
مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ناریا و تلم  یهدنیآ  زورما  نم  تسا . ینشور  رایـسب  یهدنیآ  هدنیآ ، تسوا . راظتنا  رد  یرتشیب  تاقیفوت  مھ  زاب  تسا و  هدش  لیان  یدایز  تاقیفوت  هب  ناریا  تلم  هللادمحب 

یهمھ اـب  یهھجاوـم  رد  ناریا  تلم  هک  مراد  یھلا  لـضفت  فـطل و  هب  ار  داـمتعا  ناـنیمطا و  نیا  نم  منادیم . شخبدـیما  نشور و  رایـسب  ییهدـنیآ  ار ، یمالـسا  یروـھمج 

. داد دھاوخ  ناشن  ار  دوخ  یجراخ ، یلخاد و  یهنحص  رد  دنمتردق  ورشیپ و  تلم  کی  ناونع  هب  هللااشنا  دش و  دھاوخ  زوریپ  یرای و  تالکشم ،

مدرم  / ٠٨/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هکلب تسایند ؛ لومعم  یاھشور  اھتسایس و  زا  یشور  هب  ای  یتسایـس  هب  ای  یـسک  هب  هیکت  رطاخ  هب  هن  ام ، توق  میتسھ . یوق  نورد  زا  هللادمحب  مینکیم  ساسحا  ام 

. تسام لاح  لماش  وا  کمک  مینکیم و  راک  وا  یارب  مینادیم  میراد و  هطبار  ادخ  اب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 

نیمھ زین  ناریا  تلم  یهمھ  میاهدـنارذگ و  هار  نیا  رد  ار  نامرمع  تسام . یگدـنز  ماـمت  اـم و  فدـھ  نیا ، میرادـن . یھلا  ماـکحا  ندرک  هداـیپ  ادـخ و  یاـضر  زج  ییهزیگنا  اـم 

ظفح ار  یوق  یورین  ود  نیا  دـیاب  میتسھ . یکتم  مدرم  یوق  یهزیگنا  نامیا و  یھاگآ و  هب  مھ  و  میراد ، نانیمطا  دامتعا و  یھلا  کمک  هب  مھ  نیارباـنب ، دـنراد . ار  ساـسحا 

. دینک

ىروھمج  / ١٨/١٣۶٨/٠۵ تسایر  داھن  نانکراک  رادید  رد  تانایب 

تینھذ قافآ  رد  مینک و  حرطم  ار  ییاراـک  ملع و  ـالاح  هکنیا  اـما  دریگب ؛ رارق  نآ  راـیتخا  رد  دـیاب  تسا و  بـالقنا  هب  قلعتم  دراد ، تسرد  تفرعم  ییاراـک و  ملع و  یـسک  رگا 

ماجنا اجنیا  رد  عقوتیب  ادص و  رـسیب و  شوماخ و  ار  ناشتمدـخ  یرایـسب ، دراوم  رد  ناردارب ، تسا . هدوبن  روطنیا  میروآرد ، هولج  هب  یتلود ، یـسایس و  ماظن  ای  هعماج 

. تسا هدش  هدیشک  مھ  یبوخ  تامحز  هتشاد و  دوجو  مھ  یبوخ  یلیخ  یاھییاراک  هک  یلاح  رد  دنداد ؛

زا مدرم  هک  دـنرادن  یراک  تساـھنآ و  یارب  شاداـپ  نیرتگرزب  دریگب ، رارق  ادـخ  لوبق  دروم  رگا  هک  دـنھدیم  ماـجنا  ار  راـک  هنـسح ، دـصاقم  یارب  یھلا و  رجا  داـمتعا  هب  اـھنیا ،

. دنوشن ای  دنوشب  علطم  اھنآ  تیلاعف 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد اھتردـقربا  یهدارا  هک  دـننیبب  دـننک و  راـک  دـنناوتیم  اـھتلم  هک  دـننادب  اـت  داد  رارق  تجح  اـیند  مدرم  یهـمھ  یارب  ار  بـالقنا  نـیا  ناـمز ، زا  هـھرب  نـیا  رد  ناـمراوگرزب  ماـما 

تکرب هب  ام  دـناشنب . یـسرک  هب  ار  دوخ  فرح  تسناوت  ادـخ  هب  دامتعا  لاکتا و  اب  ناریا ، مدرم  هک  دـننیبیم  اھتلم  زورما ، تسین . هدـننکنییعت  اھتلم  اھروشک و  تشونرس 

ایند مدرم  یارب  هک  میورب  ار  یھار  میتـسناوت  نامدـیقف ، ناـشلامیظع  ربـھر  ماـما و  زا  تیعبت  تکرب  هب  دروآ و  دوـجو  هب  ار  بـالقنا  نـیا  هـک  یمالـسا  تـکرب  هـب  ناـمبالقنا و 

. دوب هتخانشان 

سدق  / ١٣۶٩/٠١/٢۴ یناھجزور  تبسانم  هب  مایپ 

، یھلا یهدعو  هب  دامتعا  ادخ و  هب  هیکت  تروص  رد  هک  تساھناسنا  یهدارا  تساھتلم و  دوخ  تسد  رد  گرزب ، تالکـشم  لح  دـیلک  هک  داد  ناشن  ام  یمالـسا  گرزب  بالقنا 

ربارب رد  تسا . هدیسر  تابثا  هب  شیپ  زا  شیب  اھتلم  شقن  هداد ، خر  ناھج  زا  یددعتم  طاقن  رد  هک  یثداوح  اب  زورما  و  درک . دھاوخ  هبلغ  طلسم  یاھتردق  تساوخ  ریبدت و  رب 

لوبق ینیشنبقع و  هب  ار  نمشد  دوخ ، یهنادرم  تمواقم  اب  دتـسیاب و  دناوتیم  هک  تسا  نیطـسلف  تلم  یهدارا  اھنت  نیطـسلف ، بصاغ  تسینویھـص  میژر  ییوخهدنرد 

. دزاس راداو  تسکش 

رطف  / ١٣۶٩/٠٢/٠٧ دیع  زامن  یاھهبطخ 

یناسک اھنت  دیآیمنرب . یـسک  رھ  زا  یھلا ، یهدعو  هب  دامتعا  ادخ و  هب  یاکتا  تسین . یزیچ  ادخ  لباقم  رد  میلـست  یگدنب و  زج  نیا ، مینک و  لاکتا  اکتا و  ادخ  هب  دیاب  ام 

، رطخ یاھنادیم  رد  درک و  دھاوخن  دامتعا  مھ  ادخ  هب  دنکن ، رپ  ار  وا  ناج  یاضف  دشابن و  ناسنا  دای  رد  ادخ  رگا  دشاب . اھنآ  دای  لد و  رد  ادخ  هک  دـننک ، اکتا  ادـخ  هب  دـنناوتیم 

، راگدرورپ لباقم  رد  عوضخ  میلست و  یگدنب و  یھلا و  یاوقت  نتشاد  ادخ و  زا  فوخ  تسا . هداد  ناشن  ام  هب  ار  هار  نآرق  دنک . ادیپ  روضح  ادخ  هب  دامتعا  اب  تسناوت  دھاوخن 

. تسابقع ایند و  رد  یراگتسر  حالف و  هار 

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

یاھماظن یهطلس  یاھدنب  نتسسگ  ینعی  ادخ ؛ زج  هب  سکرھ  زیچ و  رھ  ربارب  رد  میلـست  تعاطا و  تیدوبع و  زا  ناسنا  ییاھر  ینعی  دیحوت  تسا و  دیحوت  نید  مالـسا ،

ار اـھنآ  یریگراـکب  وا  زا  هدادرارق و  ناـسنا  داـھن  رد  دـنوادخ  هک  یتیاـھنیب  تارادـتقا  رب  هـیکت  ینعی  یداـم ؛ یناطیـش و  یاھتردـق  زا  سرت  مـسلط  نتـسکش  ینعی  یرـشب ؛

؛ تماقتسا هزرابم و  مایق و  طرش  هب  نیربکتسم  نارگمتـس و  رب  نیفعـضتسم  یزوریپ  رد  یھلا  یهدعو  هب  دامتعا  ینعی  تسا ؛ هدرک  بلط  ریذپانفلخت ، ییهضیرف  نوچمھ 

ینعی دـنکیم ؛ دـیدھت  ار  یمدآ  یھلا ، یهدـعو  ققحت  هار  رد  هک  یتارطخ  تامحز و  زا  لابقتـسا  ینعی  تسکـش ؛ لامتحا  زا  ندیـسارھن  ادـخ و  تمحر  هب  نتـسبلد  ینعی 

متس هنوگرھ  زا  هعماج  تاجن  هک  یلاع -  فدھ  هب  مشچ  هزرابم ، رد  ینعی  نتشاد ؛ راودیما  ییاھن  یمتح و  یزوریپ  هب  ار  دوخ  نتـشاذگ و  ادخ  باسح  هب  ار  هار  تالکـشم 

تردق و لازیال  سونایقا  هب  لصتم  طبترم و  ار  دوخ  ینعی  هصالخ  و  نتـسج ؛ ادخ  دزن  ار  یھار  نایم  یـصخش و  یاھیماکان  ضوع  نتخود و  تسا -  کرـش  لھج و  ضیعبت و  و 

کرد نامیا و  نینچ  یهیاس  رد  هدش ، هداد  هدعو  نیملـسم  هب  هک  ییالتعا  تزع و  یهمھ  نتفاتـش . شیوشتیب  دـیما و  اب  یلعا ، فدـھ  تمـس  هب  ندـید و  یھلا  تمکح 

. تسا دیحوت  زا  یقیمع  نشور و 

١٣۶٩/٠۶/٠۴ /  ١ ناگدازآ /  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اشوخ دنراد . طابترا  ادخ  اب  لد ، رد  هک  ییاھنآ  لاح  هب  اشوخ  درذگیم . تخـس  یلیخ  اھنآ  هب  دنرادن . ییهطبار  ادخ  اب  ایند ، یاھتبیـصم  شکاشک  رد  هک  یناسک  نآ  هراچیب 

. دینک ظفح  ار  تایحور  نیا  دننادیم . ناشدوخ  اجلم  هانپ و  ار  ادخ  دننکیم و  اکتا  دامتعا و  ادخ  هب  هک  ییاھنآ  لاح  هب 

نازابناج  / ٠٧/١٣۶٩/٠۶ نافعضتسم و  داینب  نالوئسم  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب دامتعا  ادخ و  هب  لکوت  ادـخ و  دای  دـحوم ، زرابم و  گرزب و  تلم  کی  هاگهیکت  اھنت  هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـیاب  مدرم -  داحآ  هچ  نالووسم و  هچ  ام -  یهمھ  ار  هتکن  نیا 

اب هرـصاحم ، نآ  اب  نمـشد ، همھنیا  اب  تشادیم ؛ ار  اـم  طیارـش  یهمھ  دوب و  اـم  یاـج  هب  یرگید  تلم  رگا  دـناسر . اـجنیا  هب  درک و  زوریپ  درب ، شیپ  ار  اـم  نیا ، تسادـخ .

اب یماظن و  مجاھت  یلوپ ، مجاـھت  یلاـم ، مجاـھت  یگنھرف ، مجاـھت  یتاـغیلبت ، مجاـھت  اـب  جراـخ ، لـخاد و  زا  فلتخم  ییاـھیراتفرگ  داـجیا  اـب  هلاـستشھ ، یگنج  لـیمحت 

دیـسریمن اجنیا  هب  دروآیمن و  تقاط  تلم  نآ  انیقی  ادخ ، یاھنم  نامیا و  یاھنم  اھتنم  دندوب ، هدرک  لیمحت  وا  رب  هک  ییهلاسدصدنچ  هکلب  هلاسھددنچ ، داسف  یهقباس 

. دزارفیب مینکیم ، راختفا  میاهتشارفارب و  ملاع  ماب  رب  زورما  هک  ام  لثم  ار  یزوریپ  مچرپ  تسناوتیمن  دمآیم و  رد  وناز  هب  هار  یهمین  رد  و 

هک دوب  نیمھ  رطاخ  هب  دندرک ، هلمح  ام  هب  دـندرک و  یکیهبتسد  روطنیا  نارگید -  عاجترا و  مھ و  اب  برغ  قرـش و  ییهھرب  رد  رابکتـسا و  اکیرما و  ادـخ -  نانمـشد  هکنیا 

« ادخ هب  دامتعا   » 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 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2097
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2118
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2159
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2232
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2293
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2301
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2316
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2345
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2348
http://farsi.khamenei.ir


هدیمھف تسرد  تھج  کی  زا  اھنآ  هک  مییوگب  دیاب  باسح ، نیا  اب  دـندوب . هدرواین  باسح  هب  ام  یگدـنز  رد  ار  نآ  دوب و  یلاخ  ادـخ  هب  نامیا  لکوت و  رـصنع  زا  ناشتابـساحم ،

تلم دروخیم ، تسکـش  بالقنا  ینعی  دـشیم ؛ دـندوب ، هتـساوخ  اھنآ  هک  ینامھ  تشادـن ، ار  بیغ  یبوبر و  ادـبم  هب  لاـصتا  و  ادـخ ، هب  ناـمیا  اـم  تلم  رگا  اـعقاو  دـندوب .

، دوبن نیب  رد  ادخ  رگا  دندرکیم . ینیـشنبقع  ملاع ، رـساترس  نازرابم  یهمھ  دندشیم و  هدنکفارـس  هدنمرـش و  بوکرـس و  هزرابم ، نارادـمچرپ  درکیم ، ینیـشنبقع 

، دـشاب وا  بلق  رد  ادـخ  هب  داـمتعا  اـتقیقح  دـشاب و  دـقتعم  یکتم و  ادـخ  هب  هک  یتلم  دـنکیم . مھ  زاـب  درک و  هابتـشا  رابکتـسا  ار  هیـضق  یاـج  نیا  دوبن . نیا  زا  ریغ  هیـضق 

. دنک راداو  ینیشنبقع  هب  ار  وا  دناوتیمن  زیچچیھ  تسا و  ریذپانتسکش 

هاپس  / ٢٨/١٣۶٩/٠۶ ناھدنامرف  عمجم  هب  مایپ 

قاـفن و رفک و  دیدانـص  لـباقم  رد  ار  هللالـیبسیف  داـھج  مالـسا ، ردـص  ناناملـسم  نوـچمھ  هـک  دـنراد  ار  گرزب  زاـیتما  نـیا  رگراـثیا ، ناگدـنمزر  هـمھ ، رب  مدـقم  اـم و  تـلم 

هب خـسار  داقتعا  زا  یـشان  هک  صالخا -  نامیا و  یورین  زج  سکچـیھ  زیچچـیھ و  هب  دوخ ، گرزب  رازراک  رد  هدرب و  نایاپ  هب  لماک  یزوریپ  اب  ملاع ، زواجتم  ملاظ و  ناـشکندرگ 

. دوب دھاوخ  امش  اب  یزوریپ  هشیمھ  یمالسا ، بالقنا  ییاھن  فادھا  تمس  هب  ینالوط  هار  رد  زین  سپ  نیا  زا  دناهدرکن . هیکت  تسا -  یھلا  یاھهدعو  هب  دامتعا  دیحوت و 

هاپس  / ١٣٧٠/٠٢/٢١ ینیمز  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مان اب  میتشاد ، گنج  رخآ  ات  لوا  زا  ام  هک  یتاحوتف  رثکا  دوب و  گنج  یهدننکنییعت  رثوم و  رصنع  هاپس  گنج ، لوط  رد  کشالب  هک  تسا  نیا  هاپس  باب  رد  یلصا  یهتکن  نآ 

هتبلا هک  تسا  یلاوـس  نیا  تسا ؟ هدوـب  هچ  یارب  نیا ، تسا . هدرک  اـفیا  ار  مھم  یلـصا و  شقن  اـھنآ  رد  هاپـس  اـی  دوـب ، هاپـس  هب  قـلعتم  ارـصحنم  اـی  تسا ؛ هارمھ  هاـپس 

رد یزوریپ  رارمتـسا  زار  خـساپ ، نیمھ  نکیل  دـشابن ، حـضاو  خـساپ  نیا  ام  ناگدـنیآ  زا  یرایـسب  یارب  تسا  نکمم  دـنچرھ  تسا . حـضاو  امـش  یهمھ  یارب  مھ  شخـساپ 

نیدـت زا  یـشان  یراکادـف  تسا : هلمج  کی  رد  خـساپ  دوب ؟ هچ  اھتفرـشیپ  نیا  اھیزوریپ و  نیا  تلع  اعقاو  میتسھ . شریگرد  نانچمھ  ام  هک  تسا  یگرزب  یهزرابم  یهنحص 

ینآرق حیحـص و  بان و  صلاخ و  نید  نامھ  هک  یبالقنا -  یهیحور  اب  نیدت  اما  دزاسیم ؛ مھ  کرحت  مدـع  اوزنا و  یریگهشوگ و  اب  یبالقنا ، یهیحور  یاھنم  نیدـت  یبالقنا .

نآ رد  لاـعتم  یادـخ  هب  لـکوت  قلطم و  داـمتعا  دوخ و  هب  یاـکتا  عناوم و  ندرمـش  کـچوک  راـکتبا و  راـثیا و  یراکادـف و  هک  دراد  هارمھ  شدوـخ  اـب  ار  یتلاـح  هیحور و  تسا - 

. تسھ

. دوشن هتفرگ  ام  زا  نیا  هک  دیشاب  بظاوم  دوشب . ظفح  دیاب  نیا  دییایب . قیاف  هریثک  تائف  رب  هلیلق ، یهئف  ناونع  هب  اھامش  یددعتم ، دراوم  رد  هک  دش  بجوم  اھهیحور  نیا 

. تشاد دھاوخن  انعم  رگید  یبالقنا ، حلسم  یورین  تیدوجوم  ددرگ ، لزلزتم  ای  دوشب  هتفرگ  هدرکن  یادخ  رگا 

یگدنزاس  / ١٣٧٠/٠٣/٢٨ داھج  نالوئسم  مدرم و  فلتخم  راشقا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تبیـصم مغ و  نآ  راـثآ  دـنک و  تمحرم  یھلا  کـمک  هب  داـمتعا  دـیما و  راکتـشپ و  تمھ و  ربص و  هدزهلزلز ، قطاـنم  یهمھ  ناـجنز و  نـالیگ و  مدرم  هب  دـنوادخ  هک  میراودـیما 

. دیادزب قطانم  نآ  یهرھچ  زا  یلکب  ار  یمومع 

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

نآ زامن  و  دزاسیم ؛ جاتحم  همھ  زا  شیپ  هشیمھ و  زا  شیب  وا ، هب  دامتعا  دـیما و  ادـخ و  رکذ  مکحتـسم  هاـگهیکت  هب  ار  اـم  تساـم ، یور  شیپ  زورما  هک  ییهزراـبم  نادـیم 

. دشخبیم ام  هب  ار  یونعم  تردق  دامتعا و  دیما و  نیا  هک  تسا  یناشوج  یهمشچرس 

تفن  / ١٣٧٠/٠٩/١٢ ترازو  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

دھاوخ راومھ  راوشد  یاھھار  نیا  یهمھ  یمیمـص ، یعقاو و  نامیا  یریگراکب  ادخ و  هب  دامتعا  مالـسا و  هب  یهیکت  اب  و  داد ، دـھاوخ  قیفوت  امـش  هب  مھ  دـنوادخ  هللااشنا 

رد دـیناوتب  ات  دـنک ، ناتدـییات  کـمک و  دـھدب و  قیفوت  ار  امـش  ادـخ  هللااـشنا  دـیآیم . شیپ  ناـتیارب  یدـیدج  تیقفوم  زورهبزور  هللااـشنا  دـینیبیم ، هک  روطنیمھ  و  دـش ؛

. دیشاب قفوم  هللااشنا  دشاب . زیگناترسم  روآیلاحشوخ و  هزادنا  نیمھ  هک  دیشاب  هتشاد  ییاھراک  یھاتوک  یاھهلصاف 

١٣٧٠/١١/١۵ /  (١) یمالسا یهشیدنا  سنارفنک  هب  مایپ 

ییهقرف یاھهناھب  هک  دادن  هزاجا  دیاب  تساھنآ . جامآ  نیتسخن  ام ، یلدمھ  تدحو و  دنروخن . ار  وا  زیمآدنفرت  تاغیلبت  نمشد و  بیرف  دننامب ؛ دنشاب و  هاگآ  دیاب  ناناملـسم 

زا ناربخیب  هک  دادـن  هزاجا  دـیاب  دـنک . فیعـض  ار  اھهدارا  رابکتـسا ، یوس  زا  هدـعو  اب  ماوت  یاھراشف  هک  دادـن  هزاجا  دـیاب  دوش . فالتخا  یاھهناھب  ییهفیاـط ، یبھذـم و  و 

مالـسا و تلاسر  مایپ و  تھج  فالخ  رد  دوخ و  لیم  هب  ار  مالـسا  دـنزادرپب و  تالئاطال  هب  ادـخ ، تایآ  ریـسفت  ادـخ و  مارح  لالح و  یهرابرد  نآ ، یتلـصخ  نانمـشد  مالـسا و 

اب زور و  نآ  دیما  هب  دینارتسگ . دھاوخ  ناھج  زا  یمیظع  شخب  رد  ار  رشب  تاجن  مچرپ  مالـسا  دش -  دھاوخ  زین  هتبلا  هک  دوشب -  اھراک  نیا  رگا  دننک . ینعم  فیرحت و  نآرق ،

. مراپسیم ادخ  هب  ار  امش  یھلا ، یهدعو  هب  دامتعا  هیکت و 

ناتسناغفا  / ١٣٧١/٠٢/١٢ ناملسم  زرابم و  تلم  یزوریپ  تبسانم  هب  مایپ 

دنوادخ هب  دامتعا  لکوت و  اب  طقف  هک  دنراد  رارق  ریطخ  راوشد و  یھار  زاغآ  رد  روشک ، نآ  یسایس  مرتحم  نالووسم  زرابم و  لاعف و  رصانع  صوصخب  ناتسناغفا و  تلم  کنیا 

اب ار  هار  نآ  تسناوـت  دـنھاوخ  نانمـشد ، ذوـفن  هئطوـت و  ربارب  رد  یرایـشھ  یلم و  ناوـت  تیفرظ و  یهمھ  یریگراـک  هب  مدرم و  هب  هیکت  یھلا و  ماـکحا  هب  کـسمت  لاـعتم و 

. دنیآ لئان  تسا ، یونعم  یدام و  تفرشیپ  دشر و  یمالسا و  یهبیط  تایح  هک  نآ ، یالاو  یاھفدھ  هب  هللااشنا  دننک و  یط  تیقفوم 

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نامھ هک  یمدآ ، دوجو  نورب  نورد و  یاھتب  یهمھ  در  وا و  هب  دامتعا  ادـخ و  اـب  طاـبترا  دـیحوت و  حور  دروآ و  دـیدپ  نیملـسم  کـیاکی  رد  ینورد  یلوحت  دـناوتیم  تسرد  جـح 

تسا یلوحت  نینچ  دروآ . دیدپ  نانآ  رد  ار  یراکادف  یراگتسر و  سفن و  هب  دامتعا  تردق و  ساسحا  زین  و  دنیمدآ ، یهدننک  ریـسا  یاھتردق  هدننکتسپ و  یاھـسوھ  اھاوھ و 

. دزاسیم ریذپانعیمطت  دیدھت و  سانشان و  تسکش  یدوجوم  یناسنا ، رھ  زا  هک 

ماظن  / ٢۴/١٣٧١/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. دشابن زازتھا  رد  تلم  نیا  رـس  یالاب  مالـسا  مچرپ  دھاوخیم  نمـشد  دشابن . ناریا  یـضرا  تیمامت  یگچراپکی و  دـھاوخیم  نمـشد  دـشابن . ناریا  دـھاوخیم  نمـشد 

رـضاح راوخناھج  نانمـشد  هک  هتبلا  دنـشاب . راـک  رـس  رب  شدوخ -  یاھهدـناشن  تسد  اـھرکون و  هتـشذگ -  میژر  لـثم  یناـسک  تموکح ، نیا  سار  رد  دـھاوخیم  نمـشد 

یتمظع ساسحا  نیا  اب  ملاع و  زا  یساسح  یهقطنم  نینچ  رد  مھ  نآ  دننیبب ؛ مالـسا  نید  هب  هیکت  اب  ادخ ، هب  دامتعا  اب  سفن ، هب  اکتا  اب  ار  لقتـسم  تلم  کی  دنتـسین 

! دنراد ناناملسم  هب  تبسن  هک  یایدردمھ  ساسحا  تسھ و  تلم  نیا  رد  هک 

جیسب  / ١٣٧١/٠٨/٢٧ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، یجیـسب یمدرم و  تکرح  دوب ، ادخ  اب  طابترا  ادخ و  هب  دامتعا  لکوت و  رگا  تسادـخ . هب  لکوت  درادیم ، هگن  لماک  توق  اب  اھتردـق  یهمھ  لباقم  رد  ار  ناسنا  هک  ییورین  نآ 

