  یمالـسا  هعماج  طاقن  نآ  زا  رطخ ، هک  ار  یطاقن  دیاب  میـسانشب . ار  رطخ  دیاب 

هک ییاھ  نآ رکنم و  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  نموم و  یاھورین  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  طارـص  رد  هک  یا  هفیظو نیرت  مھم مینک . زاـب  ناـمدوخ ،

کی نیا ، یھلا . فیلکت  ماجنا  یارب  ندوب  راک  هدامآ  ینعی  ندوب ، یھللا  بزح دنـشاب . هتـشاد  روضح  دـیاب  اج  همھ  دنـشاب . هنحـص  رد  دـیاب  دـنراد ، هزیگنا  یمالـسا  ماـظن  رد 

. تسا یبالقنا  شزرا  کی  تسا ؛ شزرا 

یمالسا  / ٠۴/١٣٧١/٠۶ یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دـینک  یراک  دـیاب  امـش  تسا . یمالـسا  طیحم ، نیا  تسا . هنامرتحم  نیتم و  هرادا ، لخاد  رد  ناشدروخرب  تاطابترا و  نانز  نادرم و  دـنیآ . یم بسانم  شـشوپ  اـب  ناـنز 

هب رما  اب  اجب ، تارکذت  اب  بسانم ، تاوزج  شخپ  اب  ینارنخس ، اب  راتفگ ، اب  دینک . هلباقم  دننک ، یم جراخ  یمالـسا  لکـش  زا  ار  طیحم  هک  یلماوع  اب  دوش . هنوگ  نیا طیحم ،

دراو سکرھ  ینعی  دوش . یمالسا  یاضف  اضف ، هک  دینک  یراک  اھـشور ، نیا  اب  تساھاج . ی  همھ رد  ناتیاھراک و  طیحم  لخاد  رد  امـش  ی  هفیظو هک  رکنم ؛ زا  یھن  فورعم و 

تسامش ی  هدمع ی  هفیظو نیا  تسا . یمالسا  طیحم ، و  تسا ، ناناملسم  یاج  اجنیا  دنک  ساسحا  دش ، هناخراک  نیا  دراو  دش ، یتلود  تکرش  نیا  دراو  دش ، هرادا  نیا 

یاھراک دننک و  کمک  امـش  هب  هار  نیا  رد  دنفظوم  دینک ، یم راک  وا  اب  امـش  هک  یتیریدم  صوصخب  تالیکـشت ؛ ی  همھ دـننک . کمک  امـش  هب  هفیظو  نیا  رد  دـنفظوم  همھ  و 

. دنیامن لیھست  ار  امش 

مدرم  / ١٣٧١/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب لیامتم  ناناوج  نیا  هک  تسادـیپ  سپ ، دـمآ . دوجو  هب  ییاغوغ  روش و  روشک ، رـساترس  رد  ناناوج  نیب  رد  دـیرادب . اپرب  ار  یھلا  بجاو  نیا  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما 

زورما مینک . مھارف  راومھ و  یھلا  بجاو  نیا  یارجا  یارب  ار  هنیمز  هار و  هک  تسا  نایرجم  ناراذگ و  نوناق نیلوئـسم ، ام ، ی  هفیظو نیاربانب ، دنرکنم . زا  یھن  فورعم و  هب  رما 

، یئاضق ای  یماظتنا  هاگتـسد  رد  ای  رانک ، هشوگ و  رد  ادابم  دـنتلم . نیا  دوخ  زا  همھ  یئاضق ، هاگتـسد  روشک و  نیلوئـسم  ناـیرجم ، یمالـسا ، یاروش  سلجم  دـمحب هللا 

زا هکلب  دننکن ، تیامح  وا  زا  درک ، رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یسک  رگا  هک  دنـشاب  یناسک  ادابم  دننک ! دس  رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  ولج  ار  هار  هک  دنـشاب  یناسک 

هک منک  ادیپ  یشخب  نانیمطا ربخ  منک و  ساسحا  منادب و  هک  اجرھ  دسر . یم نم  شوگ  هب  دراوم  زا  یضعب  رد  روشک ، رانک  هشوگ و  زا  ییاھربخ  هتبلا  دننک ! تیامح  مرجم 

لالقتـسا روشک و  ماوق  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دـش . مھاوخ  هیـضق  دراو  مدوخ  هتفرگ ، رارق  یلوئـسم  روماـم و  یاـفج  دروم  هدرکن  یادـخ  رکنم ، زا  یھاـن  فورعم و  هب  رمآ 

ناریا دمحب هللا  دـنزب ؟ هبرـض  روشک  نیا  هب  دـنک و  مک  تلم  نیا  رـس  زا  ییوم  تسا  هتـسناوتن  زورما  ات  نمـشد  ارچ  میراد . دایز  نمـشد  ام  الا  و  درک . دـھاوخ  ظفح  ار  روشک 

ساسحا رطاـخ  هب  نیا ، تسا ! لـبق  لاـس  هاـجنپ  دـص و  ناریا  ناـمھ  هک  ناریا  ارچ ؟ تسا . هداتـسیا  داتـسیا و  ناـش  همھ لـباقم  رد  لـماک ، تبالـص  تردـق و  اـب  یمالـسا ،

ناـمیا و زا  دنرـضاح  اـج  همھ  اـت  ناملـسم ، درم  نز و  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  امـش و  یھللا  بزح ی  هیحور نیمھ  رطاـخ  هب  امـش ، روضح  نیمھ  رطاـخ  هب  امـش ، ی  هفیظو

هب عمط  مشچ  هک  هاوخدـب  نمـشد و  همھ  نیا  اب  ار ، روشک  نیا  دوش  یم یرگید  روط  رگم  تسا . هدرک  ظفح  ار  روشک  نیا  هک  تساھ  نیا دـننک . عافد  ناـشبالقنا  مالـسا و 

هب رما  اب  دوش ؛ یم ظفح  روشک  هک  تسا  هنوگ  نیا درک !؟ تمواقم  هیحور  نیا  نودـب  اھ ، نآ لـباقم  رد  دوش  یم رگم  درک !؟ ظـفح  دـنا ، هتخود نآ  یاـھرازاب  ینیمزریز و  عباـنم 

یتسیابردور هک  تسا  بجاو  کی  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  الوا  مھد . یم دیتسھ  هک  روشک  یاجرھ  رد  زیزع  ناناوج  امش  هب  رکذت  ود  نم  اھتنم  رکنم . زا  یھن  فورعم و 

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2628
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2632
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8811
http://farsi.khamenei.ir


توق حالس و  تشم و  میتفگن  دییوگب . نابز  هب  ینعی  رکنم . زا  دینک  یھن  فورعم و  هب  دینک  رما  دوش ، یم یفالخ  بکترم  یسک  دیدید  رگا  میتفگ : ام  دراد . یمنرب تلاجخ  و 

مکح و یدودـح  ات  مھ  ام  تسا . هنوگچ  تحلـصم  دـناد  یم شدوخ  تسا ، هدومرف  لزان  ناناملـسم  ام  رب  ار  بجاو  نیا  هک  لاعتم  یادـخ  تسین . مزال  اـھ  نیا دـیربب . راـک  هب 

. دوش یمن دـننک ، اشامت  دننیـشنب و  تکاس  رفن  هد  اما  دـیوگب  رفن  کی  هکنیا  تسا . ندرک  رارکت  نتفگ و  راکھانگ ، لـباقم  رد  هبرح  نیرتگرزب  مینک . یم کرد  ار  یھلا  حـلاصم 

ی هلاسم هب  طقف  یـضعب  هک  تسین  باجحدب  طقف  مھ  راکھانگ  دش . دھاوخن  رکنم  زا  یھن  هکنیا  دـسرتب ، یکی  دـشکب و  تلاجخ  یکی  دوشب ، سفن  فعـض  راچد  یکی  رگا 

یاـھفالخ دراد : دوـجو  هعماـج  رد  یلاـباال  یاـھ  مدآ فرط  زا  یناوارف  یاـھفالخ  تسا . رت  کـچوک ناـھانگ  زا  یلیخ  زا  تسا و  ناـھانگ  زا  یکی  نیا ، دـنا . هدـیبسچ یباجحدـب 

، دـیوگ یم غورد  یـسک  دـنک ، یم تبیغ  یـسک  تسا . فالخ  همھ  اھ  نیا یگنھرف . یاھفالخ  یرادا ، راک  رد  فالخ  راک ، بسک و  رد  فالخ  یداـصتقا ، یاـھفالخ  یـسایس ،

داب رب  ار  مدرم  یوربآ  یـسک  ددزد ، یم ار  مدرم  لام  یـسک  دنک ، یم یـشارت  یـضاران یـسک  دنک ، یم یراک  مک یـسک  دنک ، یم هرخـسم  یـسک  دـنک ، یم هئطوت  یـسک 

هدننکـش لباقم ، فرط  یارب  نکن ،»  » رارکت نیا  نکن ». اقآ ، : » دییوگب رکنم . زا  یھن  تسا ؛ یھن  هدـنرادزاب ، لماع  تارکنم ، نیا  لباقم  رد  تسا . رکنم  همھ  اھ  نیا دـھد . یم

راک هب  ار  نآ  دیاب  دراد . دوجو  ام  درم  نز و  رد  ام و  مدرم  یاھرـشق  رد  دمحب هللا ، هک  دراد ، مزال  تعاجـش  تردق و  میمـصت و  هدارا و  رکنم ، زا  یھن  هک  لوا ؛ ی  هتکن نیا  تسا .

. دننکب یراک  دنیایب و  اھ  هاگتسد هک  دیشابن  رظتنم  دیریگب .

المع دشن »! یراک  المع  اما  تفرگ . ماجنا  مھ  اھ  ینابیتشپ لیس  رکنم . زا  یھن  دیتفگ  امش  اقآ !  » هک دندرک  شرافس  دنتـشون و  همان  دندز ، نفلت  اجنیا  هب  مدرم  زا  یـضعب 

. دننک یھن  دیاب  مدرم  دوخ  دنوش . دراو  دیاب  مدرم  دوخ  دوش ؟ دراو  امیقتسم  یئاضق  هاگتسد  ای  دوش  دراو  تلود  مھ  اجنیا  هک  تسا  مزال  رگم  دوشب ؟ دیتساوخ  یم راک  هچ 

دوخ راک ، رـشابم  تساھ . نآ ی  هفیظو نیا ، دـننک . یناـبیتشپ  ار  رکنم  زا  یھاـن  هک  دـنفظوم  یماـظتنا ، یورین  یئاـضق و  هاگتـسد  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تلود ، هتبلا 

ناوخزامن نینموم  قافنا ، لھا  ی  هداوناخ رگراثیا ، ی  هداوناخ هداددیھش ، ی  هداوناخ هدنمزر ، ناوج  تساجنیا . هیضق ، ی  هدمع شخب  دنـشاب . دیاب  دنـشاب و  دنناوت  یم مدرم 

. دنشاب هنحص  رد  دیاب  اھ  نیا ی  همھ یبالقنا ؛ یمالسا و  میھافم  هب  دنم  هقالع نارکف  نشور بالقنا ، نازوسلد  ورب ، دجسم  ریگب و  هزور  و 

، یزیروربآ یرد ، هدرپ ندیـسر ، هتـشذگ  یاھباسح  هدرخ  هب  اھندرک ، فاص  باسح  دننکن . هدافتـساوس  یھلا ، بجاو  نیا  زا  یناسک  دیـشاب  بظاوم  هک  تسا  نیا  مود  رکذت 

. دنـشوھزیت اـیاضق  ی  همھ رد  هراوـمھ و  مدرم  دنـشاب . رایـشوھ  دـیاب  مدرم  دـشاب . دـیابن  اـھ  نیا یھلا ، بجاو  نیا  ی  هناـھب هب  نآ  نـیا و  لاـم  ضرع و  سیماوـن و  هـب  ضرعت 

ات لوا  زور  زا  اھکھورگ  بالقنا و  دـض  یاھیرگ  یذوم اھتلاذر و  یایاضق  نیمھ  رد  دـنک . یم نوگانوگ  یایاضق  هجوتم  ار  اـھ  هاگتـسد تاـقوا  زا  یلیخ  هک  تسا  مدرم  یـشوھزیت 

. دندرک تیادھ  مھ  ار  نیلوئـسم  دنداد و  ماجنا  ار  یمادقا  دندید و  ار  یزیچ  دنداد ، جرخ  هب  تقد  دندرک ، ینیبزیت  دندرک ، ترـشابم  دـندرک ، کمک  هک  دـندوب  مدرم  ابلاغ  زورما ،

. دریگ رارق  هدافتساوس  دروم  هدرکان  یادخ  ای  دنامب ، نیمز  گرزب  ی  هضیرف نیا  یھلا و  بجاو  نیا  دنراذگب  دیابن  یشوھزیت  اب  مدرم ، دوخ  تسا . روط  نامھ زین  اجنیا 

ماظن  / ١٣٧١/١١/٠١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تسا و ملظ  تسین . تلادع  تسین ، طسق  ایند  رد  زورما  ددرگ . یزیمآطسق  هنالداع و  مظن  شا  یعامتجا مظن  مھ  دوش و  هیکزت  لوحتم و  نورد  زا  دیاب  مھ  زورما ، تیرـشب 

امـش منک : ضرع  مھاوخ  یم هلمج  کـی  دـیتسھ ، یمالـسا  یروـھمج  نالوئـسم  هک  یزیزع  ناردارب  امـش  هب  نم  دـنا . هدرک رپ  موـلظم  یاـھتلم  هب  تبـسن  ملظ  زا  ار  اـیند 

چیھ یب دـیتسیاب و  ینآرق  ماکحا  زا  تیعبت  مالـسا و  شخب  تاجن ماکحا  یاپ  دوجو ، ی  همھ اب  هکنیا  هب  طورـشم  دـیزارفارب ؛ دـق  روز  هب  یکتم  یاھتردـق  لـباقم  رد  دـیناوت  یم

هب مالسا  هک  تسا  یسرد  نیا  دینک . یگداتـسیا  دیناوت  یم بوخ  هک  تسا  تقو  نآ دینک . تکرح  میقتـسم  طارـص  هار و  نیا  رد  یـسک ، زا  هظحالم  چیھ  یب یتسیابردور و 

نمـشد ردـق  نیا ماما  اب  هک  تسین  مھ  لیلد  یب تسا . نیا  جالع ، تخومآ . ام  هب  دوخ  یاھفرح  شنم و  اب  نرق ، هدراھچ  زا  دـعب  راوگرزب ، ماـما  هک  تسا  یـسرد  نیا  داد . اـم 

راکـشزاس یاھ  مدآ تسد  رد  مالـسا  مچرپ  اب  یلو  دننک ؛ یم ینمـشد  تسا ، یمالـسا  یروھمج  تسد  رد  هک  مالـسا  مچرپ  اب  یمالـسا و  یروھمج  اب  مھ  زونھ  دـندوب .

یروھمج اب  اما  دنرادن . یا  ینمـشد چیھ  دنرادن و  یا  هظحالم چیھ  دنرادن ، یـسرت  چیھ  دنرادن ، یا  همھاو چیھ  اھ  نآ زا  دنرادن . یراک  چـیھ  ناشدوخ ، هب  قلعتم  هتـسباو و 

ماکحا اب  دننمشد ، مھ  شسلجم  اب  دننمشد ، مھ  شروھمج  سیئر اب  دننمشد ، مھ  شتلود  اب  دننمـشد ، مھ  شتلم  اب  دننمـشد ، مھ  شیاھتیـصخش  اب  ارچ . یمالـسا 

فورعم و هب  رما  راعش  اھ  نآ دننمشد . مھ  امش  یاھراعش  اب  یتح  دننمشد . دراد ، یم هگن  اپرـس  ار  ماظن  نیا  هک  هچرھ  اب  دننمـشد . مھ  شا  ییاضق نیلوئـسم  یئاضق و 

رکنم و زا  یھن  فورعم و  هب  رما  نامھ  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  دنیامن . یم مھتم  ار  امش  دننک و  یم رخسمت  ار  یرگ  یھللا بزح راعـش  دننک ؛ یم رخـسمت  ار  رکنم  زا  یھن 

نیا مھ  اھتلم  دناوت . یمن رگید  زیچ  چیھ دتسیاب . زورما  یایند  شحاف  یاھاطخ  اھفارحنا و  لباقم  رد  دناوت  یم هک  تسا  لوصا  هب  یدنبیاپ  نامھ  یھللا و  بزح تکرح  نامھ 

. دنھاوخ یم ار 

یسمش  / ١٣٧٢/٠١/٠١ یرجھ  لاس ١٣٧٢  لولح  تبسانم  هب  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یزورون  مایپ 

یاھفدھ مالسا و  زا  مدرم  هک  دنھاوخ  یم نانآ  درک . تکرح  نآ  سکع  تھج  رد  دیاب  دننک . داجیا  ییادج  مدرم ، داحآ  نیلوئـسم و  تلم و  تلود و  نیب  دنھاوخ  یم نانمـشد 

. دننک تکرح  بالقنا  مالسا و  تھج  رد  رتشیب  هچرھ  دننک و  مک  ار  هلصاف  نیا  دیاب  تسام و  تلم  ررض  هب  هک  تسا  یزیچ  نیا  سپ ، دنریگب . هلصاف  بالقنا ،

تسا ییاھشزرا  وزج  یھلا و  ی  هضیرف ود  هک  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ناملسم  درم  نز و  مدرم  داحآ  نموم ، زیزع و  ناناوج  هک  منک  یم دیکات  نم  ساسا ، نیمھ  رب 

یبالقنا یتلود و  یاھ  هاگتسد روشک  فلتخم  یاھ  هاگتسد دننکن و  شومارف  دشاب ، یا  هدنرب شیپ رثوم و  دیفم و  رایسب  ی  هلیسو ام  تلم  یارب  تھج ، نیا  رد  دناوت  یم هک 

. دننک کیدزن  یمالسا  یبالقنا ، لوصا  نیزاوم و  هب  رتشیب ، هچرھ  ار  ناشدوخ  هک  دننک  یعس  مھ 

زیربت  / ٠٨/١٣٧٢/٠۵ نایجیسب  گرزب  عمج  رد  تانایب 

کی رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  دیـشاب ؛ مدقـشیپ  دیاب  مھ  گنھرف  نادیم  رد  دیـشاب ؛ مدقـشیپ  دـیاب  نایجیـسب ] ] امـش دـیناوتیم ، هک  ییاجنآ  ات  مھ  یداصتقا  نادـیم  رد 

فورعملاب نورمای  ریخلا و  یلا  نوعدی  هما  مکنم  نکتل  و  دیریگب ؛ شود  رب  ار  گرزب  یهفیظو  نیا ] دیشاب و [  مدقشیپ  دیاب  امش  مھ  نادیم  نیا  رد  اما  تسا ؛ یمومع  بجاو 

زورهبزور دیاب  ار  هریخذ  نیا  تسا و  یمالـسا  بالقنا  یارب  یندشن  مامت  یهریخذ  کی  جیـسب  دـیتسھ . امـش  یمالـسا  یهعماج  نایم  رد  تما  نآ  ( ١ .) رکنملا نع  نوھنی  و 

. دینک رتشیب 

یمالسا  / ١۴/١٣٧٢/٠۶ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یھاـبت داـسف و  ملاـع  رد  نم ، رظن  هب  دـننک ! یم فورعم  ار  رکنم  رکنم و  ار  فورعم  اـیند ، مدرم  مشچ  وـلج  ملاـع ، یوـگروز  یاھتردـق  هک  تسا  هدیـسر  ییاـج  هـب  اـیند  راـک 

هک مدرم  و  دـننک » یم فورعم  زا  یھن  رکنم و  هب  رما  هک  دـش  دـنھاوخ  ادـیپ  یناـسک  : » دومرف تیاور  قـبط  مرکا  ربـمغیپ  هکنیا  تسین . نیا  زا  رتـالاب  رگید  زیچ  چـیھ تیرـشب ،

ربکتم ی  هتخیـسگ ماجل یرابکتـسا  یدام  تردق  تسد  ار  یعـضو  نینچ  ایند  رد  مھ  زورما  هک  دنک  یم ساسحا  ناسنا  دش ؛» دـھاوخ  فورعم  رکنم  : » دومرف دـندرک ، بجعت 

نیا رطاخ  هب  ار  ملاظ  دننک و  یم قیوشت  ار  ملظ  دنرامش ! یم سدقم  راک  کی  ار  غورد  نیا  دنیوگ و  یم غورد  مدرم  هب  تسارور  دروآ . یم دوجو  هب  رابکتسا  یوگروز  نعرفتم 

