
هعمجزامن  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

لقع و یھاگآ و  تعاجش و  دشاب . یکتم  الاب - مھ  هچرھ  ناسنا - کی  یدرف  تایصوصخ  هب  هک  دوب  نآ  زا  رتالاب  وا  تاقیفوت  اما  تشاد ؛ یلیخ  یدرف  زاتمم  تایـصوصخ  ماما 

لقع و تعاجش و  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  یلیخ  دروآ ، تسد  هب  راوگرزب  نآ  هک  یتاقیفوت  اما  تسین - یکـش  چیھ  اھ  نیا رد  دوب - زاتمم  رایـسب  ماما  یـشیدنارود  ریبدت و 

صلخم نیدلا .» هل  نیصلخم  « ؛ دش یم یشان  وا  صالخا  زا  لوا  ی  هجرد رد  هک  تفرگ ، یم تاشن  رگید  یاج  زا  اھقیفوت  نآ  دشاب . یکتم  ناسنا  کی  دایز  یرگن  هدنیآ ریبدت و 

ماجنا دوبن ، ادـخ  یاضر  دروم  هک  دنتـساوخ  یم یزیچ  وا  زا  دـنتفرگ و  یم رارق  وا  لباقم  رد  مھ  ایند  ی  همھ رگا  اذـل  داد . یم ماـجنا  ریغ - ـال  و  وا - یارب  طـقف  ار  راـک  دوب و  ادـخ 

خـسار و یاھھوک  ندـنک  میظع ، یاھتکرح  گرزب ، یاـھراک  دوبن . یھلا  تردـق  زا  جراـخ  وا  رظن  رد  یراـک  چـیھ  تشاد . ادـخ  هب  نظ  نسح  لـکوت و  مود ، ی  هجرد رد  داد . یمن

تسیرگن یم نظ  نسح  اب  اذل  تشاد ، لکوت  ادخ  هب  نوچ  و  دنک ؛ یم کمک  ار  وا  ادخ  تسا و  یکتم  ادخ  هب  هک  تشاد  هدیقع  نوچ  دوب ؛ روسیم  وا  یارب  تایسار  لابج 

یروھمجتسایر  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

( هر  ) ماما تمدخ  میتشاذگ و  یم یی  هعومجم رد  ار  لکشم  میدرک و  یم لدابت  ار  نامیاھرکف  میتسشن و  یم لوئسم  ناردارب  اب  فلتخم ، یایاضق  رـس  هک  داتفا  قافتا  ررکم 

زا دـح  نیا  رد  ار  یـسک  دوخ ، رمع  تدـم  رد  هک  تسا  دـھاش  ادـخ  درک . یم لح  ار  لکـشم  دوخ ، ریظن  یب لکوت  نامیا و  یوق و  ی  هدارا بیاص و  رظن  اب  هک  دوب  وا  میدرب و  یم

رد هک  دوب  هدوسآ  نامرطاخ  هک  یـسک  مکحم و  یاکتم  نآ  هداوناخ و  ردپ  نیا  زورما ، درک . یم زاب  ار  هرگ  لح و  ار  لکـشم  وا ، ما . هدینـشن هدـیدن و  ادـخ  هب  نظ  نسح  لکوت و 

. تسین ام  نایم  رد  درک ، میھاوخ  هعجارم  وا  هب  تالکشم ،

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد یتقو  تسا ؛ مکاح  بلاغ و  ملظ ، رـش و  یتقو  تسا . یمالـسا  ریغ  ماـظن  هب  قلعتم  نظوس ، درب . نیب  زا  یمالـسا  ماـظن  رد  ار  دارفا  هب  تبـسن  ینیبدـب  نظوس و  حور 

هک یتقو  نآ اما  درک . هاگن  نظوس  دـیدرت و  مشچ  اب  دـیاب  یا ، هدـیدپ رھ  هب  تسا و  یحول  هداس نظ ، نسح  هک  میراد  تیاور  دراد ؛ تسد  هب  ار  روما  ماـمز  ادـخ  ریغ  هعماـج ،