« ادخ هب  دامتعا   » 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 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2356
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2453
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2465
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2499
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2519
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2574
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2612
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2621
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2636
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2643
http://farsi.khamenei.ir


ایند رد  دینک ، هاگن  رگا  امش  دوریم . نیب  زا  دنامیمن و  یقاب  یلو  دوشیم ، ادیپ  نامز  زا  یاهھرب  رد  لاعتشا  ناجیھ و  کی  دوبن ، رگا  و  دوب . دھاوخ  راگدنام  رادیاپ و  یتکرح 

و دیاشگب ، ار  دوخ  هار  درادرب ، ار  عناوم  دوش ، بلاغ  اھنآ  رب  دتسیاب ، نمـشد  همھ  نآ  لباقم  رد  دشاب  هتـسناوت  هک  درک  دیھاوخن  ادیپ  ناریا  روشک  تایـصوصخ  اب  ار  یروشک 

، زورما ات  هک  یزیچ  نآ  تسا . هدش  ادیپ  فارحنا  اھیرگهلماعم ، اھراشف و  رطاخ  هب  یمومع ، یاھتکرح  رد  اھبالقنا و  رد  اھروشک ، رد  ابلاغ  دنک . تکرح  دوخ  فادـھا  تھج  رد 

رد هک  تسا  یعرـضت  اـعد و  یهیحور  ادـخ و  اـب  ناـتطابترا  امـش ، ناـمیا  نیمھ  تسا ، هدرک  تیادـھ  فدـھ  تمـس  هب  میقتـسم  روـطنیا  یمالـسا  ناریا  رد  ار  تـکرح  نـیا 

تالسوت و نامھ  نیا ، تسامـش . یاھهعمج  زامن  نامھ  نیا ، دیناوخب . دیتسھ  دیدوب و  دیقم  امـش  هک  تسا  یلیمک  یاعد  نامھ  نیا ، دراد . دوجو  ام  یجیـسب  یاھورین 

، تسین رگید  یاھاج  رد  هک  تسا  تیصوصخ  کی  نیا ، تسا . هدرک  ظفح  ار  زیچ  همھ  هک  تسا  یونعم  یهطبار  دنویپ و  نیا  و  تسا . مالـسلامھیلع  همئا  هب  امـش  تاھجوت 

. دینک ظفح  ار  نآ  دیاب  و 

ناریا  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمشش  ذیفنت  مکح  نتم 

اوقت و تیاـعر  ینعی  منکیم ؛ هیـصوت  تسا  نینموـم  یاـیلوا  اـیبنا و  یهمھ  یهیـصوت  هچنآ  هب  ار  دوـخ  یمارگ  ردارب  مرتـحم و  روـھمج  سیئر  هدرمـش ، منتغم  ار  تصرف  نیا 

و یھلا ، یهلماک  تردـق  ربارب  رد  یدام  نادـنمتردق  یهمھ  دوخ و  تردـق  ندرمـش  زیچان  تیدـحا و  ترـضح  تردـق  هب  دامتعا  یھلا و  رکذ  ماود  اـیند و  فراـخز  هب  ییاـنتعایب 

عـضوم ظـفح  دـننانآ و  ناراـی  نیرتیمیمـص  بـالقنا و  یهنحـص  رد  هشیمھ  یاـھورین  هک  فیعـض  یاھرـشق  صوـصخب  مدرم ؛ اـب  کولـس  نسح  ادـخ و  ناگدـنب  اـب  یناـبرھم 

ماکحتسا مدق ، تابث  هتخانـشزاب و  نانآ  رد  ار  اھرایعم  نیا  هک  یناریدم  ناراکمھ و  شنیزگ  هب  زین  و  ناھاوخدب ، نافلاخم و  نانمـشد و  ربارب  رد  دوخ  یگـشیمھ  مکحتـسم 

. دنشاب هدومزآ  ار  نانآ  رکف  تماقتسا  هیحور و 

ون  / ١٣٧٣/١٢/٢۴ لاس  لولح  تبسانم  هب  شترا  کرتشم  داتس  تسایر  کیربت  مایپ  هب  خساپ 

یاھـشالت کین و  یاھراک  اب  ار  اـھیماکخلت  رثا  لاـس  نیا  رد  میـشوکب  همھ  تساـم . ربارب  رگید  یلاـس  کـنیا  شیاھینیریـش و  خـلت و  اـھهبرجت و  همھ  اـب  تشذـگ  یلاـس 

کمک وا  زا  دـینک و  لکوت  ادـخ  هب  لاـح  همھ  رد  مینک . رتنیریـش  موب  زرم و  نیا  نازیزع  ناـمنانھیممھ و  ماـک  هب  ار  هتـشذگ  یاھـشالت  نیریـش  یاـھهویم  میئادزب و  شخبرمث 

. دینک رتنازورف  یھلا  یاھهدعو  ادخ و  هب  دامتعا  اب  ار  دیما  لعشم  دیھاوخب و 

مارحلاهللاتیب  / ٠٢/١۴/١٣٧۴ جاجح  هب  مایپ 

لد ینعی  ار  یلـصا  یهتکن  ود  نآ  دـننک و  ربدـت  جـح  رد  هک  منکیم  هیـصوت  هناعـضاوتم  دـناهدمآ  درگ  جـح  میظع  رـشحم  رد  هک  ناملـسم  نارھاوـخ  ناردارب و  یهمھ  هـب  نـم 

هار و نانمـشد  اھناطیـش و  زا  ندوب  رذحرب  بانتجا و  وس و  کی  زا  یقیقح  صلاخ و  تیدوبع  اب  لمع  هشیدنا و  رد  یھلا  سدقم  تاذ  هب  دوخ  ندرک  کیدزن  ادـخ و  هب  ندرپس 

یمیمـصت یمالـسا و  تما  یهدنیآ  هب  دـیما  زا  زیربل  یحور  ادـخ و  هب  دامتعا  زا  راشرـس  یلد  اوقت و  هب  زھجم  یحور  اب  دـننک و  نیمات  دوخ  یارب  رگید ، یوس  زا  یھلا  تھج 

. دندرگ زاب  دوخ  راید  هب  ناملسم ، عماوج  رب  یمالسا  گنھرف  نیناوق و  فراعم و  نتفای  تیمکاح  دصق  هب  مالسا و  یاھفدھ  یریگیپ  رد  خسار 

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

 - تسا هدوـب  روـطنیمھ  میدـش ، دراو  هک  اـجرھ  تسا . جنـشت  دـض  شخب و  شمارآ  یروـضح  دـنکیم ، ادـیپ  روـضح  هک  اـج  رھ  نوگاـنوگ ، لـئاسم  رد  هللادـمحب  ناریا  تـلم 

لکوت و رطاخ  هب  نیا  تسوگلا . رگید  یاھتلود  اھتلم و  یارب  اھنیا  تسا . یھلا  تالضفت  زا  مھ  نیا  هک  دننکیم -  ناریا  تلم  تلود و  هب  اھتلم  اھتلود و  هللادمحب  هک  یدامتعا 

. تسوا نشور  هار  مھ  نیا  تسادخ . هب  دامتعا 

هعمجزامن  / ١٠/١٢/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دینک دامتعا  ادخ  هب  دیھاوخب ، ادخ  زا  دینک . کیدزن  ادخ  هناخ  رد  ادخ و  هب  ار  دوخ  دیناوتیم  هچ  رھ  دینک . هچراپکی  ار  ناتدوخ  دیناوتیم  هچ  رھ  رابکتـسا ، یهھبج  لباقم  رد 

هب تازیھجت ، هنوگچیھ  نودب  تلم  کی  تروص  زا  زورما  ار  ناریا  تلم  دوب و  ناریا  تلم  نابیتشپ  لاس ، هدزون  هدجھ ، نیا  رد  هک  نانچمھ  لاعتم ، یادـخ  دـیربب . هانپ  ادـخ  هب  و 

لماک روط  هب  شیوھویاھرپ -  ادصورـسرپ و  نانمـشد  رب  شنانمـشد -  رب  ار  تلم  نیا  هک  تسا  رداق  مھ  زاب  تسا ، هدناسر  یونعم  یدام و  تفرـشیپ  تمظع و  تزع و  نیا 

. دیامرف نشور  ار  ادھش -  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  صوصخب  مدرم -  نیا  تلم و  نیا  مشچ  دنک و  زوریپ 

مدرم  / ١٣٧٧/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لکوت نامھ  نیا ، لباقم  یهطقن  دنروآ . دوجو  هب  رات  هریت و  یاضف  کی  اھنآ  نھذ  رد  دننک و  دـیمون  ار  تلم  نیا  داحآ  یاھلد  هک  دـناهدرک  یعـس  لوا  زور  زا  ناریا  تلم  نانمـشد 

. دزاسیم نشور  ار  قفا  اضف و  دنکیم و  رونم  ار  لد  عرـضت ، دامتعا و  لکوت و  نیا  تسا . راگدرورپ  دزن  عرـضت  ادـخ و  اب  طابترا  ادـخ و  زا  نتـساوخ  ادـخ و  هب  دامتعا  ادـخ و  هب 

. مینادب ردق  دیاب  همھ  افاصنا  اقح و  مھ  ار  روشک  نیا  رب  مالسا  تیمکاح  تصرف  تایح و  تصرف  دننادب . ردق  ار  یناوج  ناناوج ،

نایجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٠٢ نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار هتسجرب  تفص  هس  ود ، رگا  یلو  دراد ؛ لابند  هب  یناوارف  نییبت  حیضوت و  ثحب و  مھ  داعبا  نیا  زا  مادک  رھ  هک  تسا  داعبا  یاراد  مالـسلاهیلع  هللادبعابا  دوجو  یگتـسجرب 

یاھهزیگنا یھورگ و  یصخش و  عفانم  ندادن  تلاخد  ییادخ و  یهفیظو  ندرک  تیاعر  ینعی  تسا ؛ صالخا »  » اھنآ زا  یکی  میروایب ، مسا  اھیگتـسجرب  نیا  یهمھ  نایم  رد 

رعاش قدزرف »  » ار نیا  روطچ  دـش . دـھاوخ  شوماخ  ـالبرک  یارحـص  رد  هلعـش  نیا  هک  درکیم  مکح  رھاوظ  تس . « ادـخ هب  داـمتعا   » رگید یهتـسجرب  تفـص  راـک . رد  یداـم 

دـیدیمن و دوب ، نیع هللا  هک  مالـسلاهیلع  یلعنبنیـسح  اما  دـندیدیم ؛ دـندمآیم ، هفوک  زا  هک  یناگدـننک  تحیـصن  دـیدیمن !؟ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اما  دـیدیم ؛

مھ هیضق  لصا  دش . دھاوخ  بلاغ  وا  تسرد  نخس  قح و  فرح  هک  دنک  نیقی  رھاوظ ، نیا  مغریلع  هک  درکیم  مکح  ادخ  هب  دامتعا  یلو  دوب ؛ نیمھ  رھاوظ  دیمھفیمن !؟

. تسین مھم  هک  وا  دوخ  صخش  صالخا ، اب  ناسنا  یارب  درک ، ادیپ  ققحت  فدھ  رگا  دنک . ادیپ  ققحت  ناسنا  فدھ  تین و  هک  تسا  نیا 

ملسوهلآوهیلعهللایلص مالسا  مرکمیبن  هک  ییاھراک  یهمھ  لاحم -  ضرف  هب  مینک -  ضرف  رگا  هک  تسا  هتشون  یاهمان  رد  مدید  ار  تفرعم  کولـس و  لھا  ناگرزب  زا  یکی 

مان هب  نوچ  هک  تفگیم  ایآ  دوب ؟ یـضاران  مالـسا  ربمایپ  تروص  نآ  رد  ایآ  رگید ، سک  کی  ماـن  هب  اـھتنم  تفرگیم ، ماـجنا  دـھد ، ماـجنا  ار  اـھنآ  هک  دوب  وا  فدـھ  داد و  ماـجنا 

. تسا مھم  فدـھ  سپ ، تسین . مھم  دریگ ، ماـجنا  یـسک  هچ  ماـن  هب  دریگ ؛ ماـجنا  اـھراک  نآ  هک  تسا  نـیا  فدـھ  هـن ؛ اـی  دوـب ؟ هنوـگنیا  اـیآ  درک ؟ مھاوـخن  تـسا ، یرگید 

دھاوخ بلاغ  ار  فدھ  نیا  امتح  لاعتم  یادخ  هک  دـنادیم  دراد . مھ  ار  ادـخ  هب  دامتعا  دراد ، ار  صالخا  درادـن . یتیمھا  صالخا  اب  ناسنا  یارب  دوخ »  » و نم »  » و صخـش » »

: تسا هدومرف  نکیل  دنوریم ؛ نیب  زا  دنتفایم و  تداھـش  کاخ  هب  داھج  نادیم  رد  دـنبلاغ ، هک  یدونج  نیا  زا  یلیخ  نوبلاغلا » مھل  اندـنج  نا  و  : » تسا هدومرف  نوچ  درک ؛

. تساھنآ اب  هبلغ  لاحنیعرد  نوبلاغلا ؛» مھل  اندنج  نا  «و 

نایجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٠٢ نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رـساترس رد  لماوع  یهمھ  مغریلع  و  ایلع -  اناکم  هانعفر  و  دـناسر -  عیفر  ماقم  هب  ار  وا  لاـعتم  یادـخ  ردـقنیا  دـینیبیم  هک  مھ  اـم  ماـما  دوب . هنوگنیمھ  زین  بـالقنا  رد 

نیا هک  دوب  نیمھ  تلع  دومن ، نادواج  راگدـنام و  درک و  گرزب  ظفح و  ار  وا  دـننک ، کچوک  دـنھد و  یـشومارف  هب  دـننک ، وحم  ار  وا  دنتـساوخیم  هک  رابکتـسا  تیدام و  یایند 

 - درک دھاوخ  ادـیپ  ققحت  فدـھ ، راک و  هک  تسنادیم  تشاد و  دامتعا  دوخ  یادـخ  هب  ایناث  تساوخیمن ؛ یزیچ  دوخ  یارب  دوب و  صالخا  اب  الوا  تشاد : ار  تیـصوصخ  هس 

« ادخ هب  دامتعا   » 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 
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. درک ار  مزال  تکرح  مزال و  یهراشا  مزال ، تبحص  مزال ، مادقا  مزال ، یهظحل  رد  دادن . تسد  زا  ار  عقوم »  » نامز و اثلاث  تشاد -  دامتعا  مھ  ادخ  ناگدنب  هب 

نایجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٠٢ نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

الاح تسا . روآهدـنخ  هناھلبا و  مھوت  نآ  باب  هک  دـننزیم  ییاھفرح  تسا ! هدـش  شوماخ  نوناک  نیا  دـننکیم  لایخ  هدـع  کی  لاح  تسا ؛ تیلاعف  لامک  لاح  رد  نوناک  نیا 

نتخانـش ادخ و  هب  دامتعا  صالخا ، ینعی  میظع -  لماع  هس  نآ  رطاخ  هب  ماما  تکرح  نیاربانب ، دناهدرک . هابتـشا  هک  دیمھف  دنھاوخ  یدوزهب  مھدـعب  دـنیوگیم ، ییاھفرح 

تکرح هنوگنیمھ  مھ  لاـحهب  اـت  هک  دـینک ؛ تکرح  دـیاب  روطنیمھ  مھ  نارادـساپ  امـش  تسا . قیمع  یلیخ  درک و  ادـیپ  ار  قمع  نیا  هک  دوب  نآ -  زا  یرادربهرھب  و  عقوم » »

. دیاهدرک

نایجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٠٢ نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار هتسجرب  تفص  هس  ود ، رگا  یلو  دراد ؛ لابند  هب  یناوارف  نییبت  حیضوت و  ثحب و  مھ  داعبا  نیا  زا  مادک  رھ  هک  تسا  داعبا  یاراد  مالـسلاهیلع  هللادبعابا  دوجو  یگتـسجرب 

یاھهزیگنا یھورگ و  یصخش و  عفانم  ندادن  تلاخد  ییادخ و  یهفیظو  ندرک  تیاعر  ینعی  تسا ؛ صالخا »  » اھنآ زا  یکی  میروایب ، مسا  اھیگتـسجرب  نیا  یهمھ  نایم  رد 

رعاش قدزرف »  » ار نیا  روطچ  دـش . دـھاوخ  شوماخ  ـالبرک  یارحـص  رد  هلعـش  نیا  هک  درکیم  مکح  رھاوظ  تس . « ادـخ هب  داـمتعا   » رگید یهتـسجرب  تفـص  راـک . رد  یداـم 

دـیدیمن و دوب ، نیع هللا  هک  مالـسلاهیلع  یلعنبنیـسح  اما  دـندیدیم ؛ دـندمآیم ، هفوک  زا  هک  یناگدـننک  تحیـصن  دـیدیمن !؟ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اما  دـیدیم ؛

مھ هیضق  لصا  دش . دھاوخ  بلاغ  وا  تسرد  نخس  قح و  فرح  هک  دنک  نیقی  رھاوظ ، نیا  مغریلع  هک  درکیم  مکح  ادخ  هب  دامتعا  یلو  دوب ؛ نیمھ  رھاوظ  دیمھفیمن !؟

تفرعم کولس و  لھا  ناگرزب  زا  یکی  . تسین مھم  هک  وا  دوخ  صخـش  صالخا ، اب  ناسنا  یارب  درک ، ادیپ  ققحت  فدھ  رگا  دنک . ادیپ  ققحت  ناسنا  فدھ  تین و  هک  تسا  نیا 

ار اھنآ  هک  دوب  وا  فدـھ  داد و  ماجنا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص  مالـسا  مرکمیبن  هک  ییاھراک  یهمھ  لاـحم -  ضرف  هب  مینک -  ضرف  رگا  هک  تسا  هتـشون  یاهماـن  رد  مدـید  ار 

هنوگنیا ایآ  درک ؟ مھاوخن  تسا ، یرگید  مان  هب  نوچ  هک  تفگیم  ایآ  دوب ؟ یضاران  مالسا  ربمایپ  تروص  نآ  رد  ایآ  رگید ، سک  کی  مان  هب  اھتنم  تفرگیم ، ماجنا  دھد ، ماجنا 

اب ناسنا  یارب  دوخ »  » و نم »  » و صخـش » . » تسا مھم  فدـھ  سپ ، تسین . مھم  دریگ ، ماجنا  یـسک  هچ  ماـن  هب  دریگ ؛ ماـجنا  اـھراک  نآ  هک  تسا  نیا  فدـھ  هن ؛ اـی  دوب ؟

مھل اندنج  نا  و  : » تسا هدومرف  نوچ  درک ؛ دھاوخ  بلاغ  ار  فدـھ  نیا  امتح  لاعتم  یادـخ  هک  دـنادیم  دراد . مھ  ار  ادـخ  هب  دامتعا  دراد ، ار  صالخا  درادـن . یتیمھا  صالخا 

لاحنیعرد نوبلاغلا ؛» مھل  اندنج  نا  و  : » تسا هدومرف  نکیل  دنوریم ؛ نیب  زا  دنتفایم و  تداھـش  کاخ  هب  داھج  نادیم  رد  دـنبلاغ ، هک  یدونج  نیا  زا  یلیخ  ( ١ «) نوبلاغلا

. تساھنآ اب  هبلغ 

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٩/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسا نیا  حیحص  نید  تیمھا  تسا . ریدخت  تلاح  زا  ریغ  تسا ؛ یگدولآباوخ  یگتفرباوخ و  تلاح  زا  ریغ  دھدیم ، شزومآ  ام  هب  نآرق  هک  یاهنیکس  نانیمطا و  شمارآ و 

ار اھنآ  دیادزیم ؛ یلکهب  دـناهدش ، تلاح  نآ  راچد  نوگانوگ  لماوع  ریثات  تحت  هک  ییاھناسنا  زا  ار  یحور  یرکف و  ریدـخت  تلاح  هکلب  دـھدیمن ؛ یـسک  هب  ریدـخت  تلاح  هک 

نانیمطا و هنیکـس و  تلاح  حیحـص ، نید  دھدیم . تاجن  یرکف  یهغدغد  شیوشت و  یگتفـشآ و  زا  ار  اھنآ  لاحنیعرد  اما  دروآیم ؛ دوخ  هب  دـنکیم و  ساسح  رایـشوھ و 

هب نینموم ، هب  تلاح  نیا  یاقلا  تسام ، ناغلبم  یمتح  فیاظو  وزج  زورما  هک  هچنآ  دـشخبیم . ناسنا  هب  ار  هدـنیآ  هب  دامتعا  ادـخ و  هب  داـمتعا  دوخ و  هب  داـمتعا  شمارآ و 

.. تسا مدرم  داحآ  هب  نابطاخم و 

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٩/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناما و نما و  یتشک  نیا  یهنیکـس  ساسحا  یھلا ، یهدـعو  هب  نانیمطا  ساسحا  ماظن ، نیا  رادـتقا  هک  منکیم  ضرع  زیزع  ناناوج  امـش  هب  زیزع و  ناغلبم  امـش  هب  نم 

، نوگانوگ یایاضق  رد  نینح و  گنج  رد  ردب و  گنج  رد  ربمایپ ، نامز  رد  لاعتم  یادـخ  هک  ار  یاهنیکـس  نامھ  دـیناوتیم ، هچرھ  دـینک . قیمع  مدرم  یاھناج  اھلد و  رد  ار  مارآ 

تفلا تدحو و  نانیمطا ، هنیکـس و  یاھھار  زا  یکی  دنک . برطـضم  ار  مدرم  دھاوخیم  نمـشد  دینک . رقتـسم  نینموم  یاھلد  رد  یھلا  تایآ  اب  درک ، لزان  نینموم  یاھلد  رب 

. تساھلد

تلود  / ٠٢/١٣٧٨/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نیا ام ، بالقنا  زا  دعب  خیرات  عطاقم  نیرتساسح  زا  یکی  رد  لاس  ود  دنناوتب  هک  داد  قیفوت  ار  زیزع  ناردارب  نیا  هدنـشوک و  لاعف و  تلود  نیا  هک  منکیم  رکـش  دمح و  ار  ادخ 

دوجو رد  هک  ییاھهصخاش  نامھ  اب  هار  نیا  دندرک ، نایب  یتسردهب  یمتاخ  یاقآ  بانج  هک  نانچمھ  مراودیما  دننک . لمح  ناشدوخ  یاھشود  رب  ار  نیگنـس  تیلووسم  راب 

. دنک ادیپ  همادا  یھلا  کمک  هب  دامتعا  اب  دیما و  اب  تردق ، اب  توق ، اب  دوب ، دسجتم  رولبتم و  نامزیزع  ماما  فیرش 

تلود  / ٠٢/١٣٧٨/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

تیامح و لضفت و  فطل و  انیقی  مینک ، راک  هفیظو  ماجنا  ناونع  هب  اتقیقح  میشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  ام  رگا  تسادخ . هب  دامتعا  لکوت و  یورین  فرط  کی  زا  امش  یورین 

امـش نم و  هک  دوشیم  زاب  ییاج  زا  ییاھهچیرد  یھاگ  راک ، یداع  لاور  رد  دـینیبب ؛ ناتدوخ  امـش  الاح  نیمھ  دیـسر . دـھاوخ  ام  هب  لاعتم  یادـخ  بستحمریغ  یاھکمک 

شیاشگ نالف  الثم  هک  میدوب  ام  نیا  هک  دننک  لایخ  رود  ارود  اھیضعب  یھاگ  تسا  نکمم  الاح  مینادیم ؛ هک  ام  میاهدیشکن . ار  شتمحز  امـش  نم و  میاهدرکن ؛ ار  شباسح 

. میداد ماجنا  ار  یلم  شیاشگ  نالف  ار و  یاهقطنم  شیاشگ  نالف  ار ، یناھج 

تلود  / ٠٢/١٣٧٨/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

؛» ضرالا امـسلا و  نم  تاکرب  مھیلع  انحتفل  اوقتا  اونما و  یرقلا  لـھا  نا  ولو  . » تسا یھلا  هدـعو  هب  داـمتعا  هار  ادـخ و  هب  لـکوت  هار  یرادـنید ، هار  نم ، رظن  هب  نم ! نازیزع 

فرطرب مھ  ار  گرزب  یاـھرطخ  دـنکیم ؛ فرطرب  مھ  ار  یناـھج  تالکـشم  دـنکیم ؛ فرطرب  مھ  ار  یعیبـط  تالکـشم  دـنکیم ، زاـب  مھ  ار  یعیبـط  یاـھھار  اوقت ، ناـمیا و 

. دروآیم دوجو  هب  ناوارف  یاھشیاشگ  دنکیم و 

ماظن  / ١٣٧٨/٠٨/١۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هبتک و هتکئالم و  هللااب و  نما  لک  نونموملا  هبر و  نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نما  : » دوب یھلا  ماکحا  ادخ و  هب  دامتعا  دوب ، مالسا  تفرشیپ  لماع  هک  یرـصانع  زا  یکی  انیقی 

، تیرشب تاجن  یارب  ار  مالسا  ندوب  یفاک  یمالسا و  قیاقح  یمالـسا ، یاھراعـش  دندوب و  دقتعم  مالـسا  مایپ  هب  لد  قامعا  زا  لوا ، ردص  نینموم  ربمایپ و  دوخ  هلـسر .»