! دنروآ یم رامش  هب  بوخ  یراک  ار  ندز  مولظم  رس  رب  نیا  دننز و  یم مولظم  رس  رب  دننک و  یم شھوکن  ار  مولظم  دنروآ ! یم باسح  هب  قح  یذ ملظ ،

هعمجزامن  / ١٣٧٢/١٢/١٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ار اھدنویپ  دینکن . تشپ  مھ  هب  عطاقتلا ». ربادتلا و  مکایا و  و  . » دینک لذب  دینک . کمک  مھ  هب  دیـشاب . هتـشاد  طابترا  مھ  اب  لذابتلا ». لصاوتلاب و  مکیلع  و  : » دیامرفیم دعب 

، یکین هک  اجنآ  مکرارـش ». مکیلع  یلویف   » دیدرک کرت  رگا  هک  دینکن  کرت  زگرھ  ار ، رکنم  زا  یھن  فورعمب و  رما  رکنملا ». نع  یھنلا  فورعملاب و  رمالا  اوکرتت  ال  . » دـینکن عطق 

، دننکن تداع  اھیدب  اھدب و  ندرمش  مومذم  هب  مدرم  رگا  دنریگیم . تسد  رد  ار  تموکح  مامز  دنیآیم و  راک  رس  رب  رارـشا  دشاب ، هتـشادن  هدننک  یھن  یدب ، هدننک و  توعد 

باجتـسی الف  !« » هدب تاجن  اھدب  نیا  رـش  زا  ار  ام  ایادخ ،  » هک دـینکیم  اعد  اھبوخ  امـش  دـعب  نوعدـت ». مث  . » دـنریگیم تسد  رد  ار  روما  مامز  دـنیآیم و  راکرـس  رب  اھدـب 

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 5 
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. دنکیمن باجتسم  ار  امش  یاعد  ادخ  ( ١ .«) مکل

مق  / ١٣٧٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد نآرق  ىهمیرک  تایآ  رکنمزاىھن و  فورعم و  هب  رما  هب  طوبرم  تایاور  تقو  رھ  هکنیا  ىارب  منک ؛ ضرع  رکنم  زا  ىھن  فورعم و  هب  رما  باـب  رد  ار  ىاهتکن  مھاوخىم  زورما  نم 

، مق مدرم  امـش  منک . تبحـص  هرابنیا  رد  دـیاهدوب ، ورـشیپ  هشیمھ  هللادـمحب  هک  مق  مدرم  امـش  اب  مھاوخىم  زورما  دزرلىم . منت  اتقیقح  منیبىم ، ار  اـھتما  داـسف  دروم 

هک منیبىم  منکىم ، رورم  ار  شمدرم  مـق و  مرطاـخ  رد  هـچرھ  هدـنب  صـالخااب . ىھللابزح و  هیحورشوـخ ، نموـم ، دـیروشک . نـیا  ىاـھتیعمج  نیرتـھب  زا  ىکی  مـھ  زورما 

ىلو تسا . روطنیمھ  مھ  زورما  دیدوب . اھورـشیپ  وزج  امـش  زاب  میدرک ، حرط  شیپ  لاس  ود  ىکی  ام  هک  مھ  فورعم  هب  رما  ىهیـضق  رد  دـناهدوب . ورـشیپ  هشیمھ  هللادـمحب 

دیاب تسا . هدش  رارکت  مھ  نآرق  تایآ  زا  ىلیخ  بخ ؛ دینکىم ؟ رارکت  ار  ىبلطم  ارچ  دنیوگىم  ام  هب  دـندومرف : تقو  کی  ماما  منک . رارکت  ار  هیـضق  مھ  زاب  منادىم  مزال  نم 

. دروآ دوجوهب  ار  بالقنا  نیا  دیـشوج و  ىتقیقح  دـمآ ، شیپ  فورعم  هب  رما  ىهیـضق  ىتقو  هک  مینکن  شومارف  ددـنب . شقن  اھلد  رد  دـنامب و  اھنھذ  رد  اـت  درک  رارکت  ار  بلاـطم 

، ىد مھدزون  تسناوت  دوب ، هداتـسیا  ناشربارب  هک  ىتردـق  لباقم  رد  ادـخ  هب  لکوت  ساسحا  زین  روشک و  ىهدـنیآ  نید و  ىھلا ، ىهدارا  لباقم  رد  تلم  تیلووسم  ساسحا 

نمـشد هنوگ  اھدص  ىوس  زا  بالقنا  نیا  هب  تبـسن  بیرخت  لماوع  ایآ  دش ؟ مامت  ایاضق  بالقنا ، ىزوریپ  اب  ایآ  دروآ . دوجوهب  ار  بالقنا  هرخالاب  ىد و  مھدزون  دننام  ىیاھزور 

اھنآ زا  تمعن  دنشاب و  هدش  داسف  راچد  اھیورجک ، اھاطخ و  رطاخ  هب  هک  میرادن  ار  ىناسک  دروآىم ، مسا  اھنآ  زا  نآرق  هک  هتـشذگ  مما  رد  ایآ  درادن ؟ دوجو  ىجراخ  ىلخاد و 

باوج ایآ  دنک ؟ زاغآ  ار  دوخ  موجھ  هاگنآ  دوش و  ناششومارف  قیاقح  زا  ىرادقم  مدرم ، نیا  دشاب  رظتنم  هک  میرادن  ىنمـشد  دوخ  لباقم  رد  زورما  ام  ایآ  دشاب ؟ هدش  هتفرگ 

هک دـندناعم  دـمعتم و  رگید  ىـضعب  هتبلا  دـننزىم . دـمعریغ - هب  وـلو   - ىاهبرـض دـننک  ادـیپ  ىتـصرف  اـت  هک  دنتـسھ  ناـسک  زا  هدـع  کـی  تسا ؟ ىفخم  مھبم و  اـھلاوس  نیا 

اب دوخ ، ىوس  زا  ىھلا  ماکحا  تمرح  کتھ  اب  دوخ ، هانگ  اب  دوخ ، راتفر  اب  دوخ ، تافلخت  اب  دننزىم ، هبرض  دمعت  نودب  دنتسین و  دناعم  هک  ىاهدع  نآ  تسادج . ناشباسح 

، هدـع نیا  لباقم  رد  رگا  بخ ؛ دـنھدىم . رارق  مجاھت  دروم  ار  ماظن  ىاھهیاپ  زا  ىاهیاپ  دوخ ، ىهلطاب  ارآ  اب  بـالقنا و  ىناـبم  هب  تبـسن  ندرک  داـجیا  دـیدرت  ندرب و  لاوس  ریز 

هما مکنم  نکتل  و  : » هک تسا  هداد  رارق  نیا  ار  میقتسم  طارص  حیحص و  طخ  ىهدننکنیمضت  مالـسا ، میرک و  نآرق  دمآ ؟ دھاوخ  شیپ  هچ  دشابن ، ىمدرم  تحیـصن  هیـصوت و 

دوـخ شود  رب  ار  فیاـظو  ندـنامن و  تواـفتىب  تاـفلخت ، لـباقم  رد  ندرک ؛ اھیدـب  داـسف و  زا  ىھن  ندرک ؛ اـھیکین  هـب  رما  ندرک ؛ ریخ  هـب  توـعد  ىنعی  ( ١ «) ریخلا ىلا  نوعدـی 

. ندرک ساسحا 

هعمجزامن  / ٠٣/١٩/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اب داھج  زا  شتیمھا  هک  تفگ  دوشب  دـیاش  تسین . رتمک  تموکح  مکح  دوخ  تیمھا  زا  تسا ، یلـصا  طخ  هب  فرحنم  ی  هعماـج ندـنادرگرب  هب  طوبرم  هک  یمکح  نآ  تیمھا 

نیا تیمھا  تفگ  دوشب  دـیاش  یتح  تسا . رتشیب  یمالـسا  ی  هعماـج کـی  رد  یلومعم  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  زا  شتیمھا  تفگ  دوشب  دـیاش  تسا . رتشیب  راـفک 

ندرم هب  فرـشم  هکنآ  زا  دـعب  تسا ؛ مالـسا  ندـش  هدـنز  ی  هدـننک نیمـضت مکح ، نیا  تقیقح  رد  هکنیا  رطاـخ  هب  ارچ ؟ تسا . رتـشیب  جـح  زا  یھلا و  گرزب  تاداـبع  زا  مکح 

. تسا هتفر  نیب  زا  هدرم و  ای  تسا ،

هعمجزامن  / ٠٣/١٩/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ماجنا تسا ، یمالـسا  ی  هعماج رد  گرزب  تافارحنا  لباقم  رد  مایق  ای  یمالـسا ، ی  هعماج ماظن و  یاـنب  دـیدجت  زا  تراـبع  هک  ار  یگرزب  بجاو  نآ  اـت  درک  ماـیق  نیـسح  ماـما 

هب یھاـگ  راـک ، نیا  هتبلا  تسا . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  گرزب  قادـصم  کـی  شدوـخ  هکلب  تسا ؛ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هـب  رما  قـیرط  زا  ماـیق و  قـیرط  زا  نـیا  دـھد .

. دوب هدامآ  مھ  نیا  یارب  دسر ؛ یم تداھش  ی  هجیتن هب  مھ  یھاگ  دوب . هدامآ  نیا  یارب  نیسح  ماما  دسر ؛ یم تموکح  ی  هجیتن

هعمجزامن  / ٠٣/١٩/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، تیـصو نیا  هک  دـسر  یم نم  رظن  هب  تشاد . هیفنح  نب  دـمحم  اب  ییاھتبحـص  هکم ، زا  جورخ  ماگنھ  مھ  هنیدـم ، زا  جورخ  ماگنھ  مھ  مالـسلا ، هیلع دـبع هللا  یبا  ترـضح 

هب ترـضح  تشاد . ترـضح  اـب  ییاھتبحـص  دوـب ، هدـمآ  هکم  هب  هیفنح  نب  دـمحم  هک  مھ  هجح  یذ هاـم  رد  دوـش . جراـخ  هکم  زا  تساوـخ  یم هک  یماـگنھ  هب  تـسا  طوـبرم 

. داد تشون و  تیصو  ناونع  هب  ار  یزیچ  هیفنح ، نب  دمحم  شردارب 

دـننکن و هابتـشا  یناـسک  ینعی  اـملاظ ؛» ـال  ادـسفم و  ـال  ارطب و  ـال  ارــشا و  جرخا  مـل  ینا  و  : » دـسر یم اـجنیا  هـب  هـچ ، هـچ و  ادـخ و  تینادـحو  هـب  تداھــش  زا  دـعب  اـجنآ 

شیع یارب  ییامندوخ ، یارب  دنریگب - گنچ  هب  ار  تردق  هکنیا  یارب  دننک  یم جورخ  هشوگ ، نآ  هشوگ و  نیا  هک  یناسک  لثم  مھ  نیـسح  ماما  هک  دننک  غیلبت  اھ  یچتاغیلبت

؛ تسا حالـصا  نیمھ  راک ، نیا  ناونع  یدـج .» هما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  اـمنا  و  « ؛ تسین لـیبق  نیا  زا  اـم  راـک  دوش ! یم گـنج  هزراـبم و  نادـیم  دراو  داـسف - ملظ و  و 

. تسا هدوب  هتفرگن  ماجنا  نیسح ، ماما  زا  لبق  هک  تسا  یبجاو  نامھ  نیا  منک . حالصا  مھاوخ  یم

نیا مینک و  مایق  میھاوخ  یم الوا  ینعی  تسانعم - نیا  هب  حیرـصت  ابیرقت  درک - رکذ  ار  نیا  همان ، تیـصو نیا  رد  ترـضح  مایق - ینعی  جورخ ، تسا - جورخ  قیرط  زا  حالـصا ، نیا 

. مینک حالـصا  میھاوخ  یم هن ؛ میوش . دیھـش  میورب  دیاب  امتح  هک  تسا  نیا  یارب  هن  میـسرب ، تموکح  هب  دیاب  امتح  هک  تسا  نیا  یارب  هن  تسا ؛ حالـصا  یارب  مھ  ام  مایق 

ار راک  نیا  دناوت  یمن تقو  کی دریگ ؛ یم تسد  هب  ار  تردق  مامز  شدوخ  دسر و  یم تموکح  هب  ناسنا  هک  تسا  یروط  طیارـش ، تقو  کی تسین . یکچوک  راک  حالـصا ، هتبلا 

. تسا حالصا  یارب  مایق  ود ، رھ  لاح  نیعرد دوش . یم دیھش  دوش - یمن دنکب -

. رگید نایب  کی  مھ  نیا  تسا . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  قادصم  حالصا ، نیا  یدج ؛» هریسب  ریسا  رکنملا و  نع  یھنا  فورعملاب و  رمآ  نا  دیرا  : » دیامرف یم دعب 

یماظتنا  / ٢١/٠۴/١٣٧۴ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تحار و طیحم  اھنآ  یارب  یعامتجا  طیحم  هک  دندرک  ساسحا  یمالسا ، یھلا و  یاھـشزرا  هب  نادنبیاپ  نیدقتعم و  فراعم ، هب  نایانـشآ  اھاوقتاب ، ناراکزیھرپ ، نینموم ، رگا 

یهیآ دشاب . مکاح  یھلا  یاھـشزرا  هک  دنک  نیمـضت  دیاب  یمالـسا  ماظن  تسا . مکاح  یھلا  یاھـشزرا  هعماج ، نیا  رد  هک  دوشیم  مولعم  تسا ، یـسفنت  لباق  بولطم و 

، ماـکح یطیحم ، رد  رگا  نوـچ  تساـنعم ؛ نیمھ  هب  رظاـن  (، ١ «) رکنملا نع  اوھن  فورعملاـب و  اورما  هوـکزلا و  اوـتا  هالـصلا و  اوماـقا  ضرـالا  یف  مھاـنکم  نا  نیذـلا   » یهکراـبم

. دنکیم دشر  اھشزرا  طیحم  نآ  رد  دندرک ، هماقا  ار  زامن  دنتشاد و  زاب  یدب  زا  دندرک و  رما  یکین  هب  ار  مدرم  نارادمامز ، نایاورنامرف و 

هقف  / ١۴/٠۶/١٣٧۴ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

و . » دنک یم ادـیپ  یزیچ  هب  ناسنا  هک  یدولآ  تباقر تبغر  تلاح  ینعی  تسفانم  نک . تسفانم  شلھا  اب  ریخ  راک  رد  هیلا .» مھقبتـسا  هلھا و  ریخلا  یف  سفان  یـسوم  ای  »

کین و یاھراک  دارم  ارھاظ  تسا . هدیدنـسپ  وکین و  شدوخ  مسا  لثم  ریخ » « » همـساک ریخلا  ناف  . » وجب تقبـس  نآ  لـھا  ی  همھ زا  ریخ  یوس  هب  ینعی  هیلا ،» مھقبتـسا 

هک دراد  مھ  یلیـضفت  لعفا  یانعم  کی  ریخ »  » ظفل تسا . بوخ  تافـص  رگید  ایند و  رد  دـھز  راگدرورپ و  تداـبع  داـحتا و  ناردارب و  هب  کـمک  نینموم و  هب  ناـسحا  یمومع و 

هب هک  هچنآرھ  زا  دـھد ، یم ماجنا  ناسنا  هک  یکین  یاھراک  تسا . رتھب  رگید  زیچ  رھ  زا  تسا و  شمـسا  لـثم  ریخ  یاـھراک  دـیامرف : یم تسا . ندوب  رتھب  ی  هدـنھد ناـشن

رگا دـیئانتعا ، یب ایند  هب  رگا  دـیزومآ ، یم ملع  رگا  دـینک ، یم نواعت  اـھراک  رد  رگا  دـینک ، یم ناـسحا  نموم  هب  رگا  دـیور ، یم ضیرم  تداـیع  هب  رگا  تسا . رتھب  درذـگب ، نھذ 

هب هک  یروما  ی  همھ زا  اھراک  نیا  تسا . ریخ  یاھراک  اھ  نیا ی  همھ دیھد ؛ یم ماجنا  ار  ادـخ  تدابع  رگا  دـینک و  یم رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ای  لیبس هللا و  یف  داھج 

یکی هک  دنھد  یم لامتحا  دنچ  لوقعلا  فحت  بحاص  مھ  یسلجم و  موحرم  مھ  تسا . رتھب  نوگانوگ  یاھشزرا  رگید  ماقم و  هاج و  دنزرف و  لام و  لثم  درذگب ، ناسنا  نھذ 

. تسا نقیتم  لامتحا  نیمھ  ارھاظ  هک  دنھد  یم مھ  رگید  تالامتحا  تسا . لامتحا  نیمھ  اھ  نآ زا 

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 6 
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یوزوح  / ٠٩/١٣/١٣٧۴ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا هدـیدرگن  مولعم  شفیلکت  هدـشن و  یھقف  لح  ام ، تواضق  تمظعاب  هاگتـسد  یارب  اـضق  لـئاسم  رگید  دودـح و  ثحبم  تاـید ، ثحبم  یتموکح ، ثحاـبم  زا  یرایـسب 

، دنوش یم داھج  ثحب  دراو  یتقو  یلیبدرا » ققحم   » موحرم میراد . ریصقت  زورما  ام  یلو  دوبن ؛ یدودح  تاید و  اضق و  نوچ  تسا ؛ هتشادن  ریـصقت  هتـشذگ  رد  یـسک  هتبلا 

اب دوبن . ناشیالتبا  زاین و  دروم  لاح  نیعرد اما  دننک ؛ داھج  دیاب  هنوگچ  هک  دنناد  یم ناشدوخ  دـنفقاو و  ام  زا  رتشیب  راوگرزب  نآ  تسین . ام  جایتحا  دروم  ثحب  نیا  دـنیوگ  یم

یرایسب تسین . نشور  ام  هقف  رد  داھج ، ی  هلاسم نیمھ  دوخ  تسام . یالتبا  دروم  داھج  زورما ، دننک . یم نایب  قرو  دنچ  رد  ار  داھج  ی  هلاسم دننک و  یم فطل  همھ  نیا 

هقف هک  دنتـسھ  یثحابم  اھحیرـشت  اھدـنویپ و  ی  هلاسم نیمھ  مدرم  یگدـنز  هب  طوبرم  ثحابم  زا  یرایـسب  یتموکح و  لئاسم  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  لـئاسم  زا 

. دنتسھ یھقف  باوبا  ی  هیقب لثم  مھ  اھ  نیا هن ؛ دش . دنھاوخ  لح  هک  مینک  لایخ  درک و  هاگن  اھ  نآ هب  یعیرس  رظن  اب  دوش  یمن دوش . اھنادیم  نیا  دراو  دیاب 

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

ام نامز  یاھناسنا  زا  کشالب  هک  میتشاد  ار  ردـقلا  میظع  ماما  هعماج ، سار  رد  اجنیا و  رد  ام  دـیبایرد . ار  ود  نآ  توافت  ات  دـینک  هسیاقم  هعماج  نآ  اب  ار  اـم  ی  هعماـج اـمش 

لاس اھھد  ات  راوگرزب ، نآ  تافو  زا  دعب  هک  دـش  هدـنکارپ  هعماج  نآ  رد  ربمایپ  ی  هلیـسو هب  یمیظع ، یورین  نینچ  کی  اجک ؟ ربمایپ  اجک ، ام  ماما  اما  دوب ؛ رت  هتـسجرب رتگرزب و 

ی هعماج هک  دوب  راوگرزب  نآ  تسد  برض  نیا ، دوب ؛ عطقنم  لوسر هللا  سفن  زا  تفرگ ، ماجنا  هک  یتاحوتف  نیا  دینکن  لایخ  امـش  درب . یم شیپ  ار  هعماج  ربمایپ  تسد  برض 

. دیسر اجنیا  هب  عضو  ات  دراد ، تشاد و  روضح  ام  ی  هعماج هعماج و  نآ  تاحوتف  رد  مرکا  ربمایپ  نیاربانب ، درب . شیپ  درب و  یم شیپ  ار  یمالسا 

تربع تلخ .» دق  هما  کلت  : » تسا هداتفا  یقافتا  هچ  دینیبب  دینک ، هاگن  تقد  اب  دیریگب و  یدج  ار  خیرات  هک  میوگ  یم نارگید  بالط و  نیلـصحم و  ناناوج و  هب  هشیمھ  نم ،

مھ یرادقم  متفگ و  ار  یرادقم  منک . نایب  لیلحت و  اجنیا  رد  ار  اھ  نآ مھاوخ  یمن نم  الاح  هک  تسا  هتکن  دـنچ  رد  هیـضق  ساسا  تسا . نآرق  شزومآ  سرد و  ناگتـشذگ ، زا 

