
مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

تـسکش ار  مسجم  بالقنا  نیا  ار ، یمالـسا  یروھمج  نیا  ار ، کرابم  شیور  نیا  هکنیا  یارب  دننکیم  هدافتـسا  تاناکما  یهمھ  زا  دـنراد  هک  تسا  لاس   ٣٨ لاس ، نالا ٣٧ 

رد تلم  تسا ، هنحص  رد  تلم  دینکن ؛ هاگن  تاوھش  وریپ  ای  نزرغ  نزقن  یهتسشنرانک  یاھمدآ  هدع  کی  هب  تسا ؛ هنحـص  رد  ناریا  تلم  انالوم . هللا  دناهتـسناوتن ؛ دنھدب و 

نیا ناسنا ؛ رـس  تشپ  دروآیم  ار  ادخ  تردق  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دننک ؛ ادف  ار  ناشناج  دنرـضاح  هک  دـنراد  روضح  یمیظع  یهرمز  تلم ، نیا  نایم  رد  تسا . نادـیم 

. نراقتمان گنج  ینعی 

فرط ود  نیا  زا  مادـکرھ  ینعی  تسا ؛ نراقتمان  گنج  نیا  دـنرادروخرب ؛ فلتخم  یاھتیوھ  اب  یلاحلافلتخم ، عبانم  زا  گـنج  فرط  ود  هک  تسا  نیا  نراـقتمان  گـنج  یاـنعم   

ام هک  دـشاب  هتـشاد  یتاناکما  کی  وا  تسا  نکمم  ارچ ؟ مینراقتمان ؛ گنج  لاح  رد  یناھج  رابکتـسا  اب  ام  درادـن . ار  نآ  رگید  فرط  هک  دـنراد  یتردـق  عبانم  دـنراد ، یتاـناکما 

یهدارا تردـق  هب  ناسنا ، تردـق  هب  دامتعا  ییاھن ، یزوریپ  هب  دامتعا  ادـخ ، هب  دامتعا  لکوت ، تسیچ ؟ ناکما  نآ  درادـن ؛ وا  هک  میراد  یتاناکما  مھ  اـم  اـما  میـشاب  هتـشادن 

، نادیم رد  دش . دھاوخ  زوریپ  درک ، ادیپ  هبلغ  یاهدارا  رھ  دنگنجیم ؛ مھ  اب  هک  دنتـسھ  اھهدارا  نراقتمان  گنج  رد  نراقتمان . گنج  دـش  نیا  میراد ؛ ام  ار  نیا  نموم ؛ ناسنا 

ناتهدارا دیراذگن  دروخ . دھاوخ  تسکـش  اعطق  دش ، تسـس  شاهدارا  دربن  نادیم  رد  گنج  فرط  کی  رگا  دینکن ؛ لزلزت  راچد  ار  هدارا  دربن ، نادـیم  رد  دـینکن ؛ فیعـض  ار  هدارا 

یزوریپ نماض  نیا  دـیراد ؛ هگن  ار  مکحتـسم  یهدارا  نیا  دـنک ؛ داجیا  لزلزت  امـش  خـسار  مزع  هدارا و  رد  نمـشد ، یاـھهسوسو  نمـشد و  تاـغیلبت  دـیراذگن  دوشب ، تسس 

. تسا

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

نادیم دراو  هک  دیآیم  یناسک  نآ  رـس  تشپ  ادخ  تردـق  دـیآیمن . دـننک  یراکادـف  دنتـسین  رـضاح  هک  ییاھتلم  رـس  تشپ  دـیآیمن ؛ لبنت  یاھمدآ  رـس  تشپ  ادـخ  تردـق 

یلوم نیرفٰکلا ال  نا  اونما و  نیذلا  یلوم  ناب هللا  کلذ  یھلا . تردق  هب  دنایکتم  اھنیا  دننکیم ؛ هدامآ  راک  همھ  یارب  ار  ناشدوخ  دـننکیم ، شالت  دـننکیم ، تکرح  دـنوشیم ،

. دنرادن نیرفاک  تسا و  امش  یالوم  نیا  تسا ؛ وا  تردق  تحت  دوجو  ملاع  یهمھ  هک  دیراد  ییالوم  امش  تسا ؛ امش  یالوم  ادخ ، تسا ؛ نآرق  یهیآ  نیا  ( ١ (؛ مھل

، تسا ام  یالوم  ادخ  ( ٢ (؛ مکل یلوم  انالوم و ال  هللا  دییوگب : اھناملسم  هب  دومرف  ربمغیپ  ندروآ ، مسا  ار  ناشدوخ  یاھتب  نداد و  راعش  دندرک  انب  رافک  هکیتقو  ردب  گنج  رد 

. دش مھ  روجنیمھ  ار ؛ نیا  دیرادن  امش  تسا و  وا  تردق  هب  یکتم  ام  تردق  تسا ، ام  نابیتشپ 