. . تسا یمھم  رایسب  لماع  نامیا ، نیا  دنتشاد . لوبق  نادند  نب  زا  اتقیقح 

ماظن  / ١٣٧٨/٠٨/١۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا رب  نامیعـس  یتسیاـب  ینینقت -  یقیقحت ، یاـھتیلووسم  یتروشم ، یاـھتیلووسم  ییارجا ، یاـھتیلووسم  میراد -  یتـیلووسم  یمالـسا  ماـظن  رد  هک  اـم  مادـک  رھ 

هک هچنآ  هب  دامتعا  ادخ ، هب  دامتعا  نآ ، مینک ؛ دایز  نامدوخ  رد  میاهدرک ، هبرجت  مھ  نامدوخ  یگدنز  رد  میراد و  غارس  مالسا  خیرات  رد  هک  ار  تردق  توق و  رصنع  نآ  هک  دشاب 

. یسایس یاھتینم  یھورگ و  یاھتینم  یموق ، یاھتینم  یصخش ، یاھتینم  ندرک  مک  ینعی  نم ؛ ندرک  جراخ  تیروحم  زا  و  میراد ، تسد  رد  مالسا  زا 

« ادخ هب  دامتعا   » 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 
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ماظن  / ١٣٧٨/٠٨/١۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دوب هدرک  رپ  ار  ایند  همھ  هک  لھج ، تیمومع  تفرعم و  تبرغ  راگزور  نآ  رد  مالسا  تفرشیپ  زار  هک  تسا  نیا  دریگیم  لکـش  مدرم  یاھنھذ  رد  تثعب  هب  عجار  هک  یلاوس  ]

هللااـب و نما  لـک  نونموملا  هبر و  نم  هیلا  لزنا  اـمب  لوسرلا  نما  : » دوـب یھلا  ماـکحا  ادـخ و  هب  داـمتعا  دوـب ، مالـسا  تفرـشیپ  لـماع  هک  یرـصانع  زا  یکی  اـنیقی  دوـب ]؟ هچ 

ار مالسا  ندوب  یفاک  یمالـسا و  قیاقح  یمالـسا ، یاھراعـش  دندوب و  دقتعم  مالـسا  مایپ  هب  لد  قامعا  زا  لوا ، ردص  نینموم  ربمایپ و  دوخ  ( ١ «.) هلـسر هبتک و  هتکئالم و 

. تسا یمھم  رایسب  لماع  نامیا ، نیا  دنتشاد . لوبق  نادند  نب  زا  اتقیقح  تیرشب ، تاجن  یارب 

ماظن  / ١٣٧٨/١٠/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب دامتعا  هدـنیآ و  هب  دامتعا  ادـخ و  هب  دامتعا  لکوت و  شمارآ و  هنیکـس و  زا  رگا  اھناسنا  دـندروآ . دوجوهب  یثداوح  نارھت  نیمھ  رد  لاسما  ناتـسبات  رد  نانمـشد  هک  دـیدید 

ار ثداوح  نیا  هک  دـنادب  ناـسنا  رگا  صوصخب  دـننکیم ؛ مگ  ار  ناـشیاپ  تسد و  ثداوح  روطنیا  لـباقم  رد  دنـشابن ، رادروخرب  تساـھنآ ، راـیتخا  رد  قـح  یناـبم  زا  هک  هچنآ 

هب ار  نآ  لاس  هد  لوط  رد  ات  درک  یحارط  ار  هلاس  هد  یهمانرب  کـی  ماـما  تلحر  زا  دـعب  زا  نمـشد  دراد . مھ  ینئارق  تسین و  مھ  دـیعب  هک  تسا ؛ هدرک  یزیرهماـنرب  نمـشد 

. دناسرب تیاھن 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تـسایس یاھنادیم  رد  گنج و  نادـیم  رد  ار  رگید  یهنومن  نارازھ  و  هر - )  ) ماما ینعی  میدـید -  نامدوخ  نامز  رد  دـنوشیمن  بوعرم  هک  ار  یناسک  یهدـنز  یهنومن  کی  ام 

مھدازف مھوشخاف  مکل  اوعمج  دـق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق  نیذـلا  : » دندیـسرتن ادـخ  ریغ  سک  چـیھ  زا  دندیـسرت ؛ ادـخ  زا  هتخابکاپ ، نموم و  ناناوج  نیا  میدرک . هظحالم 

؛ دننزب هبرـض  تسانب  دـننکیم ؛ هئطوت  امـش  هیلع  دـنتفگیم : اھنیا  هب  بترم  نمـشد ، لماوع  اھویدار و  دارفا و  رانک ، هشوگ و  رد  لیکولا .» معن  انبـسح هللا و  اولاق  انامیا و 

یفاک ار  ام  ادخ  لیکولامعن ؛» هللاانبـسح و  : » دنتفگ دـش ؛ رتشیب  ناشنامیا  هن . دـنتفگ  اھنیا  اما  دـنناسرتب ؛ ار  اھنیا  هکنیا  یارب  دـننک ؛ نانچ  تسانب  دـننک ؛ نینچ  تسانب 

هب یـسک  یتقو  هلب ؛ وس .» مھـسسمی  مل  لضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناف  : » دـیامرفیم لاعتم  یادـخ  تقو  نآ  مینکیم . نانیمطا  وا  هب  میراد و  دامتعا  ادـخ  هب  اـم  تسا ؛

. میوگیم هچ  نم  هک  دننادیم  دندوب ، اھهنحص  نآ  رد  دندید و  ار  گنج  نارود  هک  یناسک  نآ  تسا . هنوگنیا  دنک ، اکتا  ادخ 

جح  / ١٣٧٨/١١/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دتسیاب یناھج  نادنمتردق  یاھندرک  عیمطت  اھندرک و  بوعرم  اھیھاوخ و  هدایز  اھییوگروز و  لباقم  رد  دناوتب  هک  دشاب  یسلجم  دیاب  سلجم  هک  تسا  نیا  مھ  یدعب  یهتکن 

مھ رتملاع  سردم  زا  دوب ؟ هچ  سردـم  تیـصوصخ  رگم  دـندروآیم . ار  سردـم »  » مسا اھراب  هیلعهللاناوضر  ماما  دورب . نآ  لابند  دـنک و  هبـساحم  ار  تلم  روشک و  حـلاصم  و 

نانچنآ وا  دض  رب  ار  اضف  رھاظلایلع  هک  یتقو  نامھ  درکیمن . رثا  وا  رد  یرگبیرف  عیمطت و  دیدھت و  باعرا و  لماع  چـیھ  هک  دوب  نیا  شاهدـمع  تیـصوصخ  سردـم  میتشاد .

نم دنوشیم ! بوعرم  دوز  اھیضعب  تسا . سلجم  رد  بوخ  یهدنیامن  کی  تیصوصخ  نیا  دز . ار  شدوخ  فرح  داتسیا و  وا  دندادیم ، راعش  شھیلع  هک  دندوب  هدرک  جنشتم 

غوی ریز  ار  اھتلم  اھتلود و  دنزادنایم و  تسد  روشک  نآ  روشک و  نیا  یور  بترم  هک  یناھج -  رگهطلس  یاھتردق  نیمھ  ینعی  یرابکتـسا -  یاھتردق  هک  ماهدرک  ضرع  اھراب 

نیا اب  بالقنا و  نیا  اب  اھنیا  هک  همھ  نیا  تسا  یھیدب  دنروآیم . نابز  رب  هک  تسین  ردق  نآ  ناشیعقاو  تردق  درذگیم . ندناسرت  زا  ناشراک  یهدـمع  دـنناشکیم ، شدوخ 

، ملاع یاھتـسینویھص  اکیرما و  نارگهطلـس  هک  تسین  لیلد  دوخ  نیا  ایآ  دنامیمن . هنوگنیا  درکیمن و  دـشر  روطنیا  بالقنا  نیا  نونکات  دنتـشاد ، تردـق  رگا  دـندب ، روشک 

یـسک هچ  دوشن . بوعرم  هک  دشاب  یـسک  دیاب  هدنیامن  دنربیم . شیپ  ندرک  بوعرم  دیدھت و  هار  زا  ار  ناشراک  یهدـمع  اھنیا  دـنرادن !؟ تردـق  دـننکیم ، اعدا  هک  نانچنآ 

بوعرم هک  ار  یناسک  یهدنز  یهنومن  کی  ام  دوشیمن . بوعرم  سکچـیھ  زا  دوب ، لکوتم  ادـخ  هب  ناسنا  یتقو  دـشاب . یکتم  ادـخ  هب  شلد  هک  یمدآ  دوشیمن ؟ بوعرم 

، هتخابکاپ نموم و  ناناوج  نیا  میدرک . هظحالم  تسایـس  یاھنادیم  رد  گنج و  نادیم  رد  ار  رگید  یهنومن  نارازھ  و  هر - )  ) ماما ینعی  میدـید -  نامدوخ  نامز  رد  دـنوشیمن 

هشوگ رد  لیکولا .» معن  انبسح هللا و  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق  نیذلا  : » دندیسرتن ادخ  ریغ  سک  چیھ  زا  دندیسرت ؛ ادخ  زا 

هکنیا یارب  دننک ؛ نانچ  تسانب  دننک ؛ نینچ  تسانب  دننزب ؛ هبرض  تسانب  دننکیم ؛ هئطوت  امش  هیلع  دنتفگیم : اھنیا  هب  بترم  نمـشد ، لماوع  اھویدار و  دارفا و  رانک ، و 

نانیمطا وا  هب  میراد و  دامتعا  ادـخ  هب  اـم  تسا ؛ یفاـک  ار  اـم  ادـخ  ١ ؛) «) لیکولامعن هللاانبـسح و  : » دـنتفگ دـش ؛ رتشیب  ناشنامیا  هن . دـنتفگ  اھنیا  اما  دـنناسرتب ؛ ار  اھنیا 

هک یناسک  نآ  تسا . هنوگنیا  دنک ، اکتا  ادـخ  هب  یـسک  یتقو  هلب ؛ ( ٢ «.) وس مھـسسمی  مل  لضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناف  : » دـیامرفیم لاعتم  یادـخ  تقو  نآ  مینکیم .

کاخ زا  بجو  کی  دنناوتب  هکنیا  یارب  دنداد  مھ  تسد  هب  تسد  ملاع ، حلسم  یاھتردق  مامت  میوگیم . هچ  نم  هک  دننادیم  دندوب ، اھهنحص  نآ  رد  دندید و  ار  گنج  نارود 

دنکیم و کمک  ادخ  دنتـسناوتن . اذل  داتـسیا ؛ ناشلباقم  رد  تلم  نیا  دنتـسناوتن . اما  دمآ ؛ بقع  رتمولیک  دنچ  هطقن  نیا  زا  ناریا  زرم  دنیوگب  دـنناوتب  دـنریگب ؛ ار  روشک  نیا 

مدآ رفن  کی  نیا  دوشیم -  بوعرم  تسا و  هتسشن  شدوخ  یهناخ  رد  ناسنا  تقو  کی  الاح  تسا . یدب  یلیخ  تفـص  ندش ، بوعرم  دنک . ادیپ  هبلغ  نمـشد  دراذگیمن 

تـسد زا  ینعی  وا ، ندش  بوعرم  تسالیواو ! دش ، بوعرم  رگا  وا  تسا -  تلود  رد  تسا ، سلجم  رد  تسا -  هتـسشن  یتیلووسم  دنـسم  رد  ناسنا  تقو  کی  اما  تسا - 

. دوش بوعرم  دیابن  هدنیامن  تلم ! نیا  تاناکما  زا  یرایسب  نداد 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

، ناھج یهمھ  رد  یمالسا  یرادیب  رد  یساسا  شقن  ملس ، وهلآوهیلعهللایلص  مرکا  ربمایپ  رابت  زا  هنازرف  یدرم  ینیمخ ، ماما  یربھر  هب  ناریا  رد  یمالسا  بالقنا  یزوریپ 

تازرابم تیناقح  تلاـصا و  زا  یرگید  ناـشن  ناـنبل ، بونج  رد  مالـسا  نانمـشد  اـب  ربارباـن  رھاـظ  هب  ییوراـیور  رد  ناناملـسم  یزوریپ  تشاد . هقطنم  یاـھروشک  رد  هژیوهب 

. تسا یمتح  اھنآ  یزوریپ  دنیامن ، هدھاجم  ادخ  یارب  دننک و  دامتعا  دنوادخ  یهدعو  هب  ناناملسم  رگا  هکنیا  رب  تسا  یدیکات  یمالسا و 

یروھمج  / ١٣٨٠/٠٣/١٩ تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  روشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

یئاناوت و و  تسا ، تلم  حالـص  وا و  یاضر  بجوم  هچنآ  هب  لمع  رد  ار  نالوئـسم  قیفوت  هادـف  یحور  هللاهیقب  ترـضح  تاھجوت  هب  دـیما  یھلا و  تمحر  لضف و  هب  داـمتعا  اـب 

. میامنیم تلاسم  لجوزع  دنوادخ  زا  یولع ، راتفر  هب  ندش  کیدزن  یعامتجا و  تلادع  نیمات  رد  ار  نانآ  مزع 

نمھب  / ١٣٨٠/١١/٢٣ ییامیپھار ٢٢  تبسانم  هب  مایپ 

ادـخ و هب  هیکت  اـب  تداعـس  تفرـشیپ و  یهلق  هب  ندیـسر  یارب  تسا و  هتفرگ  ار  دوـخ  میمـصت  هتخانـش و  ار  دوـخ  هار  تلم ، نیا  هک  دـننادب  ناریا  تلم  نانمـشد  ناتـسود و 

هادـف اـنحاورا  هللاهیقب  ترـضح  یاـعد  تلم و  نیا  راـی  یھلا  قـیفوت  کـمک و  . تشاد دـھاوخرب  هار  رـس  زا  ار  یعناـم  رھ  تسا  هدیـشخب  وا  هب  دـنوادخ  هـک  یتردـق  هـب  داـمتعا 

. داب نانآ  نابیتشپ 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دنتـشاذگن ینعی  تاناکما -  یهمھ  زا  یهدافتـسا  ادـخ ، هب  لکوت  نامیا ، زا  هتـساخرب  یهدارا  ینیبنشور ، ریبدـت ، اب  سدـقملاتیب  تاـیلمع  رد  اـم  حلـسم  یاـھورین  یتقو 

دازآ ار  رھـشمرخ  دنناوتب  اھنیا  درکیمن  رواب  ایند  رد  سک  چـیھ  دـندرک ، عورـش  ار  ناشتکرح  لاعتم  یادـخ  هب  دامتعا  دوخ و  یورین  هب  هیکت  اب  و  دورب -  ردـھ  تاناکما  زا  یئزج 

هاگن نآ  هب  دیدرت  مشچ  اب  دننک -  شخپ  ار  ربخ  نیا  دـندوبن  رـضاح  ایند  یاھیرازگربخ  زور  ود  یکی  ات  میاهتفرگ ، سپ  ار  رھـشمرخ  میدرک  مالعا  ام  یتقو  دنتـسناوت . اما  دـننک ؛

« ادخ هب  دامتعا   » 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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. دننک ناعذا  یزوریپ  نیا  هب  دندش  روبجم  همھ  مھ  رخآ  داتفا و  قافتا  نیا  اما  دندرکیم - 

(ع)  / ١٣٨١/٠٨/٠٧ یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

یاھناسنا دوخ ، زا  دیروآ . روھظ  یهصنم  هب  ار  دوخ  یاھدادعتـسا  دینک . هیکت  تسامـش ، دوجو  رد  هک  یاهدادادخ  یتاذ  یورین  هب  دینک . دامتعا  لکوت و  ادـخ  هب  زیزع ! ناناوج 

یاھهعومجم دینک . تیوقت  دوخ  دوجو  رد  ار  یربھر  رـصنع  تمدخ ، یگدنز و  طیحم  رد  دننکیم . راختفا  اھنآ  هب  تلم  نیا  حلـسم و  یاھورین  هک  دـیزاسب  یدنمتفارـش  الاو و 

. تسامش اب  مھ  ادخ  دینک ؛ تیادھ  یھلا  میقتسم  طارص  هب  دوخ  نابز  لمع و  اب  ار  دوخ  نارشاعم  ناتسود و  نامرف و  ریز  راوجمھ و 

ملق  / ١٣٨١/١١/٠٨ نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هار رد  تدھاجم  قح و  هب  دامتعا  ادخ و  هب  دامتعا  لکوت ، دیحوت ، حور  زا  عیسو ، یھاگ  ناھنپ و  کیراب و  یھاگ  نایرج  کی  هک  دید  دھاوخ  دنک ، هاگن  همانھاش  هب  یسک  رگا 

دیاب ار  اھنیا  هک  دنتسھ  هتسجرب  یلیخ  همانھاش  یاھتیصخش  زا  یضعب  اصوصخم  دیمھف . دید و  درک ، جارختسا  دوشیم  ار  نیا  تسا . یراج  همانھاش  رـساترس  رد  قح 

زرابم هاوخنید  رویغ  یھللابزح  کی  همانھاش  گنھرف  رد  تسام ! دوخ  زورما  یاھ  یھللابزح  هچب  نیا  لثم  رایدنفسا »  » هک متفگ  تقو  کی  نم  درک . جارختسا  تخانش و 

. دراد دوجو 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یـسک نآ  هرـصنی ؛» نم  نرـصنیلو هللا  : » هک تسا  نیا  یھلا  یهدعو  تسا . یھلا  یهدعو  هب  دامتعا  ادخ و  هب  نامیا  دنکیم ، رادیاپ  نمـشد ، یهئطوت  لباقم  رد  ار  ام  هچنآ 

ار وا  تشاذگ و  دھاوخن  اھنت  ار  وا  لاعتم  یادخ  دروایب ، نادیم  هب  حالـص  حالف و  حاجن و  هار  رد  ار  دوخ  یاھورین  یھلا  روتـسد  قبط  هک  یـسک  نآ  دنک ؛ ترـصن  ار  ادـخ  نید  هک 

. دھدیم ناشن  ار  نیمھ  مھ  ام  یهبرجت  درک . دھاوخ  زوریپ  قفوم و 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

نا و  : » دیامرفیم و  نونسحم » مھ  نیذلا  اوقتا و  نیذلا  عم  نا هللا  : » دیامرفیم و  افیعـض » ناک  ناطیـشلا  دیک  نا  : » دیامرفیم هک  میدرک  هبرجت  لمع  رد  ار  نآرق  نخـس  ام 

«. ریدقل مھرصن  یلع  هللا 

مزع اب  تسا ، هدرک  میـسرت  میظع  ینیمخ  ماـما  هک  ار  یھار  یھلا ، هدـعو  هب  نوزفازور  داـمتعا  اـب  مینیبیم و  نشور  مالـسا ، ناـھج  دوخ و  تلم  ربارب  رد  ار  هدـنیآ  قفا  اـم 

. نیقتملا هبقاعلا  و  میھدیم . همادا  خسار 

شترا  / ١٣٨٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بتکم رد  هک  تسا  نیا  طوطخ  نیا  زا  یکی  منکیم . نایب  اجنیا  رد  ار  بتکم  نیا  یهتسجرب  طوطخ  زا  طخ  دنچ  زورما  نم  تسا . ییاھصخاش  یاراد  ماما  یـسایس  بتکم 

هک ماما  قالخا . تسایـس و  نافرع ، تسایـس و  تسین ؛ ادـج  تسایـس  زا  تیونعم  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  تسا . هدـینت  مھ  رد  تسایـس  اب  تیونعم  ماما ، یـسایس 

. دوب وا  تیونعم  ماما ، راتفر  رد  یلصا  نوناک  یسایس ، تازرابم  رد  یتح  درکیم ؛ لابند  ار  نیمھ  تشاد و  مھ  اب  ار  تیونعم  تسایس و  دوب ، دوخ  یسایس  بتکم  مسجت 

تـسنادیم تشاد و  دامتعا  وا  ینیوکت  یهدارا  هب  داقتعا و  راگدرورپ  یعیرـشت  یهدارا  هب  ماما  دزیم . رود  تیونعم  ادخ و  روحم  لوح  ماما  عضاوم  یهمھ  اھراتفر و  یهمھ 

ازیزع ناک هللا  ضرالا و  تاوامـسلا و  دونج  و  : » هک دوب  دـقتعم  وا  تسوا . راگ  کمک  شنیرفآ  یاھتنـس  نیناوق و  دـنکیم ، تکرح  یھلا  تعیرـش  ققحت  هار  رد  هک  یـسک 

تیادھ یانبم  رب  تلم ، روشک و  تداعس  یارب  ماما  تکرح  دروآیم . رامشهب  دوخ  تکرح  یامنھار  مئالع  تسنادیم و  دوخ  تکرح  رتسب  ار  تعیرش  نیناوق  ماما  امیکح .»

. دناسریم دوخ  ینامرآ  گرزب  یاھفدھ  هب  ار  وا  دمآیم و  باسحهب  تداعس  دیلک  ماما  یارب  یھلا » فیلکت   » اذل دوب ؛ یمالسا  تعیرش 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

بتکم رد  هک  تسا  نیا  طوطخ  نیا  زا  یکی  منکیم . نایب  اجنیا  رد  ار  بتکم  نیا  یهتسجرب  طوطخ  زا  طخ  دنچ  زورما  نم  تسا . ییاھصخاش  یاراد  ماما  یـسایس  بتکم 

هک ماما  قالخا . تسایـس و  نافرع ، تسایـس و  تسین ؛ ادـج  تسایـس  زا  تیونعم  ماما ، یـسایس  بتکم  رد  تسا . هدـینت  مھ  رد  تسایـس  اب  تیونعم  ماما ، یـسایس 

. دوب وا  تیونعم  ماما ، راتفر  رد  یلصا  نوناک  یسایس ، تازرابم  رد  یتح  درکیم ؛ لابند  ار  نیمھ  تشاد و  مھ  اب  ار  تیونعم  تسایس و  دوب ، دوخ  یسایس  بتکم  مسجت 

تـسنادیم تشاد و  دامتعا  وا  ینیوکت  یهدارا  هب  داقتعا و  راگدرورپ  یعیرـشت  یهدارا  هب  ماما  دزیم . رود  تیونعم  ادخ و  روحم  لوح  ماما  عضاوم  یهمھ  اھراتفر و  یهمھ 

ازیزع ناک هللا  ضرالا و  تاوامـسلا و  دونج  و  : » هک دوب  دـقتعم  وا  تسوا . راگ  کمک  شنیرفآ  یاھتنـس  نیناوق و  دـنکیم ، تکرح  یھلا  تعیرـش  ققحت  هار  رد  هک  یـسک 

تیادھ یانبم  رب  تلم ، روشک و  تداعس  یارب  ماما  تکرح  دروآیم . رامشهب  دوخ  تکرح  یامنھار  مئالع  تسنادیم و  دوخ  تکرح  رتسب  ار  تعیرش  نیناوق  ماما  امیکح .»