. دننک تقد  اھفرح ، نیا  ی  هملک هملک  یور  دننیشنب و  قیقحت  لھا  دارفا  هک  تسا  قیقدت  ثحب و  لفاحم  باب 

یور ام  هکنیا  تفرگ . ار  ینامیا  تیلوئسم  تیساسح  ینید و  تریغ  اشحف ، داسف و  یبلطایند و  جاور  هک  دوب  نیا  دش ، یا  هیـضق نینچ  یلـصا  لماع  هک  یلئاسم  زا  یکی 

هاگیاپ نیلوا  هک  یا  هنیدم نامھ  دنک . یم ریدـخت  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  شا  هدـمع تلع  کی  مینک ، یم هیکت  اھزیچ  نیا  رکنم و  زا  یھن  هزرابم و  اشحف و  داسف و  ی  هلاسم

ماش راـبرد  رد  یتقو  هک  ییاـج  اـت  دـش ؛ لیدـبت  ناـصاقر  نیرت  فورعم ناـناوخزاوآ و  ناـناد و  یقیـسوم نیرتھب  زکرم  هب  یتدـم  کدـنا  زا  دـعب  دوب ، یمالـسا  تموکح  لیکـشت 

! دندروآ یم هدنزاون  ناوخ و  هزاوآ  هنیدم  زا  دننک ، ربخ  ار  ناینغم  نیرتھب  دنتساوخ  یم

رطف  / ١٢/٠١/١٣٧۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یبوخ و نارگمتـس ، اب  ینمـشد  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  تلود ، لیکـشت  تموکح ، ی  همانرب لثم  دزاس ؛ یم تسیز  لباق  ار  یگدـنز  یاضف  اھ ، هماـنرب نیا  زا  یـضعب 

یگدنز و طیحم  ناھج و  حطـس  هب  طوبرم  هک  ییاھ  همانرب رگید  رقف و  ندرب  نیب  زا  هب  کمک  هعماج ، ناھج و  یمومع  روما  حالـصا  هب  کمک  نموم ، حـلاص و  نامدرم  اب  یکین 

. تسا هدش  هتشاذگ  امش  نم و  یارب  یگدنز ، نارود  نیا  رد  گرزب و  هاگودرا  نیا  رد  اھ ، همانرب نیا  عومجم  تسا . عماوج 

رطف  / ١٢/٠١/١٣٧۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رکنم و زا  دوخ  یھن  فورعم و  هب  دوخ  رما  نآ  هک  دـنکب  مھ  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  دوـش ، عناـم  دوـخ  یطخت  زا  دـنک ، تبقارم  ار  دوـخ  دـشاب ، دوـخ  ظـعاو  دـیاب  سکرھ 

. مییامن هیـصوت  رگیدـکی  هب  مینک و  تبقارم  ار  اوقت  دـنا . هتـساوخ ام  زا  هک  تسا  یھلا  یاوقت  نامھ  نیا ، تسا . مدـقم  نارگید  ی  هظعوم یھن و  رما و  رب  دوخ ، ندرک  هظعوم 

دـینک و ظفح  دـیا ، هدروآ تسد  هب  ار  هچنآ  تساوقت . ناضمر ، هام  لوصحم  نیرتگرزب  دـینکن . شومارف  ار  یھلا  یاوقت  هک  منک  یم هیـصوت  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  هب  مھ  نم 

. دیھد شیازفا  رمع ، رخآ  ات  اش هللا  نا  هدنیآ و  یاھلاس  یارب 

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

، هعماج رد  هک  تسا  یھیدـب  تسا . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اقب ، لماوع  زا  یکی  تساروشاع . نیمھ  اـقب ، لـماوع  زا  یکی  دـینک ! هدـھاشم  مالـسا  رد  ار  اـقب  لـماوع 

داسف رھاظم  هب  ناشمـشچ  ات  ناسک  یـضعب  دوش ؟ فرطرب  دیاب  هنوگچ  داسف ، نیا  دیاین . دوجو  هب  داسف  نآ ، رد  هک  تسین  یرـشب  عامتجا  چیھ  دـیآ . یم دوجو  هب  داسف 

. دنریگ یم نیلوئـسم  زا  غارـس  دنروآ و  یمرب دایرف  دننیب  یم مشچ  هب  هک  ار  یداسف  ابلاغ  دنربب »!؟ نیب  زا  ار  داسف  دنیایب  هک  دنیاجک  نیلوئـسم  سپ   » دنیوگ یم دـتفا ، یم

، دـندراو هک  یناسک  دـید . دوش  یمن ناـبایخ  رازاـب و  هچوک و  رد  یرھاـظ  مشچ  اـب  هک  تسا  ییاـھداسف  زا  رت  کـچوک یلیخ  دوش ، یم هدـید  مشچ  هب  هک  یداـسف  نآ  اـما 

دنکن ادیپ  دشر  تصرف  دش ، رادیدپ  یداسف  نآ  رد  رگا  هک  دشاب  یا  هنوگ هب  دیاب  هعماج  طیحم  اذل  تسا . ناھنپ  اھ  هدید زا  بلغا  نالک ، یاھداسف  هک  دـنمھف  یم دـنناد و  یم

. بآ میظع  یاھنایرج  لثم  دورب . نیب  زا  دوز  و 

داوم بآ ، تکرح  بآ و  ندیبوک  گنس  هب  رس  بآ ، مطالت  رت ، فرط نآ  یمک  دنزیرب ، تفاثک  یگدولآ و  اھ  هناخدور نیا  رد  هچرھ  دینک ؟ یم هدھاشم  ار  ایند  میظع  یاھ  هناخدور

، دناکچ نآ  رد  مھ  یداسف  ی  هرطق یـسک  رگا  هک  دشاب  لالز  نانچ  دیاب  دشاب . هنوگ  نیا دیاب  هعماج ، طیحم  دـنک . یم دـیلوت  یتایح  داوم  ضوع ، رد  درب و  یم نیب  زا  ار  رـضم 

کبر لـیبس  یلا  عدا  : » دـیامرف یم نآرق  ریخ . هب  توـعد  اـب  رکنم و  زا  یھن  اـب  فورعم ، هب  رما  اـب  تـسا ؟ ریذـپ  ناـکما هنوـگچ  دربـب . نـیب  زا  دـنک و  مـضھ  ار  نآ  هعماـج ، دوـخ 

رکف نامھ  تسا ، حلاص  هدیزگرب و  ناگدنب  نآ  زا  دنزاتمم و  نآ  هب  ایبنا  هک  تمکح ، دننک . یم تمکح  هب  ریبعت  ار  مکحتـسم  ی  هشیدنا تمکح . تمکح ، تمکح ، همکحلاب » .

هک یتایآ  هب  نآرق  رد  امـش  دنک . یثنخ  ار  نآ  دناوت  یمن مھ  یا  هبرجت لالدتـسا و  چـیھ  دربب . نیب  زا  دـنک و  یفن  ار  نآ  دـناوت  یمن ینالقع  رازبا  چـیھ  هک  تسا  یمکحتـسم 

، دـنک شـالت  مھ  دـبا  اـت  تیرـشب  رگا  هک  تسا  ییاـھزیچ  همکحلا » . نم  کـبر  کـیلا  یحوا  اـمم  کـلذ  : » تسا ییاـھزیچ  هچ  دـینیبب  و  دـیرگنب ، دـنک ، یم نیعم  ار  تمکح 

تمکح امکح ، هکنیا  اھ . هشیدنا راکفا و  نیرت  مکحتسم ینعی  تمکح  دشوکب . اھ  نآ در  رد  دناوت  یمن یدناعم  چیھ  یـضرغم ، چیھ  یرکنم ، چیھ  دنک . در  ار  اھ  نآ دناوت  یمن

هدیزگرب و ی  هدنب وا - حور  رد  یا  هشدخ لباق  ریغ  مکحتـسم و  هتـسجرب و  راکفا  نانچ  ینعی  تسا . نامھ  دـنیوگ ، یم یـسحلا » ملاعلل  ایھاضم  املاع  ناسنالا  هروریـص   » ار

وا مادقا  رد  وا و  ی  هراشا رد  وا ، نخـس  رد  ار  یتیگ  ی  همھ و  ار ، دوجو  ار  نوک  دیناوت  یم امـش  تسا و  هدـش  ملاع  کی  هب  لیدـبت  دوخ  هک  تسا ، هدرک  ادـیپ  شرتسگ  حـلاص -

. دینک هدھاشم 

نیا نسحا » . یھ  یتلاب  مھلداج  و  . « » هنـسحلا هظعوملا  و  . » دینک توعد  ادـخ  یوس  هب  ار  مدرم  هنوگ  نیا همکحلاب ». کبر  لیبس  یلا  عدا   » تقو نآ  تسا . تمکح  نیا ،

. دنامب تسناوت  زورما  ات  یمالسا  رکفت  هک  تسھ  اھ  نیا تساقب . لماوع  اھ  نیا ینعی  تسھ . مھ 

ییورین چیھ  دنک ، مھارف  دوخ  رد  ار  اقب  لماوع  و  دھد ، لکش  تسا  هدومرف  مالسا  هک  یا  هنوگ هب  ار  دوخ  رگا  یمالسا ، ی  هعماج ماظن و  هک  دنادب  دیاب  تیناحور  نم ! نازیزع 

رگم دیآ . یم هچ  دیآ ، یم هچ  دیآ ، یم کشوم  دیآ ؛ یم امیپاوھ  دـننک  یم دـیدھت  هتـسویپ  هک  یماظن ، یورین  هن  یدام و  یورین  هن  دوب ؛ دـھاوخن  نآ  اب  هلباقم  هب  رداق  ایند  رد 

دعب هک  دندرک  یطلغ  هچ  تدم  نیا  یط  رد  دندناشوپ . مھ  لمع  ی  هماج دوخ ، یاھدیدھت  هب  دندرک و  دیدھت  ار  ام  روشک  لاس  تشھ  تدم  هب  رابکتـسا  یدایا  دـنناوت !؟ یم

. دنک لزلزتم  ار  یمالـسا  رکفت  شناد ، رازبا  گنھرف و  رکفت و  اب  دناوتب  هکلب  ات  هدرک  جیـسب  ار  دوخ  لجر  لیخ  یملع و  یورین  یناھج ، رابکتـسا  زورما  دننکب !؟ دـنناوتب  نیا  زا 

. دوش لمع  تسا ، هدومرف  مالسا  هک  هنوگ  نامھ اجنیا ، رد  هک  تسا  نیا  رابکتسا  یناوتان  یماکان و  طرش  هتبلا ، دربب . شیپ  زا  یراک  تسناوت  دھاوخن  مھ ، دنفرت  نیا  اب  اما 

. دنک یراک  تسناوت  دھاوخن  مھ  داسف  یاھرازبا  اب  یتح  تروص ، نیا  رد  هنسحلا ». هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا  : » ینعی

رد ار ، همھ  نیا  دنـسیون و  یم دب  ناتـساد  دنیوگ ، یم دب  رعـش  دننک ، یم تسرد  دب  یاھفرح  دننک ، یم تسرد  دـب  راون  دـننک ، یم تسرد  دـب  ملیف  زورما  رابکتـسا ، لماوع 

تـسا یداسف  بادـنگ  اعقاو  هراوھام - ریخا - دروم  نیا  دـنھد . یم جاور  هراوھام ، قیرط  زا  ای  دـننک و  یم رـشتنم  شخپ و  یداع  مدرم  ناناوج و  ناناوجون ، نیب  روشک ، لخاد 

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 7 
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عونمم ار  هراوھام  هیضق ، مھف  نسح  اب  یمالـسا ، یاروش  سلجم  هتـشذگ ، لاس  دمحب هللا  دنک . یم یریگ  فدھ اھروشک  اھتلم و  تمـس  هب  ار  دوخ  نیگآرھز  یاھریت  هک 

هجوت رت ، قیقد یانعم  هب  دنکب . یرثا  نیرتمک  دناوت  یمن داسف ، لماوع  رازبا و  زا  مادک  چـیھ دوش ، لمع  نآرق  ی  هدومرف مالـسا و  روتـسد  هب  هعماج ، رد  رگا  همھ ، نیا  اب  درک .

نحن انا   » هک تسا  نیا  تسا . راگدـنام  ی  هعماج کـی  یمالـسا ، ی  هعماـج هک  تسا  نیا  دوش . زوریپ  نمـشد  دراذـگ  یمن رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  فلتخم و  بناوج  زا 

هدرک ام  اب  ادـخ  هک  تسین  فراعت  اھ  نیا انلبـس ». مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلا  و   » هک تسا  نیا  هرـصنی ». نم  نرـصنیل هللا  و   » هک تسا  نیا  نوظفاحل ». هل  انا  رکذـلا و  انلزن 

نآ اـب  سکرھ  هک  تسا  ییاـنب  تسا . یمکحتـسم  یاـنب  اـجنیا  دـمحب هللا  دـننزب . تمھت  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هیلع  دنـشکب و  هدـبرع  اـیند  نادـنمتردق  لاـح ، تـسا .

تبسن تاقوا  یھاگ  هک  مھ  یناسک  تسھ . یمالسا  ماظن  رد  تایح ، اقب و  لماوع  ی  همھ زورما  درک . دھاوخ  حورجم  یمخز و  ار  شدوخ  ی  هجنپ تسد و  دنک ، ییامزآروز 

! دییوگ یم یمالسا  یاھشزرا  هب  عجار  مئاد  دیدروآرد ! ار  شروش  رگید  مھ  امش  اقآ ؛  » هک دننز  یم قن  دنراد و  ضارتعا  یمالـسا ، یاھراعـش  ینید و  یاھراک  زا  یـضعب  هب 

مالسا رگا  نوچ  دوش ؛ هدایپ  لماک  روط  هب  مالسا  هک  تسین  لیام  نمشد  دننک . یم رارکت  ار  نمشد  فرح  عقاو  رد  تسا »!؟ مادک  رگید  راک  نالف  تسیچ و  رگید  راعـش  نالف 

الثم دوش . لمع  دنراذگن  ار  شا  هشوگ کی  دیاب  دننک . شـصقان  دیاب  دننک ؟ راک  هچ  دیاب  دوش ، ریذپ  بیـسآ هکنیا  یارب  لاح ، ددرگ . یم ریذـپان  بیـسآ دـش ، هدایپ  لماک  روط  هب 

. دننک ینیرفآ  لاجنج  تازاجم ،» نوناق   » و صاصق » ی  هحیال  » هب تبسن 

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

، هعماج رد  هک  تسا  یھیدـب  تسا . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اقب ، لماوع  زا  یکی  تساروشاع . نیمھ  اـقب ، لـماوع  زا  یکی  دـینک ! هدـھاشم  مالـسا  رد  ار  اـقب  لـماوع 

داسف رھاظم  هب  ناشمـشچ  ات  ناسک  یـضعب  دوش ؟ فرطرب  دیاب  هنوگچ  داسف ، نیا  دیاین . دوجو  هب  داسف  نآ ، رد  هک  تسین  یرـشب  عامتجا  چیھ  دـیآیم . دوجو  هب  داسف 

نآ اما  دنریگیم . نیلووسم  زا  غارـس  دنروآیم و  رب  دایرف  دننیبیم  مشچ  هب  هک  ار  یداسف  ابلاغ  دنربب »!؟ نیب  زا  ار  داسف  دنیایب  هک  دنیاجک  نیلووسم  سپ   » دنیوگیم دتفایم ،

دـننادیم و دـندراو ، هک  یناـسک  دـید . دوشیمن  ناـبایخ  رازاـب و  هچوک و  رد  یرھاـظ  مشچ  اـب  هک  تسا  ییاـھداسف  زا  رتـکچوک  یلیخ  دوشیم ، هدـید  مشچ  هب  هک  یداـسف 

نیب زا  دوز  دنکن و  ادیپ  دشر  تصرف  دش ، رادیدپ  یداسف  نآ  رد  رگا  هک  دشاب  یاهنوگ  هب  دیاب  هعماج  طیحم  اذل  تسا . ناھنپ  اھهدـید  زا  بلغا  نالک ، یاھداسف  هک  دـنمھفیم 

. بآ میظع  یاھنایرج  لثم  دورب .

داوم بآ ، تکرح  بآ و  ندیبوک  گنـس  هب  رـس  بآ ، مطالت  رتفرط ، نآ  یمک  دنزیرب ، تفاثک  یگدولآ و  اھهناخدور  نیا  رد  هچ  رھ  دینکیم ؟ هدـھاشم  ار  ایند  میظع  یاھهناخدور 

دوخ دناکچ ، نآ  رد  مھ  یداسف  هرطق  یسک  رگا  هک  دشاب  لالز  نانچ  دیاب  دشاب . هنوگ  نیا  دیاب  هعماج ، طیحم  دنکیم . دیلوت  یتایح  داوم  ضوع ، رد  دربیم و  نیب  زا  ار  رـضم 

(« ١ .) همکحلاب کبر  لیبس  یلا  عدا  : » دیامرفیم نآرق  ریخ . هب  توعد  اب  رکنم و  زا  یھن  اب  فورعم ، هب  رما  اب  تسا ؟ ریذـپناکما  هنوگچ  دربب . نیب  زا  دـنک و  مضھ  ار  نآ  هعماج ،

یمکحتـسم رکف  نامھ  تسا ، حلاص  هدیزگرب و  ناگدـنب  نآ  زا  دـنزاتمم و  نآ  هب  ایبنا  هک  تمکح ، دـننکیم . تمکح  هب  ریبعت  ار  مکحتـسم  هشیدـنا  تمکح . تمکح ، تمکح ،

نیعم ار  تمکح  هک  یتایآ  هب  نآرق  رد  امـش  دنک . یثنخ  ار  نآ  دناوتیمن  مھ  یاهبرجت  لالدتـسا و  چـیھ  دربب . نیب  زا  دـنک و  یفن  ار  نآ  دـناوتیمن  ینالقع  رازبا  چـیھ  هک  تسا 

. دنک در  ار  اھنآ  دناوتیمن  دنک ، شالت  مھ  دبا  ات  تیرشب  رگا  هک  تسا  ییاھزیچ  (« ٢ .) همکحلا نم  کبر  کیلا  یحوا  امم  کلذ  : » تسا ییاھزیچ  هچ  دینیبب  و  دیرگنب ، دنکیم ،

املاع ناسنالا  هروریـص   » ار تمکح  امکح ، هکنیا  اھهشیدنا . راکفا و  نیرتمکحتـسم  ینعی  تمکح  دشوکب . اھنآ  در  رد  دناوتیمن  یدناعم  چیھ  یـضرغم ، چیھ  یرکنم ، چـیھ 

هدرک ادـیپ  شرتسگ  حـلاص -  هدـیزگرب و  هدـنب  وا -  حور  رد  یاهشدـخ  لباق  ریغ  مکحتـسم و  هتـسجرب و  راکفا  نانچ  ینعی  تسا . نامھ  دـنیوگیم ، یـسحلا » ملاعلل  ایھاضم 

. دینک هدھاشم  وا  مادقا  رد  وا و  هراشا  رد  وا ، نخس  رد  ار  یتیگ  همھ  و  ار ، دوجو  ار  نوک  دیناوتیم  امش  تسا و  هدش  ملاع  کی  هب  لیدبت  دوخ  هک  تسا ،

نیا نسحا » . یھ  یتلاب  مھلداج  و  . « » هنـسحلا هظعوملاو  . » دینک توعد  ادـخ  یوس  هب  ار  مدرم  هنوگ  نیا  همکحلاب ». کبر  لیبس  یلا  عدا   » تقو نآ  تسا . تمکح  نیا ،

. دنامب تسناوت  زورما  ات  یمالسا  رکفت  هک  تسھ  اھنیا  تساقب . لماوع  اھنیا  ینعی  تسھ . مھ 

١٣٧۵/٠٣/١۶ /  ( هر  ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هنایم و یایسآ  یاھروشک  دنھ و  ی  هراق هبش  یبرع و  یاھروشک  ناریا و  هب  دننک . ریقحت  ار  ناملـسم  یاھتلم  هک  دوب  نیا  مالـسا  نانمـشد  یاھدرگـش  نیرترثوم  زا  یکی 

نیا هک  دـینک  هجوت  تسرد  تسا . هدـش  لامعا  ناناملـسم - ریقحت  ینعی  تسایـس - نیا  اج  همھ  دـینک ! هاگن  اکیرما  اپورا و  رد  یمالـسا  یاھ  تیلقا اـقیرفآ و  رود و  یایـسآ 