تـسکش ار  مسجم  بالقنا  نیا  ار ، یمالـسا  یروھمج  نیا  ار ، کرابم  شیور  نیا  هکنیا  یارب  دننکیم  هدافتـسا  تاناکما  یهمھ  زا  دـنراد  هک  تسا  لاس   ٣٨ لاس ، نالا ٣٧ 

رد تلم  تسا ، هنحص  رد  تلم  دینکن ؛ هاگن  تاوھش  وریپ  ای  نزرغ  نزقن  یهتسشنرانک  یاھمدآ  هدع  کی  هب  تسا ؛ هنحـص  رد  ناریا  تلم  انالوم . هللا  دناهتـسناوتن ؛ دنھدب و 

نیا ناسنا ؛ رـس  تشپ  دروآیم  ار  ادخ  تردق  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دننک ؛ ادف  ار  ناشناج  دنرـضاح  هک  دـنراد  روضح  یمیظع  یهرمز  تلم ، نیا  نایم  رد  تسا . نادـیم 

. نراقتمان گنج  ینعی 

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

تـسکش ار  مسجم  بالقنا  نیا  ار ، یمالـسا  یروھمج  نیا  ار ، کرابم  شیور  نیا  هکنیا  یارب  دننکیم  هدافتـسا  تاناکما  یهمھ  زا  دـنراد  هک  تسا  لاس   ٣٨ لاس ، نالا ٣٧ 

رد تلم  تسا ، هنحص  رد  تلم  دینکن ؛ هاگن  تاوھش  وریپ  ای  نزرغ  نزقن  یهتسشنرانک  یاھمدآ  هدع  کی  هب  تسا ؛ هنحـص  رد  ناریا  تلم  انالوم . هللا  دناهتـسناوتن ؛ دنھدب و 

نیا ناسنا ؛ رـس  تشپ  دروآیم  ار  ادخ  تردق  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دننک ؛ ادف  ار  ناشناج  دنرـضاح  هک  دـنراد  روضح  یمیظع  یهرمز  تلم ، نیا  نایم  رد  تسا . نادـیم 

. نراقتمان گنج  ینعی 

فرط ود  نیا  زا  مادـکرھ  ینعی  تسا ؛ نراقتمان  گنج  نیا  دـنرادروخرب ؛ فلتخم  یاھتیوھ  اب  یلاحلافلتخم ، عباـنم  زا  گـنج  فرط  ود  هک  تسا  نیا  نراـقتمان  گـنج  یاـنعم 

ام هک  دـشاب  هتـشاد  یتاناکما  کی  وا  تسا  نکمم  ارچ ؟ مینراقتمان ؛ گنج  لاح  رد  یناھج  رابکتـسا  اب  ام  درادـن . ار  نآ  رگید  فرط  هک  دـنراد  یتردـق  عبانم  دـنراد ، یتاـناکما 

یهدارا تردـق  هب  ناسنا ، تردـق  هب  دامتعا  ییاھن ، یزوریپ  هب  دامتعا  ادـخ ، هب  دامتعا  لکوت ، تسیچ ؟ ناکما  نآ  درادـن ؛ وا  هک  میراد  یتاناکما  مھ  اـم  اـما  میـشاب  هتـشادن 

، نادیم رد  دش . دھاوخ  زوریپ  درک ، ادیپ  هبلغ  یاهدارا  رھ  دنگنجیم ؛ مھ  اب  هک  دنتـسھ  اھهدارا  نراقتمان  گنج  رد  نراقتمان . گنج  دـش  نیا  میراد ؛ ام  ار  نیا  نموم ؛ ناسنا 

ناتهدارا دیراذگن  دروخ . دھاوخ  تسکـش  اعطق  دش ، تسـس  شاهدارا  دربن  نادیم  رد  گنج  فرط  کی  رگا  دینکن ؛ لزلزت  راچد  ار  هدارا  دربن ، نادـیم  رد  دـینکن ؛ فیعـض  ار  هدارا 

یزوریپ نماض  نیا  دـیراد ؛ هگن  ار  مکحتـسم  یهدارا  نیا  دـنک ؛ داجیا  لزلزت  امـش  خـسار  مزع  هدارا و  رد  نمـشد ، یاـھهسوسو  نمـشد و  تاـغیلبت  دـیراذگن  دوشب ، تسس 

. تسا

مرح  / ٠۵/٠۴/١٣٩۵ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  ریت و  متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  دـنناوتیمن  ناشتابـساحم  رد  دـنربخیب ؛ تقیقح  نیا  زا  ربکتـسم ، نانمـشد  درک . دروخرب  دـیاب  یبالقنا ] یهیحور  اـب   ] یروجنیا ربکتـسم  نانمـشد  اـب  یهلباـقم  رد 