. دناسریم دوخ  ینامرآ  گرزب  یاھفدھ  هب  ار  وا  دمآیم و  باسحهب  تداعس  دیلک  ماما  یارب  یھلا » فیلکت   » اذل دوب ؛ یمالسا  تعیرش 

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

نیا اب  رکف ، نیا  اـب  تین ، نیا  اـب  زیزع  یاـھناوج  امـش  دـنروشک و  حلـسم  یاـھورین  دراد ، عاـفد  یهنیمز  رد  ار  تیروماـم  نیرتیلـصا  تیلووسم و  نیلوا  هک  ییهعومجم  نآ 

نآ ینامرآ  حوطـس  هب  ار  ناتدوخ  نامزاس  دـیھاوخیم  هک  دـینک  زاـغآ  ار  ناـتتیرومام  دـیوشب و  زاـین  دروم  یاھتمـسق  اـھناگی و  اھهاگتـسد و  اـھشخب و  دراو  ساـسحا 

امـش رد  زورما  هک  ییافـص  ینمادـکاپ و  ظفح  یتمدـخ ، صلاخ  یهزیگنا  یروآون ، راکتبا ، دـینک . افیا  زیزع  گرزب و  تلم  نیا  عافد  تردـق  رد  ار  دوخ  مھـس  دـیناوتب  ات  دـیناسرب 

یورین هب  دامتعا  لاعتم و  دنوادخ  زا  نتـساوخ  قیفوت  ادخ ، هب  دامتعا  ادـخ ، هب  لکوت  طباوض ، نیا  تیاعر  حلـسم و  یاھورین  یاھهطباض  رد  تقد  تسھ ، هللادـمحب  اھناوج 

رد درک . دنھاوخ  دشر  ییاھتیصخش  درک و  دھاوخ  زورب  ییاھدادعتسا  تسامش ، یور  شیپ  هک  ییهدرتسگ  نادیم  نیا  رد  تسامـش . تیقفوم  یاھزمر  اھنیا  دوخ ؛ یتاذ 

. تشاد دنھاوخ  نامزاس  نیا  تفرشیپ  رد  ناریا و  یمالسا  یروھمج  شترا  رد  یگرزب  تاریثات  هک  دوب  دنھاوخ  یناسک  نامگیب  امش  نایم 

(ع)  / ٠٧/٠۶/١٣٨۴ یلع ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

نیا اب  رکف ، نیا  اـب  تین ، نیا  اـب  زیزع  یاـھناوج  امـش  دـنروشک و  حلـسم  یاـھورین  دراد ، عاـفد  یهنیمز  رد  ار  تیروماـم  نیرتیلـصا  تیلووسم و  نیلوا  هک  ییهعومجم  نآ 

نآ ینامرآ  حوطـس  هب  ار  ناتدوخ  نامزاس  دـیھاوخیم  هک  دـینک  زاـغآ  ار  ناـتتیرومام  دـیوشب و  زاـین  دروم  یاھتمـسق  اـھناگی و  اھهاگتـسد و  اـھشخب و  دراو  ساـسحا 

امـش رد  زورما  هک  ییافـص  ینمادـکاپ و  ظفح  یتمدـخ ، صلاخ  یهزیگنا  یروآون ، راکتبا ، دـینک . افیا  زیزع  گرزب و  تلم  نیا  عافد  تردـق  رد  ار  دوخ  مھـس  دـیناوتب  ات  دـیناسرب 

یورین هب  دامتعا  لاعتم و  دنوادخ  زا  نتـساوخ  قیفوت  ادخ ، هب  دامتعا  ادـخ ، هب  لکوت  طباوض ، نیا  تیاعر  حلـسم و  یاھورین  یاھهطباض  رد  تقد  تسھ ، هللادـمحب  اھناوج 

رد درک . دنھاوخ  دشر  ییاھتیصخش  درک و  دھاوخ  زورب  ییاھدادعتسا  تسامش ، یور  شیپ  هک  ییهدرتسگ  نادیم  نیا  رد  تسامـش . تیقفوم  یاھزمر  اھنیا  دوخ ؛ یتاذ 

. تشاد دنھاوخ  نامزاس  نیا  تفرشیپ  رد  ناریا و  یمالسا  یروھمج  شترا  رد  یگرزب  تاریثات  هک  دوب  دنھاوخ  یناسک  نامگیب  امش  نایم 

ع)  / ٠٩/٠٧/١٣٨۴  ) قداص ماما  ترضح  تداھش  زورلاس  رد  نایجیسب  زا  رفن  نارازھ  رادید  رد  تانایب 

ساسح نیمھ  ندش ، رادیب  نیمھ  درک . دیھاوخ  نیمـضت  رتشیب -  ای  لاس  تسیود  لاس ، دص  ار -  روشک  نیا  یهدنیآ  دیدرک ، لمع  بوخ  رگا  هک  دـیتسھ  یلـسن  نآ  امش 

« ادخ هب  دامتعا   » 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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رگا تسا . گنھرف  کی  نیا  تسا ؛ جیـسب  یلـصا  یهراوق  یھلا ، کمک  هب  دامتعا  یھلا و  تیادـھ  هب  هیکت  نیمھ  دـیما ، نیمھ  نامیا ، نیمھ  نتـشاد ، هزیگنا  نیمھ  ندوب ،

ناشتـسد دننک ؛ کمک  نیا  تفایرد  یهدامآ  ار  ناشدوخ  هک  یطرـش  هب  تسا ؛ قیالخ  یهمھ  هب  قلعتم  یھلا  کمک  درک . دھاوخ  کمک  لاعتم  یادخ  مینک ، تکرح  روطنیا 

. تسا همھ  رایتخا  رد  نیا ، دننک ؛ هدافتسا  هویم  نیا  زا  دننک و  تمھ  دنوش ، دنلب  اج  زا  دننیچب ؛ ار  هویم  نیا  دننک و  زارد  ار 

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

! ناملسم نارھاوخ  ناردارب و 

ینغ و یهیام  اب  جح  یهضیرف  و  تسا ، یمالـسا  داحتا  میکحت  نآرق و  یمتح  یهدعو  هب  دامتعا  دنوادخ و  هب  لکوت  یمالـسا ، تما  گرزب  یاھفدـھ  یهمھ  یهدننکنیمـضت 

زا لـمع  لوـق و  رد  تئارب  و  دـشاب . ریگارف  تضھن  نیا  شرپ  یوکـس  زاـغآ و  یهطقن  دـناوتیم  نآ ، کـسانم  رد  ناناملـسم  مـیظع  مکارتـم و  عاـمتجا  اـب  و  هللارکذ »  » زاـسراک

. ددرگ هار  نیا  رد  ماگ  نیتسخن  لمع و  یوگلا  هضیرف ، نیا  رد  رابکتسا  رفک و  نارادمدرس 

ناگربخ  / ١٢/٠١/١٣٨۵ سلجم  هرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

. هللااشنا تسا ، یعطق  یمالسا  ماظن  یاھنامرآ  ققحت  تروص  نیا  رد  تسا و  یھلا  یهدعو  هب  دامتعا  هلصوحرپ و  شالت  هملک و  تدحو  هدنیآ ، یاھتیقفوم  مھم  طرش 

١٣٨٧/٠۴/٢۶ /  ( مالسلاهیلع  ) یلع ترضح  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب میـسریم  اجنیا  مینک ؛ مکحم  ادـخ  اب  ار  نامدوخ  لد  یهطبار  میـشاب و  هتـشاد  داـمتعا  یھلا  کـمک  هب  اـم  هک  تسا  نیا  لوا  مدـق  مینک ، ارجا  ار  تلادـع  نیا  میھاوخب  رگا 

ار و نابعـش  هام  ار ، بجر  هام  نیا  ار -  تدابع  مایا  نیا  تسا . یلا هللا  لسوت  عرـضت و  تدابع و  راـھب  بجر ، هاـم  اـب . لـسوت  تاـجانم و  عرـضت ، تداـبع ، اـعد ، یهلئـسم 

. تفرگ دیابن  مک  تسد  ار -  ناضمر  هام  رتالاب ،

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ناملـسم ار  رفن  لھچ  یـس ، دوب  هتـسناوت  ربمغیپ  دوب -  یفخم  دوب ، یناھنپ  توعد  هک  رتشیب -  ای  لاـس  هس  تشذـگ  اـب  هک  ینآ  زا  دـعب  تثعب ، لوا  یهلحرم  رد  هک  یتقو 

. نک ینلع  ار  راک  ریگب و  تسد  هب  ار  مچرپ  نادیم ، یوت  ورب  نک ، ینلع  نیزھتـسملا ؛» کانیفک  انا  نیکرـشملا . نع  ضرعا  رموت و  امب  عدصاف  : » هک دمآ  یھلا  رما  دعب  دنکب ،

نآ عیمطت  دندرک ، هک  یراک  نیلوا  دندیزرل . دندیـسرت و  دوخ  هب  هعماج  نآ  نادنمروز  نادنمرز و  شیرق و  دیدانـص  ناگرزب و  دیاهدینـش . هک  یئایاضق  نادیم و  طسو  دـمآ  ربمغیپ 

وا هب  ردقنآ  دھاوخیم ، تورث  رگا  میھدیم ؛ وا  هب  ار  نامدوخ  قلطم  تسایر  ام  دـھاوخیم ، تسایر  رگا  وت  یهدازردارب  نیا  هک  دـنتفگ  بلاطیبا  بانج  شیپ  دـندمآ  دوب . راوگرزب 

، دـنزیم هک  یئاھفرح  نیا  زا  دـیئوگب  مینکیم . باختنا  نامدوخ  هاشداپ  ناونع  هب  ار  وا  ام  دـنک ، یھاشداپ  تسا  لـیام  رگا  دوشب ؛ رتدـنمتورث  اـم  یهمھ  زا  هک  میھدـیم  تورث 

، درک تحیـصن  دـیاش  دـنداد ؛ ار  ماغیپ  نیا  هکم  ناگرزب  تفگ  دـمآ و  ربمغیپ  شیپ  دوب ، کانمیب  اھنآ  یهئطوت  زا  دیـسرتیم و  ربمغیپ  ناج  رب  هک  بلاـطیبا  باـنج  درادرب . تسد 

ینیمی و یف  سمشلا  اوعضو  ول  هللاو  مع ! ای  : » دومرف ربمغیپ  تسین . مزال  ارچ ؛ رگید  هزادنا  نیا  هب  یگداتسیا  نیا  دیئایب ؛ هاتوک  یاهدرخ  کی  مھ  امش  الاح  هک  درک  هیـصوت 

نم پچ  تسد  رد  ار  هام  دـنراذگب ، نم  تسار  تسد  رد  ار  دیـشروخ  رگا  ناجومع ! هیف ؛» امب  بھذـی  وا  هرھظا هللا  یتح  هلعفا  رمالا ال  اذـھ  نع  ضرعال  یلامـش  یف  رمقلا 

. میورب نیب  زا  ام  یهمھ  ای  دنک  زوریپ  ار  ام  ادخ  ای  یتقو  ات  منکیمن ؛ ار  راک  نیا  ادخ  هب  دنگوس  مشکب ، تسد  فدھ  نیا  زا  نم  هکنیا  یارب  دنراذگب ،

، دـید هک  یتقو  ار  تماقتـسا  نیا  نامیا ، نیا  بلاـطوبا  دـش . دـنلب  اـج  زا  دـش و  کـشا  زیربل  ربمغیپ  کراـبم  مشچ  عمدـلا ؛» نم  هاـنیع  تقرورغا  مث   » هک دراد  تیاور  رد  دـعب 

اب ار  وت  نم  ادـخ  هب  دـنگوس  یـشب ؛» کنملـسا  هللاو ال  . » نک لابند  ار  تفدـھ  نکب ؛ یھاوخیم  هک  یراکرھ  ورب  تببحا ؛» ام  لـق  بھذا و  یخا  نباـی  : » تفگ دـش و  بلقنم 

، فدھ هب  یدنبیاپ  نیا  دـنکیم . مکحتـسم  بلاطوبا  رد  ار  تماقتـسا  یهشیر  ربمغیپ ، زا  تماقتـسا  نیا  دـنیرفآیم . یگداتـسیا  یگداتـسیا ، نیا  منکیمن . ضوع  زیچ  چـیھ 

یگداتـسیا هار ، نیا  ندرک  فقوتم  لباقم  رد  دھدب  دھاوخیم  نمـشد  هک  یزایتما  هب  نتـسبن  لد  تسا ، نمـشد  تسد  رد  هک  هچنآ  رد  ندیزرون  عمط  نمـشد ، زا  ندیـسرتن 

نیمھ دندوبن . رتشیب  رفن  لھچ  یـس ، اذل  دروآیم . دوجو  هب  تسوا ، هب  قلعتم  فدـھ  نیا  هک  یئادـخ  هب  فدـھ و  هب  هار و  هب  دامتعا  دروآیم ، دوجو  هب  شمارآ  دـنیرفآیم ،

هچ لـالب  اـب  دـننکیم ، هچ  راـمع  اـب  هک  دـندیدیم  هکم  رد  زور  هب  زور  دـندش . داـیز  زور  هب  زور  دنداتـسیا و  اـھیراوشد  همھ  نآ  تالکـشم ، هـمھ  نآ  لـباقم  رد  رفن  لـھچ  یس ،

. تسا یروجنیا  قح  تفرـشیپ  دندروآیم . نامیا  لاح  نیع  رد  دندیدیم ، ار  اھنیا  دنوشیم ؛ دیھـش  دـنریگیم و  رارق  هجنکـش  ریز  روج  هچ  رـسای  هیمـس و  دوشیم ، یاهلماعم 

رد قح ، وریپ  قح ، بحاص  هک  دوریم  شیپ  یتقو  نآ  قح  دوریمن . شیپ  قح  ندز ، هنیـس  نآ  یاپ  ندرک و  دـنلب  ار  قح  مچرپ  ناما  نما و  تلاح  رد  شیاـسآ ، تلاـح  رد  اـفرص 

دھدب ناشن  ماکحتسا  تماقتسا و  دوخ  زا  قح  تفرشیپ  هار 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

نمـشد کیرحت  مینیبیم  یتقو  تسا ، خسار  ناممزع  مینیبیم  یتقو  مینکیم . هدـھاشم  ار  یھلا  تمحر  مینکیم ، هاگن  ناممدرم  لد  هب  مینکیم ، هاگن  نامدوخ  لد  هب  ام 

نیا یهمھ  رـس  تشپ  لاعتم  یادـخ  تسا ؛ یھلا  تمحر  میمھفیم  دـنکیمن ، نیبشوخ  شوخلد و  وا  هب  ار  ام  وا  یهدـعو  دـناسرتیمن ، ار  اـم  وا  مخا  دـنکیمن ، کرحتم  ار  اـم 

«. کتوق لضفب  نوفتکملا  یفتکی  امنا  مھللا  . » دـنکیم تیادـھ  دراد  دربیم ؛ شیپ  هب  ار  وا  دراد  تسا و  ماظن  نیا  تشپ  یھلا  دـنمتردق  تسد  تسا ؛ یدام  یرھاظ و  لماوع 

یهمھ هدـمآ : هیلع - ) مالـس هللا   ) داجـس ماما  یاـھاعد  دـینک ؛ ادـیپ  سنا  هیداجـس  یهفیحـص  اـب  هک  ار  امـش  یهمھ  منکیم  هیـصوت  نم  هیداجـس -  یهفیحـص  یاـعد  رد 

نوطعملا یطعی  امنا  انفکا و  هلا و  دمحم و  یلع  لصف  . » دنتـسھ وت  تردق  تشم  رد  دنتـسھ ؛ وت  تردـق  راوخهزیر  دـنراد ، یایتاذ  افتکا  دـنراد ، یتردـق  ایند  رد  هک  یناسک 

یمرگتـشپ یھلا ، تیافک  هب  افتکا  ادخ ، هب  دامتعا  اندھا .» هلا و  دمحم و  یلع  لصف  کھجو  رونب  نودتھملا  یدتھی  امنا  انطعا و  هلا و  دمحم و  یلع  لصف  کتدـج  لضف  نم 

رگا دناینـس ، رگا  تسا ، ناتـسدرک  رگا  مینیبیم . ار  نیمھ  نیع  مینکیم ، هاـگن  هک  مھ  ناـمدوخ  مدرم  هب  دوـش . دـیماان  ناـسنا  دراذـگیم  رگم  ادـخ ، تیادـھ  تـمحر و  هـب 

. تسا هدرک  صرق  لاعتم  یادخ  ار  اھلد  تسادیپ ؛ یھلا  تمحر  یهناشن  مدرم  لد  قامعا  رد  دنیبیم  ناسنا  دنایزاریش ، رگا  دنایناھفصا ، رگا  دناهعیش ، رگا  دنچولب ،

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

نمـشد کیرحت  مینیبیم  یتقو  تسا ، خسار  ناممزع  مینیبیم  یتقو  مینکیم . هدـھاشم  ار  یھلا  تمحر  مینکیم ، هاگن  ناممدرم  لد  هب  مینکیم ، هاگن  نامدوخ  لد  هب  ام 

نیا یهمھ  رـس  تشپ  لاعتم  یادـخ  تسا ؛ یھلا  تمحر  میمھفیم  دـنکیمن ، نیبشوخ  شوخلد و  وا  هب  ار  ام  وا  یهدـعو  دـناسرتیمن ، ار  اـم  وا  مخا  دـنکیمن ، کرحتم  ار  اـم 

«. کتوق لضفب  نوفتکملا  یفتکی  امنا  مھللا  . » دـنکیم تیادـھ  دراد  دربیم ؛ شیپ  هب  ار  وا  دراد  تسا و  ماظن  نیا  تشپ  یھلا  دـنمتردق  تسد  تسا ؛ یدام  یرھاظ و  لماوع 

یهمھ هدـمآ : هیلع - ) مالـس هللا   ) داجـس ماما  یاـھاعد  دـینک ؛ ادـیپ  سنا  هیداجـس  یهفیحـص  اـب  هک  ار  امـش  یهمھ  منکیم  هیـصوت  نم  هیداجـس -  یهفیحـص  یاـعد  رد 

نوطعملا یطعی  امنا  انفکا و  هلا و  دمحم و  یلع  لصف  . » دنتـسھ وت  تردق  تشم  رد  دنتـسھ ؛ وت  تردـق  راوخهزیر  دـنراد ، یایتاذ  افتکا  دـنراد ، یتردـق  ایند  رد  هک  یناسک 

، یھلا تیاـفک  هب  اـفتکا  ادـخ ، هب  داـمتعا  ( ١ «.) اندـھا هلا و  دـمحم و  یلع  لـصف  کـھجو  رونب  نودـتھملا  یدـتھی  اـمنا  اـنطعا و  هلا و  دـمحم و  یلع  لـصف  کتدـج  لـضف  نم 

. مینیبیم ار  نیمھ  نیع  مینکیم ، هاگن  هک  مھ  نامدوخ  مدرم  هب  دوش . دیماان  ناسنا  دراذگیم  رگم  ادخ ، تیادھ  تمحر و  هب  یمرگتشپ 

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

یھلا یهنیکـس  شمارآ و  زا  رادروخرب  ناتحور  دـشاب ، داش  هللااشنا  ناتلد  الوا  هک  تسا  نیا  هب  مھ  ندوب  کرابم  دـشاب . کرابم  دایعا  نیا  اھامـش  یهمھ  رب  هک  هللااـشنا 

یارب ار  اھنیا  مینک  یعـس  تسا . کرابم  امـش  یارب  لماک  روط  هب  دـیع  دـش ، اھنیا  رگا  دـشاب . لاعتم  یادـخ  هب  لکوت  ادـخ و  هب  دامتعا  زا  راشرـس  ناتدوجو  یهمھ  دـشاب ،

« ادخ هب  دامتعا   » 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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. مینک رتشیب  زور  هب  زور  نامدوخ  دوجو  رد  مھ  ار  ادخ  هب  دامتعا  مینک ، رادروخرب  یھلا  یهنیکس  زا  ار  نامیاھناج  مینک ، داش  ار  نامیاھلد  مینیبب ؛ کرادت  نامدوخ 

رایسب هک  دنکیم  هدعو  ام  هب  وا  میراد ، وا  تسد  یراک  میھاوخیم ، وا  زا  یـضرق  مینکیم ؛ دامتعا  میاهدیدن ، وا  زا  یدب  راک  هک  یمدآ  یوس  زا  یلومعم  فراعتم  لوق  کی  هب  ام 

نکمم تسین ؛ شیب  یناسنا  کی  وا  هک  یلاح  رد  مینکیم ، مھارف  ار  راک  تامدقم  میتفایم  هار  مینکیم ، دامتعا  الومعم  ام  مھدیم . ماجنا  امـش  یارب  ار  راک  نیا  نم  بوخ ،

زا دنکب ، کمک  ام  هب  تساوخیم  وا  یهلیـسو  هب  هک  یناکما  نآ  تسا  نکمم  دنک ، شومارف  تسا  نکمم  دـنزب ، ار  وا  یار  دـیایب  یـسک  تسا  نکمم  دوشب ، نامیـشپ  تسا 

، ترـصن یهدـعو  نینموم ؛ هب  تسا  هدرک  هدـعو  ردـقچ  لاعتم  یادـخ  بوخ ، مینکیم . دامتعا  ام  نکیل  تسھ ، هدـعو  نیا  فلخت  لامتحا  روج  اھهد  ای  روج  هد  دورب ؛ شتـسد 

نیا هتبلا  هدرک . هدـعو  ام  هب  لاـعتم  یادـخ  همھ  نیا  اـیند ؛ روما  رد  کـمک  یهدـعو  تنایـص ، ظـفح و  یهدـعو  مکملعی هللا ،» اوقتا هللا و  و  « ؛ میلعت یهدـعو  تیادـھ ، یهدـعو 

طورـش نیا  هب  هک  یئاـھاج  هک  تسا  نیا  مھ  شلیلد  دـیآیم . رب  اـھام  تسد  زا  تسین ، یراوشد  طورـش  یلیخ  مھ  شطورـش  دراد ، یطورـش  تسین ؛ قلطم  اھهدـعو 

عورش یلیمحت  گنج  هک  یزور  نآ  دینادب ؛ دیدرکن ، کرد  ار  یلیمحت  گنج  نارود  هک  یئاھناوج  امش  یلیمحت . گنج  شاهنومن  درک ؛ کمک  ام  هب  لاعتم  یادخ  میدرک ، لمع 

یهدـع کـی  زج  تسا ؛ هدروختسکـش  ناریا  تسا و  زوریپ  گـنج  نیا  رد  مادـص  دـنتفگیم  عطاـق  روـط  هـب  ناـگبخن  یهـمھ  نارگلیلحت ، یهـمھ  نارظنبحاـص ، یهـمھ  دـش ،

یدیما یوسروک  یضعب  دایز ؛ ای  مک  الاح  دوب ؛ یدیما  ناشلد  رد  اھنآ  هن ، اھنآ  ثداوح -  هب  ماما  هاگن  دنتـشاد -  داقتعا  ینامیا  یمالـسا و  هاگن  هب  هک  یناسک  نآ  یدودعم ،

. دوب نشور  ناشلد  هن ، یضعب  دوب ،

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

رایسب هک  دنکیم  هدعو  ام  هب  وا  میراد ، وا  تسد  یراک  میھاوخیم ، وا  زا  یـضرق  مینکیم ؛ دامتعا  میاهدیدن ، وا  زا  یدب  راک  هک  یمدآ  یوس  زا  یلومعم  فراعتم  لوق  کی  هب  ام 

نکمم تسین ؛ شیب  یناسنا  کی  وا  هک  یلاح  رد  مینکیم ، مھارف  ار  راک  تامدقم  میتفایم  هار  مینکیم ، دامتعا  الومعم  ام  مھدیم . ماجنا  امـش  یارب  ار  راک  نیا  نم  بوخ ،

زا دنکب ، کمک  ام  هب  تساوخیم  وا  یهلیـسو  هب  هک  یناکما  نآ  تسا  نکمم  دنک ، شومارف  تسا  نکمم  دـنزب ، ار  وا  یار  دـیایب  یـسک  تسا  نکمم  دوشب ، نامیـشپ  تسا 

(١ ،) ترصن یهدعو  نینموم ؛ هب  تسا  هدرک  هدعو  ردقچ  لاعتم  یادخ  بوخ ، مینکیم . دامتعا  ام  نکیل  تسھ ، هدعو  نیا  فلخت  لامتحا  روج  اھهد  ای  روج  هد  دورب ؛ شتـسد 

نیا هتبلا  هدرک . هدعو  ام  هب  لاعتم  یادخ  همھ  نیا  ایند ؛ روما  رد  کمک  یهدعو  تنایص ، ظفح و  یهدعو  ( ٣ «،) مکملعی هللا اوقتا هللا و  و  « ؛ میلعت یهدعو  ( ٢ ،) تیادھ یهدعو 

طورـش نیا  هب  هک  یئاـھاج  هک  تسا  نیا  مھ  شلیلد  دـیآیم . رب  اـھام  تسد  زا  تسین ، یراوشد  طورـش  یلیخ  مھ  شطورـش  دراد ، یطورـش  تسین ؛ قلطم  اھهدـعو 

. یلیمحت گنج  شاهنومن  درک ؛ کمک  ام  هب  لاعتم  یادخ  میدرک ، لمع 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۵ سولاچ و  مدرم  یمومع  رادید  رد  تانایب 

یناسک نآ  هرـصنی ؛» نم  نرـصنیل هللا  و  : » تسا هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  تشاد . نظ  نسح  دیاب  لاعتم  یادخ  هب  درک ، دامتعا  دیاب  ادخ  هب  درک ، لکوت  دیاب  لاعتم  یادخ  هب 

، میباوخب هناخ  یهشوگ  میھدن ، ماجنا  مھ  یراک  میـشاب ، ادخ  نید  رادفرط  هلب ، دھدیم . ترـصن  ار  اھنآ  ادخ  دننک ، تکرح  یتقو  دـننکیم ، تکرح  ادـخ  نید  ترـصن  هار  رد  هک 

ات بالقنا  لوا  زا  هک  ینانچمھ  تسا ؛ یعطق  ترـصن  اما  دـشاب ، هتـشاد  مھ  هنیزھ  تسا  نکمم  ادـخ ، نید  ترـصن  یارب  مینکیم  تکرح  هک  یتقو  اـما  درادـن ؛ دوجو  یترـصن 

. تسا یھلا  ترصن  نیا  تسا ؛ هدش  زوریپ  ناریا  تلم  نوگانوگ ، یاھشلاچ  رد  زورما ،

ادھش  / ١٣٨٨/٠٨/١٢ یاھهداوناخ  نایوجشناد و  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

اب یزوریپ  دینادب  دنکن . رثا  اھنآ  راک  دنکن ، رثا  اھنآ  دیدھت  دنوشب ، ریقح  دنوشب ، کچوک  یدام  یاھتردق  نیا  یهمھ  ناتمشچ  لباقم  رد  هک  دھدیم  ار  هیحور  نیا  امش  هب  نید 

یاهراچ اھدیدھت ، یرابکتـسا و  تردق  زکارم  و  دنراد -  دوخ  یاج  هک  ناشیلخاد  یاھهلابند  الاح  هدننک -  دـیدھت  یاھتردـقربا  نیمھ  تسامـش . اب  یھلا  ترـصن  تسامش ،

و : » دـیامرفیم دـیکات  اب  ادـخ  هک  ینیا  دیـشاب . هتـشاد  نظ  نسح  دیـشاب ، هتـشاد  دامتعا  لاعتم  یادـخ  هب  دـنرادن . نامیااب  ردـتقم و  تلم  کی  لباقم  رد  ینیـشنبقع  زج 

یتسار نخس  نیا  درک ، دھاوخ  یرای  دننک ، یرای  ار  وا  فادھا  ار و  وا  نید  هک  ار  یناسک  نآ  لاعتم  یادخ  دیدرت  نودب  کشیب ، زیزع ؛» یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا 

شیپ یقالخا -  یزاسدوخ  مھ  یملع و  یزاسدوخ  مھ  یزاسدوخ -  اب  سفن ، بیذھت  اب  یفاک ، مزع  اب  رادتقا ، اب  دـینک . دامتعا  نیا  هب  تسا . یقداص  یهدـعو  نیا  تسا ،

. دشاب رادتقا  یهلق  رد  راختفا و  جوا  رد  امش  یاھتدھاجم  تکرب  هب  ناتروشک  هک  دید  دھاوخ  ار  یزور  هللااشنا  دیورب .