هکنآ رگم  تشاد ؛ نظ  نسح  تشاذگ و  رانک  ار  اھنظوس  دیاب  اجنیا  رد  تسا ، نید  میقتـسم  طارـص  هار  هار ، تسوا و  ناگدنب  ادـخ و  هب  قلعتم  تموکح  تسا ، قح  اب  هبلغ 

. تسا یمالسا  فیلکت  نآ  نیا ، دوشب . تباث  یزیچ  ناسنا  یارب 

ماظن  / ١٠/١٣٧٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک هچنآ  تسا . نیا  لصا  میھدـن . تسد  زا  ماـکحا  نیا  هب  فراـعم و  نیا  هب  نید ، نیا  هب  ادـخ ، هب  ار  ناـمدوخ  نظ  نسح  لـکوت و  دـیما و  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ 

امـش نالوئـسم ، امـش  صاوخ ، امـش  صوصخب  دیـشاب ؛ بقارم  دـنک . لزلزتم  ار  نیا  دـھاوخ  یم نمـشد  تسا . ناـنیمطا  دـیما و  ناـمیا و  خوسر  تسا ، تفرـشیپ  ی  هیاـم

نیا نات  هفیظو امـش  دـنک . لزلزتم  ار  نانیمطا  دـیما و  نامیا و  دـھاوخ  یم نمـشد  هک  دـینیبب  مرتحم . نایھاگـشناد  مرتحم و  یاملع  امـش  ناگدـنیوگ ، امـش  نارکف ، نشور

نید نایرج  ی  هلابند ام  دھد . یم ماجنا  ییاناوت ، نآ  اب  یمالـسا  نامیا  نیا  تردق و  نآ  اب  نید  نیا  دوخ  ار  راک  ی  هیقب دینک ؛ مکحتـسم  ار  نانیمطا  دـیما و  نامیا و  هک  تسا 

لاثما هدنب و  تسا . هتسباو  صاخشا  هب  نایرج  نیا  هک  دنک  یم لایخ  نمشد  میتسھ !؟ یـسک  هچ  ام  رگم  میربب ؛ هار  ار  نایرج  نیا  میھاوخب  ام  هکنیا  هن  مینک ؛ یم تکرح 

؛ تسا هدمآ  شیپ  هدـش و  ثداح  نایرج  نیا  یھلا ، لضف  هب  درب . یم دوخ  اب  مھ  ار  ام  هک  تسا  نایرج  نیا  میربب !؟ هار  ار  نایرج  نیا  میھاوخب  هک  میتسھ  یـسک  هچ  هدـنب 

ار یھلا  تردـق  تسد  حوضو  هب اـم  تسا و  هدوب  اـم  لاـح  لـماش  بـالقنا  لوا  زا  راـگدرورپ  لـضف  دـنک . یم لـطعم  ار  دوخ  دوـخ  یب مھ  نمـشد  تسین ؛ مھ  یندـش  فـقوتم 

عرزک  » تسا هدش  هداد  هدعو  ام  هب  هک  یزیچ  نامھ  نوگانوگ ، یایاضق  رد  میا و  هدرک سح  میا و  هدید ار  ادفلا  هل  انحاورا  مظعالا  هیقب هللا  ترضح  تالـضفت  حوضو  هب میا ؛ هدید

. تسا هدرک  ادیپ  ققحت  تسا  ناملسم  مدرم  امش  تکرح  نیمھ  نآ ، قادصم  و  هقوس ؛» یلع  یوتساف  ظلغتساف  هرزآف  هئطش  جرخا 

جح  / ١٣٨١/١٠/٢۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دوجو هب  ار  دوخ  نامز  ندمت  نیرتگرزب  دنناوتب  یھلا  تایآ  نیا  تکرب  هب  هکم ، ی  هشوگ کی  رد  یتوق  مک مولظم  دودعم  عمج  درک  یم لایخ  یـسک  هچ  مالـسا ، روھظ  یاھزور 