نآ زا  شتـسد  لباقم  فرطنآ  هک  دـنرادروخرب  یتاناکما  زا  فرط  ود  یاھورین  زا ] یکی   ] هک تسا  نیا  نراقتمان  گنج  یانعم  دیاهدینـش ؛ نراقتمان  گـنج  دروم ] رد  . ] دـنمھفب

اھنآ تسا . نراقتمان  گنج  نیا  تسا ؛ هتخانـشان  لباقم  فرط  یارب  یفرط  رھ  رد  تردـق  عباـنم  یھاـگ  یتح  ناـشتاناکما ، ناشهویـش ، ناـشعون ، تسا ؛ هاـتوک  تاـناکما 

نیا دننزیم .] تسد   ] راوهناوید تامادقا  هب  اذل  دـننک ؛ لیلحت  دـنناوتیمن  تسرد  دـننیبیم ، ار  شراثآ  دراد ؛ دوجو  داھج  هب  داقتعا  رد  ادـخ و  هب  نامیا  رد  یتردـق  هچ  دـننادیمن 

تـسکش ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب  دـناهدرک  تسرد  عقاو  رد  ار  اھنیا  تسا . لـیبقنیازا  همھ  اـھنیا ، دـننام  یریفکت و  یاـھتسیرورت  یهیـضق  نیا  شعاد و  یهیـضق 

؛ دندش ریگنیمز  مھ  اجنآ  رد  اھنیا  هک  دش  بجوم  اجنیا  تردق  دـنھدب ؛ رارق  ریثات  تحت  ار  اجنیا  دـنناوتب  هک  دوب  نیا  یهمدـقم  دوب ؛ همدـقم  ماش  دوب ، همدـقم  قارع  دـنھدب ؛

. دوب نیا  ناشفدھ  اھنآ  الاو 

بالقنا  / ٢٨/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید 

دوجو اب  لباقم  فرط  تسا و  انعم  نیمھ  هبنراقتمان  گنج  دندرک : ناشنرطاخ  دندرمشرب و  روشک  یعافد  ناوت  ماکحتـسا  یلـصا  لماع  ار  نامیا » ، » یمالـسا بالقنا  ربھر 

. تسا نامیا  لماع  دقاف  هتفرشیپ ، تازیھجت  رازبا و  نتشاد 

یماـظن یهتفرـشیپ  تازیھجت  دـقاف  هک  قارع  یمدرم  یاـھورین  هک  دوب  یماـگنھ  نآ  داد و  یور  قارع  رد  نراـقتمان  گـنج  زراـب  یهنوـمن  دـندوزفا : یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

هب ار  قطانم  نآ  دندوب  هتـسناوتن  قارع  رد  روضح  یادتبا  زا  اھنآ ، نانامیپمھ  اکیرمآ و  نایماظن  هک  دننک  دازآ  ار  یقطانم  دنتـسناوت  دـنرادروخرب ، ییالاب  نامیا  زا  اما  دنتـسھ 

. دنروآرد دوخ  طلست 

ناتسلگ  / ٠٩/١۵/١٣٩۵ ناتسا  دیھش  رازھراھچ  تشادگرزب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یھاـگ یتـح  درادـن و  ار  اـھرازبا  نآ  رگید ، فرط  هک  تسا  رادروخرب  ییاـھرازبا  یلیاـسو و  کـی  زا  فرط  کـی  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دوـشیم ، هتفگ  هک  نراـقتمان  گـنج  نیا 

مـسینویھص تسا ، یناھج  رابکتـسا  هک   - ام لباقم  فرط  هک  تسا  ییاھزیچ  اھیگنھامھ  نیا  اـھطابترا ، نیا  اـھتبحم ، نیا  تسا . نیمھ  شقادـصم  کـی  دسانـشیمن ؛

« نراقتمان گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 2هاگياپ  هحفص 1 
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. تسین یتح  مھ  لیلحت  لباق  ناشیارب  دننکب ؛ لیلحت  دنناوتیمن  دنسانشیم و  یتح  هن  دننادیم و  هن  ار  اھنیا  الصا  تسا - اکیرمآ  تسا ،

اپورا  / ١١/٠١/١٣٩۵ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  تسشن  نیمکیوهاجنپ  هب  مایپ 

یهتـشارفارب مچرپ  اب  رابکتـسا  رفک و  یهھبج  نراقتمان  دربن  رد  دـیئازفیب . دوخ  لمع  راتفگ و  اب  ادـخ  هار  ناورھر  رب  دـیراذگ و  رثا  دوخ  ینوماریپ  طـیحم  رب  هک  تسا  نآ  راـظتنا 

. تسا ام  یهمھ  یهفیظو  نیا  بان ، مالسا 

« نراقتمان گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 2هاگياپ  هحفص 2 
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