رطاخ هب  هکلب  مالـسا ؛ ینارون  ماـکحا  رطاـخ  هب  هچ ؟ رطاـخ  هب  دـننک . رثوم  ملاـع  تکرح  رد  ار  دوخ  ی  هدارا دـنناوت  یم هک  دـنراد  یتیـصوصخ  ناناملـسم  تسا . مھم  ردـقچ 

هک لیبس هللا ، یف  داھج  رکنم و  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  لثم  داسف ، یدـب و  اب  ندـماین  رانک  یزیتس و  ملظ لـثم  دـھد ؛ یم ناناملـسم  هب  مالـسا  هک  یتاـیقلخ  تاـیحور و 

اج همھ  تسا و  نکمم  مھ  اھ  هناخ لخاد  داـھج  هکلب  تسین ، ینامـسج  یوراـیور  دربن  ی  هنحـص صوصخم  دراد و  یـضیرع  ضرع  هدرتسگ و  نادـیم  لـیبس هللا  یف  داـھج 

. دنک راک  هچ  دیاب  دنادب  رگا  دشاب و  هتشاد  هدارا  رگا  دنک ؛ داھج  ادخ  نمشد  اب  دناوت  یم ناسنا 

نارادساپ  / ٠٩/٢۴/١٣٧۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لقن خـیرات  یاھباتک  رد  هیواعم  هب  همان  رد  هک  تسا  نآ  لکـش  نیرتالاب  رد  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یھن  یهتـشر  مھ  مالـسلا ] هیلع  نیـسح  ماما  یگدـنز  رد  ] یدـعب هتـشر 

نم ینعی  تسا ؛ هدرکن  لقن  هعیـش  منامگ  هب  دـناهدرک ؛ لقن  ینـس  نیخروم  تسھ -  منھذ  رد  هک  اجنآ  ات  ار -  همان  نیا  اقافتا  تسین -  مھ  هعیـش  لقن  (- ١  ) تسا هدش 

تنطلـس هب  زا  دـعب  هک  تسا  هنیدـم  زا  تکرح  ماگنھ  ات  فورعم ، هب  رما  رکنم و  زا  یھن  ییاذـک و  یهمان  نآ  دـناهدرک . لقن  اـھنآ  زا  دـناهدرک ، لـقن  مھ  رگا  اـی  ماهدرکن ؛ دروخرب 

( ٢ «.) رکنملا نع  یھنا  فورعملاب و  رما  نا  دیرا  . » تسا رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  مھ  نیا  هک  تسا  دیزی  ندیسر 

یهعاشا فیرحت ، اب  یهزرابم  هک  یگنھرف ، یهصرع  هنحص و  رد  مھ  دنکیم ؛ ار  میظع  تکرح  نآ  سفن -  بیذھت  یـصخش -  یناسفن و  شالت  رد  مھ  ناسنا ، کی  دینیبب ؛

هب طوبرم  هک  ناشیا ، میظع  تدـھاجم  مھ  دـعب  تسا . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  هک  یـسایس  یهصرع  رد  مھ  تسا و  گرزب  یاھناسنا  درگاش و  تیبرت  یھلا و  ماکحا 

. تسا تفرشیپ  یزاس و  دوخ  لوغشم  هصرع  هس  رد  ناسنا ، نیا  تسا . یسایس  یهصرع 

نارادساپ  / ٠٩/٢۴/١٣٧۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اقافتا تسین - مھ  هعیش  لقن  تسا - هدش  لقن  خیرات  یاھباتک  رد  هیواعم  هب  همان  رد  هک  تسا  نآ  لکش  نیرتالاب  رد  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یھن  ی  هتشر مھ  یدعب  هتشر 

لقن اھ  نآ زا  دنا ، هدرک لقن  مھ  رگا  ای  ما ؛ هدرکن دروخرب  نم  ینعی  تسا ؛ هدرکن  لقن  هعیش  منامگ  هب  دنا ؛ هدرک لقن  ینـس  نیخروم  تسھ - منھذ  رد  هک  اجنآ  ات  ار - همان  نیا 

زا یھن  فورعم و  هب  رما  مھ  نیا  هک  تسا  دیزی  ندیـسر  تنطلـس  هب  زا  دعب  هک  تسا  هنیدم  زا  تکرح  ماگنھ  ات  فورعم ، هب  رما  رکنم و  زا  یھن  ییاذـک و  ی  همان نآ  دـنا . هدرک

«. رکنملا نع  یھنا  فورعملاب و  رما  نا  دیرا  . » تسا رکنم 

ی هعاشا فیرحت ، اب  ی  هزرابم هک  یگنھرف ، ی  هصرع هنحـص و  رد  مھ  دنک ؛ یم ار  میظع  تکرح  نآ  سفن - بیذـھت  یـصخش - یناسفن و  شالت  رد  مھ  ناسنا ، کی  دـینیبب ؛

هب طوبرم  هک  ناشیا ، میظع  تدـھاجم  مھ  دـعب  تسا . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  هک  یـسایس  ی  هصرع رد  مھ  تسا و  گرزب  یاھناسنا  درگاش و  تیبرت  یھلا و  ماکحا 

. تسا تفرشیپ  یزاسدوخ و  لوغشم  هصرع  هس  رد  ناسنا ، نیا  تسا . یسایس  ی  هصرع

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

یمدآ حور  رد  تسا ، تاکز  رکنم و  زا  یھن  داھج و  نوچمھ  راوشد  رطخرپ و  تابجاو  یمتح  ی  هناوتـشپ هک  ار  دـبعت  لکوت و  تشذـگ و  راثیا و  مزـال  یاـھ  هیاـم هک  تسا  زاـمن 

زا ییاھرشق  یگدنز  یراوشد  رثا  رب  ای  دبای ، یم تیمھا  داھج  ی  هضیرف نمشد ، موجھ  رطاخ  هب  هک  یماگنھ  دراد . یم لیسگ  اھنادیم  نادب  هناعاجش  ار  وا  دروآ و  یم دیدپ 

یناـگمھ بجاو  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  قـالخا ، گـنھرف و  ی  هصرع رد  نمـشد  شـالت  یاـضتقا  هـب  اـی  دزاـس ، یم بطاـخم  ار  هـمھ  قاـفنا ، تاـکز و  ی  هـضیرف مدرم ،

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 8 
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اـھراثیا و اھتدــھاجم و  ی  هـمھ یوـنعم  یحور و  ی  هناوتــشپ ی  هباـثم هـب  هـکلب  دــتفا ، یمنورف یلمعلاریخ »  » ناـش زا  طـقف  هـن  زاـمن ، طئارــش ، نـیا  ی  هـمھ رد  دوـش ، یم

. دوش یم هدوزفا  نآ  تیمھا  رب  اھ ، یریذپرطخ

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

مھ نشخ  ینوناق و  دروخرب  تسا  نکمم  انایحا  تموکح  دروخرب  دشاب ، یگرزب  رکنم  رگا  تسین . روط  نیا تموکح ، یارب  هتبلا  تسا . ینابز  طقف  مدرم ، یارب  رکنم  زا  یھن 

رما و ریثات  هک  منک  یم ضرع  امـش  هب  نم  دینکن . بجعت  «. ناسللا یھ  امنا  « ؛ تسا نابز  تسھ ، مالـسا  سدقم  عرـش  رد  هک  یفورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یھن  نکیل  دشاب ؛

؛ دننک یم ار  راک  نیا  یا  هدع هتبلا  رکنم . زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ما  هتفگ هک  تسا  لاس  دـنچ  نم  تسا . رتشیب  اھتموکح  نیدالوپ  تشم  ریثات  زا  دریگ  ماجنا  رگا  ینابز  یھن 

ای دشاب و  هدنزگ  نابز  تسین  مھ  مزال  الصا  دیھد . رکذت  نابز  اب  دیدید ، هک  ار  یرکنم  دینک . هبرجت  دنک ؛ یمن رثا  ارچ  اقآ  دنیوگ  یم دننک ، یمن هبرجت  همھ  دننک . یمن همھ  اما 

مھاجنپ رفن  دیوگب ، مھد  رفن  دیوگب ، موس  رفن  دیوگب ، مود  رفن  دییوگب ، امش  تسا . رکنم  نیا  ردارب ! مناخ ! اقآ ! دییوگب : هملک  کی دینکب . ینارنخس  رکنم ، نآ  عفر  یارب  امش 

؟ دھد همادا  ار  رکنم  دناوت  یم یک  دیوگب ؛

. دیـسانشب ار  رکنم  فورعم و  دیاب  دشابن . رکنم  هک  یلاح  رد  دیایب ؛ رکنم  یـضعب  رظن  هب  تسا  نکمم  ییاھزیچ  دیـسانشب . دـیاب  ار  رکنم  نم ! نازیزع  میوگب  امـش  هب  هتبلا 

، ردلق یاھتموکح  دزن  رد  رگم  تسا ؛ یعطق  اج  همھ  ریثات  لامتحا  میوگ  یم نم  دشاب . هتشاد  دوجو  ریثات  لامتحا  دیاب  هک  دنا  هتفگ یـضعب  تسا . رکنم  نیا  دینادب  دیاب  اعقاو 

نیا نم  خـساپ  نیاربانب ، دراد . رثا  فرح  مدرم ، یارب  ارچ . مدرم  یارب  اما  دـنک ؛ یمن رثا  دور و  یمنورف ناشـشوگ  هب  باسح  فرح  هتبلا  هک  دـنیاھ  نآ نیطالـس . نادـنمتردق و 

. تسا نابز » ، » دیدرک لاوس  نم  زا  هک  امش  یارب  شور  نیرتھب  هک  دش 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

رکنم زا  یھن  دوش . رکنم » « » فورعم  » و فورعم » « » رکنم  » میراذـگن تسا . رکنم  نتخاـس  رکنم  رکنم و  زا  یھن  دـنکیم ، یریگولج  اھیدـب  زا  هعماـج  رد  هک  یلماوـع  زا  یکی 

فرط هرخالاب  دنیوگب ؛ رفن  هد  دـنیوگب ، رفن  ود  دـیوگب ، رفن  کی  یھدیم ؟ ماجنا  هک  تسا  یدـب  تکرح  هچ  نیا  ینکیم ؟ ار  راک  نیا  ارچ  اقآ  دـییوگب  هک  تسا  نیا  لثم  ندرک ،

نودب مارآ و  تحار و  یلیخ  لکـش  هب  ولو  ار -  ینابز  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  نیمھ  نم  ددرگیم . بولغم  احور  دـش ، هتفگ  اھراب  رگا  ینعی  دـنک ؛ کرت  دوشیم  روبجم 

. ورب وگب و  ار  بلطم  نیا  یدرکیم . دیابن  ار  راک  نیا  امش  اقآ  دنیوگیم  دنکیم ، یفالخ  راک  رفن  کی  الثم  منادیم . مالـسا  تازجعم  زا  یکی  اعقاو  ییاوعد -  تنوشخ و  چیھ 

امـش اقآ  دیوگب  مھ  مود  رفن  رگا  دینک . لمحت  ادـخ  رما  رطاخ  یارب  دـھدب ؛ امـش  هب  مھ  شحف  ات  ود  الاح  بوخ ؛ یلیخ  دـھدیم . نم  هب  شحف  ات  ود  ددرگیمرب  وا  دـیوگیم 

، نیاربانب روطنیمھ . مھ  متـسیب  رفن  مھد و  رفن  موس و  رفن  تسا . هدرک  لوا  رفن  اب  هک  تسا  ینآ  زا  رتمک  شیاوعد  دـنکب ، مھ  اوعد  رگا  دـینادب  یدرکیمن ؛ ار  راک  نیا  دـیاب 

شیدی ینابز ؛ مھ  طقف  دنکیم . هزجعم  اعقاو  رکنم  زا  یھن  درک ؟ دھاوخ  رارکت  ار  راک  نآ  رگید  مدآ  نآ  دینکیم  لایخ  امش  دیسر ، متـسیب  رفن  ات  دش و  باب  رکنم  زا  یھن  رگا 

مدرم دـنراک ؛ نیا  لووسم  هک  دنتـسھ  تموکح  زا  ییاھھاگتـسد  طقف  دـننک ، دروخرب  یتازاجم  یدـی و  تروص  هب  راکھانگ  اب  دـیاب  ییاج  رگا  ینعی  تسا ؛ تموکح  رایتخا  رد 

. دراد رثا  مھ  یلیخ  ارچ ؛ ینابز  اما  دننکب . دیابن 

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

« یھنی امیف  قیفر  رمای و  امیف  قیفر  ، » دـنک یم رکذ  رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  یارب  هک  ییاـھزیچ  هلمج  زا  هک  مدـید  یثیدـح  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  صوصخ  رد 

اج اھنھذ  رد  اھلد و  رد  ار  قیاقح  نآ  تبحم  اب  دناوتب  هکنیا  یارب  دنک ؛ لمع  قفر »  » اب دـیاب  ناسنا  تسا  لیبق  نیا  زا  مھ  اھاج  بلاغ  هک  تسا  قفر  یاج  هک  ییاج  نآ  دوب .

. تسا یمالسا  یھلا و  ماکحا  ندرک  هدنز  یارب  تسا ؛ نیا  یارب  غیلبت  دنک . نیزگیاج  دھدب و 

ماظن  / ١٩/١٣٧٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناونع هب  امش  نم و  طقف  تسا ؛ همھ  یمتح  بجاو  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  تسا . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ماظن  نآ  منک و  یروآدای  مھاوخ  یم مھ  ار  هتکن  کی 

اب دنراد . هفیظو  مھ  مدرم  داحآ  اما  مینک ؛ هدافتـسا  بسانم  لیاسو  اھ و  هویـش زا  دیاب  تسا . رت  نیگنـس رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  باب  رد  نام  هفیظو روشک  نالوئـسم 

هب رما  هب  ی  هتـسباو حالـص ، لاـمک و  دـشر و  ماوق و  دوش . یم طـقاس  شیراذـگریثات  شزرا  هن  دـتفا ، یم بوجو  زا  هن  فورعم  هب  رما  بجاو  هماـنزور ، نـالف  رد  هلاـقم  اـت  راـھچ 

داتفھ توترف  ماظن  اب  ی  هسیاقم رد  تسا و  ناوج  هلاس و  کی تسیب و  ام  ماظن  هک  لاح  دراد . یم هگن  ناوج  هشیمھ  ار  ماظن  هک  تساـھ  نیا تسا . رکنم  زا  یھن  فورعم و 

ی هفیظو امـش  دـشاب و  فورعم  هب  رما  هچنانچ  درذـگب ، یماظن  نینچ  رب  مھ  لاس  دـص  رگا  اما  تسا ؛ ناوج  مھ  یعیبط  روط  هب  یوروش  رد  یتسینومک  ریپ  ی  هلاسدـنچ و 

فرط دنام . یم باداش  توارط و  توارطاب  هزاتورت و  هشیمھ  یمالـسا ، ماظن  نیا  هاگنآ  دینک ، یھن  رکنم  نیا  زا  ار  وا  دیدید ، یـصخش  رھ  رد  ار  یرکنم  رگا  هک  دینادب  ناتدوخ 

دیاـب دـینک ؛ شھاوخ  وا  زا  هکنیا  هن  دـینک ؛ رما  وا  هب  دـیاب  امـش  دنتـسھ ، مھ  ـالاب  حوطـس  رد  رگا  یتح  دنتـسین ؛ مدرم  ی  هماـع ی  هقبط طـقف  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما 

، نارومام زا  رتالاب  دیاب  امتح  نارمآ  هک  تسین  نیا  شیانعم  العتسا  نیا  هتبلا  دشاب . العتـسا  تلاح  اب  دیاب  یھن  رما و  تسین . تسرد  فرح  نیا  ای  راک  نیا  نکن ؛ اقآ ! دییوگب :

امش منک  یم شھاوخ  هک  تفگ  دوش  یمن تسین . عرضت  اضاقت و  شھاوخ و  لدم  تسا ؛ یھن  رما و  لدم  فورعم ، هب  رما  لدم  حور و  هن ، دنـشاب ؛ نایھنم  زا  رتالاب  نایھان  و 

وا دشاب ، مھ  رت  مھم هدنب  زا  متسھ  یریقح  ی  هبلط هک  هدنب  تسھ  یـسکرھ  فرط ، ینک ؟ یم هابتـشا  ارچ  نکن ؛ ار  هابتـشا  نیا  اقآ ! تفگ  دیاب  هن ، دینکن ؛ ار  هابتـشا  نیا 

. دریگ یم رارق  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  بطاخم  مھ 

رکنم  / ١٣٧٩/٠٨/٢٣ زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یشھوژپ  سالجا  نیتسخن  هب  مایپ 

و ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) ادـخ ربمایپ  یاھراتفگ  نآرق و  رد  نآ  هب  هیـصوت  تسا و  یمالـسا  تابجاو  نیرتگرزب  زا  یکی  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ی  هضیرف دـنچرھ 

مھزاب درپسب ، شوگ  یناسنا  درخ  یادـن  هب  اھنت  دـنک و  یـشوپ  مشچ همھ  نیا  زا  یـسک  رگا  یلو  تسا ، هدـنھد  ناکت ریظن و  مک ینحل  یاراد  ناماما : رگید  نانموم و  ریما 

هاوخریخ و ناسنا  مادک  و  دنک ؟ یمن شیاتـس  ملاس ، درخ  مادک  ار  نتـشاد  رذحرب  یدب  زا  ندناوخ و  یکین  هب  درمـش . دھاوخ  فیلکت  هضیرف و  ار  هدنزاس  لمع  نیا  کش  یب

هب نایوگ  کیبل نامگ  یب و  دریگ ، یم تروص  مدرم  نایم  رد  ریخ  هب  توعد  نایھان ، نارمآ و  دادعت  هب  دوش ، لمع  هفیظو  نیا  هب  هک  یماگنھ  دـنادرگ ؟ یم یور  نآ  زا  ساسح ،

هک یکین  راک  دزاس . یم راومھ  ار  حالـص  هار  وس  ود  زا  دراذـگ و  یم یاج  رب  کـین  ی  هناـشن زین  ناـیعاد  دوخ  رب  داـیز  ناـمگب  یناوخارف ، نیا  دوب . دـنھاوخن  مک  زین  توعد  نیا 

فورعم و هب  رما  دـشاب ، رتراگدـنام  رت و  فرژ نآ  یدرف  ای  یعامتجا  ریثات  رتگرزب و  هچرھ  میراد ، یم رذـحرب  نآ  زا  ار  یو  هک  یتشز  راـتفر  مینک و  یم رما  نآ  هب  ار  دوخ  بطاـخم 

، نآ ندرپس  یشومارف  هب  ندرکاھر و  و  تسا ، ناحلاص  تموکح  ماکحتسا  ماود و  ی  هدننک نیمضت هفیظو ، نیا  هب  لمع  هک  تسا  نینچ  تسا و  رتدنمشزرا  ام  رکنم  زا  یھن 

. ناراکبان رارشا و  ی  هطلس زاس  هنیمز 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هانگ اب  مدرم  دوش و  رـشتنم  هانگ  هعماج  رد  یتقو  رگید ، فرط  زا  دنامب . یدـب  یکین و  نانچمھ  یدـب ، یکین و  هک  تسا  نیمھ  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یهدـیاف  نیلوا 

دھاوخن ینعی  دـش ؛ دـھاوخ  هجاوم  لکـشم  اـب  دـھد ، قوس  یکین  فورعم و  حالـص و  ریخ و  هب  ار  مدرم  دـھاوخیم  دراد و  رارق  هعماـج  سار  رد  هک  یـسک  راـک  دـنریگب ، وـخ 

تردـق و نآ  اب  نانموم -  ریما  یاھـشالت  یماکان  تابجوم  زا  یکی  دـھد . ماجنا  ار  راک  نیا  ناوارف  یهنیزھ  فرـص  اب  تسا  روبجم  تسناوت و  دـھاوخن  یناـسآ  هب  اـی  تسناوت ،

: دـیامرفیم تسا . یبـیجع  هدـنھد و  ناـکت  تیاور  مناوـخیم ، هک  یتـیاور  دوـب . نیمھ  دـش ، رجنم  راوـگرزب  نآ  تداھـش  هب  مھ  هرخـالاب  هک  هار ، نـیا  یهـمادا  رد  تـمظع - 

هماقا ناتدوخ  نایم  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  ( ١ (؛» مھل باجتسی  الف  مکرایخ  وعدیف  مک  رارـش  مکیلع  نطلـسیل هللا  وا  رکنملا  نع  نوھنتل  فورعملاب و  نرماتل  »

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 9 
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هب رورم  هب  روشک  تسایـس  روما  مامز  ینعی  دنکیم ؛ طلـسم  امـش  رب  ار  اھهتـسباو  اھدساف و  رارـشا و  ادخ  دیدرکن ، رگا  دیـشاب . دنبیاپ  نآ  هب  تبـسن  دیھد و  جاور  دـینک ،

هب دـناوخیم ، هبطخ  شدجـسم  رد  درکیم و  یھن  رما و  اجنآ  رد  تشاد و  رارق  نآ  سار  رد  نینموملاریما  هک  یاهفوک  نامھ  داـتفا ! دـھاوخ  فسوی  نب  جاـجح  لاـثما  تسد 

هظعوم ار  مدرم  دوخ  لایخ  هب  دناوخ و  هبطخ  داتسیا و  دجسم  نامھ  رد  دمآ و  یفقث  فسوینبجاجح  هک  دیسر  ییاج  هب  رورم  هب  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  کرت  رطاخ 

ار هرشح  کی  ناویح و  کی  هک  یتحار  نامھ  هب  تشادن ! یتوافت  چیھ  کشجنگ  کی  نوخ  اب  وا ، رظن  رد  ناسنا  کی  نوخ  هک  دوب  یـسک  جاجح  دوب ؟ یـسک  هچ  جاجح  درک !