لایخ یا  هدع دننامب ؟ یقاب  راختفا  تزع و  اب  نامز ، دومع  رد  روط  نیا دنروآ و  دوجو  هب  ار  عیسو  ی  هعمر نیا  میظع و  ورملق  نیا  دنھد و  دشر  اقترا و  ار  یرـشب  تیندم  دنروآ و 

دھاوخن تسد  هب یتیقفوم  دمآ ، شیپ  شیارب  هک  یثداوح  زا  کیرھ  رد  ربمغیپ  دندرک  یم لایخ  وسلا ؛» نظ  اب  نیناظلا  : » تفر دھاوخ  نیب  زا  زیچ  همھ  یدوز  هب دندرک  یم

هک ییاھ  نآ دـنراد ؛ نظوس  لاعتم  یادـخ  هب  هک  ییاھ  نآ اروب ؛» اـموق  متنک  وسلا و  نظ  متننظ  و  «. » ادـبا مھیلھا  یلا  نونموملا  لوسرلا و  بلقنی  نل  نا  متننظ  لـب  : » دروآ

یفل  » ناسنا زا  دنک ؛ تیادھ  ار  ناسنا  دناوت  یم نآرق  میسرب . اجنآ  هب  دیابن  ناناملـسم  ام  دنتـسھ ؛ اروب » اموق   » نامھ دنناد ، یمن ار  نید  یاھبنارگ  رھوگ  شزرا  تیمھا و 

نامیا تسا . نآرق  نیا  رھظم  جح ، نیا  دیامن . تاقالم  وا  اب  دنک و  ادیپ  تروریـص  تکرح و  ادخ  یوس  هب  هیقالمف ؛» احدک  کبر  یلا  حداک  کنا   » هک یناسنا  هب  دناسرب  رـسخ »

ییاھنیا تسا . مجاھت  دروم  مھ  هریخذ  نیا  ام ، رگید  ریاخذ  ی  همھ لثم  تسناد . ردق  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ هدـش  یـشان  نآرق  نیا  زا  مالـسا ، خـیرات  لوط  نینموم  ی  هناصلاخ

یا هتـسنادان اـی  هتـسناد  یاھتـشگنارس  ناـمھ  دنتـسھ ، دوـخ  رجحتم  یفارخ و  موـھوم و  راـکفا  جـیورت  یزیگنا و  هنتف ینکفا ، فـالتخا لاـبند  جـح  مسارم  رد  دـینیب  یم هک 

سکعنم یمالـسا  گرزب  تما  مشچ  هب  تدحو  نیا  تمظع  تزع و  هوکـش و  تکوش و  دنراذگ  یمن هک  یناسک  دـنرب . یم نیب  زا  دـننک و  یم دوبان  ار  هریخذ  نیا  هک  دنتـسھ 

- ادخ هار  رد  مھ  نآ  یمالـسا ، تما  میظع  هوکـش  تدحو و  دنراذگ  یمن هک  یناسک  دننک . یم عیاض  دوبان و  ار  هریخذ  نیا  هک  دنتـسھ  یناسک  وزج  دنک ، ادیپ  باتزاب  دوش و 

یاھـشزرا تھج  رد  تمظع  هکلب  ملاـع ؛ یافعـض  هیلع  یزورفا  گـنج ناونع  هب  تمظع  هن  اـھتلم ، رگید  ریقحت  رامعتـسا و  ناونع  هب  تمظع  هن  رخاـفت ، ناونع  هب  تمظع  هن 

. دروخ یم هبرض  یھلا  میظع  ی  هریخذ نیا  نتفرگ  هدیدان  رثا  رب  مالسا  یایند  زورما  دننک . یم ملظ  تیرشب  هب  دوش ، سکعنم  مالسا  یایند  هب  دیحوت - هار  رد  یھلا و 