اوق  / ١٣٨٨/١١/٣٠ لک  هدنامرف  روضح  رد  شترا  یئایرد  یورین  ناگوان  هب  نارامج  نکشوان  قاحلا  مسارم 

درواتسد هتبلا  نیا  هک  دش -  هدوزفا  ناریا  یمالسا  یروھمج  شترا  یئایرد  ناگوان  هب  وانمزر  دنورف  کی  هکنیا  رطاخ  هب  طقف  هن  دوب ؛ یدنـسپلد  نیریـش و  زور  نم  یارب  زورما 

لکوت داـمتعا و  دـیما و  یهجیتن  حلـسم ، یاـھورین  زا  شخب  نیا  رد  اـم  دنمـشناد  دنمـشوھ و  ناـنکراک  اـم ، ناـناوج  هک  تھج  نیا  زا  رتشیب  هکلب  تسا -  یمھم  شزرااـب و 

ار و دوخ  ام  یناسنا  یورین  هک  تسا  نیا  راک  ساسا  تسا . نیا  راک  ساسا  درک ؛ دھاوخ  ممـصم  رگید  دـنلب  یاھماگ  نتـشادرب  رب  ار  اھنآ  نیا  دـندید و  مشچ  هب  ار  ناشدوخ 

تمظع و زا  دـنک و  دراو  لمع  یهصرع  هب  هتـشاذگ ، تعیدو  هب  وا  دوجو  رد  ورین  دادعتـسا و  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  دسانـشب ؛ ار  اـھنآ  دـنادب و  ردـق  ار  دوخ  یاـھیئاناوت 

. دسارھن اھراک  یگرزب 

یماظتنا  / ١٣٨٩/٠١/٢٢ یماظن و  دشرا  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یدراوم کی  رد  هک  یزیمآفراعت  مرن  برچ و  ظافلا  زا  ندروخن  بیرف  هب  خـسار ، مزع  هب  یگداتـسیا ، یئاناوت  تردـق و  هب  نامیا ، هب  تساھزیچ : نیا  هب  ماـظن  کـی  ماکحتـسا 

هک دراد  رارق  یناـسک  نآ  دوـلآبضغ  نشخ و  یهرھچ  مرن ، ظاـفلا  نیا  تشپ  رد  هـک  یلاـح  رد  دوـشیم ؛ هلداـبم  یـسایس  یاھناتـسب  هدـب و  زا  یرایـسب  رد  تـحار  یلیخ 

هب تبسن  فلتخم ، یاھروشک  هب  تبـسن  نارگید ، هب  تبـسن  هداتفا ؛ قافتا  اھراب  لاس  هد  دنچ  نیمھ  رد  نامدوخ ، نامز  رد  هللااشام  یلا  شیاھهنومن  دنراد . وس  یاھتین 

رواب ندرک ، تیوقت  دوخ  رد  ار  یگداتـسیا  تردـق  نتـشاد ، لاعتم  یادـخ  هب  دامتعا  نتـشاد ، سفن  هب  دامتعا  ندروخن ، بیرف  ندوب ، دنمـشوھ  میدـید . یدایز  دراوم  ام ؛ دوخ 

. درادیم هگن  ار  تلم  کی  هک  تساھنیا  درک ؛ یگداتسیا  دوب و  دنمتردق  ناوتیم  هکنیا  هب  نتشاد 

ع)  / ١٣٨٩/٠٣/٠٣  ) نیسح ماما  هاگشناد  ناگتخومآشناد  عمج  رد  تانایب 

کی ام  یهدنیآ  ام و  خیرات  یارب  ام و  یهمھ  یارب  تسا -  لاس ۶١  دادرخ  تشھبیدرا و  رد  سدقملاتیب »  » تایلمع جوا  یهطقن  عقاو  رد  هک  رھشمرخ -  حتف  زور  نم ! نازیزع 

لباق ریغ  یراکادف  تعاجش و  اب  زیگناربنیسحت و  روآتفگش و  یگنھامھ  کی  اب  هاپس ، شترا و  فکربناج  یاھورین  زور  نیا  رد  نوچ  تسا ؛ زومآتربع  زومآسرد و  یهنومن 

دوخ یهدع  هدع و  اب  هک  یناھج  یرابکتـسا  ماظن  یهرکیپ  رب  دش  دراو  تبرـض  نیا  هکلب  قارع ، شترا  رکیپ  رب  طقف  هن  دـننک ؛ دراو  یمیظع  یهبرـض  کی  دنتـسناوت  یفیـصوت 

. داتفا یلو  دتفیب ، یقافتا  نینچ  درکیمن  نامگ  سک  چیھ  دندوب . هتفرگ  رارق  ثعب  میژر  یگنج  نیشام  رس  تشپ 

رب میتساوخیم  زور  نآ  رگا  دوب . دوخ  یورین  هب  دامتعا  ادـخ و  هب  دامتعا  حور  نآ  لماوع ، نیرتیلـصا  نکیل  درمـش ؛ ار  یلماوع  ناوتیم  دوب ؟ هچ  نایم  نیا  رد  یلـصا  لـماع  نآ 

رد ام  ناگدـنمزر  ام ، نموم  نادرم  ام ، ناناوج  یلو  دـتفیب ؛ قافتا  تسا  نکمم  هثداح  نیا  هک  درکیمن  تواضق  سک  چـیھ  مینک ، رکف  فراـعتم  یلومعم و  تابـساحم  ساـسا 

ار گرزب  یهثداح  نیا  دندش و  نادیم  دراو  گرم  رطخ  زا  ندیسارھن  ندیسرتن و  تسد و  فک  رد  زیزع  ناج  نتشاذگ  اب  ادخ و  هب  لکوت  اب  نامیا ، اب  تمھ ، اب  حلسم ، یاھورین 

. دندروآ دوجو  هب 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

« ادخ هب  دامتعا   » 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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تابساحم دوخ ، ریبادت  رد  دوخ ، یاھیریگمیمصت  رد  ماما  تسا . یھلا  یونعم و  تابساحم  یهلئسم  تسا ، مھم  یلیخ  هک  ماما  طخ  ماما و  یشم  رد  رگید  صخاش  کی 

، دشابن یزوریپ  بسک  دشاب ؛ یھلا  یاضر  بسک  شفدھ  لوا  یهجرد  رد  دنکب ، دـھاوخیم  هک  یراک  رھ  یارب  ناسنا  ینعی  هچ ؟ ینعی  دادـیم . رارق  لوا  یهجرد  رد  ار  یونعم 

هتـشاد دامتعا  نانیمطا و  یھلا  یهدـعو  هب  مھ  دـعب  کی . نیا  دـشاب . یھلا  یاـضر  لوا ، فدـھ  دـشابن . ورمع  دـیز و  شیپ  تھاـجو  بسک  دـشابن ، تردـق  نتفرگ  تسد  هب 

رورغ درادـن ، انعم  تلفغ  درادـن ، انعم  سرت  درادـن ، انعم  سای  رگید  تقو  نآ  تشاد ، نانیمطا  دامتعا و  مھ  یھلا  یهدـعو  هب  دوب ، ادـخ  یاضر  شفدـھ  ناـسنا  یتقو  دـشاب .

. درادن انعم 

وا هب  مھ  رگید  یاھتلم  هکلب  دـندز ، دایرف  ار  وا  مان  ادـصکی  ناریا  تلم  یهمھ  هک  مھ  یتقو  نآ  دـشن ؛ سای  هب  یـالتبم  دـشن ، سرت  هب  یـالتبم  دوب ، اـھنت  هک  یتقو  نآ  ماـما 

رھـشمرخ هک  مھ  یتقو  نآ  دشن ؛ سویام  ماما  تفر ، تسد  زا  یقارع  نیزواجتم  یهلیـسو  هب  رھـشمرخ  هک  یتقو  نآ  دشن . رورغ  راچد  دندرک ، زاربا  ار  نیا  دندیزرو و  قشع 

نآ تماعز  نارود  نوگانوگ  ثداوح  یهمھ  رد  میاهراکچیھ . ام  ینعی  درک ؛» دازآ  ادخ  ار  رھـشمرخ   » دومرف دشن ؛ رورغم  ماما  دنتفرگ ، دوخ  یراکادف  یروالد و  اب  ام  ناگدنمزر  ار 

یاضر یتقو  تسادخ . هب  دامتعا  نیا  درکن . مھ  تلفغ  دشن ؛ رورغم  دوب ، وا  اب  تردق  هبلغ و  هک  یتقو  نآ  درکن ؛ تشحو  دوب ، اھنت  هک  یتقو  نآ  دوب . روجنیمھ  ماما  راوگرزب ،

. تسا نیا  هیضق  دوب ، ادخ 

؛» وسلا نظ  اب  نیناظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  نیقفانملا و  بذعی  و  : » دیامرفیم انحتف » انا   » یهروس رد  لاعتم  یادخ  درک . دامتعا  دـیاب  یھلا  یهدـعو  هب 

ار نیا  هرصنی ،» نم  نرصنیل هللا  و  : » دیوگیم ادخ  هکنیا  دنرادن . رواب  دنرادن ، لوبق  ار  یھلا  یهدعو  دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  کرـشم  قفانم و  تیـصوصخ 

«. اریـصم تاـس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  : » دـیامرفیم دـنوادخ  درادـن . لوبق  ار  نیا  قفاـنم  دراد ؛ لوبق  دوجو  یهمھ  اـب  نموم  مدآ 

. تسا روجنیا  ناشتیعضو  دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  یناسک 

 - لاعتم یادخ  ار  هجیتن  میروآیم ؛ نادیم  هب  ار  نامدوخ  شالت  یهمھ  میرادیمرب ، ادخ  یارب  مدـق  مینکیم ، تدـھاجم  ادـخ  یارب  ام  تشاد . نانیمطا  یھلا  یهدـعو  هب  ماما 

یکی نیا  داد . دھاوخ  ام  هب  ار  هجیتن  نیرتھب  فیلکت ، یارب  لمع  نیمھ  رب  لاعتم  یادخ  اما  مینکیم ؛ راک  فیلکت  یارب  ام  داد . دھاوخ  ققحت  تسا -  هدومرف  هدـعو  هک  نانچنآ 

. تسا نیا  بالقنا  میقتسم  طارص  بالقنا ، هار  تسا . ماما  طخ  ماما و  یشم  تایصوصخ  زا 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

وا هب  مھ  رگید  یاھتلم  هکلب  دـندز ، دایرف  ار  وا  مان  ادـصکی  ناریا  تلم  یهمھ  هک  مھ  یتقو  نآ  دـشن ؛ سای  هب  یـالتبم  دـشن ، سرت  هب  یـالتبم  دوب ، اـھنت  هک  یتقو  نآ  ماـما 

رھـشمرخ هک  مھ  یتقو  نآ  دشن ؛ سویام  ماما  تفر ، تسد  زا  یقارع  نیزواجتم  یهلیـسو  هب  رھـشمرخ  هک  یتقو  نآ  دشن . رورغ  راچد  دندرک ، زاربا  ار  نیا  دندیزرو و  قشع 

نآ تماعز  نارود  نوگانوگ  ثداوح  یهمھ  رد  میاهراکچیھ . ام  ینعی  درک ؛» دازآ  ادخ  ار  رھـشمرخ   » دومرف دشن ؛ رورغم  ماما  دنتفرگ ، دوخ  یراکادف  یروالد و  اب  ام  ناگدنمزر  ار 

یاضر یتقو  تسادخ . هب  دامتعا  نیا  درکن . مھ  تلفغ  دشن ؛ رورغم  دوب ، وا  اب  تردق  هبلغ و  هک  یتقو  نآ  درکن ؛ تشحو  دوب ، اھنت  هک  یتقو  نآ  دوب . روجنیمھ  ماما  راوگرزب ،

. تسا نیا  هیضق  دوب ، ادخ 

؛» وسلا نظ  اب  نیناظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  نیقفانملا و  بذعی  و  : » دیامرفیم انحتف » انا   » یهروس رد  لاعتم  یادخ  درک . دامتعا  دـیاب  یھلا  یهدـعو  هب 

(٢ «،) هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  : » دیوگیم ادخ  هکنیا  دنرادن . رواب  دنرادن ، لوبق  ار  یھلا  یهدعو  دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  کرشم  قفانم و  تیـصوصخ  ( ١)

تاـس منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وـسلا و  هرئاد  مھیلع  : » دـیامرفیم دـنوادخ  درادـن . لوـبق  ار  نیا  قفاـنم  دراد ؛ لوـبق  دوـجو  یهمھ  اـب  نموـم  مدآ  ار  نیا 

. تسا روجنیا  ناشتیعضو  دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  یناسک  ( ٣ «.) اریصم

 - لاعتم یادخ  ار  هجیتن  میروآیم ؛ نادیم  هب  ار  نامدوخ  شالت  یهمھ  میرادیمرب ، ادخ  یارب  مدـق  مینکیم ، تدـھاجم  ادـخ  یارب  ام  تشاد . نانیمطا  یھلا  یهدـعو  هب  ماما 

یکی نیا  داد . دھاوخ  ام  هب  ار  هجیتن  نیرتھب  فیلکت ، یارب  لمع  نیمھ  رب  لاعتم  یادخ  اما  مینکیم ؛ راک  فیلکت  یارب  ام  داد . دھاوخ  ققحت  تسا -  هدومرف  هدـعو  هک  نانچنآ 

. تسا نیا  بالقنا  میقتسم  طارص  بالقنا ، هار  تسا . ماما  طخ  ماما و  یشم  تایصوصخ  زا 

یمالسا  / ١٣٨٩/٠٣/١٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هتشاد دامتعا  دوخ  یادخ  هب  دشاب ، هتشاد  رواب  ار  دوخ  هک  یتلم  دشاب ، هتـشاد  لوبق  نادند  نب  زا  ار  مالـسا  هک  یتلم  دشاب ، نامیااب  هک  یتلم  دشاب ، طاشناب  هک  یتلم 

. دیتسھ یتلم  نینچ  کی  یهدنیامن  امش  دراد . تیمھا  یلیخ  اھنیا  بوخ ، دنک . یریگولج  وا  ربارب  رد  لامک  هار  ندومیپ  زا  دناوتیمن  یعنام  چیھ  دشاب ،

هیئاضق  / ٠٧/١٣٨٩/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهمھ هب  لاـعتم ، یادـخ  هب  نظوس  نتـشادن  لاـعتم ، یادـخ  هب  داـمتعا  ناـصلخم ، یارب  یھلا  رجا  یھلا و  باوث  رکذـت  ملاـع ، راـگدرورپ  هب  لـسوت  لاـعتم ، یادـخ  هب  هجوت 

. دنھد ماجنا  ار  گرزب  راک  نیا  هللااشنا  دنناوتب  هک  درک  دھاوخ  کمک  ناراکردناتسد 

هیصوت اھاعد  نیا  هام  نیا  رد  هکنیا  ناضمر . تحاس  هب  دورو  یارب  هللااشنا  اھلد  ندش  هدامآ  هام  عرـضت ، هام  لسوت ، هام  اعد ، هام  بجر ؛ کرابم  هام  اب  تسا  فداصم  مایا ،

نیا اما  دناوخ ؛ دوشیم  هشیمھ  ار  یئاعد  رھ  تسا ، بوخ  هشیمھ  اعد  تسین . تھجیب  تسا ، هدش  هیصوت  رافغتـسا  نیا  تسا ، هدش  هیـصوت  لامعا  نیا  تسا ، هدش 

نیا زا  تسھ ؛ مایا  نیا  رد  یتیـصوصخ  تسھ ، هام  نیا  رد  یتیـصوصخ  تسادـیپ  دـناهدرک ؛ هیـصوت  ام  هب  بجر  هام  زا  یـصاخ  مایا  یارب  ای  بجر ، هام  یاھزور  یارب  ار  اـعد 

. درک دھاوخ  کمک  هللااشنا  مھ  لاعتم  دنوادخ  درک ؛ دامتعا  درک ، هیکت  تساوخ ، کمک  دوب ، عرضتم  دوب ، لسوتم  لاعتم  یادخ  هب  هللااشنا  درک . هدافتسا  دیاب  تایصوصخ 

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

:[ تسا اھنیا  دیایب  رصم  ناملسم  تلم  مایق  راک  هب  دناوتیم  زورما  هک  ناریا  یمالسا  ریبک  بالقنا  یاھهبرجت  ]

یف اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرنو  : » دیوگیم یھلا  یهدعو  هک  یلاح  رد  دنک . دیمون  دوخ  یاھفدـھ  هب  نتفای  تسد  زا  ار  امـش  دـنکیم  یعـس  امـش  نمـشد  . ٢

(. ٢  «) زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیلو هللا  : » دیوگیم هک  دینک  دامتعا  دنوادخ  دیدرتیب  دکوم و  یهدعو  هب  (. ١ «) نیثراولا مھلعجنو  همئا  مھلعجنو  ضرالا 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

« ادخ هب  دامتعا   » 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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هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

: تفگ ندوبن . ناشن  مان و  لابند  ینعی  مانمگ  مانمگ .» نادیھش  نادھاش و  بتکم  : » تسا ماما  تاریبعت  یهلمج  زا  مانمگ ،» . » تسا صالخا  یجیـسب ، راک  یلـصا  یهیاپ 

شیپ هک  مینادـیم  ادـخ ؛ هب  دامتعا  یهیحور  زا  تسا  یـشان  نیا  هک  دـندرک ، راک  ادـخ  یارب  تشذـگ .» ناشن  زا  رگا  دـنام  مان  دـیق  رد  / تسین مامت  اـقنع  درجت  اـم  شیک  رد  »

ار تدابع  نیا  دنیبیم ، دراد  ادخ  هک  تسا  عمج  مھ  ناترطاخ  دـمھفیمن ؛ مھ  یـسک  دـینزیم ، فرح  ادـخ  اب  دـینکیم ، تدابع  تولخ  رد  امـش  دوشیمن . عیاض  لاعتم  یادـخ 

لمعی نمف   » تقو نآ  دننکیم ؛ تشاددای  ار  نیا  هدرک ، ادیپ  ققحت  هن ، دنامب ؛ هدشن ، ماجنا  هک  یلمع  لثم  امش  تدابع  نیا  دنراذگیمن  یھلا  نیبتاکلامارک  دنکیم ؛ بوسحم 

کی ادخ ، یارب  دینکیم  ار  یمادقا  کی  ادخ ، یارب  دیھدیم  ماجنا  ار  یتکرح  کی  امـش  تسا . یعامتجا  یاھتیلاعف  رد  نیمھ  نیع  دینیبیم . ار  نیمھ  هری ؛» اریخ  هرذ  لاقثم 

هب دسیونیم . دنادیم ، دمھفیم ، لاعتم  یادـخ  ار  نیا  دـینکیمن ؛ رخافت  مھ  سک  چـیھ  شیپ  میمـصت ، نیا  یارب  دـمھفیمن ؛ مھ  سک  چـیھ  ادـخ ، یارب  دـیریگیم  ار  یمیمـصت 

یاھدزم نیا  یھلا ، دزم  لباقم  رد  دـنھدیم ؟ دزم  ام  هب  ردـقچ  نارگید  رگم  دـندیمھفن . نارگید  مریگ  ـالاح  دـیراد . نظ  نسح  لاـعتم  یادـخ  هب  دـیراد ، داـمتعا  لاـعتم  یادـخ 

رگا تسا . تایـصوصخ  زا  یکی  صـالخا ، دـھدیم . ماـجنا  ار  راـک  اـصلخم   دـھدیم ، جرخ  هب  صـالخا  هک  تساذـل  دـنکیم ؛ رکف  یروجنیا  یجیـسب  تسا ؟ ردـقچ  رگم  یویند 

. دـش دـھاوخ  عونمم  رگید  اجنآ ، هب  اجنیا ، هب  ندرک  زارد  تسد  دوخ ، یارب  یزودـناتورث  دـش ؛ دـھاوخ  رانکرب  اھنیا  اھیروحمدوخ و  اـھیتسرپدوخ و  تقو  نآ  دـش ، صـالخا 

، روشک یاھتیریدم  رد  تسا . نیا  یجیسب  یهیحور  تفر . دھاوخ  نیب  زا  رگید  اھنیا  دوبن ، کرش  دوب ، صالخا  هک  یتقو  ناھنپ . کرش  تسا ؛ کرش  زا  یـشان  شاهمھ  اھنیا 

یجیـسب یهیحور  اـج  همھ  یـصخش ، یاـھتیلاعف  رد  یتـلود ، موسرم  یاـھتیلاعف  رد  نوگاـنوگ ، یاـھتیلاعف  رد  روشک ، یموـمع  یھدـنامزاس  روـشک و  یموـمع  ماـظن  رد 

. دھدب ناشن  ار  شدوخ  دناوتیم 

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

؛ دریگن لکش  یئاھهئطوت  ای  یاهئطوت  ناریا  هیلع  مسینویھـص ، اکیرمآ و  یربھر  هب  رابکتـسا  یوس  زا  هک  تسا  هدوبن  یلاس  چیھ  لاس ، ود  یـس و  نیا  رد  زیزع ! یاھناوج 

رھ رد  و  ام ، زیزع  مدرم  تمھ  هب  یھلا ، یهوق  لوح و  هب  یھلا ، لضف  هب  و  یمالـسا . یروھمج  ماظن  بالقنا و  نداد  تسکـش  دـصق  هب  ناریا ، تلم  نداد  تسکـش  دـصق  هب 

لیلحت دوـب . دـھاوخ  روـج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  دروـخ . تسکـش  اـکیرمآ  دـش و  زوریپ  اـھهئطوت  نیا  یهمھ  رد  یمالـسا  ناریا  اـم ، زیزع  ناـناوج  یورـشیپ  تمھ  هـب  هرود ،

 - ینالوط رمع  نیا  یارب  دـیراد . رمع  ناتدوخ  یور  شیپ  لاس ، داتفھ  لاس ، تصـش  لاس ، هاجنپ  هللااشنا  اھامـش  تسا . نیا  هدـنیآ ، هب  تسرد  هاـگن  تسا . نیا  تسرد ،

باختنا تسرد  ار  فدھ  دیریگب ، میمصت  تسا : نیا  یزیرهمانرب  یهیاپ  دینک . یزیرهمانرب  دیاب  دنک -  تیانع  امش  هب  دوخ  لضف  تمحر و  تکرب و  اب  هللااشنا  لاعتم  یادخ  هک 

رد یملع ، یهنیمز  رد  امـش  یاھفدھ  تشاد . دھاوخن  یگداتـسیا  یارای  امـش  لباقم  رد  یتردق  چـیھ  تروص  نیا  رد  دـینک ؛ تکرح  تماقتـسا  اب  فدـھ ، نیا  لابند  دـینک و 

هار تسامش . گرزب  یاھوزرآ  اھنیا  تسا ؛ ناھج  رد  یمالـسا  یرادیب  یمالـسا و  رکفت  شرتسگ  یهنیمز  رد  قالخا ، یهنیمز  رد  یعامتجا ، یهنیمز  رد  یداصتقا ، یهنیمز 

نانمـشد دیـسر . دیھاوخ  هجیتن  هب  دینک ؛ دامتعا  هیکت و  لاعتم  یادخ  هب  دـیتفیب ، هار  دـینک ، تکرح  دـیریگب ، یعطق  میمـصت  دـیھدب ، صیخـشت  تسرد  تسا . نیمھ  طقف 

رد نابآ ، یهیـضق ١٣  رد  بالقنا ، یهیـضق  رد  هک  نانچمھ  دش ؛ دـھاوخ  ینیـشنبقع  هب  روبجم  دـشاب ، ایند  رد  هک  یتردـق  مجح  رھ  اب  دـشاب ، هچ  رھ  دـشاب ، هک  رھ  امش 

. هدوب یروجنیا  زورما  ات  رگید  یاھهئطوت  یهمھ  رد  یداصتقا و  یهرصاحم  یهیضق  رد  یلیمحت ، گنج  یایاضق 

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

رد یمالـسا  یاھراعـش  زورهبزور  هدرک ، ادیپ  دشر  مالـسا  مان  اب  هدش ، هتخاس  مالـسا  مان  هب  اساسا  هک  دیراد  یروشک  یهعومجم  دیراد ، یتلود  دیراد ، یماظن  کی  امش 

، نردم یهتفرـشیپ  ساسح  عیانـص  نیا  رد  ای  ونان ، تعنـص  رد  ای  نامیاهتـسھ ، تعنـص  رد  ام  زورما  هتفرگ . ماجنا  اھراعـش  نیا  یهیاس  ریز  تفرـشیپ  هدش ، رتهتـسجرب  نآ 

یماظن نینچ  کی  یمالسا  یروھمج  ماظن  مینکیم . لمع  یجیسب  میتسھ و  یجیسب  ام  هک  نیا  هب  دننکیم  راختفا  میوشیم ، هجاوم  اھنیا  نارادمدرـس  ناریدم و  اب  یتقو 

همھ تسا و  لومعم  یساملپید  یهصرع  رد  هک  یـساملپید  فراعتم  یاھـشلاچ  زا  رتارف  یـشلاچ  دیراد ؛ یاهداعلاقوف  شلاچ  کی  امـش  هک  تسا  یعیبط  نیاربانب  تسا .