رھ دـننک ؛ هبوت  ناشدوخ  رفک  زا  دـنرفاک و  هک  دـنھدب  تداھـش  دـنیایب و  دـیاب  هفوک  مدرم  یهمھ  تفگ  داد و  روتـسد  جاجح  راب  کی  تشکیم . ار  ناسنا  کی  جاجح  دنـشکب ،

. دندش حیرشت  فیصوت و  لباق  ریغ  ییانثتسا و  بیرغ و  بیجع و  یاھملظ  راچد  هنوگنیا  مدرم  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  کرت  اب  دوشیم ! هدز  شندرگ  هن ، دیوگب  سک 

ندـمآ راـک  یور  یارب  هنیمز  دوش ، هعماـج  گـنھرف  وزج  جـیردتب  ددرگ و  جـیار  تناـیخ  بلقت و  یدزد ، یراـکفالخ ، هعماـج  رد  دوشن و  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  هک  یتـقو 

. دش دھاوخ  مھارف  بابان  یاھمدآ 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. یعاـمتجا لـئاسم  رد  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  زا  تسا  تراـبع  لوا  یهجرد  رد  تسا -  مدرم  مومع  هب  طوبرم  هک  منکیم -  ضرع  رـصتخم  ار  نآ  زاـب  هک  یرگید  شخب 

رتهدنز و رتظیلغ ، رتدیدش ، مدرم  هب  یباطخ  چیھ  دیاش  یعامتجا  لئاسم  یهنیمز  رد  اما  ( ١ (؛ تسا نینموملاریما  یهیصوت  دروم  دایز  رایسب  اوقت  یدرف ، لئاسم  رد  هتبلا 

هب رما  یانعم  هکنیا  زا  میروخب  فسات  دـیاب  ام  هتبلا  تسا . یمومع  یهفیظو  کی  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  تسین . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  باطخ  زا  رتناجیھرپ 

رما و ندرک . یھن  دب  یاھراک  زا  ار  نارگید  ینعی  رکنم ، زا  یھن  ندرک . رما  کین  یاھراک  هب  ار  نارگید  ینعی  فورعم ، هب  رما  دوشیمن . حیرـشت  تسرد  رکنم  زا  یھن  فورعم و 

هک یتقو  دش . دـھاوخ  لماک  ینابز ، فورعم  هب  رما  دـشاب ، هلحرم  نآ  رگا  تسا و  بلق  یهلحرم  هک  دراد  مھ  نابز  زا  لبق  یهلحرم  کی  هتبلا  تسا . نتفگ  نابز و  طقف  یھن ،

و ربـص -  ملح ، عـضاوت ، کـین ، یاـھراک  یراـکمھ ، تبحم ، یراد ، زار  هقدـص ، ارقف ، هب  ناـسحا  ـالثم  دـینکیم -  رما  یکین  هب  ار  مدرم  یمالـسا  ماـظن  هب  کـمک  یارب  اـمش 

زا ار  یـسک  یتـقو  تسا . هناـقداص  رما  امـش ، رما  نیا  دـشاب ، هتـشاد  یگتفیـش  یگتـسب و  فورعم ، نیا  هب  تبـسن  امـش  لد  هک  یماـگنھ  نکب ؛ ار  اـھراک  نیا  دـییوگیم 

، نتفگ غورد  ندرک ، تبیغ  مدرم ، سیماون  هب  یزارد  تسد  ندرک ، لیم  فیح و  ار  یمومع  لاوما  نارگید ، هب  زواـجت  ندرک ، ضرعت  ندرک ، ملظ  ـالثم  دـینکیم -  یھن  تارکنم 

اھراک نیا  هب  تبسن  امش  لد  رد  هک  یتقو  نکن ؛ ار  اھراک  نیا  دییوگیم  و  ندرک -  یراکمھ  مالـسا  نمـشد  اب  ندرک ، راک  یمالـسا  ماظن  هیلع  ندرک ، هئطوت  ندرک ، یمامن 

هاگنآ دشابن ، هارمھ  نابز  اب  لد  هدرکن  یادخ  رگا  دینکیم . لمع  ناتیھن  رما و  نیمھ  قبط  مھ  امش  دوخ  تسا و  هناقداص  یھن  کی  یھن ، نیا  دشاب ، هتشاد  دوجو  ضغب 

زا ار  مدرم  دنکیمن ؛ لمع  نآ  هب  وا  دوخ  اما  دنکیم ، رما  یکین  هب  ار  مدرم  هک  یسک  ( ٢ «.) هل نیکراتلا  فورعملاب  نیرمالا  نعل هللا   » هک دوشیم  هلمج  نیا  لومشم  ناسنا 

. تشاد دھاوخ  یکانرطخ  رایسب  تشونرس  دوشیم و  ادخ  تنعل  لومشم  یصخش  نینچ  دوشیم ؛ بکترم  ار  یدب  نامھ  وا  دوخ  اما  دنکیم ، یھن  یدب 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هتبلا یعامتجا . لئاسم  رد  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  زا  تسا  ترابع  لوا  ی  هجرد رد  تسا  مدرم  مومع  هب  طوبرم  هک  منک  یم ضرع  رـصتخم  ار  نآ  زاـب  هک  یرگید  شخب 

رت و هدـنز رتـظیلغ ، رتدـیدش ، مدرم  هب  یباـطخ  چـیھ  دـیاش  یعاـمتجا  لـئاسم  ی  هنیمز رد  اـما  تسا ؛ نینموملا  ریما  ی  هیـصوت دروـم  داـیز  رایـسب  اوـقت  یدرف ، لـئاسم  رد 

هب رما  یانعم  هکنیا  زا  میروخب  فسات  دـیاب  ام  هتبلا  تسا . یمومع  ی  هفیظو کی  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  تسین . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  باطخ  زا  رت  ناـجیھرپ

رما و ندرک . یھن  دب  یاھراک  زا  ار  نارگید  ینعی  رکنم ، زا  یھن  ندرک . رما  کین  یاھراک  هب  ار  نارگید  ینعی  فورعم ، هب  رما  دوش . یمن حیرـشت  تسرد  رکنم  زا  یھن  فورعم و 

هک یتقو دـش . دـھاوخ  لماک  ینابز ، فورعم  هب  رما  دـشاب ، هلحرم  نآ  رگا  تسا و  بلق  ی  هلحرم هک  دراد  مھ  نابز  زا  لبق  ی  هلحرم کی  هتبلا  تسا . نتفگ  نابز و  طقف  یھن ،

دییوگ یم ربص و  ملح ، عضاوت ، کین ، یاھراک  یراکمھ ، تبحم ، یرادزار ، هقدـص ، ارقف ، هب  ناسحا  الثم  دـینک  یم رما  یکین  هب  ار  مدرم  یمالـسا  ماظن  هب  کمک  یارب  امش 

یھن تارکنم  زا  ار  یـسک  یتقو  تسا . هناقداص  رما  امـش ، رما  نیا  دشاب ، هتـشاد  یگتفیـش  یگتـسب و  فورعم ، نیا  هب  تبـسن  امـش  لد  هک  یماگنھ  نکب ؛ ار  اھراک  نیا 

، ندرک یمامن  نتفگ ، غورد  ندرک ، تبیغ  مدرم ، سیماون  هب  یزارد  تسد  ندرک ، لـیم  فیح و  ار  یمومع  لاوما  نارگید ، هب  زواـجت  ندرک ، ضرعت  ندرک ، ملظ  ـالثم  دـینک  یم

هتشاد دوجو  ضغب  اھراک  نیا  هب  تبسن  امش  لد  رد  هک  یتقو نکن ؛ ار  اھراک  نیا  دییوگ  یم ندرک و  یراکمھ  مالسا  نمشد  اب  ندرک ، راک  یمالسا  ماظن  هیلع  ندرک ، هئطوت 

نیا لومشم  ناسنا  هاگ  نآ دشابن ، هارمھ  نابز  اب  لد  هدرکن  یادخ  رگا  دینک . یم لمع  ناتیھن  رما و  نیمھ  قبط  مھ  امش  دوخ  تسا و  هناقداص  یھن  کی  یھن ، نیا  دشاب ،

اما دنک ، یم یھن  یدب  زا  ار  مدرم  دنک ؛ یمن لمع  نآ  هب  وا  دوخ  اما  دنک ، یم رما  یکین  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  هل .» نیکراتلا  فورعملاب  نیرمالا  نعل هللا   » هک دوش  یم هلمج 

. تشاد دھاوخ  یکانرطخ  رایسب  تشونرس  دوش و  یم ادخ  تنعل  لومشم  یصخش  نینچ  دوش ؛ یم بکترم  ار  یدب  نامھ  وا  دوخ 

لماعت یاھ  هویـش نیرتزاسراک  نیرتدمآراک و  نیرت ، نیریـش نیرتون ، زا  یکی  دش  دھاوخ  مولعم  دوش ، نشور  مدرم  یارب  نآ  دودح  رکنم و  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یانعم  رگا 

تراـظن نیا  تسا ؛ ندرک  یراـکمھ  نیا  هن ؛ تسا !» ندرک  یلوضف  نیا  اـقآ !  » دـنیوگب دـنیآ  یمنرد رگید  دارفا  یـضعب  تسا و  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  نیمھ  یعاـمتجا ،

یقلت هانگ  هشیمھ  هانگ ، یمالـسا ، ی  هعماج رد  هک  تسا  نیا  هب  کـمک  تسا ؛ رـش  یدـب و  ندرک  دودـحم  هب  کـمک  نیا  تسا ؛ ریخ  عویـش  هب  کـمک  نیا  تسا ؛ یمومع 

هب رما  هک  یتقو دوش . ضوع  اھگنھرف  دوش و  یفرعم  دـب  راک  ناونع  هب  بوخ  راک  دوش ؛ یفرعم  باوث  ناونع  هب  هانگ  هعماج ، رد  زور  کی  هک  تسا  نیا  اـھرطخ  نیرتدـب  دوش .

مدرم هیلع  اھ  هئطوت نیرتدب  دوشن . کین  راک  باوث و  هب  لیدبت  دنامب و  هانگ  هشیمھ  مدرم  رظن  رد  هانگ  هک  دوش  یم بجوم  نیا  دش ، جـیار  هعماج  رد  رکنم  زا  یھن  فورعم و 

و دب ، یاھراک  هب  مدرم  رظن  رد  تساھ  نآ رد  روشک  حالـص  دـشر و  تسا و  هدرک  رما  اھ  نآ هب  نید  هک  ییاھراک  بوخ  یاھراک  هک  دـننزب  فرح  دـننک و  راک  یروط  هک  تسا  نیا 

. تسا یگرزب  رایسب  رطخ  نیا  دوش . لیدبت  بوخ  یاھراک  هب  دب  یاھراک 

مدرم دوش و  رـشتنم  هانگ  هعماج  رد  یتقو  رگید ، فرط  زا  دنامب . یدب  یکین و  نانچمھ  یدب ، یکین و  هک  تسا  نیمھ  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ی  هدـیاف نیلوا  نیاربانب 

دھاوخن ینعی  دش ؛ دھاوخ  هجاوم  لکشم  اب  دھد ، قوس  یکین  فورعم و  حالص و  ریخ و  هب  ار  مدرم  دھاوخ  یم دراد و  رارق  هعماج  سار  رد  هک  یسک  راک  دنریگب ، وخ  هانگ  اب 

تردـق و نآ  اب  نانموم  ریما  یاھـشالت  یماکان  تابجوم  زا  یکی  دـھد . ماـجنا  ار  راـک  نیا  ناوارف  ی  هنیزھ فرـص  اـب  تسا  روبجم  تسناوت و  دـھاوخن  یناـسآ  هب  اـی  تسناوت ،

نرماتل : » دیامرف یم تسا . یبیجع  هدـنھد و  ناکت تیاور  مناوخ ، یم هک  یتیاور  دوب . نیمھ  دـش ، رجنم  راوگرزب  نآ  تداھـش  هب  مھ  هرخالاب  هک  هار ، نیا  ی  همادا رد  تمظع 

جاور دـینک ، هماقا  ناتدوخ  ناـیم  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  دـیاب  مھل ؛» باجتـسی  الف  مکرایخ  وعدیف  مکرارـش  مکیلع  نطلـسیل هللا  وا  رکنملا  نع  نوھنتل  فورعملاب و 

لاثما تسد  هب  رورم  هب  روشک  تسایس  روما  مامز  ینعی  دنک ؛ یم طلسم  امـش  رب  ار  اھ  هتـسباو اھدساف و  رارـشا و  ادخ  دیدرکن ، رگا  دیـشاب . دنبیاپ  نآ  هب  تبـسن  دیھد و 

رما کرت  رطاخ  هب  دـناوخ ، یم هبطخ  شدجـسم  رد  درک و  یم یھن  رما و  اجنآ  رد  تشاد و  رارق  نآ  سار  رد  نینموملا  ریما  هک  یا  هفوک نامھ  داتفا ! دـھاوخ  فسوی  نب  جاـجح 

جاجح درک ! هظعوم  ار  مدرم  دوخ  لایخ  هب  دناوخ و  هبطخ  داتـسیا و  دجـسم  نامھ  رد  دمآ و  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هک  دیـسر  ییاج  هب  رورم  هب  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب 

، دنـشکب ار  هرـشح  کی  ناویح و  کی  هک  یتحار  نامھ  هب  تشادـن ! یتوافت  چـیھ  کشجنگ  کی  نوخ  اب  وا ، رظن  رد  ناسنا  کی  نوخ  هک  دوب  یـسک  جاـجح  دوب ؟ یـسک  هچ 

، هن دیوگب  سکرھ  دننک ؛ هبوت  ناشدوخ  رفک  زا  دنرفاک و  هک  دنھدب  تداھش  دنیایب و  دیاب  هفوک  مدرم  ی  همھ تفگ  داد و  روتسد  جاجح  راب  کی تشک . یم ار  ناسنا  کی  جاجح 

هب رما  هک  یتقو دندش . حیرشت  فیصوت و  لباق  ریغ  ییانثتسا و  بیرغ و  بیجع و  یاھملظ  راچد  هنوگ  نیا مدرم  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  کرت  اب  دوش ! یم هدز  شندرگ 

بابان یاـھ  مدآ ندـمآ  راـک  یور  یارب  هنیمز  دوش ، هعماـج  گـنھرف  وزج  جـیردتب  ددرگ و  جـیار  تناـیخ  بلقت و  یدزد ، یراـک ، فـالخ هعماـج  رد  دوشن و  رکنم  زا  یھن  فورعم و 

. دش دھاوخ  مھارف 

مدرم دینک . یھن  رکنم  زا  و  رما ، فورعم  هب  ار  ام  دیاب  امـش  ینعی  تسا ؛ نالوئـسم  ی  هزوح شنیرت  مھم زاب  هک  دراد  ینوگانوگ  یاھ  هزوح رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  هتبلا 

راک نالوئسم ، زا  دیاب 

دوجو ینوگانوگ  یاھ  هزوح تسین ؛ هزوح  نیا  طقف  هتبلا  تسا . هزوح  نیرت  مھم نیا  دـنھاوخب . اھ  نآ زا  دـیاب  هکلب  اضاقت ؛ شھاوخ و  تروص  هب  هن  مھ  نآ  دـنھاوخب ؛ ار  بوخ 

. دراد

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 10 
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، کین قالخا  ندرک ، تدابع  ندـناوخ ، سرد  ناوج ، یارب  تسھ . مھ  کـین  یاـھراک  فورعم و  هب  رما  تسین ؛ رکنم  زا  یھن  طـقف  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ی  هلاـسم رد 

، هداوناخ کی  یارب  نز و  کی  یارب  درم ، کی  یارب  تسا . بوخ  لامعا  وزج  همھ  یگدـنز ، رد  هدیدنـسپ  تاداع  بادآ و  تیاعر  لوقعم و  حیحـص و  شزرو  یعاـمتجا ، یراـکمھ 

مھ رکنم  زا  یھن  تسا . فورعم  هب  رما  دیھاوخب  وا  زا  دییوگب و  وا  هب  دینکب  رما  بوخ  یاھراک  نیا  زا  یکی  هب  امش  هک  ار  یسکرھ  دراد . دوجو  یگرزب  یاھراک  بوخ و  فیاظو 

دیایب و دـیاب  یکی  دوبن ، بوخ  شـسابل  راتفر و  نابایخ  رد  رفن  کی  رگا  هک  دوش  یم مسجم  نھذ  رد  اروف  رکنم ، زا  یھن  مییوگ  یم ات  تسین . یـصخش  ناھانگ  زا  یھن  طقف 

. تسا مھد  زج  نیا  تسین ؛ نیا  طقف  دنک . رکنم  زا  یھن  ار  وا 

نیمھ یمومع ؛ عبانم  زا  ی  هدافتـساوس نیمھ  دـنھد ؛ یم ماجنا  دـسر و  یم ناشتـسد  اناوت  دارفا  هک  ییاھراک  الثم  دراد ؛ دوجو  مھم  یاـھ  هنیمز ی  همھ رد  رکنم  زا  یھن 

ود تقو  کی نالوئـسم . یوس  زا  اھتقافر  تیاعر  نیمھ  هریغ ؛ یدـیلوت و  عبانم  زا  هدافتـسا  باب  رد  اھتکرـش و  باب  رد  تادراو ، باب  رد  روشک ، یمومع  لئاسم  رد  یزاب  قیفر

، تسوا تسد  رد  اضما  هزاجا و  تردق و  تسا و  یتلود  لوئسم  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  تقو  کی دراد ؛ مکح  کی  نآ  دننک ، یم تقافر  یراکمھ و  مھاب  دنبـساک و  رجات و  رفن 

رد هرادا ، نآ  دوخ  رد  دنا  هدیمھف ار  اھزیچ  نیا  هک  یناسک  ی  همھ رب  نآ  زا  یھن  تسا و  مارح  هانگ و  عونمم و  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دنک ؛ یم رارقرب  هژیو  ی  هطبار رفن  کی  اب 

. دوش گنت  تسا ، هدافتساوس  لھا  هک  یسک  یارب  اضف  ات  تسا ؛ بجاو  وا  تسدریز  رب  وا ، قوف  ام  رب  شخب ، نآ  دوخ 

رد دوش ؛ یمن تیاعر  ناناوج  قوقح  اھ  هداوناـخ زا  یـضعب  رد  دوش ؛ یمن تیاـعر  ناـنز  قوقح  اـھ  هداوناـخ زا  یـضعب  رد  درک . رکنم  زا  یھن  دوش  یم مھ  هداوناـخ  طـیحم  رد 

مھ نیا  هب  طقف  ندرک ، عییـضت  ار  ناکدوک  قوقح  تساوخ . اـھ  نآ زا  داد و  رکذـت  اـھ  نآ هب  دـیاب  ار  اـھ  نیا دوش . یمن تیاـعر  ناـکدوک  قوقح  صوصخب  اـھ ، هداوناـخ زا  یـضعب 

. تساھ نآ هب  ملظ  مھ  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  فطاوع و  دوبمک  اھندیسرن ، اھ ، یمامتھا یب اھتیبرت ، وس  هن . دنکن ؛ تبحم  اھ  نآ هب  ناسنا  هک  تسین 