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

اجنیا رد  لاـعتم  یادـخ  دـیزادرپ ، یم شـالت  هب  فدـھ  نآ  هار  رد  دـینک و  یم باـختنا  ار  یتسرد  فدـھ  امـش  یتقو  تسادـخ . هب  نظ  نسح  داـمتعا و  زا  یـشان  هنیکـس » »

اما دیا ؛ هدرک باختنا  تسرد  ار  نامرآ  فدھ و  تسھ  تقو  کی دیا ؛ هدرک باختنا  طلغ  ار  نامرآ  فدـھ و  امـش  تسھ  تقو  کی درادـن . مھ  درگربورب  تسا ؛ هداد  ترـصن  ی  هدـعو

اھنرق اما  دوب ؛ یبوخ  یاھ  نامرآ فادـھا و  ناشیاھ  نامرآ فادـھا و  ناناملـسم  تسا . دروم  یب یھلا  کـمک  راـظتنا  اـجنیا  دـینک . یمن یتدـھاجم  شـالت و  دـیرادن و  یکرحت 

کرحت و مدع  نیمھ  رطاخ  هب دنوش ، یم لیلذت  ریقحت و  راچد  ناناملـسم  دینیب  یم هک  ییاجرھ  مھ  نآلا  دـندروخ . یرـسوت  تشادـن ، دوجو  اھ  نآ رد  یکرحت  هکنیا  رطاخ  هب

یاھشیامزآ هک  تسین  نیا  یانعم  هب  یھلا  ترصن  هتبلا  تسھ . اعطق  مھ  یھلا  ترصن  دشاب ، مھ  تدھاجم  دشاب ، تسرد  فدھ  هک  ییاج  نآ  الا  و  تسا ، تدھاجم  مدع 

دوجو هزرابم  هار  رـس  رد  اـھ  نیا ی  همھ تسھ و  اـھ  نیا تارمثلا ؛» سفنـالا و  لاومـالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یـشب  مکنولبنل  و  : » ارچ تسین ؛ تخـس  راوشد و 

. دش دھاوخ  بیصن  یزوریپ  ینعی  تسا ؛ یھلا  تراشب  دروم  نیا  هار ؛ موادت  یگداتسیا ؛ ینعی  ربص  نیرباصلا .» رشب  و   » اما دراد ؛

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

- تسام تسد  روشک  یزرواشک  یتعنـص و  یلاـم و  روما  ی  هرادا میتسھ و  ریدـم  رادـمامز و  هک  امـش  نم و  مینک . لرتنک  ار  ناـمدوخ  دـیاب  دوش ، داـبآ  اـیند  میھاوخ  یم رگا 

ناریدم و نانواعم و  امش و  ینعی  امش ، هعومجم . ینعی  ام  میتسین ؛ ام  دوخ  صخش  طقف  مینک . لرتنک  ار  دوخ  دیاب  تسامش - نم و  تسد  روشک  لاعف  یاھ  هاگولگ ینعی 

یرگید ثحب  نآ  دـشابن ؛ ینیب  شیپ یریگـشیپ و  لرتنک و  لباق  هک  دـنکب  ییاطخ  نییاـپ  یلیخ  حوطـس  رد  یی و  هشوگ رد  یـسک  تسا  نکمم  هتبلا  ناتراذـگرثا . نالوئـسم 

« ادخ هب  نظ  نسح   » 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 7هاگياپ  هحفص 1 
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عمج دـنھاوخ  یم اھ  نآ عمجلا ؛» یلع  هالولا  سفنا  فارـشال  . » دـشاب هتـشاد  ار  تایـصوصخ  نیا  دـیاب  دـیتسھ ، نآ  ریزو  سیئر و  ریدـم و  امـش  هک  یی  هعومجم اما  تسا ؛

نظوس دـیابن  دوش . یم هچ  دـعب  الثم  هک  دـنا ، نظوس راچد  ناشرمع  ی  هدـنام یقاب یارب  ینعی  اقبلاب ،» مھنظ  وس  «. » ربعلاـب مھعاـفتنا  هلق  اـقبلاب و  مھنظ  وس  و  ، » دـننک