. دیآیمن تسد  هب  یھلا  تردق  هب  دامتعا  لاعتم و  یادخ  هب  لکوت  اب  زج  هک  یخسار  مزع  هب  یبلق ، توق  هب  دراد  جایتحا  عضوم ، نیا  تسھ . اج 

؟ تسیچ ادخ  هب  نظوس  دنراد . ادخ  هب  نظوس  دـنرادن ؛ نظنسح  وا  هب  هک  ار  یناسک  نآ  دـنکیم  تمالم  لاعتم  دـنوادخ  میـشاب . هتـشاد  نظنسح  دـیاب  لاعتم  یادـخ  هب 

انیف اودـھاج  نیذـلا  : » تسا هدوـمرف  هک  نیا  اـی  تسا ؛ عـقاو  فـالخ  هرـصنی ،» نم  نرـصنیل هللا  و  : » تسا هدوـمرف  هک  نیا  دـنک  لاـیخ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  ادـخ  هـب  نظوـس 

اب نیناظلا  تاکرشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  نیقفانملا و  بذعی  و  : » دیامرفیم حتف  یهروس  رد  لاعتم  یادخ  تقو  نآ  تسا . یریذپفلخت  یهدعو  انلبـس ،» مھنیدھنل 

مھنعل و مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  : » دیامرفیم دعب  دنراد . نظوس  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  تاقفانم  نیقفانم و  تاکرشم و  نیکرـشم و  تیـصوصخ  وسلا ؛» نظ 

نم لوبق  دروم  یاھـشزرا  یاـیحا  یارب  نم ، نید  دربـشیپ  یارب  نم ، یارب  رگا  تسا : هتفگ  لاـعتم  یادـخ  تشاد . نظوس  ادـخ  هب  دـیابن  اریـصم .» تئاـس  منھج و  مھل  دـعا 

. تسا یھلا  یهدعو  نیا  تسا ، تسار  نیا  منکیم . کمک  امش  هب  نم  دینک ، مادقا  دینک ، تکرح 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، تاباختنا نیا  رد  هک  دننک  یراک  دیاش  هک  دناهدرک ؛ عورش  لبق  یتدم  زا  الاح ، زا  هن  تسا . تاباختنا  نیمھ  دنھدب ، ناشن  ار  ناشروضح  دنناوتیم  مدرم  هک  یئاھاج  زا  یکی 

، نوگاـنوگ یاـھهناسر  رد  تاـعوبطم و  رد  دـسریم ، مدرم  مشچ  هب  دـسریم ، مدرم  شوـگ  هب  هـک  یرادـقم  نآ  رد  ـالاح  دـینیبیم ؛ رگید ، دیونـشیم  دوـش . مـک  مدرم  روـضح 

 - دنـشخپ اج  همھ  هک  ناشماظنهدایپ  کچوک و  یدایا  اھوداپ و  نیا  ات  تسا ، رابکتـسا  رفک و  یهھبج  یھدـنامرف  هاگرارق  زکرم و  هک  تسا ، هتفرگ  ردـص  نآ  زا  اـم ، نانمـشد 

و مراد ، مدرم  نیا  راتفر  زا  هک  یاهبرجت  اب  نم  دننکن . تکرش  تاباختنا  نیا  رد  مدرم  هک  دننک  یراک  هک  تسا  نیا  ناششالت  یهمھ  دنتسھ -  مھ  نوریب  دنتـسھ ، مھ  اجنیا 

روـضح کـی  تاـباختنا ، نیا  رد  مدرم  روـضح  یھلا ، یهوـق  لوـح و  هب  یھلا ، لـضف  هب  یھلا ، فـطل  هب  هک  مـنکیم  ینیبشیپ  مراد ، لاـعتم  یادـخ  فـطل  هـب  هـک  یداـمتعا  اـب 

، دمآ دھاوخ  شیپ  وا  یارب  یاهزات  تکرح  دش ؛ دھاوخ  هدـیمد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  روشک و  بالقنا و  رکیپ  هب  یاهزات  نوخ  تاباختنا ، نیا  اب  دوب و  دـھاوخ  نکـشنمشد 

. تسا دوخ  تشونرس  رد  مدرم  تلاخد  رھظم  تسا ؛ مدرم  روضح  رھظم  تاباختنا  تسا . روج  نیمھ  اھتاباختنا  یهمھ  هک  نانچمھ  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  یاهزات  طاشن 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

. دنھدب رارق  اوزنا  رد  ار  نیرحب  تکرح  نیرحب و  مدرم  هک  تسا  نیا  رب  ناشیعس  ایند  یاهناسر  یاھهاگتـسد  مامت  تسا -  مشچ  یولج  هداتفااپشیپ و  لاثم  کی  نیا  زورما - 

ناناملسم نآ  نیب  دنروایب . دوجو  هب  یشکطخ  زیامت و  دھاوخیم  دننک ، داجیا  فالتخا  دنھاوخیم  تسا . ینس  هعیش و  یهلئسم  هلئسم ، نوچ  تسیچ ؟ راک  نیا  رب  یعاد 

؛ تسا یمالـسا  تما  همھ ، کرتشم  هجو  تسا . مالـسا  همھ ، کرتشم  هجو  درادـن . دوجو  یتواـفت  دـنراد ، شیارگ  یمالـسا  بھذـم  نآ  اـی  بھذـم  نیا  هب  هک  ینینموم  و 

. تسا یگتسویپ  تدحو و  ظفح  لاعتم و  یادخ  هب  دامتعا  ادخ ، هب  نظنسح  ادخ ، هب  لکوت  تکرح ، موادت  یزوریپ و  زمر  تسا . یمالسا  تما  تدحو 

امک مقتسا  و  «، » ترما امک  مقتساف  : » دیامرفیم شربمغیپ  هب  نآرق  یاج  ود  رد  لاعتم  یادخ  دنکن . فقوتم  ار  امش  تکرح  نمشد  دیشاب  بظاوم  نم ! نادنزرف  نم ! نازیزع 

. تسا راک  زمر  نیا  ندشن ؛ فقوتم  ندرک ، لابند  ار  هار  نداد ، همادا  ندرک ، یگداتسیا  ینعی  تماقتسا  نک . تماقتسا  ترما ؛»

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

هاگن اـم  تزع  تشگزاـب  یارب  تسا . یفاـک  اـم  یاـیند  نید و  یارب  میریگب ، سرد  میھاوخب  مینک ، تقد  مینک ، زکرمت  رگا  مرکا  ربمغیپ  تیـصخش  یور  رب  اھناملـسم  اـم  زورما 

تسا . یفاک  وا  زا  نتفرگ  سرد  وا و  زا  نتفرگ  دای  دوجو و  نیا  هب  ندرک 

)...(

« ادخ هب  دامتعا   » 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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مھ اب  دیاب  میراد ، جایتحا  نامدوخ  نایم  رد  هنسح  قالخا  ملاس و  طباور  هب  دراد ، زاین  لاعتم  یادخ  هب  نانیمطا  هقث و  هب  دراد ، زاین  یملع  تفرشیپ  هب  زورما  یمالسا  تما 

مرکا ربمغیپ  تایصوصخ  نیا  یهمھ  رھظم  مینک . دروخرب  ضامغا  اب  دیاب  میشاب ، هتشاد  ملح  رگیدکی  هب  تبـسن  دیاب  مینک ، راتفر  تشذگ  اب  مھ  اب  دیاب  مینک ، راتفر  هناردارب 

اھنیا هب  ربـمغیپ ؛ زا  میریگب  سرد  تسا . ربـمغیپ  اـھنیا  رھظم  هعماـج ، داـحآ  یهمھ  هب  تبـسن  وا  تلادـع  افعـض ، اـب  وا  ددوـت  وا و  تمحر  وا ، ضاـمغا  وا ، ملح  وا ، ملع  تسا .

رگا تسا  هدومرف  تسا ؛ هدرک  هدعو  ام  هب  لاعتم  یادـخ  یھلا . یاھهدـعو  هب  نانیمطا  ادـخ ، هب  قوثو  لاعتم ، یادـخ  هب  نانیمطا  هب  میراد  جایتحا  ام  زورما  ام . میراد  جایتحا 

تاوھـش لباقم  رد  دـینکیم . ادـیپ  تسد  دوخ  فادـھا  هب  یگداتـسیا ، یهیاـس  رد  امـش  و  ( ١) دـناسریم دوصقم  هب  ار  امـش  لاعتم  یادـخ  دـینک ، شالت  رگا  دـینک ، تدـھاجم 

نآ تساھنیا  مینک . یگداتسیا  مینکن ؛ فعض  ساسحا  یناسفن  نوگانوگ  یاھهسوسو  لباقم  رد  ماقم ، لباقم  رد  لام ، لباقم  رد  مینکن ؛ ینوبز  فعض و  ساسحا  یئایند 

یهمھ رھظم  میراد ؛ جایتحا  ام  اھنیا  هب  دناسریم . یعقاو  تداعس  یتخبشوخ و  هب  ار  هعماج  کی  دشخبیم ، تزع  ار  تلم  کی  دناسریم ، لامک  جوا  هب  ار  تیرـشب  هک  یزیچ 

. تسام ربمغیپ  اھنیا 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

مھ اب  دیاب  میراد ، جایتحا  نامدوخ  نایم  رد  هنسح  قالخا  ملاس و  طباور  هب  دراد ، زاین  لاعتم  یادخ  هب  نانیمطا  هقث و  هب  دراد ، زاین  یملع  تفرشیپ  هب  زورما  یمالسا  تما 

مرکا ربمغیپ  تایصوصخ  نیا  یهمھ  رھظم  مینک . دروخرب  ضامغا  اب  دیاب  میشاب ، هتشاد  ملح  رگیدکی  هب  تبـسن  دیاب  مینک ، راتفر  تشذگ  اب  مھ  اب  دیاب  مینک ، راتفر  هناردارب 

اھنیا هب  ربـمغیپ ؛ زا  میریگب  سرد  تسا . ربـمغیپ  اـھنیا  رھظم  هعماـج ، داـحآ  یهمھ  هب  تبـسن  وا  تلادـع  افعـض ، اـب  وا  ددوـت  وا و  تمحر  وا ، ضاـمغا  وا ، ملح  وا ، ملع  تسا .

رگا تسا  هدومرف  تسا ؛ هدرک  هدعو  ام  هب  لاعتم  یادـخ  یھلا . یاھهدـعو  هب  نانیمطا  ادـخ ، هب  قوثو  لاعتم ، یادـخ  هب  نانیمطا  هب  میراد  جایتحا  ام  زورما  ام . میراد  جایتحا 

یئایند تاوھـش  لباقم  رد  دینکیم . ادیپ  تسد  دوخ  فادھا  هب  یگداتـسیا ، یهیاس  رد  امـش  دناسریم و  دوصقم  هب  ار  امـش  لاعتم  یادخ  دینک ، شالت  رگا  دینک ، تدـھاجم 

یزیچ نآ  تساھنیا  مینک . یگداتسیا  مینکن ؛ فعـض  ساسحا  یناسفن  نوگانوگ  یاھهسوسو  لباقم  رد  ماقم ، لباقم  رد  لام ، لباقم  رد  مینکن ؛ ینوبز  فعـض و  ساسحا 

اھنیا یهمھ  رھظم  میراد ؛ جایتحا  ام  اھنیا  هب  دناسریم . یعقاو  تداعـس  یتخبـشوخ و  هب  ار  هعماج  کی  دشخبیم ، تزع  ار  تلم  کی  دـناسریم ، لامک  جوا  هب  ار  تیرـشب  هک 

. تسام ربمغیپ 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٢/٠٣/٠۶ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

. تسا نآ  لباقم  رد  لمع  هبرجت و  زا  یعیـسو  یهنماد  کی  تسین ؛ اعدا  فرـص  تسا ، لومعم  ایند  رد  هک  یرگید  یاھفرح  زا  یلیخ  لثم  بالقنا  نیا  دینادب . ار  بالقنا  خـیرات 

ادـخ هب  هک  دادـیم  دای  ام  هب  ام  زیزع  ماما  رگا  تسا . هدرک  تباث  ار  دوخ  قدـص  لمع ، نادـیم  رد  هک  تسا  یئاھفرح  اھفرح ، نیا  تسا . هدـشهبرجت  تسا ، هدومزآ  بالقنا  نیا 

قافتا مالسا  ردص  رد  هک  نانچمھ  داتفا ؛ قافتا  نیا  دش ، دیھاوخ  زوریپ  دینکب ، ار  راک  نیا  رگا  تفگیم  و  مینک ، شالت  میشاب ، هتـشاد  نظ  نسح  مینک ، دامتعا  مینک ، لکوت 

، داد ناشن  ار  دوخ  قدـص  تلم  نیا  رـصنلا .» انیلع  لزنا  تبکلا و  انودـعب  لزنا  انقدـص  یار هللا  املف  : » دومرف هغالبلاجـھن  رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما هک  داتفا ؛

. دش هبرجت  یرظن  ینابم  نیا  هشیدنا و  نیا  رکف و  نیا  لمع ، نادیم  رد  دش و  نادیم  دراو  داد ؛ ناشن  ار  دوخ  یئوگتسار 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هس نیا  دوخ . هب  رواب  و  مدرم ، هب  رواب  ادخ ، هب  رواب  دادیم : تماقتـسا  دادیم و  تعاجـش  دادیم ، تیعطاق  وا  هب  رواب  هس  نیمھ  هک  تشاد ، دوجو  ام  راوگرزب  ماما  رد  رواب  هس 

. داد ناشن  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  دوخ  ماما ، یاھتکرح  یهمھ  رد  ماما ، میمصت  رد  ماما ، دوجو  رد  رواب ،

)...(

(١ «.) لیکولا معن  انبـسح هللا و  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دـق  سانلا  نا  ساـنلا  مھل  لاـق  نیذـلا  : » دوب هفیرـش  یهیآ  نیا  قادـصم  ماـما  ادـخ ، هب  رواـب  رد 

یارب تشاد ، نیقی  یھلا  یهدـعو  هب  تشاد ، دامتعا  لاعتم  یادـخ  هب  ماما  دوب . دـقتعم  نآ  هب  نادـند  نب  زا  درکیم و  ادا  دوجو  یهمھ  اب  ماما  ار  لیکولا » معن  انبـسح هللا و  »

. تسا ریذپانفلخت  یمتح و  تسا و  یھلا  یهدعو  ( ٢ «) مکرصنی اورصنت هللا  نا   » هک تسنادیم  درک و  مادقا  دز و  فرح  درک و  راک  درک و  تکرح  ادخ 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هس نیا  دوخ . هب  رواب  و  مدرم ، هب  رواب  ادخ ، هب  رواب  دادیم : تماقتـسا  دادیم و  تعاجـش  دادیم ، تیعطاق  وا  هب  رواب  هس  نیمھ  هک  تشاد ، دوجو  ام  راوگرزب  ماما  رد  رواب  هس 

. داد ناشن  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  دوخ  ماما ، یاھتکرح  یهمھ  رد  ماما ، میمصت  رد  ماما ، دوجو  رد  رواب ،

)...(

انبسح «. » لیکولا معن  انبسح هللا و  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق  نیذلا  : » دوب هفیرش  یهیآ  نیا  قادصم  ماما  ادخ ، هب  رواب  رد 

تکرح ادخ  یارب  تشاد ، نیقی  یھلا  یهدعو  هب  تشاد ، دامتعا  لاعتم  یادخ  هب  ماما  دوب . دقتعم  نآ  هب  نادـند  نب  زا  درکیم و  ادا  دوجو  یهمھ  اب  ماما  ار  لیکولا » معن  هللا و 

. تسا ریذپانفلخت  یمتح و  تسا و  یھلا  یهدعو  مکرصنی » اورصنت هللا  نا   » هک تسنادیم  درک و  مادقا  دز و  فرح  درک و  راک  درک و 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

رد رگا  مھ  اھتلود  اھتموکح و  تسا . اھنآ  بوضغم  دـنکن ، لمع  دوخ  یاـشمم  رد  اـھنآ  یهقیلـس  قبط  رب  دـنکن ، لـمع  اـھنآ  لـیم  قبط  رب  دـشابن ، اـھنآ  ناـمرف  ریز  هک  یتلم 

تسا نیا  هلئسم  دراد . تیمھا  یاهتسھ  هن  دراد ، تیمھا  رـشب  قوقح  هن  دراد ، تیمھا  اھنآ  یارب  یـسارکومد  هن  دنلوبقم ؛ ناشیارب  دندوب ، هارهبرـس  عیطم و  اھنآ  لباقم 

تفرـشیپ دراد  فلتخم  تاھج  رد  و  تسا ، هداتـسیا  لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  تردق  هب  اکتا  اب  تسا ، هداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  یمالـسا  یروھمج  هک 

. دندنسپن و  دندنسپیمن ، اھنیا  ار  نیا  دنکیم ؛

یمالسا  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھتیلوئسم هک  یسفنهزات  یهعومجم  روشک ، مرتحم  نیلوئسم  هب  دراد ، یھلا  دای  رکذ و  هک  یشزرا  و  دراد ، مایا  نیا  هک  یتمظع  نیمھ  تبـسانم  هب  منادیم  مزال  هدنب 

حالـس نیمھ  زا  راوشد ، هار  نیا  لوط  رد  هک  منکب  ار  هیـصوت  نیا  تفر ، دنھاوخ  شیپ  هب  خسار  مزع  هدارا و  اب  تباث ، مدـق  اب  راک  نیا  رد  هللااشنا  دـنتفرگ و  هدـھعرب  ار  روشک 

رد رطف ، دـیع  زور  یارب  تسا  هدـش  دراو  هک  یئاـعد  ( - ١ «) هیلع هلادـلا  لھا  درلاب  هبجی  نم ال  ای  . » دـننک هدافتـسا  ادـخ  هب  دامتعا  لاعتم و  دـنوادخ  هب  لـسوت  هجوت و  رکذ و 

تمحر دـنکیم . مھ  اھنآ  لماش  ار  دوخ  تمحر  لاعتم  یادـخ  دـننزیم ، فرح  یخاتـسگ  اب  ملاع ، راگدرورپ  اب  یهبطاخم  رد  هک  یناسک  یتح  هیداجـس -  یهکرابم  یهفیحص 

هب تقو  نآ  میبلطب ؛ ار  نآ  میھاوخب ، ار  یھلا  تمحر  میھاوخب ، ار  یھلا  تیادھ  هک  تسا  نیا  مھم  دنبلطب . دنھاوخب و  ار  نآ  هک  تسا  یناسک  سرتسد  رد  یھلا  یهعـساو 

. دمآ دھاوخ  تسد 

، مدرم یمومع  قوقح  مھم ، فئاظو  نیگنـس ، یاھراک  دننک . لسوت  دننک ، هجوت  لاعتم  دـنوادخ  هب  روشک -  یالاب  حوطـس  نیلوئـسم  صوصخب  روشک -  نیلوئـسم  یهمھ 

. داد ماجنا  یبوخب  دوشیم  راگدرورپ  کمک  اب  ار  اھتیلوئسم  نیا  اھنآ ؛ شود  رب  تسا  یئاھتیلوئسم 

یمالسا  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھتیلوئسم هک  یسفنهزات  یهعومجم  روشک ، مرتحم  نیلوئسم  هب  دراد ، یھلا  دای  رکذ و  هک  یشزرا  و  دراد ، مایا  نیا  هک  یتمظع  نیمھ  تبـسانم  هب  منادیم  مزال  هدنب 

« ادخ هب  دامتعا   » 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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حالـس نیمھ  زا  راوشد ، هار  نیا  لوط  رد  هک  منکب  ار  هیـصوت  نیا  تفر ، دنھاوخ  شیپ  هب  خسار  مزع  هدارا و  اب  تباث ، مدـق  اب  راک  نیا  رد  هللااشنا  دـنتفرگ و  هدـھعرب  ار  روشک 

رد رطف ، دـیع  زور  یارب  تسا  هدـش  دراو  هک  یئاـعد  هیلع -» هلادـلا  لـھا  درلاـب  هبجی  ـال  نم  اـی  . » دـننک هدافتـسا  ادـخ  هب  داـمتعا  لاـعتم و  دـنوادخ  هـب  لـسوت  هجوـت و  رکذ و 

تمحر دـنکیم . مھ  اھنآ  لماش  ار  دوخ  تمحر  لاعتم  یادـخ  دـننزیم ، فرح  یخاتـسگ  اب  ملاع ، راگدرورپ  اب  یهبطاخم  رد  هک  یناسک  یتح  هیداجـس -  یهکرابم  یهفیحص 

هب تقو  نآ  میبلطب ؛ ار  نآ  میھاوخب ، ار  یھلا  تمحر  میھاوخب ، ار  یھلا  تیادھ  هک  تسا  نیا  مھم  دنبلطب . دنھاوخب و  ار  نآ  هک  تسا  یناسک  سرتسد  رد  یھلا  یهعـساو 

. دمآ دھاوخ  تسد 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

زا هک  یدرکلمع  تمالس  یقالخا ، تمالس  یداقتعا ، تمالس  الاب -  یاھهدر  نالوئـسم  رد  صوصخب  تسا -  یقالخا  یداقتعا و  صخاش  یمالـسا ،] تلود  ] صخاش نیلوا 

. )...( تسا لوا  صخاش  نیا  دوشیم . یشان  هعماج  قیاقح  هب  تسرد  هاگن  تسرد و  داقتعا 

یھلا یاھهدعو  هب  دامتعا  تسا ، لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  یهلئسم  یبلق ، شیارگ  یبلق و  هاگن  داقتعا و  یهنیمز  نیا  رد  منکیم  هیکت  نآ  یور  رب  نم  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

و ( » ١ «،) مکرـصنی اورـصنت هللا  نا   » هک دھدیم  هدعو  ام  هب  احیرـص  لاعتم  یادخ  یتقو  مینکن . یھاتوک  نیا  یور  ام  مراد  رارـصا  هدنب  هک  تسا  یبلاطم  یهلمج  زا  نیا  تسا ؛

ترصن ار  نآ  دیدرک و  یوریپ  ادخ  هار  زا  دیدرک ، تیامح  وا  نید  زا  امش  رگا  هک  دھدیم  هدعو  ام  هب  دیکات  اب  تحارـص ، اب  لاعتم  یادخ  روجنیا  یتقو  ( ٢ «،) هرصنی نم  نرصنیل هللا 