فالتا قرب ، فالتا  یتایح ، عبانم  فالتا  یمومع ، عبانم  فالتا  تساھ : نیا هلمج  زا  درک ، یھن  دـیاب  درک و  یھن  اھ  نآ زا  دوش  یم دراد و  دوجو  هعماج  حطـس  رد  هک  یتارکنم 

یداصتقا رکنم  کی  تسا ؛ ینید  رکنم  کی  تسا ؛ رکنم  کی  نیا  الصا  میراد ؛ نان  تاعیاض  همھ  نیا  ام  نان . رد  فارـسا  بآ و  رد  فارـسا  ییاذغ ، داوم  فالتا  تخوس ، لیاسو 

کی دناوت ، یم روط  کی  ییاونان  یرتشم  کی  دناوت ، یم روط  کی  لوئـسم  کی  دناوت ؛ یم هک  یقیرط  رھ  هب  یـسکرھ  تسا ؛ مزال  مھ  رکنم  نیا  زا  یھن  تسا ؛ یعامتجا  و 

نیا ایآ  مینک ! یم روشک  دراو  جراخ  زا  هک  یمدـنگ  رادـقم  اب  تسا  ربارب  ام  نان  تاعیاض  رادـقم  دـنداد ، ام  هب  هک  ییاھرامآ  زا  یـضعب  قبط  دـناوت . یم رگید  روط  ییاونان  رگراک 

یاھ هیـصوت یلـصا  یاھروحم  زا  یکی  ار  اھ  نیا زا  یھن  نینموملا  ریما  هغالبلا ، جـھن  قبط  تسا . مزال  اھ  نآ زا  یھن  تسا و  تارکنم  اھ  نیا ی  همھ تسین !؟ فساـت  یاـج 

هب روضح ، هب  ندرک  راداو  ار  اھ  نآ مھ  مدرم  مومع  باب  رد  ندرک ؛ نیعم  هدـعاق  نداد و  روتـسد  ندرک و  لمع  ندرک و  یـشم  روط  نآ نالوئـسم ، باـب  رد  تسا . هداد  رارق  دوخ 

. رکنم زا  یھن  فورعم و  هب  رما  نیمھ  اب  یعامتجا ، لئاسم  رد  تیلوئسم  ساسحا  هب  تیلاعف و 

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

؛ تسا مرج  کی  شدوخ  تموکح - ی  هزاجا نودب  دیآ - یم رکنم  ناسنا  رظن  هب  هک  یزیچ  رھ  اب  هلباقم  یارب  ینوناق  رادم  زا  جورخ  نوناق و  زا  فلخت  تسا . مرج  ینکش  نوناق

ارجا و تبون  هک  ییاجنآ  اما  دوش ؛ یمن طقاس  مھ  یطیارـش  چـیھ  رد  تسا و  همھ  ی  هفیظو بجاو و  زیاج و  ینابز  رکنم  زا  یھن  میتفگ  اھراب  هک  یناـبز ، رکنم  زا  یھن  رگم 

؛ میدش نادیم  دراو  نامدوخ  دندرکن ، لمع  هیئاضق  ی  هوق یماظتنا و  یورین  نوچ  دنیوگب  هک  تسین  نیا  زوجم  یزیچ  چـیھ دـننک . لمع  نیناوق  قبط  دـیاب  همھ  دـسرب ، لمع 

. تفگ دھاوخ  اھ  نآ هب  احیرص  یربھر  دنوش ، لمع  دراو  ناشدوخ  یا  هثداح یارب  مدرم  دشاب  مزال  هک  یزور  نآ  ریخن ،

مرحم  / ١٣٨٠/١٢/٢١ هام  هناتسآ  رد  هقف  جراخ  سرد  هسلج  نایاپ  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

. نیعمجا مھئادعا  ىع  هنعل هللا  نیرھاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  ىلع  مالسلا  هالصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا 

هک  - هودـنا مغ و  تبیـصم و  رد  ریظنىب  هن  اھتنم ] ، ] تسا خـیرات  ریظنىب  ىهرطاخ  کـی  تشادـگرزب  تسا  ماـمتھا  دروم  مرحم  هک  یتاـھج  زا  ىکی  میراد . شیپ  رد  ار  مرحم 

نآ هک  دـید  دـیھاوخ  دـینک  هظحالم  ار  نیـسح  ماما  تیعـضو  امـش  رگا  قح . لھا  ىاھىگتـسجرب  ناسنا ، ىاھىگتـسجرب  زورب  هساـمح و  رد  ریظنىب  هکلب  تسھ - هتبلا 

اب لطاب  ىهطلـس  هدوب ]: نینچ  تیعـضو  . ] تسا ریظنىب  تایـصوصخ ، نیا  اب  مایق  نیا  اما  میاهتـشاد  مایق  ىلیخ  ام  تسا . ریظنىب  تایـصوصخ ، نیا  اـب  ماـیق ، نآ  تکرح ،

فورعم هب  نیرمآ  هک  تسا  دایز  بعر  ىاضف  ىردق  هب  تسین . نکمم  مھ  ىرکنم  زا  ىھن  فورعم و  هب  رما  چیھ  تسا . شیازفا  هب  ور  زورهبزور  مامت  تحاقو  اب  مامت و  تواسق 

مدآ تسا ، ىروسج  مدآ  ریبزنبهللادـبع  الثم  ىنعی  خاتـسگ . روسج و  دارفا  ىتح  دـنریگن ؛ رارق  رکنم  زا  ىھن  فورعم و  هب  رما  ضرعم  رد  دـننکیم  ىعـس  رکنملا  نع  نیھاـن  و 

ىهدازردارب هـک  رفعجنبهللادـبع  لـثم  ىـسک  کـی  تـسا . تخـس  تیعـضو  ردـق  نـیا  دـنکن ؛ ادـیپ  هھجاوـم  تفـالخ  هاگتـسد  اـب  دـنکیم  ىعـس  اـما  تـسا  ىخاتـسگ  ىلیخ 

کی تسین . روصتم  ىزیچ  نیا  زا  ریغ  الصا  نوچ  دوشب ، کیدزن  ىتح  تفالخ  هاگتسد  هب  هک  دنکیم  ىعس  تسا ، بنیز  بانج  رھوش  نینموملاریما و  داماد  نینموملاریما و 

اـیوگ و قطاـن و  ىاـھنابز  هـک  ىناـسک  نـیا  ىنعی  دنیـشنىم ؛ ىاهشوـگ  کـی  دـنکیم ، ىریگهراـنک  هناـک  دـنکیم ، ادـیپ  هعماـج  زا  اوزنا  تلاـح  سابعنبهللادـبع  لـثم  ىــسک 

تئرج تسا - ناشرـس  تشپ  تاراختفا  زا  ىاهچخیرات  مادک  رھ  هک   - دـندوب مالـسا  ردـص  رادـمان  ىاھناوج  شیرق و  مشاھىنب و  گرزب  ناگدازاقآ  هتـسجرب و  ىاھتیـصخش 

مھ ار  تیزکرم  نآ  هک  رگید  ىاھاج  ىهیقب  اب  ار  هنیدـم  عضو  امـش  تقو  نآ  هنیدـم . دوخ  رد  ىتح  ماش ، رد  طقف  هن  ىداـع ؛ مدرم  دـسرب  هچ  نادـیم ، طـسو  دـنیایب  دـننکیمن 

ماما تکرح  دنکـشب ؛ مھ  رد  ار  هطلـس  نیا  هک  تسا  نیا  ىارب  اجنیا  رد  نیـسح  ماما  مایق  تقو  نآ  تسا . بیرغ  بیجع و  قانتخا  نآ  طیارـش  نیا  دـینک . هسیاـقم  هتـشادن 

مایق هک  ىدارفا  ىهیقب  لـثم  ( ١ (؛ ادسفم املاظ و ال  ارطب و ال  ارـشا و ال  تجرخ  ام  تسین ؛ ىبلطتردـق  دـصق  هب  اھتنم  تسا ، هطلـس  نیا  نتـسکش  مھ  رد  ىارب  نیـسح 

. تسا رکنم  زا  ىھن  فورعم و  هب  رما  ىارب  هکلب  تسین ، دننک  هضبق  ار  تردق  هکنیا  ىارب  دنشکیم  دننزیم ، دننکیم ، جورخ  دننکیم ،

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

، مینک نامراک  یهمزالم  ار  تیعطاق  رگا  تسا . هدش  اھھاگـشناد  نیا  جیـسب  یهغدـغد  اھھاگـشناد  رد  طلغ  یاھگنھرف  یهئارا  یباجحدـب و  لکـشم  هک  تسا  یتقو  دـنچ  ]

]؟ تسیچ یلاعترضح  داھنشیپ  دش . میھاوخ  دورطم 

اب دراد  لاکشا  هچ  تسا . بوخ  نداد ، رکذت  نتفگ و  اما  مینکیمن ؛ هیـصوت  ار  نیا  الـصا  ام  تسین و  تسرد  هکنیا  ینامـسج ؟ یکیزیف و  دروخرب  ینعی  هچ ؟ ینعی  تیعطاق 

مھ دشاب و  ملاع  مھ  دنکیم ، یھن  رما و  دراد  هچنآ  هب  شدوخ  دیاب  رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  هک  مدناوخیم  یعمج  یارب  ار  یثیدـح  زورید  دـنھد ؟ رکذـت  بوخ  قالخا 

اب ار  نیمھ  اما  تسا ؛ ندرک  اـنمت  زا  ریغ  نکن -  نکب ، نداد -  روتـسد  ینعی  یھن ، رما و  دـنک . یھن  رما و  ارادـم  قفر و  اـب  ( ١ (؛» یھنی نمل  قیفر  رمای و  نمل  قیفر  . » لـماع

. دوش لمع  دیاب  یروطنیا  مرظن  هب  دھد . ماجنا  تنوشخ -  اب  هن  تبحم -  ارادم و  قفر ،

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

رما و ارادـم  قفر و  اـب  یھنی ؛» نمل  قیفر  رماـی و  نمل  قیفر  . » لـماع مھ  دـشاب و  ملاـع  مھ  دـنک ، یم یھن  رما و  دراد  هچنآ  هب  شدوخ  دـیاب  رکنم  زا  یھاـن  فورعم و  هب  رمآ 

دیاب یروط  نیا مرظن  هب  دـھد . ماجنا  تنوشخ - اب  هن  تبحم - ارادـم و  قفر ، اب  ار  نیمھ  اـما  تسا ؛ ندرک  اـنمت  زا  ریغ  نکن - نکب نداد - روتـسد  ینعی  یھن ، رما و  دـنک . یھن 

. دوش لمع 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

جراخ دومج  نوکر و  تلاح  زا  ندرک ، تکرح  ندرک ، ماـیق  (١ ؛») رذـناف مق  : » دومرف ربمغیپ  رب  لزان  تایآ  نیلوا  رد  لاعتم  یادـخ  درک . توعد  مایق  تکرح و  هب  ار  اھناسنا  ربمغیپ ،

هب دوشیمن  تکرح  مایق و  نودب  تسا و  زاسراک  رـشب  یگدـنز  طیارـش  یهمھ  رد  مایق   (٢ ؛») اوموقت  نا  هدحاوب  مکظعا  امنا  لق  . » نتـسناد لووسم  ار  دوخ  ندـش و 

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 11 
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. دیسر هیلاع  فادھا  زا  کیچیھ 

زامن  / ١٠/١٣٨٣/٠۶ یرسارس  سالجا  نیمھدراھچ  هب  مایپ 

نع اوھن  فورعملاب و  اورما  هوکزلا و  اوتا  هولـصلا و  اوماقا  ضرالایف  مھانکم  نا  نیذـلا  : » تسا یمالـسا  تلود  نالک  همانرب  رد  داوم  نیرترب  رامـش  رد  زاـمن  هماـقا  هب  ماـمتھا 

(١ .«) رکنملا

تلود  / ١٣٨٣/٠٨/٢٠ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

اب اج  کی  هتبلا  تسین . هناحلـسم  گنج  یانعم  هب  اج  همھ  تسانعم ؛ نیمھ  هب  مھ  ثیدـح  نآرق و  رد  داھج  هزرابم . ینعی  تسانعم ؛ نیمھ  هب  انیع  یبرع  نابز  رد  داـھج 

. دنک یم قیبطت  هناحلسم  ریغ  گنج  اب  مھ  اج  کی  دنک ، یم قیبطت  هناحلسم  گنج 

هبعـش راھچ  داھج  دنیامرف  یم الثم  ار . داھج  مھ  ار ، لدع  مھ  ار ، نیقی  مھ  ار ، ربص  مھ  موش - یمن دراو  نم  هتبلا  هک  دـنھد - یم حرـش  ار  تاملک  نیا  نینموملا  ریما  هاگنآ 

یسایس عضاوم  رد  ناسنا  ینعی  مینک ؛ یم انعم  یریگ  عضوم رد  ام  زورما  هک  ییانعم  نیمھ  تسرد  عضاوم ؛ رد  تقادص  ییوگتـسار و  رکنم و  زا  یھن  فورعم ، هب  رما  دراد :

. تسانعم نآ  هب  هیلع » اودھاع هللا  ام  اوقدص  لاجر  نینموملا  نم  . » تسا داھج  شدوخ  عضاوم ، رد  قدص  نیاربانب  دشاب . هتشاد  تقادص  یعامتجا  و 

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد هک  تسا  نیا  تسا - هتشاد  هگن  هاگآ  نشور و  الماک  طیارش  نیا  هب  تبسن  ار  اھ  نآ تلم ، یھاگآ  هناتخبـشوخ  و  دینادب - دیاب  زیزع  مدرم  امـش  ناریا و  تلم  ی  همھ هچنآ 

. تسا لباقم  ی  هھبج یاھیزوریپ  مھس  زا  رتشیب  ربارب  نیدنچ  نامیا ، مالسا و  ی  هھبج یاھیزوریپ  مھس  رابکتسا ، رفک و  هاگودرا  یمالـسا و  تکرح  مالـسا ، نایم  ییورایور 

نیا رد  ار  یمالـسا  تضھن  ناریا  مدرم  اـم  هک  یزور  نآ  تسا . تضھن  نیا  راد  مچرپ ناریا  تلم  تسا و  یمالـسا  تـضھن  ی  هلئـسم تـسین ؛ ناریا  ی  هلئـسم اـھنت  هلئـسم ،

لباقم رد  مایق  قح و  زا  عافد  رکنم و  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یارب  هک  ار  هچنآ  ناھاگآ ، نادـنم و  هقالع نازوسلد ، دوبن . یناھج  تضھن  کی  داجیا  دـصق  هب  میدرک ، زاغآ  روشک 

مدـق نآ  هار  رد  داد و  یم ماـجنا  ار  نآ  درک ، یم هفیظو  ساـسحا  هک  ار  هچنآ  یتیعقوم  رھ  رد  تسا ، هتفگ  اـھراب  اـم  راوگرزب  ماـما  و  دـنداد . ماـجنا  دـنداد ، یم صیخـشت  ملظ 

یوعد نخـس و  تیـصاخ  اما  دوب . ناشدوخ  روشک  یراج  لئاسم  رد  حالـصا  ناریا ، تلم  ناگدننک و  تضھن نازرابم ، تین  دـنار . یمن بقع  هب  ار  وا  تالکـشم  و  تشاد ؛ یمرب

. دنک یم بذج  دوخ  هب  ملاع  طاقن  ی  همھ رد  ار  قاتشم  یاھلد  هک  تسا  نیمھ  قح ،

١٣٨۶/٠۴/١٣ /  ( اھیلعهللامالس  ) ارھز ترضح  دالیم  زورلاس  هناتسآ  رد  هبخن  ناوناب  رادید  رد  تانایب 

نز هک  یئاھـشقن  ی  همھ زا  نم  رظن  هب  هداوناـخ . زا  یوـضع  ناوـنع  هب  نز  شقن  تسا ؛ هداوناـخ »  » ی هلاـسم دراد ، رارق  تیمھا  لوا  ی  هجرد رد  هـک  هـچنآ  نز  ی  هلاـسم رد 

هناخ یوت  ار  نز  دیھاوخ  یم امـش  اقآ  دنیوگ  یم دننک و  یم در  تدش  اب  لوا  رظن  نامھ  رد  ار  اھفرح  روط  نیا اھ  یـضعب هتبلا  تسا . رتشیب  شتیمھا  نیا  دنک ، افیا  دـناوت  یم

: دیوگ یم هک  یتقو مالسا  هتساوخن . ار  نیا  مھ  مالسا  تسین ؛ نیا  ام  دصق  هجو  چیھ هب هن ، دیرادبزاب ؛ تیلاعف  یگدنز و  یاھ  هنحص رد  روضح  زا  دینک ، سوبحم  دینک ، ریسا 

یھن فورعم و  هب  رما  یعامتجا و  ماظن  ی  هعومجم ظفح  رد  تاـنموم  نینموم و  ینعی  رکنملا ،» نع  نوھنی  فورعملاب و  نورمای  ضعب  ایلوا  مھـضعب  تانموملا  نونموملا و  «و 

شود رب  یمالسا  ی  هعماج تفرشیپ  یمالسا و  ی  هعماج ی  هرادا تیلوئسم  مینک . انثتسا  ار  نز  میناوت  یمن مھ  ام  هدرکن . انثتسا  ار  نز  دنکیرـش ؛ میھـس و  همھ  رکنم  زا 

لزنم زا  نوریب  رد  یتیلوئـسم  دـناوت  یم اـیآ  نز  هک  تسین  نیا  رـس  ثحب  ناـشدوخ . یاـھ  یئاـناوت بسحرب  یوـحن  هب  یمادـکرھ  درم ؛ شود  رب  نز ، شود  رب  تـسا ؛ هـمھ 

یاھزیچ ی  همھ رطاخ  هب  دراد  قح  نز  ایآ  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  دنک - یمن یفن  ار  نیا  اقلطم  یمالسا  هاگن  تسین ؛ نیا  رد  یکش  دناوت ، یم هک  هتبلا  هن - ای  دشاب  هتشاد 

قح ار ؟ یرسمھ  شقن  ار ، یردام  شقن  دربب ؟ نیب  زا  هداوناخ  رد  ار  دوخ  شقن  دوش ، روصت  تسا  نکمم  وا  یارب  هداوناخ  طیحم  زا  نوریب  رد  هک  ینیریش  بلاج و  بولطم و 

. مینک یم هیکت  شقن  نیا  یور  ام  هن ؟ ای  دراد 

ماظن  / ١٩/١٣٨٧/٠۶ نالوئسم  هوق و  هس  یاسور  رادید  رد  تانایب 

اذل تسین . رظن  دروم  دشاب ، رکذ  زا  یلاخ  هک  یلاح  رد  زامن  تروص  الاو  عوشخ ؛ رکذ ، هجوت ، ینعی  دیریگب ؛ هولص  ماع  موھفم  هب  ار  هولص  هتبلا  هولـص . ربص و  نیب  طابترا  اما 

رتگرزب اما  تسا ؛ هولص  تیصاخ  کی  نیا ، رکنملا .» اشحفلا و  نع  یھنت  هولـصلا  نا  «. » ربکا رکذل هللا  و  : » دیامرفیم دعب  هدومرف ، هولـص  هب  عجار  هک  مھ  هفیرـش  یهیآ  نآ  رد 

. دراد دوجو  هولص  رد  هک  تسادخ  رکذ  سفن  رکنم ، اشحف و  زا  یھن  زا 

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

لئاـسم حیـضوت  وا ، رکنم  زا  یھن  وا ، فورعم  هب  رما  وا ، نییبت  هب  تسا . نیـسح  ماـما  داـھج  زا  شخب  کـی  نآ  تخانـش ؛ دـیابن  اروشاـع  زور  گـنج  هب  طـقف  ار  نیـسح  ماـما 

رد مھ  البرک ، تمس  هب  هار  رد  مھ  دعب  تسا - طبض  تبث و  اھباتک  وت  هک  دراد  یبیجع  تانایب  ترـضح  ناگبخن - هب  باطخ  املع ، هب  باطخ  تافرع ، ینم و  نامھ  رد  نوگانوگ 

نوخ دنرظتنم  تسا ، گنج  نادیم  الاح  دندرک . یم تبحـص  دنتفر ، یم دـندوب ، نییبت  لھا  ترـضح  البرک  ی  هصرع دوخ  رد  تخانـش . دـیاب  البرک ، نادـیم  البرک و  ی  هصرع دوخ 

؛ دندش رادیب  دندوب ، باوخ  یـضعب  هتبلا  دننک . رادیب  ار  اھ  نآ دنناوتب  هکلب  دننکب ، تبحـص  اھ  نآ اب  دنورب  هک  دـندرک  یم هدافتـسا  راوگرزب  نیا  یتصرف  رھ  زا  اما  دـنزیرب ، ار  مھ 

نکمم ریغ  تاقوا  یھاگ  تسا ، لکـشم  اھ  نآ ندرک  رادـیب  دـننز ، یم باوخ  هب  ار  ناشدوخ  هک  یئاـھ  نآ دـندشن . رادـیب  مھ  رخآ  دـندوب و  هدز  باوخ  هب  ار  ناـشدوخ  یـضعب 

. تسا

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

تمـس هب  نتفر  صوـصخم  تسا ؛ دـب  دـش ، سفن  یاوـھ  یارب  رگا  تسا ؛ دـب  دـش ، اـیند  یارب  رگا  تموـکح ، زا  ریغ  یزیچ  رھ  تمـس  هب  نتفر  تموـکح و  تمـس  هـب  نـتفر 

قادـصم نامھ  نیا  تسا ؛ شزرا  دـض  نیا  دـشاب ، یـصخش  عفانم  نامدوصقم  دـشاب ، سفن  یاوھ  نامدوصقم  هک  مینک  تکرح  یفدـھ  رھ  تمـس  هب  اـم  تسین . تموکح 

تموکح و تسا ؛ دودرم  تسایند ، فدھ ، رگا  تسین . تموکح  تمـس  هب  نتفر  صوصخم  نیا  ایندلا ؛» یف  اولخدـی  مل  ام  لسرلا  انما  اھقفلا  : » دومرف هک  تسایند  رد  لوخد 

نیرترب زا  تسا ؛ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  قیداـصم  نیرترب  زا  نیا  تسا ، یھلا  فدـھ  اـب  تسا ، یونعم  فدـھ  اـب  تموکح  تمـس  هب  نتفر  رگا  اـما  درادـن ؛ تموـکحریغ 

یارب هک  دوشیم  هتفگ  یسک  نآ  هب  یتموکح  یناحور  رگا  تسا . تیحالص  بحاص  نالوئسم  زا  عافد  ای  تسا ، نیگنـس  یاھتیلوئـسم  لوبق  نیا  تسا ؛ تدھاجم  قیداصم 

شزرا دض  نیا  تسا ، شزرا  نیا  دـنکیم ، تیامح  ینیلوئـسم  زا  ای  دـنکیم  تیامح  یمالـسا  ماظن  زا  ادـخ  رطاخ  یارب  دوخ ، یعرـش  تیلوئـسم  یادا  یارب  دوخ ، نید  یادا 

یناحور یتموکح ، دـنوخآ  موھفم  هن  و  یدـنوخآ ، تموکح  یناحور و  تموکح  موھفم  هن  موھفم - ود  نیا  زا  مادـکچیھ  سپ  تسا . شزرا  دـض  تلاـح ، نیا  نتـشادن  تسین ؛

. تسین بالقنا  نیا  گنھرف  هب  قلعتم  میھافم  نیا  تسا ؛ زیمآ  هطلاغم حرط  کی  یمالسا ، ماظن  لیکشت  بالقنا و  زا  سپ  اھنیا  حرط  تسین . یتسرد  میھافم  یتموکح -

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

، مینک اشفا  ار  بوخ  طاقن  ار ، تبثم  طاقن  صاخشا ، یهرابرد  هبئاعلا ؛» رتس  هفراعلا و  اشفا  و  . » مینک حالصا  دراد ، دوجو  یفالتخا  رگا  ار  دارفا  یهنایم  نیبلا ؛» تاذ  حالصا  «و 

. دینکن اشفا  ار  نیا  دیراد ، غارـس  یایفنم  یهطقن  هچنانچ  رگا  لباقم : یهطقن  دیئوگب . دینک و  نایب  ار  نیا  دـیراد ، غارـس  یبوخ  راک  یلوئـسم  زا  یـسک ، زا  مینک . رـشتنم 

ندرک اشفا  اما  دوشب ؛ هتفگ  دوش ، هتفرگ  داریا  دـیاب  تسا و  دراو  یلاکـشا  شراک  هب  هک  یـسک  نآ  دوخ  هب  ارچ ، دـینکن ؛ رکنم  زا  یھن  هک  تسین  نیا  شیانعم  ندرکن  اـشفا 

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 12 
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الامجا ار  شیات  تفھ  شش  نیا  الاح  هک  دوب  بلطم  هس  ود  تسیب و  تساعد . نیا  زا  یشخب  کی  نیا  تسھ . یدایز  یاھتبحـص  هراب  نیا  رد  تسین . تحلـصم  اھزیچ  نیا 

نآرق رد  مھ  هزور  تسین . نیا  زج  هراچ  هرخالاب  دھدب . ام  هب  ار  نیقتم  شیارآ  نیقتملا ؛» هنیز  ینسبلا   » هک میھاوخب  ادخ  زا  میربب . تمـس  نیا  هب  ار  ناماھلد  میدرک . ضرع 

. تساھنیا اوقت  دراوم  یهلمج  زا  مینک . هشیپ  اوقت  ام  هکنیا  یارب  دومرف  بجاو  ار  هزور  تسا ؛ نوقتت » مکلعل  »

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٢٣ نینموملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مالیا  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نینموملاریما مینک . تیوقت  ندرم  زرم  ىوسنآ  ىارب  ار ، نامدوخ  لمع  ار ، نامدوخ  داقتعا  ار ، نامدوخ  نامیا  ىتسیاب  میوشب ، زوریپ  مھ  ىویند  دصاقم  رد  میھاوخب  رگا  ام 

روشک رد  ار  تانـسح  ریخ و  لمع  لئاسو  مینکب ، دیاب  فورعم  هب  رما  مینکب ، دیاب  رکنم  زا  ىھن  تسا . ام  ىهفیظو  نیا  مناسرب ؛ تشھب  هب  ار  مدرم  مھاوخیم  نم  دـیامرفیم 

. تسا تموکح  نیلوئسم  فئاظو  نیا  میرادرب ؛ اھسرتسد  زا  ار  تافآ  رورش و  لئاسو  مینک ، مھارف 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تـسا لادتعا  رکنمزایھن  فورعمهبرما و  تسا ؛ لادتعا  رافکلا » نم  مکنولی  نیذلا  اولتق  « ؛ تسا لادتعا  مھنیب » امحر  رافکلا  یلع  ادشا   » نیا تسا . لادتعا  رھظم  مالـسا ،

. مینک یریگولج  دھدیم ، ماجنا  نموم  یهعومجم  نموم ، نایرج  نموم ، درف  هک  یاهفیظو  ساسحا  یاھراک  زا  ام  هک  تسین  نیا  لادتعا  یانعم  رگید -  تسا  اھنیا  لادتعا  - 

ىربھر  / ١٣٩٣/١٢/٢١ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

(٨) یداب رد  دـسریم  رظنهب  روجنیا  ( ٧) طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  بتکلا و  مھعم  انلزنا  تنیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دقل  دـیدح ، یهکرابم  یهروس  رد  هفیرـش  یهیآ  نیا  زا 

انعم نیا  هب  هچ  مینک -  اـنعم  روجرھ  ار  طـسقلاب » ساـنلا  موـقیل   » یهلمج نیا  ـالاح  هک  تسا  طـسق  یهماـقا  یھلا ، فراـعم  بتک و  لازنا  لـسر و  لاـسرا  زا  فدـھ  هک  رما ،

یهماقا ناشدوخ  یگدنز  طیحم  رد  هک  تسا  مدرم  یهفیظو  نیا  هک  میریگب ، هیدعت » اب   » ار اب »  » الثم هک  طسقلا » سانلا  میقیل   » ینعی طسقلاب » سانلا  موقیل   » هک میریگب 

دوجو هک  یرگید  یلامتحا  یناعم  ای  انعم  ود  نیا  زا  مادـکرھ  مینک ؛] راتفر   ] مدرم اب  طسق  اب  ینعی  طـسقلا ،» ببـسب  ساـنلا  موقیل   » هک بیبست » اـب  ، » هن اـی  دـننک ؛ طـسق 

هب مینک  افتکا  الثم  ام  هک  دنکیم  لوبق  ام  زا  سدقم  عراش  هک  تسین  انعم  نیدب  نیا  نکل  دـنکیم . نشور  هعماج  رد  ار  طسق  یهماقا  تیمھا  دوشب -  هتفرگ  رظن  رد  رگا  دراد ،

هفیرش یهیآ  هن ، دریگب ؛ رارق  یھجوتیب  دروم  الثم -  مالـسا -  رگید  ماکحا  زا  یخرب  ولو  دوشب ، طسق  یهماقا  هکنیا  یارب  میراذگب  ار  نامدوخ  تمھ  یهمھ  طسق و  یهماقا 

، دراد ضرا  رد  نینکمتم  زا  لاعتم  یادـخ  هک  یراظتنا  ینعی  ( ٩ «.) رکنملا نع  اوھن  فورعملاب و  اورما  هوکزلا و  اوتا  هولـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مھنکم  نا  نیذـلا   » هک دـیامرفیم 

هجوت طـسق  هب  اـم  رگا  هک  تسین  روجنیا  تسا .] (] ١٠ « ) رومـالا هبقاـع  رکنملا و   نع  اوھن  فورعملاـب و  اورما  هوکزلا و  اوتا  و   » دـعب هولـصلا » اوماـقا   » شلوا هک  تسا  اـھنیا 

اوبنتجا اودـبعا هللا و  نا   » هکلب مینک ، تلفغ  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  هب  اـی  تاـکز  هب  اـی  تالـص  هب  نداد  تیمھا  تالـص و  یهماـقا  زا  هک  میـشاب  هتـشاد  قـح  مینکیم ،

زا بانتجا  یارب  دـیحوت ، یارب  داتـسرف  ار  ناربمغیپ  لاـعتم  یادـخ  الـصا  هک  دـھدیم  ناـشن  هدـش -  رارکت  نآرق  رد  نومـضم  نیا  ظـفل و  نیا  راـب  نیدـنچ  هک  ( - ١١ « ) توغاطلا

. تسا نیا  راک  ساسا  دنوادخ ؛ تیدوبع  یارب  توغاط ،

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هولصلا و اوماقا  ضرالا  یف  مھانکم  نا  نیذلا  ( ١ (؛ ریدقل مھرصن  یلع  نا هللا  و  تسا : هدومرف  ررقم  یطرش  تسا ، هداد  ترـصن  یهدعو  هک  یناسک  نآ  یارب  لاعتم  دنوادخ 

رارق اھنآ  رایتخا  رد  تردـق  هک  ینانموم  نآ  یارب  هفیرـش  یهیآ  نیا  رد  ار  صخاش  راھچ  لاـعتم  دـنوادخ  ( ٢ .) رومـالا هبقاـع  رکنملا و   نع  اوھن  فورعملاـب و  اورما  هوکزلا و  اوتا 

ار یتلم  نینچ  کی  هک  تسا  رداق  لاعتم  یادخ  ریدقل ؛» مھرصن  یلع  نا هللا   » هک تسا  هدرک  هدعو  هدرک و  نیعم  دنوشیم ، جراخ  رئاج  نادنمتردق  یهطلـس  ریز  زا  دریگیم و 

راھچ نیا  مادـک  رھ  رکنم . زا  یھن  یرگید  تسا و  فورعم  هب  رما  یکی  تسا ، تاکز  یکی  تسا ، زامن  یکی  طرـش ، راـھچ  نیا  زا  درک . دـھاوخ  ترـصن  مھ  اـنیقی  دـنک و  ترـصن 

زار و همھ  نآ  اب  زامن  دنراد . مھ ]  ] یعامتجا یزاسماظن  رد  ریثات  یعامتجا و  یهبنج  کی  نآ ، رانک  رد  نکل  دنراد ، یصخش  یدرف و  یهبنج  کی  صخاش ، راھچ  تیصوصخ و 

یتح تسا ، رتالاب  رترب و  لامعا  یهمھ  زا  تسا ، تداعس  زوف و  یهلیـسو  تسا ، ( ٣ «) یقت لک  نابرق  ، » تسا نموم  رھ  جارعم  هک  تسا  هتفھن  زاـمن  تقیقح  رد  هک  یزمر 

رد دحاو  نآ  رد  دنوشیم . سامت  رد  یدحاو  زکرم  کی  اب  زامن  یهلیسوهب  ناناملـسم  کیاکی  هک  تسا  نیا  زامن  یعامتجا  یهبنج  تسھ . مھ  یعامتجا  یهبنج  یاراد  زامن 

کی دحاو ، زکرم  کی  هب  اھلد  یهمھ  لاصتا  نیا  دننکیم ؛ لصتم  یدحاو  زکرم  کی  هب  ار  لد  تسا ، هدرتسگ  مالسا  یایند  هک  یطاقن  یهمھ  رد  ناناملسم  یهمھ  زامن ، تقو 

. تسا یمالسا  ماظن  یهسدنھ  یهدنھدلکش  هدننکنیعم و  تسا ، زاسماظن  یهلئسم  کی  تسا ، یعامتجا  یهلئسم 

یعامتجا نامجرت  کی  اما  تسا ، مھم  رایـسب  نومزآ  هبرجت و  کی  نیا  دوخ  هک  دزومآیم  ناسنا  هب  ار  بحی » ام   » یاطعا تشذگ و  تسا و  یدرف  یاھهبنج  یاراد  هک  تاکز 

هدـش هراشا  نآ  هب  ( ۴ «) هقدـص مھلاوما  نم  ذـخ   » یهفیرـش یهیآ  رد  هک  تسا  یحلطـصم  تاکز  زا  معا  تسا  تاقافنا  قلطم  ینعم  هب  ینآرق ، تالامعتـسا  رد  تاـکز  دراد ؛

، یمالسا یهعماج  یمالسا و  طیحم  رد  هک  یناسنا  هک  تسا  نیا  تاکز  زاسماظن  یعامتجا  نامجرت  یعامتجا و  یهبنج  اما ] ، ] یلام تاقافنا  قلطم  ینعی  تاکز  تسا ؛

لباقم رد  مھ  افعض ، ارقف و  لباقم  رد  مھ  دنادیم ؛ یمالـسا  یهعماج  راکھدب  ار  دوخ  دنادیمن ، راکبلط  دنادیم ، نویدم  دنادیم ، دھعتم  ار  دوخ  تسا ، یویند  لام  زا  رادروخرب 

. تسا زاسماظن  صخاش  مکح و  کی  هاگن ، نیا  اب  تاکز  نیاربانب  هللالیبس ؛

رد نانموم  یهمھ  ینعی  فورعمهبرما  ( ۵ (؛» ضئارفلا ماقت  اھب   » هک تسا  مالـسا  یعامتجا  تاکرح  یهمھ  یانبریز  یعون  هب  عقاو  رد  هک  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اما  و 

زا ار  همھ  ینعی  رکنم  زا  یھن  و  دـنھد ؛ تکرح  وـکین  یاـھراک  یهمھ  تمـسهب  فورعم ، تمـسهب  یکین ، تمـسهب  ار  هعماـج  دـنفظوم  دنتـسھ ، هـک  ملاـع  زا  یاهـطقن  رھ 

. تسا یمالسا  ماظن  یهسدنھ  تخاس و  نامجرت  یوحنهب  صخاش  راھچ  نیا  زا  مادکرھ  دنرادب . رود  اھیتشلپ  زا  اھیتسپ ، زا  اھیدب ،

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ادخ ( ١ (؛ یغبلا رکنملا و  آشحفلا و  نع  یھنی  یبرقلایذ و  ئآتیا  ناسحالا و  لدعلاب و  رمای  نا هللا  دـیامرفیم : هک  تسا  راگدرورپ  سدـقم  تاذ  دوخ  مھ  فورعم  هب  رمآ  نیلوا 

زا هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) مالـسا مظعم  ربمایپ  سدـقم  دوجو  تسا . هدـش  مولعم  مھ  اھرکنم  تسا ، هدـش  صخـشم  مھ  اھفورعم  تسا ؛ رکنم  زا  یھاـن  فورعم و  هب  رمآ 

فورعم و هب  نارمآ  نیرتگرزب  مالـسلامھیلع )  ) همئا ( ٢ (؛» رکنملا نع  مھاھنی  فورعملاب و  مھرماـی  [ » دـیامرفیم  ] نآرق یهیآ  تسا ؛ رکنم  زا  ناـیھان  فورعم و  هب  نارمآ  نیرترب 

ناـھج زا  یاهطقن  رھ  رد  تاـنموم  نینموم و  ( ٣ (؛ رکنملا نع  تیھن  فورعملاب و  ترما  هاکزلا و  تیتآ  هالـصلا و  تمقا  دـق  کنا  دھـشا  دـیناوخیم : ترایز  رد  دـنرکنم ؛ زا  ناـیھان 

یهیاپ راھچ  اھنیا  ( ۴ (؛ هوکزلا نوتوی  هولصلا و  نومیقی  رکنملا و  نع  نوھنی  فورعملاب و  نورمای  ضعب  آیلوا  مھضعب  تانموملا  نونموملا و  و  دومرف : هک  دنفورعم  هب  نارمآ  مالسا 

زا یھن  و  فورعم ، هب  رما  تاکز ، اتیا  تالـص ، یهماقا  هب  تسا  یکتم  یمالـسا  ماظن  دوشیم . بعـشنم  ییاھهخاش  اھنیا ، زا  مادکرھ  زا  هک  تسا  یزاسماظن  یارب  یلـصا 

. یمالسا ماظن  رد  مدرم  داحآ  نایم  یبلق  یعامتجا و  طابترا  ماجسنا و  ینعی  رکنم ؛

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هولصلا و اوماقا  ضرالا  یف  مھانکم  نا  نیذلا  ( ١ (؛ ریدقل مھرصن  یلع  نا هللا  و  تسا : هدومرف  ررقم  یطرش  تسا ، هداد  ترـصن  یهدعو  هک  یناسک  نآ  یارب  لاعتم  دنوادخ 

رارق اھنآ  رایتخا  رد  تردـق  هک  ینانموم  نآ  یارب  هفیرـش  یهیآ  نیا  رد  ار  صخاش  راھچ  لاـعتم  دـنوادخ  ( ٢ .) رومـالا هبقاـع  رکنملا و   نع  اوھن  فورعملاـب و  اورما  هوکزلا و  اوتا 

ار یتلم  نینچ  کی  هک  تسا  رداق  لاعتم  یادخ  ریدقل ؛» مھرصن  یلع  نا هللا   » هک تسا  هدرک  هدعو  هدرک و  نیعم  دنوشیم ، جراخ  رئاج  نادنمتردق  یهطلـس  ریز  زا  دریگیم و 

راھچ نیا  مادـک  رھ  رکنم . زا  یھن  یرگید  تسا و  فورعم  هب  رما  یکی  تسا ، تاکز  یکی  تسا ، زامن  یکی  طرـش ، راـھچ  نیا  زا  درک . دـھاوخ  ترـصن  مھ  اـنیقی  دـنک و  ترـصن 

... دنراد مھ ]  ] یعامتجا یزاسماظن  رد  ریثات  یعامتجا و  یهبنج  کی  نآ ، رانک  رد  نکل  دنراد ، یصخش  یدرف و  یهبنج  کی  صخاش ، راھچ  تیصوصخ و 

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 13 
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رھ رد  ناـنموم  یهمھ  ینعی  فورعمهبرما  ( ۵ (؛» ضئارفلا ماقت  اھب   » هک تسا  مالـسا  یعاـمتجا  تاـکرح  یهمھ  یاـنبریز  یعون  هب  عقاو  رد  هک  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما 

زا اھیدب ، زا  ار  همھ  ینعی  رکنم  زا  یھن  و  دنھد ؛ تکرح  وکین  یاھراک  یهمھ  تمسهب  فورعم ، تمسهب  یکین ، تمسهب  ار  هعماج  دنفظوم  دنتسھ ، هک  ملاع  زا  یاهطقن 

. تسا یمالسا  ماظن  یهسدنھ  تخاس و  نامجرت  یوحنهب  صخاش  راھچ  نیا  زا  مادکرھ  دنرادب . رود  اھیتشلپ  زا  اھیتسپ ،

زا یھن  فورعم و  هب  رما  دننکیم  روصت  یـضعب  درک ؛ رـصحنم  تیمھا  باصن  ریز  لئاسم  هب  دـیابن  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  مھم  یانعم  نیا  هک  مینکب  ضرع  هیـشاح  رد 

اما تسا  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اـھنیا  هتبلا  دـھدب ؛ رکذـت  دـنکیمن  تیاـعر  ار  ینید  عرف  کـی  هک  یدرم  نـالف  اـی  نز  نـالف  هـب  ناـسنا  هـکنیا  هـب  دوـشیم  رـصحنم  رکنم 

. اـھرکنم نیرتگرزب  زا  یھن  اـھفورعم و  نیرتگرزب  هب  رما  زا  تسا  تراـبع  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ملق  نیرتمھم  تـسین . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هـب  رما  مـلق  نـیرتمھم 

ظفح یمالـسا و  ماظن  داجیا  زا  رتالاب  یفورعم  تسا . فورعم  هب  رما  نیا  یمالـسا ؛ ماظن  ظـفح  یمالـسا و  ماـظن  داـجیا  زا  تسا  تراـبع  لوا  یهجرد  رد  اـھفورعم  نیرتگرزب 

یالتعا دنتـسھ : اھنیا  اھفورعم  تسا . فورعم  نیرتگرزب  ناریا ، تلم  یوربآ  تزع و  ظفح  تسا ؛ فورعم  هب  رمآ  دنک ، شالت  هار  نیا  رد  هک  یـسک  رھ  میرادن ؛ یمالـسا  ماظن 

ندرک یناگمھ  دـیلوت ، داصتقا و  هب  نداد  قنور  روشک ، یالتعا  یارب  یهدامآ  ناوج  لسن  تیبرت  لسن و  ریثکت  یگداوناخ ، طیحم  تمالـس  یقالخا ، طیحم  تمالـس  گنھرف ،

یمالـسا و تما  رادتقا  نآ ، زا  رتارف  نآ و  یارو  ناریا و  تلم  رادـتقا  یارب  تدـھاجم  یداصتقا ، تلادـع  یئاضق و  تلادـع  رارقتـسا  یروانف ، ملع و  شرتسگ  یمالـسا ، قالخا 

زا تسا  ترابع  مھ  اھنیا  لباقم  یهطقن  دننک . رما  دننک ؛ شالت  اھفورعم  نیا  هار  رد  دنفظوم  همھ  تسا و  اھنیا  اھفورعم  نیرتمھم  یمالـسا ؛ تدحو  یارب  تدھاجم  شالت و 

داصتقا فیعـضت  تسا ، رکنم  یمالـسا  گنھرف  فیعـضت  تسا ، رکنم  یمالـسا  ماظن  فیعـضت  تسا ، رکنم  مالـسا  نانمـشد  هب  کمک  تسا ، رکنم  یقالخا  لاذـتبا  اھرکنم .