زا تسا  نکمم  هدرکن ، هبرجت  هک  یـسک  یارب  نیا  الاح  مینکب . لمع  روجنیمھ  دیاب  میـشاب ، هتـشاد  دامتعا  هدعو  نیا  هب  دیاب  ام  داد ، دـھاوخ  ترـصن  ار  امـش  ادـخ  دـیدرک ،

اب دنک  لایخ  ناسنا  هک  تشادن  دوجو  نیا  زا  رتیندشن  دش ؛ یندشن  رما  کی  روطچ  میدید  هک  ام  میدرک ، هبرجت  هک  امـش  نم و  اما  دشاب ، داعبتـسا  دروم  دشاب و  رود  نھذ 

هن مھ  نآ  دروآ ؛ یمالسا  ماظن  کی  وا  یاج  هب  درک و  نوگنرس  ار  یناھج  یاھتردق  یهمھ  هب  یکتم  ربکتـسم  دبتـسم  میژر  کی  دوشیم  اھنابایخ  رد  روضح  اب  یلاخ ، تسد 

زیچ نیمھ  دـش ؛ اـما  دوـشب ؟ یلمع  یزیچ  نینچ  درکیم  رواـب  یـسک  هچ  یتھاـقف . ماـظن  یمالـسا ، یماـظن  یبرغ ؛ یاھدرادناتـسا  اـھرایعم و  رب  قـبطنم  یماـظن  کـی 

. داتفا قافتا  یندشن 

قرـش رد  رگید -  تسا  ناتدای  دـشیم -  تیامح  مھ  جراخ  زا  هک  ییاھـشروش  تسا ؛ رگید  یهلئـسم  کی  سدـقم ، عاـفد  عورـش  زا  لـبق  بـالقنا ، لوا  یاھـشروش  یهیـضق 

تلود مادـک  روشک و  مادـک  دـشاب ؟ هتـشادن  دوجو  اھنیا  لاثما  یفئاـط و  یموق و  یاھـشروش  نیا  هک  دوب  اـجک  روشک ؛ بونج  رد  روشک ، لامـش  رد  روشک ، برغ  رد  روشک ،

؟ دـیایب قئاـف  نآ  رب  دـتفیب و  رد  یزیچ  نینچ  کـی  اـب  دـناوتیم  دراد ، یایباـسحوتسرد  یتـینما  یورین  هن  دراد ، یحلـسم  یورین  کـی  هـن  دراد ، یـشترا  کـی  هـن  هـک  اـپهزات 

. دمآ قئاف  یمالسا  یروھمج 

، یلیمحت گنج  ار . اھنیا  میروایب  دای  هب  دیاب  نکل  تسا ؛ هدـشهتفگ  راب  نارازھ  ای  راب  رازھ  یاھفرح  اھنیا  بخ  تسا ؛ رگید  یهنومن  سدـقم ، عافد  یهیـضق  یلیمحت و  گنج 

زا بجو  کی  لاس  تشھ  زا  دـعب  دنتـسناوتن  دـندرک ، ار  ناشـشالت  یهمھ  اھرازبا . یهمھ  اب  دوب  ام  هیلع  یللملانیب  گنج  کی  دوبن ؛ ام  اب  هیاسمھ  تلود  کی  گـنج  طـقف 

نارگید ار  مکرـصنی » اورـصنت هللا  نا  . » دش ققحم  هک  تسا  ییاھهدعو  اھنیا  بخ ، رگید . نوگانوگ  لئاسم  روطنیمھ  و  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دـننکب ؛ فرـصت  ار  روشک  کاخ 

، دیھدب رارق  ییادخ  فدھ  ار  ناتفدھ  نایاقآ ، دینک  راک  ادخ  یارب  دیشاب ، هتـشاد  ادخ  هب  دامتعا  دیاب  نیاربانب  میاهدرک . هبرجت  ار  نآ  یگدنز  رد  ام  دناهدناوخ ، طقف  نآرق  رد  رگا 

. دنکیم زاب  هار  لاعتم  یادخ  دیشاب  نئمطم 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یھلا یاھهدعو  هب  دامتعا  تسا ، لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  یهلئسم  یبلق ، شیارگ  یبلق و  هاگن  داقتعا و  یهنیمز  نیا  رد  منکیم  هیکت  نآ  یور  رب  نم  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

و «، » مکرـصنی اورـصنت هللا  نا   » هک دـھدیم  هدـعو  ام  هب  احیرـص  لاعتم  یادـخ  یتقو  مینکن . یھاتوک  نیا  یور  اـم  مراد  رارـصا  هدـنب  هک  تسا  یبلاـطم  یهلمج  زا  نیا  تسا ؛

ترـصن ار  نآ  دیدرک و  یوریپ  ادخ  هار  زا  دیدرک ، تیامح  وا  نید  زا  امـش  رگا  هک  دھدیم  هدـعو  ام  هب  دـیکات  اب  تحارـص ، اب  لاعتم  یادـخ  روجنیا  یتقو  هرصنی ،» نم  نرـصنیل هللا 

زا تسا  نکمم  هدرکن ، هبرجت  هک  یـسک  یارب  نیا  الاح  مینکب . لمع  روجنیمھ  دیاب  میـشاب ، هتـشاد  دامتعا  هدعو  نیا  هب  دیاب  ام  داد ، دـھاوخ  ترـصن  ار  امـش  ادـخ  دـیدرک ،

اب دنک  لایخ  ناسنا  هک  تشادن  دوجو  نیا  زا  رتیندشن  دش ؛ یندشن  رما  کی  روطچ  میدید  هک  ام  میدرک ، هبرجت  هک  امـش  نم و  اما  دشاب ، داعبتـسا  دروم  دشاب و  رود  نھذ 

هن مھ  نآ  دروآ ؛ یمالسا  ماظن  کی  وا  یاج  هب  درک و  نوگنرس  ار  یناھج  یاھتردق  یهمھ  هب  یکتم  ربکتـسم  دبتـسم  میژر  کی  دوشیم  اھنابایخ  رد  روضح  اب  یلاخ ، تسد 

زیچ نیمھ  دـش ؛ اـما  دوـشب ؟ یلمع  یزیچ  نینچ  درکیم  رواـب  یـسک  هچ  یتھاـقف . ماـظن  یمالـسا ، یماـظن  یبرغ ؛ یاھدرادناتـسا  اـھرایعم و  رب  قـبطنم  یماـظن  کـی 

. داتفا قافتا  یندشن 

قرـش رد  رگید -  تسا  ناتدای  دـشیم -  تیامح  مھ  جراخ  زا  هک  ییاھـشروش  تسا ؛ رگید  یهلئـسم  کی  سدـقم ، عاـفد  عورـش  زا  لـبق  بـالقنا ، لوا  یاھـشروش  یهیـضق 

تلود مادـک  روشک و  مادـک  دـشاب ؟ هتـشادن  دوجو  اھنیا  لاثما  یفئاـط و  یموق و  یاھـشروش  نیا  هک  دوب  اـجک  روشک ؛ بونج  رد  روشک ، لامـش  رد  روشک ، برغ  رد  روشک ،

؟ دـیایب قئاـف  نآ  رب  دـتفیب و  رد  یزیچ  نینچ  کـی  اـب  دـناوتیم  دراد ، یایباـسحوتسرد  یتـینما  یورین  هن  دراد ، یحلـسم  یورین  کـی  هـن  دراد ، یـشترا  کـی  هـن  هـک  اـپهزات 

. دمآ قئاف  یمالسا  یروھمج 

، یلیمحت گنج  ار . اھنیا  میروایب  دای  هب  دیاب  نکل  تسا ؛ هدـشهتفگ  راب  نارازھ  ای  راب  رازھ  یاھفرح  اھنیا  بخ  تسا ؛ رگید  یهنومن  سدـقم ، عافد  یهیـضق  یلیمحت و  گنج 

زا بجو  کی  لاس  تشھ  زا  دـعب  دنتـسناوتن  دـندرک ، ار  ناشـشالت  یهمھ  اھرازبا . یهمھ  اب  دوب  ام  هیلع  یللملانیب  گنج  کی  دوبن ؛ ام  اب  هیاسمھ  تلود  کی  گـنج  طـقف 

نارگید ار  مکرـصنی » اورـصنت هللا  نا  . » دش ققحم  هک  تسا  ییاھهدعو  اھنیا  بخ ، رگید . نوگانوگ  لئاسم  روطنیمھ  و  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دـننکب ؛ فرـصت  ار  روشک  کاخ 

، دیھدب رارق  ییادخ  فدھ  ار  ناتفدھ  نایاقآ ، دینک  راک  ادخ  یارب  دیشاب ، هتـشاد  ادخ  هب  دامتعا  دیاب  نیاربانب  میاهدرک . هبرجت  ار  نآ  یگدنز  رد  ام  دناهدناوخ ، طقف  نآرق  رد  رگا 

ضقانت ضراعت و  فرط ، همھ  زا  دنکیم  هاگن  یتقو  مدآ  هک  دـندرک -  نایب  یناحور  رتکد  یاقآ  هک  یلوھجم  دـنچ  یهلداعم  نیمھ  دـنکیم . زاب  هار  لاعتم  یادـخ  دیـشاب  نئمطم 

دوجو عنام  اج  هد  دینک ، راوس  دیھاوخیم  یرگید  مسج  یور  ار  یمـسج  کی  هداتفا ؛ قافتا  درک . لح  کچوک  تکرح  کی  اب  لاعتم  یادخ  دینیبیم  تاقوا  یھاگ  ار  نیا  دراد - 

یهناملاع تسرد  هاگن  کی  اـب  هک  درک  ضرف  ناوتیم  ار  لـئاسم  نیا  یهمھ  ینعی  دـتفایم . اـج  دـھدیم ، رـصتخم  ناـکت  کـی  دـیآیم ، رھاـم  مدآ  کـی  مدآ ؛ تسین  دـلب  دراد ،

نیا لاح  رھ  هب  تسا . نیا  مداقتعا  نم  درک و  لح  درب و  شیپ  لاعتم -  یادـخ  هب  دامتعا  دـیما و  یھلا و  تیانع  راـگدرورپ و  هب  لـسوت  هب  دـشاب  یکتم  هتبلا  هک  یاهنادرخب - 

. تایونعم اب  سنا  و  ادخ ] هب   ] دامتعا تسا : اھصخاش  زا  یکی 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

روجنیا ار  اھلد  هک  ییادخ  هب  دامتعا  اب  روشک ، ینورد  یاھییاناوت  رب  هیکت  اب  تلم ، یگداتـسیا  اب  اھیراتفرگ ، نیا  یهمھ  عفر  نمـشد و  یاھینمـشد  اب  یهلباقم  زورما 

. تسا نکمم  تسا ، هدرک  تیادھ  تھج  نیا  هب  تسا و  هدرک  هدامآ 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھنیا هدادیم  لکش  ار  تابساحم  نیا  هک  یرصانع  تسا . هدوب  یاهلقاع  یهوق  کی  ساسارب  تسا ؛ هدوب  ینالقع  قطنم  ساسارب  لوا  زور  زا  یمالسا  یروھمج  تابـساحم 

دامتعا تسا ؛ مدرم  هب  دامتعا  شنیرفآ ، ننس  ادخ و  هب  دامتعا  دراوم  یهلمج  زا  وا . تخانـش  نمـشد و  هب  یدامتعایب  مود ، شنیرفآ ؛ ننـس  ادخ و  هب  دامتعا  لوا ، تسا :

هب داقتعا  دوب -  دامتعا  نیا  رھظم  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  تسا -  مدرم  قدـص  هب  داـمتعا  تسا ؛ هناـقداص  یاـھهزیگنا  هب  داـمتعا  تسا ؛ اـھتبحم  هب  داـمتعا  تسا ؛ اـھنامیا  هب 

زا هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  اھنیا  فیلکت ؛ هار  رد  تدھاجم  فیلکت و  هب  یهیکت  یھلا ؛ ترصن  هب  دامتعا  یگراکیب ؛ زا  زیھرپ  لمع و  هب  یهیکت  میناوتیم ؛» ام   » هکنیا یروابدوخ و 

. تسا هداد  لکش  دوب -  وا  تکرح  یانبریز  هیاپ و  هک  ار -  یمالسا  ماظن  ینالقع  یهوق  رصانع  یهعومجم  زورما  ات  لوا  زور 

« ادخ هب  دامتعا   » 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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١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ازجا زا  یکی  نیا  تسا ؛ یناھج  یوگروز  ربکتـسم و  یاھتردـق  هب  یدامتعایب  لباقم ، یهطقن  و  یھلا ، یهدـعو  قدـص  هب  دامتعا  یھلا ، کمک  هب  لاکتا  ماـما  لوصا  زا  یکی 

مھنعل هللا، و  دناهدش : نعل  دنوادخ  دوخ  مالک  رد  دنرادن  رواب  ار  هدعو  نیا  هک  یناسک  و  نینموم ؛ هب  تسا  هداد  هدعو  لاعتم  یادخ  یھلا ؛ تردق  هب  لاکتا  تسا . ماما  بتکم 

هب داقتعا  ( ٣ «.) اریـصم تآـس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وـسلا و  هرئاد  مھیلع  وـسلا  نظ  اـب  نینآـظلا   » هک یناـسک  نآ  ( ٢ ،) مھیلع بـضغ هللا  و  ( ١)

. درک لاکتا  دامتعا و  هدـعو  نیا  هب  دـیاب  تسا ؛ ام  راوگرزب  ماما  رکفت  ناکرا  زا  یکی  ( - ۴ «) مکرـصنی هللا  اورـصنت  نا   » تسا هدومرف  هک  یھلا -  یهدعو  قدص  هب  یھلا ، یهدعو 

لماک روطهب  ماما  تانایب  رد  ماما ، راتفر  رد  ماما ، لمع  رد  مھ  نیا  درک ؛ دامتعا  دیابن  اقلطم  یناھج ، یاھتردق  ناربکتسم ، نانمشد ، یاھکنکشوخلد  هب  لباقم ، یهطقن 

ار هچنآ  درکیم ؛ تبحـص  تحارـص  اب  ماما  دـشاب . حیرـص  دوخ  یبالقنا  عضاوم  رد  راوگرزب  ماما  هک  دـشیم  بجوم  وا ، هب  دامتعا  راگدرورپ و  تردـق  هب  لاکتا  نیا  تسا . دوھـشم 

هب اما  تسنادیم  دنوشیم ، ینابصع  اھنآ  تسنادیمن  هکنیا  هن  دیآیم ، ناشدب  اھتردق  تسنادیمن  هکنیا  هن  تشاد ، ادخ  هب  اکتا  نوچ  درکیم ، نایب  حیرص  دوب  وا  داقتعا  دروم 

نارـس یاـھهمان  زا  هماـن  ود  هب  دـیاش  ماـما  اـھهمان -  زا  یکی  هب  دـشن ؛ یتسیاـبردور  راـچد  ثداوـح ، ربارب  رد  تشاد . رواـب  یھلا  ترـصن  هب  یھلا ، کـمک  هـب  یھلا ، تردـق 

یامیـسوادص رد  تقوناـمھ  هک  داد  باوـج  ار  بلطم  ماـمت ، تحارـص  اـب  هماـن ، نآ  هب  ماـما  داد ، باوـج  دـندوب  هتـشون  وا  هب  هک  ربکتـسم - ، هب  ناگتـسباو  اـی  اـیند  ربکتـسم 

تلم نایرـش  رد  ینوخ  لثم  ماما  ار  دوخ  لکوت  نیا  درک و  نایب  اھهمان  نآ  رد  ار  دوخ  نشور  عطاق و  عضاوم  اما  دزیم  فرح  هنابدوم  ماما  هتبلا  دش . شخپ  یمالـسایروھمج 

یداقتعا چـیھ  یدامتعا و  چـیھ  نیربکتـسم  هب  ماـما  هکنیا  دـش . دراو  هار  نیا  رد  و  دـش ، دـقتعم  یھلا  ترـصن  هب  دـش ، لاـعتم  یادـخ  هب  لـکوت  لـھا  مھ  تلم  درک ؛ یراـج 

مدآ داتـسرف و  ماغیپ  تشون و  همان  ماما  هب  دوب -  مھ  یردتقم  روھمجسیئر  هک  ناگیر ، اکیرمآ -  روھمجسیئر  دنکن . یئانتعا  اھنآ  یاھهدعو  هب  هک  دشیم  بجوم  تشادـن ،

. تفرگ چیھ  هب  ماما  دوب ، هداد  وا  هک  ار  یاهدعو  درکن و  یئانتعا  دادن و  وا  هب  یخساپ  درکن ، یئانتعا  وا  هب  ماما  داتسرف ،

ماما دوب ، نایم  رد  دراـیلیم  رازھ  اـی  دراـیلیم  اھدـص  ثحب  دوب ، هداد  اـکیرمآ  هب  یهتـسباو  یاـھتلود  زا  یکی  یلیمحت ، گـنج  ناـیاپ  دروم  رد  یاهدـعو  کـی  رگید ، دروم  کـی  رد 

یهدـعو هب  دوـشیمن  روـطچ  هـک  مـینیبیم  مـینکیم ، سمل  ار  اـنعم  نـیمھ  مـیراد  ناـمدوخ  یراـج  نوگاـنوگ  یاـیاضق  رد  ـالاح  اـم  دـندرکن . داـمتعا  دـندرکن ، نآ  هـب  یئاـنتعا 

، داد رارق  دوخ  راک  یلـصا  طوطخ  وزج  ار  نآ  ماما  مینکیم . سمل  میراد  ار  نیا  درک ، دامتعا  دوشیمن  دـننزیم  یـصوصخ  یهسلج  رد  هک  ییاھفرح  هب  درک ، دامتعا  نیربکتـسم 

کیربـت ماـیپ  ماـما  یارب  فـلتخم  یاھتبـسانم  هب  اـھروشک  نارـس  نوـچ ] ، ] دوـبن اـیند  اـب  یهطبار  عـطق  یاـنعم  هب  هتبلا  نیا  ناربکتـسم . هب  یداـمتعایب  ادـخ ، هب  داـمتعا 

ناردلق نیربکتسم و  هب  یدامتعا  هنوگچیھ  اما  تشاد  دوجو  هنامرتحم  هنابدوم و  لومعم ، دح  رد  یروجنیا ، طابترا  دادیم . باوج  اھنآ  کیربت  مایپ  هب  مھ  ماما  دنداتسرفیم ،

. تشادن دوجو  اھنآ  ناورهلابند  هعبت و  و 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

نمـشد مشچ  یروک  هب  دـینادب : زیزع ! ناناوج  زیزع ، تلم  دیـشاب . هتـشاد  نانیمطا  داـمتعا و  ( ١٩ «) مکرصنی اورصنت هللا  نا   » یهدعو هب  رخآ ؛ یهیـصوت  مشـش و  یهیـصوت 

. دیزوریپ امش 

شترا  / ٠٧/٠٧/١٣٩۵ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

، ناریا تلم  گرزب  بـالقنا  روشک ، یمالـسا  ماـظن  روشک ، یلم  تیوھ  هکلب ] روشک [ ، یاـھزرم  طـقف  هن  تفرگ ؛ رارق  مجاـھت  دروـم  روـشک  زیچهمھ  سدـقم  عاـفد  نارود  رد 

رد دوب ، هتفرگ  رارق  ام  لباقم  رد  هک  دوبن  مادص  یثعب  میژر  طقف  اجنآ  تفرگ . رارق  مجاھت  دروم  همھ  دوب ، هداد  رارق  دوخ  مشچ  لباقم  رد  گرزب  تلم  نیا  هک  یناوارف  یاھـشزرا 

برع عاجترا  درکیم ؛ کمک  زورنآ  یوروش  درکیم ؛ کـمک  اـکیرمآ  درکیم ؛ کـمک  قارع  هب  وتاـن  دوب ؛ ناریا  تلم  هیلع  یللملانیب  گـنج  کـی  دوب ، یمومع  گـنج  کـی  تقیقح 

یهمھ رد  تسھ -  دوب و  اھتسینویھص  رایتخا  رد  هک  ناشتاغیلبت -  درکیم ؛ ریزارس  اھنآ  تمـسهب  لیـس ، لثم  ار ، دوخ  یتفن  یاھرالد  دوخ و  یدام  دوخ و  یلام  یاھکمک 

یورین ناـمیا ، یورین  ناریا ، تلم  میظع  یورین  اربـک ، تماـیق  نیا  رد  میظع ، یهکرعم  نیا  رد  درکیم . شـالت  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  هیلع  اـھنآ و  عـفن  هب  زور  بش و  اـیند ،

اوموقت نا  نیا . ینعی  مایق   دندرک . مایق  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  حلـسم  یاھورین  اھنآ  یهمھ  ردص  رد  و  هللاحور ، هب  یکتم  یورین  ادخ ، هب  دامتعا  یورین  تمواقم ،

. دندرب هرھب  دوخ  ییاناوت  زا  دوخ ، یورین  زا  دوخ ، ناج  زا  دندش ، نادیم  دراو  دندرک ، مایق   ( ٢ (؛ یدارف ینثم و   

نازومآشناد  / ٠٩/٢٣/١٣٩۵ فیلکت  نشج  مسارم  رد  تانایب 

ینعی هجوت  دـیناوخب . هجوت  اب  ار  زامن  دـینک  یعـس  فیلکت  زاغآ  نارود  نیمھ  زا  الاح ، نیمھ  زا  دـیناوخیم . هک  تسا  یزامن  نیمھ  لوا  یهجرد  رد  ادـخ ، اب  طابترا  هار  نیرتھب 

یتقو دیروایب . دوجو  هب  ناتدوخ  رد  ار  ساسحا  نیا  دینزیم ؛ فرح  دیراد  ادخ  اب  دینزیم ؛ فرح  ناتدوخ  میظع  بطاخم  اب  دیراد  دـینک  ساسحا  زامن ، لاح  رد  هکنیا  ینعی  هچ ؟

. دشخبیم تعاجش  ناسنا  هب  ادخ ، هب  لکوت  دامتعا و  نیا  دنکیم ؛ تساوخرد  بلط و  وا  زا  مھ  دنکیم ، لکوت  دامتعا و  وا  هب  مھ  دنزیم ، فرح  لاعتم  یادخ  اب  ناسنا 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

و  » لاعتم یادـخ  هب  هجوت  اب  تسا ؛ رتمک  میاهدـنارذگ ، یرمع  هک  ام  لاثما  هب  تبـسن  ناتیاھیگدولآ  تسا ، یفاص  ناتیاھحور  تسا ، کاپ  ناتیاھلد  دـیناوج ، بلغا  اـھامش 

خـساپ لاعتم  یادخ  و  یللملانیب - روما  رد  یـسایس ، روما  رد  یعامتجا ، روما  رد  یـصخش ، روما  رد   - ناتروما یهمھ  رد  دیھاوخب  ار  ادخ  لضف  ( ١ (؛» هلضف نم  اولئس هللا 

فعـض و دینکیم ، یدنمورین  ساسحا  دینکیم ، تردق  ساسحا  هک  تسا  نیا  شتیـصاخ  نیلوا  دـیدرک ، ادـیپ  یھلا  تاکرب  یھلا و  لضف  هب  نانیمطا  امـش  یتقو  داد . دـھاوخ 

هب یکتم  ادـخ ، هب  یکتم  نوچ  دـیآیم ، دوجو  هب  امـش  رد  هک  یرگید  ساـسحا  تسا . شزرا  اـب  یلیخ  تسا ، تمظع  اـب  یلیخ  دوشیم ؛ رود  امـش  زا  اـھنیا  دـننام  سرت و 

، دوب دیما  یتقو  دیما ؛ رون  هب  دوشیم  نشور  امش  لد  دنکیم ، دشر  دیما  دیآیم ، دوجو  هب  دیما  امـش  رد  تسا ، دیما  داجیا  دیتسھ ، لاوزیب  تمعن  هب  یکتم  لازیال ، تردق 

ظاحل زا  رادتقا ، ظاحل  زا  لازیال  رـصنع  کی  هب  دوشیم  لیدبت  ناسنا ، کی  دوشیم ؛ ریذپانتسکـش  تلم ، کی  تقونآ  دوب ، یھلا  تردـق  هب  اکتا  دوب ، سفنهبدامتعا  دوب ، لکوت 

لاعتم یادـخ  شیپ  عرـضت  لاعتم و  یادـخ  هب  لکوت  لاـعتم و  یادـخ  هب  لـسوت  هب  اـھاعد  رد  راـھطا و  یهمئا  تاـملک  رد  اـم  هب  همھنیا  هکنیا  زار  تفرـشیپ . ظاـحل  زا  تکرح ،

لـضف نم  نوطعملا  یطعی  امنا  انفکا و  هلآ و  دـمحم و  ٰىلع  لصف  کتوق  لـضفب  نوفتکملا  یفتکی  اـمنا  دـیدوب ، یکتم  ادـخ  هب  امـش  یتقو  تسا ؛ نیا  تسا ، هدـش  ضیرحت 

، تسا هدـش  هداد  اھنآ  هب  وت  توق  زا  یـشخب  دـنراد ، هگن  اھنافوط  لباقم  رد  ار  ناشدوخ  دناهتـسناوت  ایند  رد  هک  ییاھنآ  ایادـخ ! ( ٢ (؛ انطعا هلآ و  دمحم و  ىلع  لصف  کتدـج 

اعد هب  دننکیم  هیصوت  ار  ام  هکنیا  دیھاوخب . یروجنیا  دینک ، اعد  یروجنیا  دنھدیم  دای  ام  هب  داجس  ماما  هیداجس - یهفیحص  رد   - اعد رد  نک ؛ تیانع  مھ  ام  هب  نآ  زا  سپ ،

، دیشاب تورث  تردق و  لازیال  عبنم  هب  یکتم  رگا  دیرمشن ؛ فیعض  دیرمشن ، کچوک  ار  ناتدوخ  مینکن ؛ اطخ  ار ، نامدوخ  مینکن  مگ  هک  تسا  نیا  یارب  ندرک ، عرضت  هب  ندرک ،

امـش دـننادرگرب ، ور  هک  مھ  اـیند  یهـمھ  ( ٣ (؛ کتلـصب نیعطاـقلا  هشحو  اـنفکا  کـتبھب و  نیباـھولا  هبھ  نع  اـننغا  مھللا  دـیرادن ؛ یـسک  هب  یجاـیتحا  چـیھ  رگید  تـقونآ 

. تسا هداتـسیا  مامت  تردق  اب  ایند ، ربکتم  مرـشیب  حیقو  یوررپ  یاھتردق  لباقم  رد  هک  تسا  لاس  لھچ  هدمآ ، دوجو  هب  ناریا  تلم  رد  ساسحا  نیا  زا  هرذ  کی  دیدنمتردق .