لدـعلاب و رمای  نا هللا  دـیامرفیم : هک  تسا  راـگدرورپ  سدـقم  تاذ  دوخ  مھ  فورعم  هب  رمآ  نیلوا  . درک یھن  دـیاب  اـھرکنم  نیا  زا  تسا ؛ رکنم  یرواـنف  ملع و  فیعـضت  هعماـج و 

مولعم مھ  اھرکنم  تسا ، هدش  صخـشم  مھ  اھفورعم  تسا ؛ رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  ادخ  ( ۶ (؛ یغبلا رکنملا و  آشحفلا و  نع  یھنی  یبرقلایذ و  ئآتیا  ناسحالا و 

فورعملاب و مھرماـی  [ » دـیامرفیم  ] نآرق یهیآ  تسا ؛ رکنم  زا  ناـیھان  فورعم و  هب  نارمآ  نیرترب  زا  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) مالـسا مظعم  ربماـیپ  سدـقم  دوجو  تسا . هدـش 

ترما هاـکزلا و  تیتآ  هالـصلا و  تمقا  دـق  کـنا  دھـشا  دـیناوخیم : تراـیز  رد  دـنرکنم ؛ زا  ناـیھان  فورعم و  هب  نارمآ  نیرتگرزب  مالـسلامھیلع )  ) همئا ( ٧ (؛» رکنملا نع  مھاـھنی 

نورماـی ضعب  آـیلوا  مھـضعب  تاـنموملا  نوـنموملا و  و  دوـمرف : هک  دـنفورعم  هب  نارمآ  مالـسا  ناـھج  زا  یاهطقن  رھ  رد  تاـنموم  نینموـم و  ( ٨ (؛ رکنملا نع  تـیھن  فورعملاـب و 

. دوشیم بعشنم  ییاھهخاش  اھنیا ، زا  مادکرھ  زا  هک  تسا  یزاسماظن  یارب  یلـصا  یهیاپ  راھچ  اھنیا  ( ٩ (؛ هوکزلا نوتوی  هولصلا و  نومیقی  رکنملا و  نع  نوھنی  فورعملاب و 

. یمالسا ماظن  رد  مدرم  داحآ  نایم  یبلق  یعامتجا و  طابترا  ماجسنا و  ینعی  رکنم ؛ زا  یھن  و  فورعم ، هب  رما  تاکز ، اتیا  تالص ، یهماقا  هب  تسا  یکتم  یمالسا  ماظن 

بالقنا  / ٠٢/٢۵/١٣٩۵ ربھر  اب  نارھت  ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  ناسردم و  ناریدم ، رادید 

. دینک تیادھ  حیحص ، یگدنز  کبس  فورعم و  هب  رما  رکنم ، کرت  اوقت ، تناما ، قدص ، هلمج  زا  ینید  قیداصم  رھاوظ و  تادابع و  هب  ار  مدرم  اھشور ، نیرتھب  اب 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ منادن ؛ دراو  ار  اھدقن  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا ] . ] منکیم دییات  دصرددص  دنتـشاد  نایوجـشناد  اجنیا ]  ] هک ار  یاهناداقن  هاگن  نیا  هدـنب  روشک . لئاسم  هب  وجـشناد  هاگن 

یـضعب دـشاب ، دراو  یـضعب  تسا  نکمم  تسا . یربھر  رتفد  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، هیئاضق  یهوق  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، هیرجم  یهوق  یاھهاگتـسد  هب  طوبرم  هچنآ 

مھ دوشب . هتفرگ  دیابن  هاگـشناد  طیحم  وجـشناد و  زا  دنم ، هغدـغد هناداقن و  هاگن  نیا  میوگیم  نم  منکیم . دـییات  دـصرددص  نم  ار  هناداقن  هاگن  نیا  سفن  نکل  دـشابن ، دراو 

دنیبب ار  بویع  دنیبب ، ار  اھیجک  دنیبب ، ار  اھیتساک  دیاب  وجـشناد  دنراذگب ؛ لاوس  تمالع  اھیژک  اھیتساک و  یور  دنـشاب . اھنامرآ  لابند  دیاب  هنایارگنامرآ ؛ مھ  هناداقن ،

. دینک لاوس  امش  دینکن ؛ لاوس  امش  هک  دوشیمن  بجوم  نیا  نکل  دشاب ، هتشاد  یھجوم  رذع  کی  لاوس  نیا  هب  ندادن  باوج  یارب  فرط ، تسا  نکمم  الاح  دنک . لاوس  و 

. تسا لوبق  لباق  یهیحور  وجشناد ، رد  اھشزرا  اھنامرآ و  یدج  یهبلاطم  رکنمزا ، یھن فورعم ، هبرما ندرک ، لاوس  یهیحور 

تاکز  / ٠٩/٠٩/١٣٩۶ هنالاس  سالجا  هب  مایپ 

نیرتمھم نیتسخن و  تقیقحرد ، دـنادیم و  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  تاکز و  اتیا  تالـص و  یهماقا  یزوریپ ، زا  سپ  ار  ناـنآ  درکراـک  قح ، هار  نادـھاجم  شیاتـس  رد  نآرق 

. دنکیم نیعم  تموکح  لیکشت  ماگنھ  رد  ار  نانآ  فیاظو 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

تموکح دـشاب ، هنالداع  تموکح  یتسیاب  هعماـج  رد  تسا . لدـع  قح و  تموکح  اـھفورعم  نیرتمھم  زا  یکی  هک  تسا  یمومع  یهفیظو  کـی  نیا  فورعم ؛ هب  رما  یهفیظو 

یهـبطخ رد  نینموـملاریما  هـک  هعماـج  تاـفارحنا  اـب  یهزراـبم  موزل  یهلئـسم  اـی  دـھدیم . ناـشن  ار  مدرم  تیلوئــسم  فورعم ؛]  ] نـیا هـب  دـننک  رما  مدرم  دـیاب  دـشاب ؛ قـح 

زا ار  نامیپ  نیا  لاعتم  یادـخ  ینعی  ( ١ (؛ مولظم بغـس  ملاظ و ال  هظک  ٰیلع  اوراقی  الا  اـملعلا  یلع  ذـخا هللا  اـم  و  داد : رارق  نیا  ار  تموکح  لوبق  لـیالد  زا  یکی  هیقـشقش ،

زا یکی  هک  ار  یعامتجا  یاھهلـصاف  دـننکن  لوبق  دـنھدن و  نت  یعامتجا  یاھهلـصاف  هب  یعامتجا ، فاکـش  هب  هک  منکیم - ضرع  املع  یهرابرد  دـعب [  [ الاح هک   - هتفرگ املع 

رتشیب اھنیا  یهرابرد  قح  نیا  هک  دنتسھ  یزاتمم  یهقبط  کی  املع  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  ای  دومرف ، هک  املع »  » الاح یگنـسرگ . زا  یکی  دوشب ، توم  هب  فرـشم  یریس 

علطم هک  یـسک  دوشیم ؛ علطم  هک  یـسک  رھ  ینعی  تسا ؛ نایاناد  یانعم  هب  اـملع  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـی  تسا ، رتشیب  اـھنیا  یهراـبرد  تیلوئـسم  نیا  دراد و  دوجو 

لامعا تیلوئسم  نیا  یروج  هچ  الاح  تسا . یناگمھ  تیلوئسم  نیا  نیاربانب  سپ  بخ  دراد . تیلوئـسم  اعبط  دوشیم ، علطم  هک  یـسک  درادن ؛ تیلوئـسم  اعبط  تسین ،

نیا دراد . دوجو  تیلوئـسم  نیا  نیاربانب ] [ ؛ دـشاب یرگید  یهلیـسو  کی  اب  یزور  کی  تسا  نکمم  تسا ، تاباختنا  اب  زورما  تسا ؛ فلتخم  فلتخم ، یاھنامز  رد  نیا  دوشب ،

شیامرف ( ٢ (؛ ارح کـقلخ هللا  دـقل  کریغ  دـبع  نـکت  ـال  دـندازآ ؛ اـھناسنا  دراد .[ دوـجو   [ تشونرـس نـییعت  قـح  ینعی ] [ ؛» قـح  » وـس کـی  زا  و  وـس ، کـی  زا  تیلوئــسم » »

. تسا مالسا  تاملسم  وزج  نیا  ار ؛ تدوخ  تشونرس  نک  نییعت  تدوخ  نک ، باختنا  تدوخ  هدیرفآ ، دازآ  ار  وت  ادخ  شابن ، نارگید  ورهلابند  هدرب و  وت  تسا ؛ نینموملاریما 

نآ رد  هغـالبلا  جـھن  مھ  تسھ ، نآ  رد  ثیدـح  مھ  تسھ ، نآ  رد  نآرق  مھ  تـسا ؛ ینید  فراـعم  نـیا  هـب  یکتم  یرـالاسمدرم ، مدرم و  تیمکاـح  یهلئـسم  نیارباـنب  سپ 

هلاـقم وا  قحب  هروشم  نع  اوفکت  ـال  دـیامرفیم : نیفـص  یهبطخ  ناـمھ  رد  نینموملاریما  هک  تسھ  نآ  رد  نینموملاریما  ربـمغیپ و  راـتفر  یاـھنامز  یاـھراتفر  مھ  تسھ و 

قح مدرم و  تیلوئـسم  نیاربانب  تسا .  ] روط  [ نیا دیھدب ؛ رظن  دینک ، تلاخد  نم  راک  یهویـش  نم و  شور  رد  نم ، راک  رد  دییوگب ؛ نم  هب  دـینکن ، یراددوخ  ینعی  ( ٣ (؛ لدعب

دیآیمرب مالسا  نتم  زا  املسم  مدرم 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

تموکح دـشاب ، هنالداع  تموکح  یتسیاب  هعماـج  رد  تسا . لدـع  قح و  تموکح  اـھفورعم  نیرتمھم  زا  یکی  هک  تسا  یمومع  یهفیظو  کـی  نیا  فورعم ؛ هب  رما  یهفیظو 

یهـبطخ رد  نینموـملاریما  هـک  هعماـج  تاـفارحنا  اـب  یهزراـبم  موزل  یهلئـسم  اـی  دـھدیم . ناـشن  ار  مدرم  تیلوئــسم  فورعم ؛]  ] نـیا هـب  دـننک  رما  مدرم  دـیاب  دـشاب ؛ قـح 

زا ار  نامیپ  نیا  لاعتم  یادـخ  ینعی  ( ٩ (؛ مولظم بغـس  ملاظ و ال  هظک  ٰیلع  اوراقی  الا  اـملعلا  یلع  ذـخا هللا  اـم  و  داد : رارق  نیا  ار  تموکح  لوبق  لـیالد  زا  یکی  هیقـشقش ،

زا یکی  هک  ار  یعامتجا  یاھهلـصاف  دـننکن  لوبق  دـنھدن و  نت  یعامتجا  یاھهلـصاف  هب  یعامتجا ، فاکـش  هب  هک  منکیم - ضرع  املع  یهرابرد  دـعب [  [ الاح هک   - هتفرگ املع 

. یگنسرگ زا  یکی  دوشب ، توم  هب  فرشم  یریس 

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هشوگ اما  تسین  یراج  ام  یهعماج  رد  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  نآ  بجاو  نیا  هنافساتم  هتبلا  تسا . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یهلئسم  نیمھ  هماع  قوقح  زا  ملق  کی 

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 14 
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هب رما  مان  هب  دنتسھ  یـضعب  هک  منادیم  مھ  هدنب  هتبلا  درک . تیامح  اھنیا  زا  دیاب  تشاذگ ، اھنت  دیابن  ار  اھنیا  دنرکنم ؛ زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  هک  یناسک  دنتـسھ  رانک  و 

اب زاب  مھ  یعقاو  ریغ  یعقاو و  رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  نیب  صیخشت  بخ ، یلیخ  دننکیم ، لابند  ار  یرگید  دصاقم  دننکیم و  وھایھ  یدوخیب  رکنم  زا  یھن  فورعم و 

. دینک لابند  تسا  رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  دیمھفیم  اعقاو  هک  ار  یسک  نآ  راک ]  ] دیاب رگید ؛ تسا  هیئاضق  یهوق  اب  زاب  تسا ؟ یسک  هچ 

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هشوگ اما  تسین  یراج  ام  یهعماج  رد  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  نآ  بجاو  نیا  هنافساتم  هتبلا  تسا . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یهلئسم  نیمھ  هماع  قوقح  زا  ملق  کی 

هب رما  مان  هب  دنتسھ  یـضعب  هک  منادیم  مھ  هدنب  هتبلا  درک . تیامح  اھنیا  زا  دیاب  تشاذگ ، اھنت  دیابن  ار  اھنیا  دنرکنم ؛ زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  هک  یناسک  دنتـسھ  رانک  و 

اب زاب  مھ  یعقاو  ریغ  یعقاو و  رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  نیب  صیخشت  بخ ، یلیخ  دننکیم ، لابند  ار  یرگید  دصاقم  دننکیم و  وھایھ  یدوخیب  رکنم  زا  یھن  فورعم و 

. دینک لابند  تسا  رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  دیمھفیم  اعقاو  هک  ار  یسک  نآ  راک ]  ] دیاب رگید ؛ تسا  هیئاضق  یهوق  اب  زاب  تسا ؟ یسک  هچ 

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠١/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

فیلکت جـح  یهروس  یهفیرـش  یهیآ  نیا  دراذـگیم . ریثات  مھ  روشک  لک  رد  و  تسا ، یھلا  یاھتنـس  ماکحا  هب  موکحم  ود  رھ  هیئاضق ] هوق   ] امـش یاھیماکان  اھتیقفوم و 

هراشا نیا  زامن ؛ یهماقا  ینعی  هولصلا ، اوماقا  ( ١ .) رکنملا نع  اوھن  فورعملاب و  اورما  هاکزلا و  اوتآ  هولـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مھانکم  نا  نیذلا  هدرک : نشور  ار  اھام  یهمھ 

رد دـبعت  حور  دـیاب  تسا ؛ روظنم  نیا  هب  تالـص  یهماـقا  دـھدب . شرتـسگ  ار  تیوـنعم  هب  هجوـت  ار و  ادـخ  هب  هجوـت  ار و  دـبعت  دـیاب  یمالـسا  یھلا و  تموـکح  هکنیا  هب  تسا 

اوتآ  » اـی اـھ  « هوکزلا اوتآ   » نیا رد  هک  یاهتکن  یاهراـشا و  نکل  تسیچ ، تسا  مولعم  مھ  تاـکز  دـنھدب ؛ تاـکز  ینعی  هوکزلا ، اوـتآو  دـنک . ادـیپ  شرتـسگ  یمالـسا  یروـھمج 

. فورعم هب  رما  فورعملاب » اورما  و  . » تسا روج ]  ] نیا دشاب ؛ رظن  دروم  عیزوت ، رد  تلادع  یتسیاب  یمالـسا  یهعماج  رد  هک  تسا  نیا  تسھ ، نآرق  رد  هقرفتم  یاھ  « هوکزلا

یاھـشزرا یردارب ، فاصنا ، تلادع ، تسیچ ؟ فورعم  میبقع . رکنملا » نع  اوھن  فورعملاب و  اورما  [ » رد اما  ، ] هدش ییاھراک  کی  هرخالاب  اھنیا  دننام  تاکز و  تالـص و  رد  الاح 

. تسھ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  یهلئـسم  نیمھ  متـشھ  لصا  رد  فیاظو ، وزج  مھ  ام  یـساسا  نوناق  رد  مینکب . فورعم  هب  رما  دـیاب  تسا ؛ فورعم  اھنیا  یمالـسا ؛

اھنیا تسا ، ملظ  اھنیا  تسا ؛ یھلا  تعاطا  مدـع  تسا ، یفاصنایب  تسا ، ضیعبت  تسا ، داـسف  تسا ، ملظ  تسیچ ؟ رکنم  دـینک ؛]  ] یھن مھ  رکنم  زا  رکنملا ؛ نع  اوھن 

رما یتیاور  کی  قبط  الاح  و  تسا . فیاظو  وزج  تاکز  لثم  زامن ، لثم  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  تسا . فیاظو  وزج ]  ] اـھنیا ینعی  دوشب ؛ یھن  دـیاب  اـھنیا  زا  تسا ؛ رکنم 

فیاظو وزج  هک  تسا  یاهفیظو  کـی  نیا  لاـح  رھ  هب  میوشب . تاـیئزج  نیا  دراو  میھاوخیمن  ـالاح  ( ٢ .) تسا رتـالاب  مھ  داـھج  زا  یتح  یھلا  ماـکحا  نیا  یهمھ  زا  فورعم  هب 

امش تسد  روشک  یرتسگداد  روشک ، یاضق  ینعی  هیئاضق  یهوق  رگید ؛ دیراد  ناکما  امش  نالا  دروخ . میھاوخ  هبرض  میدرکن ، لمع  هچنانچ  رگا  تسھ و  مھ  هیئاضق  یهوق 

اورما هوـکزلا و  اوـتآ  هولـصلا و  اوماـقا   » نیمھ تھج  رد  دـینکب  دـیاب  ار  هدافتـسا  نیرتـشیب  دـینکب ، ار  هدافتـسا  رثکادـح  دـیاب  ناـکما  نیا  زا  هک  تسا  امـش  ناـکما  نیا  تسا ؛

. تسا هدش  عییضت  تمعن ، دیدرکن ، هدافتسا  رگا  دینک ؛ هدافتسا  دیاب  هدش . رکذ  هفیظو  ناونع  هب  نآرق  رد  هک  ییاھزیچ  یهیقب  و  رکنملا » نع  اوھن  فورعملاب و 

« : رکنم زا  یھن  فورعم و  هب  رما   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یزارخ  /   ١٣٨٣/٠٧/٠١ نسحم  ینیما ،   هللادبع  هدنسیون :  رکنم /  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  بوجو  یلقن  یلقع و  لیالد 

یروصنم  /   ٠١/١٣٨٠/٠۴ نمھب  هدنسیون :  (ع) /  یلع ماما  هاگدید  زا  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما 

« رکنم زا  يھن  فورعم و  هب  رما   » 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 15هاگياپ  هحفص 15 
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