. دوشیم رتشیب  ییاناوت  نیا  رادتقا و  نیا  مینک ، شرتشیب  هچرھ  تسا ؛ رایسب  زا  یکدنا  کی  میراد ، هلوقم  نیا  رد  امش  نم و  هچنآ 

مارحلا  / ٢٩/١٣٩٧/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

لدع و هوکش و  تردق و  یهمشچرس  لصا و  هک  ار  وا  هب  دامتعا  لکوت و  میـشخب و  طاشن  یگدنز و  تمحر ، ناراب  نیا  اب  ار  دوخ  یاھلد  لاح  همھ  رد  تسا . جح  حور  ادخ  دای 

. دش میھاوخ  زوریپ  نمشد  دیک  رب  تروصنیارد  مینک . رادهشیر  دوخ  لد  رد  تسا ، ییابیز 

« ادخ هب  دامتعا   » 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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سدقم  / ١٣٩٧/٠٧/٠۴ عافد  هرطاخ  بش  مسارم  رد  تانایب 

یهمھ ملاـع ، ناتـسرپهدام  یهمھ  هک  ییاـیند  نیا  رد  هک  دوب  نیا  لوا  زور  زا  رابکتـسا  یهشقن  مینزب . مھ  هب  ار  رابکتـسا  عماـج  یهشقن  قیرط ، نیا  زا  میناوـتب  هللااـشنا 

، دـشیم رود  تایونعم  زا  زورهبزور  هک  دـندوب  هدرک  تسرد  ضحم  یدام  یایند  کی  دـندوب و  هداد  مھ  تسدهبتسد  نارگید  اھتسینویھـص و  تیدام ، رازنجل  رد  ناگدـشقرغ 

لوا یاھزور  رابکتـسا . یهمھ  دننک ؛ نکهشیر  دننک ، علق  ار  نیا  دننکب ، تیونعم  یهدـنھدتراشب  یاھهویم  اب  هدـییور  یونعم  نیمزرـس  زا  هک  ار  یلاھن  کی  دنتـشاد  یعس 

، دـندروخ یلیـس  دروـخ ، ناـشنھد  یوـت  بخ  و  دوـب . دـیما  نـیمھ  اـب  دـنتخادنا ، یمالـسا  یروـھمج  ناـج  هـب  هـک  مـھ  ار  مادـص  تـسا ؛ یناـسآ  راـک  دـندرکیم  لاـیخ  مـھ 

؛ مینک لطاب  یھلا  لضف  هب  نامدوخ  دامتعا  اب  نامدوخ ، لکوت  اب  نامدوخ ، تمھ  اب  ار  هشقن  نیا  ار ، شالت  نیا  میناوتیم  ام  دننکیم . شالت  دنراد  اما ] [ ؛ دندرک ینیـشنبقع 

هدـنز ار  سدـقم  عافد  لئاسم  نیا  امـش  هک  تسا  نیمھ  شیاھهار  زا  یکی  ار . هشقن  نیا  درک  میھاوخ  لـطاب  یلکب  مھ  نیا  زا  دـعب  هللااـشنا  میاهدرک ، لـطاب  مھ  ـالاح  اـت 

. دینک

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تـسین یریپ  نارود  یگلاسلھچ  تسا . یرکف  تکرح  غولب و  زاغآ  یگلاسلھچ  اھندـمت  رمع  یارب  تسین ؛ یدایز  نامز  لاس  لھچ  تسا . هتـشذگ  بالقنا ] زا   ] لاس لـھچ 

رد ینید  نامیا  هللادمحب  زورما  دنکیم ؛ هدھاشم  دراد  ناسنا  ار  ییافوکـش  نیا  یاھهنیمز  تشاد . دھاوخ  دوجو  هللااشنا  ییافوکـش  نیا  تسا و  ییافوکـش  نارود  هکلب ] ]

هدنب  - دندایز دنتـسین ، مک  خسار  مزع  یاراد  نامیااب و  ناناوج  تسا ، بوخ  مدرم  نایم  رد  یگدامآ  روضح و  تسا ، بوخ  ام  تلم  نیب  رد  خسار  مزع  تسا ، بوخ  ام  روشک 

اب ناناوج  دنمشناد ، ناناوج  دنتسھ -]  ] یرکف یاھراک  قیمع ، یاھراک  لوغشم  روشک  فانکا  فارطا و  رد  ناوج  نارازھ  اما  مسانـشیمن  مھ  ار  همھ  هتبلا  مسانـشیم ؛

، الاب ناشلکوت  یوق ، بوخ و  ناشنامیا  دـنزاسهدنیآ ؛ اـھنیا  روشک ؛ رـساترس  رد  دنتـسھ  یروآون  راـکتبا و  لوغـشم  ندرک ، دـیلوت  لوغـشم  نتخاـس ، لوغـشم  خـسار ، مزع 

تفرعم طابترا و  یهریاد  متفگ ، هک  رفن » نارازھ   » نم  - دنتـسین مک  مدرم و  نیب  رد  دنتـسھ  اھنیا  بوخ ؛ ناشتریـصب  ناشخرد ، هدنیآ  هب  ناشدیما  دایز ، ادخ  هب  ناشدامتعا 

. دناهدامآ ام  یاھناوج  دندایز - دنتسھ ؛ نیا  ربارب  اھهد  اما  متفگ  ار  مدوخ 

یتخانش  / ١٣٩٧/١١/٠٣ مولع  هعسوت  داتس  ناققحم  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

یارب دوشیمن  ناج  زا  دراذگیم ؟ هیام  یسک  هچ  یارب  شناج  زا  مدآ  بخ  دیراذگب ، هیام  ناج  زا  متفگ  هکنیا  دینک . ییادخ  ار  ناتتین  دینک و  نانیمطا  دینک و  لکوت  مھ  ادخ  هب 

مین دینک ، راک  هک  هدـش  ررقم  ناتیارب  هک  یتقو  نآ  زا  هچنانچ  رگا  امـش  تسا . ظوفحم  تانـسح  یھلا ، باسح  رد  هکنیا  رطاخ  یارب  ادـخ ؛ یارب  رگم  تشاذـگ ، هیام  یـسک 

تبث یھلا  تابـساحم  رد  اما  دنادن  دـمھفن و  الـصا  هدرک  لوحم  امـش  هب  ار  راک  هک  یـسک  نآ  تسا  نکمم  دـیدرک ، راک  رتتقداب  دـیدرک و  راک  رتھب  دـیدرک و  راک  رتشیب  تعاس 

. دینک هجوت  نیا  هب  دوشیمن ؛ عیاض  زیچ  چیھ  دوشیم ،

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

یننا  » افاخت لاق ال  تسا ؛ یھلا  تیامح  هب  داـقتعا  رطاـخ  هب  ناریا  تلم  توق  مھم  یلـصا و  شخب  میردـتقم . اـم  میتسین ؛ فیعـض  اـما  میمولظم ، میتسھ ، ملظ  دروم  اـم 

راشف همھ  نیا  دـناهدرک ، هئطوت  ام  هیلع  همھ  نیا  هک  تسا  یلاس  لھچ  نیمھ  مھ  شاهناـشن  دـنکیم ؛ کـمک  دراد  تسا ، اـم  اـب  لاـعتم  یادـخ  ( ١ (؛ ٰىرا عمـسا و  امکعم 

ماجنا تلم  نیا  اب  زیمآتنایخ  تشز و  راک  رازھ  دناهتخادنا ، مدرم  ناج  هب  ار  یتسیرورت  لماوع  دـناهدرک ، تسرد  ذوفن  دـناهتخادنا ، هار  هنتف  دـناهتخادنا ، هار  گنج  دـناهدروآ ،

هک یتـقو  ـالاح  تسا . رتراوتـسا  رتدـنمتردق و  رتیوق ، شیپ  لاـس  تسیب  شیپ ، لاـس  هد  زا  مھ  زورما  دـش ؛ رتراوتـسا  مھ  زورهبزور  داتـسیا و  هوک  لـثم  تلم  نیا  دـناهداد ،

ام اب  دـییایب   » هک دـناهدمآ  دـنروخلوگ ، دنتـسھ و  یاهداس  تلم  ناریا ، تلم  هکنیا  لایخ  هب  دـنروایب ، تسد  هب  اھنیا  دـننام  اھراشف و  هار  زا  ار  ناشدوخ  دـصاقم  دنتـسناوتن 

رد لاس  هاجنپ  نارگید ، سیلگنا و  امش و  تسین . یتفرشیپ  دییایب  رگا  امش  امـش ؛ نودب  اما  دنکیم  تفرـشیپ  امتح  ناریا  تلم  هلب ، دیتفرـشیپ !» لباق  امـش  دینک ؛ هرکاذم 

تفرـشیپ لـماع  اھامـش  تفر ؛ بقع  زورهبزور  تکلمم  نـیا  دـیدوب ، تـکلمم  نـیا  یهراـکهمھ  مود - یوـلھپ  نارود  رد  لاـس  یـس  دودـح  اـکیرمآ  صوـصخب  و   - یوـلھپ نارود 

. دییاین کیدزن  اھامش  هک  یطرش  هب  دنکیم  تفرشیپ  ناریا  تلم  دیناریا . تلم  یگدنامبقع  لماع  اھامش  دیوشب ؛ دیناوتیمن 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دننک بولغم  ار  نوعرف  دنتـسناوت  دندوب ، نوعرف  یهجنکـش  ریز  ناشنادـنزرف  ناشنز ، ناشدرم ، هکنیا  اب  هک  دـندرک  ادـیپ  یایونعم  تردـق  نانچ  نآ  یزور  کی  لیئارـساینب 

نیمھ دـنک . اـطع  اـھنآ  هب  ناـینوعرف  نوعرف و  قرغ  اـب  ار  تمظع  نآ  هب  جرف  دـنک و  زاـب  اـھنآ  یارب  ار  هار  لاـعتم  یادـخ  هکنیا  اـت  دـننک  تمواـقم  دـننک ، یگداتـسیا  دنتـسناوت 

، دـش تخـس  اھلد  دـندش ، جراخ  هیلوا  تلاح  نآ  زا  نامز  تشذـگ  اب  تشذـگ ، نامز  هک  یرادـقم  کـی  ( ٣ (؛ مھبولق تسقف  دمالا  مھیلع  لاطف  یکدـنا ، زا  دـعب  لیئارـساینب 

هلذـلا مھیلع  تبرـض  و   » هک دـش  نیا  هجیتـن  دـنداد ، تسد  زا  ار  تماقتـسا  نآ  ربـص ، نآ  ادـخ ، هار  رد  تکرح  نآ  ادـخ ، هب  داـمتعا  نآ  لـکوت ، نآ  دـش ؛ یـسق  دـش ، نـیگنس 

(۵ (؛ دـھعلا مکیلع  لاطفا  تفگ : لیئارـساینب  هب  ٰیـسوم  ترـضح  دراد .] دوجو   ] مھ یرگید  ددـعتم  تایآ  تسا ؛ تاـیآ  زا  یکی  هیآ  نیا  ( ۴ (؛» نم هللا بضغب  واـب  هنکـسملاو و 

هک تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا ؛ سرد  اھنیا  هھلا ؟» مھل  امک  اھلا  انل  لعجا   » دـییوگیم دـیدرک و  شومارف  هک  هتـشذگ  یلیخ  نامز  الاح  دـیدوب ، نوعرف  راشف  ریز  زورید  ات  امش 

ام تسا ؛ یروج  نیا  زورما  تسا ؛ رتـشیب  یلیخ  بـالقنا  لوا  زا  روشک ، رد  دـنمهقالع  دـنبیاپ و  نموـم و  ناوـج  تیفیک  تیمک و  زورما  هللادـمحب  منکیم . رارکت  هشیمھ  هدـنب 

- هبـسح وھف  یلع هللا  لکوتی  نم  و   - دنکیم کمک  لاعتم  یادـخ  هک  ار  یھلا  یوبن و  ینآرق و  گرزب  سرد  نیا  دوشب ؛ یط  تسرد  هار ، دیـشاب  بقارم  اما  میتسین ؛ یـضاران 

. میشاب هتشاد  دای  رد  مینکن و  شومارف 

شترا  / ١٣٩٨/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

شالت نید  هار  رد  ادخ و  هار  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  هداد  هدعو  تحارـصاب  ینـشورب و  نآرق  یاج  دنچ  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . یھلا  یهدعو  هب  دامتعا  رگید ، یهلئـسم  کی 

ینعی هک  تسھ ، دیکات  تمالع  دنچ  نرـصنیل هللا »  » ریبعت نیا  رد  ( ۴ .) هرصنی نم  نرـصنیلو هللا  دیامرفیم : اج  کی  رد  تسا . یھلا  یهدعو  نیا  داد ؛ دھاوخ  ترـصن  ار  وا  دنک ،

رد درک . دامتعا  دیاب  هدعو  نیا  هب  تسا ، یھلا  یهدعو  تسا ، هدعو  کی  نیا  بخ  دننک . ترـصن  ار  وا  ار و  ادخ  نید  هک  ار  یناسک  دـنکیم  ترـصن  لاعتم  یادـخ  ادـکوم  ادـکوم ،

، دـندوبن نئمطم  هک  یناـسک  دـندوب  زوـنھ  دـندرک ، تعیب  بـالقنا  اـب  دـندمآ  شترا  زا  یعمج  هک  دـندید  داـتفا و  قاـفتا  هثداـح  نیا  هکنیا  دوـجو  اـب  نمھب ، مھدزوـن  زور  ناـمھ 

هار ماما و  یار  ماما و  رکف  ورهلابند  هک  یناسک  ماما و  تشاد . نانیمطا  یھلا  یهدـعو  هب  ماما  اما  دیـسر ؛ دـھاوخ  هجیتن  هب  راک  نیا  هک  دـندوبن  راودـیما  دـندوبن ، عمجرطاخ 

دنک تکرح  هک  دـنراذگیمن  دوب ، هدـنیآ  هب  دـیما  دوب ، نانیمطا  هک  یتقو  دوشب . دـنک  تکرح  دنتـشاذگن  درک ؛ دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  اعطق  هدـعو  نیا  هک  دنتـسنادیم  دـندوب  ماـما 

سک چیھ  ( ۵ (؛ نم هللا هدـھعب ؛ ٰیفوا  نم   و  تسا  : نآرق  یهیآ  مھ  نیا  دـنکیم ؛ افو  دوخ  یهدـعو  هب  لاعتم  یادـخ  دـنادب  ناـسنا  هک  تسا  یمھم  تابـساحم  اـھنیا  دوشب .

. درک دھاوخ  لمع  هدعو  نیا  هب  هدرک و  هدعو  لاعتم  یادخ  دھدیم . هک  یاهدعو  رد  تسین ، لاعتم  یادخ  زا  رتافواب 

...

سامت نارھت و  هب  رزیاھ -  - هبتریلاع یماظن  کی  نداتـسرف  دروآ ؛ نادیم  هب  ار  شدوخ  تاناکما  یهمھ  اکیرمآ  نمھب ، مھدزون  زا  لبق  زور  دنچ  نمھب و  مھدزون  مایا  نامھ  رد 

مغریلع دنداد . ماجنا  اھنیا  هک  دوب  یناوارف  یاھراک  دننک ؛ فقوتم  ار  بالقنا  هک  دـنزادنیب  هار  یزیچ  ییاتدوک ، دـنھدب ، ماجنا  یراک  کی  دـنناوتب  هکلب  ات  سار ، رد  یناسک  اب 

. تسا یھلا  یهدعو  هب  یهیکت  دامتعا و  رطاخ  هب  نیا  دندروخ . تسکش  اھنآ  دش و  زوریپ  تلم  اھنیا  یهمھ 

« ادخ هب  دامتعا   » 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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مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

ذوـفن یهبتر  یـسایس و  یهبتر  یرواـنف و  یهبتر  یملع و  یهبتر  ظاـحل  زا  دـناوتیم  یمالـسا ، بـالقنا  یمالـسا ، یهعماـج  نیا  هـک  دـنتفگیم  یناـسک  بـالقنا  لوا  زور  رگا 

هب هک  تسا  مولعم  ادخ  هب  اکتا  هتبلا  دیدرک . راک  دیدوب و  یکتم  ادخ  هب  امش  هکنیا  رطاخ  هب  هدش ؛ اما  درکیمن ؛ رواب  سک  چیھ  امتح  دسرب ، اجنیا  هب  اھنیا  دننام  یاهقطنم و 

. تسین یگراکیب  یراکیب و  یانعم 

میرک  / ١٣٩٩/٠٢/٠۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  نایاپ  رد  ینویزیولت  ینارنخس 

، دننکیم هئطوت  دنراد  امـش  هیلع   » دنتفگ دـندمآ  هک  تسا ، ( ١٨ «) هایلوا فوخی  ناطیـشلا  مکلذ  امنا   » یهیآ نآ  یهلاـبند  هک  ( ١٧ «) نینموم متنک  نا  نوفاخ  مھوفاخت و  ـالف  »

نمـشد لباقم  رد  دینکب ، ادخ  هب  دامتعا  دینکب ، تدابع  ار  لاعتم  یادخ  دیـسرتب ؛ نم  زا  دیـسرتن ، اھنآ  زا  ریخن ، هک  دیامرفیم  نآرق  دندناسرتیم . ار ] ناناملـسم  «، ] دیـسرتب

هظحالم دیـسرتب و  اھتردق  نیا  زا  دیـسرتب ، نآ  زا  نیا و  زا  دیوگیم  ناسنا   هب  هک  ملاظ  دارفا  زا  یهدنناسرت  نیا  دوخ  دـینارب . بقع  هب  ار  نمـشد  دـیناوتیم  دـیتسیاب و  مکحم 

یاھتردق زورما  دـناهدش . یگدـنز  خـلت  تخـس و  یاھنومزآ  راچد  دناهدیـسرت ، اھتردـق  نیا  زا  هک  یناسک  مینکیم  هدـھاشم  مھ  خـیرات  لوط  رد  ام  هک  تسا ؛ ناطیـش  دـینک ،

. دروخیم ناشرس  وت  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دنریگیم ؛ هدیدن  ار  ناشدوخ  تردق  دنسرتیم و  اھنآ  زا  دننکیم ، ار  ایند  ملاظ  یاھتردق  یهظحالم  یمالسا  یاھتلود  یمالسا ،

یمالسا  / ١٣٩٩/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

نآ ای  نیا  زارحا  رد  هقباسم  مدـع  وکین و  هزیکاپ و  لمع  رد  هقباسم  نادراوهزات ، ناناوج و  ترارح  روش و  اب  ناـبرجم  یهبرجت  یگدـینتمھرد  رگیدـکی ، اـب  ناگدـنیامن  یراـکمھ 

رد روشک  یمومع  راکفا  هب  نانیمطا  شمارآ و  رودـص  تابـساحم ، ناوید  اھـشھوژپ و  زکرم  هب  مامتھا  یلخاد ، یناھج و  مھم  ثداوح  رد  یبالقنا  یاـھیریگعضوم  هاـگیاج ،

. تسا تلم  ناگدـنیامن  امـش  هب  بناجنیا  رگید  یاھهیـصوت  نیناوق ، مکارت  رثکت و  زا  بانتجا  و  محازم ، دـئاز و  نیناوق  خـسن  هیئاضق ، هیرجم و  یاوق  اب  هناردارب  لماعت  اـھقطن ،

اوقت و داد . دـھاوخ  شیازفا  نانآ  رد  ار  تاباختنا  رد  روضح  هب  لیم  و  تسا ، هدوب  تسرد  نانآ  باختنا  هک  درک  دـھاوخ  تباث  ناریا  تلم  هب  اھلصفرـس  نیا  تیاـعر  هک  منئمطم 

. داب ناترای  ادخ  دینک . تکرح  تیدج  تردق و  اب  دینادب و  دوخ  نایاپیب  یهیامرس  ار  ادخ  هب  دامتعا  لکوت و 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

؛ درک ادیپ  ار  لکش  نآ  هک  دوب  یوروش  نمـشد ، یهھبج  یاھـشخب  زا  یکی  دینکیم . هظحالم  هک  دوشیم  نیمھ  هجیتن  دنکیم ، دامتعا  ادخ  هب  روشک  هک  یتقو  هناتخبـشوخ 

هدـھاشم اـکیرمآ  یاـھتلایا  اـکیرمآ و  یاھرھـش  رد  زورما  هچنآ  دـینکیم . هدـھاشم  دـیراد  ار  اـکیرمآ  یهتفـشآ  عضو  زورما ، امـش  هک  تسا  اـکیرمآ  شخب  نیا  اھـشخب  زا  یکی 

الاـب دـیآیم  ضوح  هت  نجل  نآ  هک  تسا ؛ اـھتیعقاو  زورب  اـھنیا  تسین ، یدـیدج  یاـھزیچ  اـھنیا  دـشیم . هتـشاد  هگن  ناـھنپ  هشیمھ  هک  تسا  یتاـیعقاو  کـی  زورب  دوـشیم ،

. تسا یروج  نیا  تلاح  نیا  دھدیم ؛ ناشن  ار  شدوخ 

شترا  / ١٣٩٩/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ام هک  تسین  نمشد  یتابساحم  هاگتسد  ندوب  بویعم  افرص  هک  میشاب  بقارم  دیاب  ام  نکل  دنکیم  اطخ  شدوخ  تابـساحم  رد  نمـشد  هلب ، درک . دیابن  یراگناهداس  بخ ،

، نیلوئـسم مدرم و  یوس  زا  یھلا  یهدـعو  هب  دامتعا  هنحـص ، رد  ناشروضح  موزل  هب  مدرم  نامیا  هنحـص ، رد  مدرم  روضح  درک . شالت  دـیاب  درک ، راـک  دـیاب  دـنکیم ؛ قفوم  ار 

ار یماظن  تموکح  نتـسکش  نامرف  نمھب ، مودوتسیب  نمھب و  مکیوتسیب  یاھزور  ناـمھ  رد  مھ  راوگرزب  ماـما  رگا  هدوب . رثوم  تسا و  رثوم  همھ  لـباقتم ، یاـھیحارط 

، تشاد روضح  لمع  نادیم  رد  دیاب  درک ، شالت  یتسیاب  دوریمن ؛ شیپ  راک  ندنام  نمـشد  یاطخ  دیما  هب  ندرک و  اشامت  نتـسشن و  اب  دشیم . یرگید  روج  عضو  دندادیمن ،

داد شیازفا  دیاب  ار  یلم  تردق  یاھهفلوم  تسا . نیلوئـسم  یهفیظو  نیا  درک ؛ لباقتم  یحارط  مئاد  روط  هب  دیاب  درک ، تدھاجم  دیاب  درک ، دامتعا  ادخ  هب  دیاب  درک ، راک  دیاب 

. داد ناشن  یتسیاب  مھ  لمع  رد  ار  تردق  نیا  درک و  تردق  دیلوت  دیاب  تسا و  حلسم  یاھورین  نیمھ  اھنآ  زا  یکی  هک 

« ادخ هب  دامتعا   » 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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