. دننک یم یرادرب  هرھب مک  اھتربع  زا  ربعلاب ؛» مھعافتنا  هلق  : » دومرف نینچمھ  تشاد . نظ  نسح  دوخ  هب  لاعتم و  یادخ  هب  دیاب  تشاد ؛

رطف  / ٠٨/٠٢/١٣٨۵ دیعس  دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ینعی هقطنم - تالوحت  ی  هصرع زا  ار  یمالـسا  تما  دـمآ . یمن دوجو  هب  هقطنم  رد  لیئارـسا  ماـن  هب  یلـضعم  تشاد ، یم هجوت  دوخ  یمالـسا  تیوھ  هب  یمالـسا  تما  رگا 

؛ تسا هدرکن  لمع  دوب ، وا  ی  هدھع رب  هک  یفیاظو  هب  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  یمالسا  تما  دندرک . یریگ  میمصت وا  هیلع  رب  شبایغ ، رد  دنتـشاذگ و  رانک  شدوخ - ی  هناخ

. دوش طلسم  ام  رب  تسناوت  یمن نمشد  میداد ، یمن نت  تلذ  یبلط و  تحار یلبنت و  هب  ام  رگا  مینادب . میمھفب و  ار  نامدوخ  ریصقت  دیاب  ام  درک . دیابن  یدیدرت  چیھ  نیا  رد 

- تزع رصانع  ی  همھ زا  تما  نیا  تسا . هدش  فقاو  دوخ  تیوھ  هب  مالـسا  یایند  زورما  تسا . هتـشگرب  قرو  زورما  نکیل  میرـصقم . یگدنام ، بقع نیا  رد  میدنام و  بقع  ام 

. تسادـخ هب  دامتعا  تسادـخ ؛ هب  لـکوت  تسا ؛ یھلا  نوناـق  هب  کـسمت  ادـخ و  هب  هجوت  لوا  دـنک . هدافتـسا  دـیاب  دراد - دوجو  میرک  نآرق  مالـسا و  فیرـش  نید  نتم  رد  هک 

هک یناسک  نآ  مھیلع ؛» بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  : » دیامرف یم دنک ؛ یم تمالم  دنراد ، ادـخ  هب  نظوس  وسلا ؛» نظ  اب  نیناظلا   » هک ار  یناسک  نآ  لاعتم  دـنوادخ 

مھ درک ؛ دھاوخ  کمک  ام  هب  لاعتم  یادخ  میوش ، دراو  لمع  نادیم  رد  ام  رگا  دننک . تمالم  دیاب  ار  ناشدوخ  دننک ، یم راکنا  لمع  نادیم  رد  روضح  تروص  رد  ار  یھلا  ترصن 

تمھ اـجرھ  هک  تسا ، هبرجت  زا  راشرـس  نیملـسم  یارب  مھ  مالـسا  خـیرات  تساـم . دوخ  یگدـنز  نارود  تادـھاشم  مھ  تسا ، یھلا  یمتح  ی  هدـعو نآرق و  یعطق  لوق 

نادیم رد  روضح  ترـصن ، نیا  طرـش  اھتنم  تسا ؛ یمتح  یھلا  ترـصن  کمک و  درک . کمک  ار  اھ  نآ لاعتم  یادخ  دـندش ، یھلا  تردـق  هب  کسمتم  دـندش و  دراو  دنتـشامگ ،

حلاصم اب  ندرک ، شوخلد  تامھوت  اب  ندرک ، یلبنت  اب  نتسشن ، اب  درک . دھاوخ  ترصن  ار  وا  ادخ  دنک ، ترصن  ار  ادخ  هک  یسک  نآ  هرصنی ؛»  نم  نرـصنیل هللا  و  : » تسا لمع 

. داد دھاوخن  ناشن  ار  دوخ  یھلا  ترصن  نداد ، حیجرت  یمالسا  تما  حلاصم  رب  ار  سفن  یاوھ  ندرک و  یزاب  یمالسا  تما 

یمالسا  / ٠٩/١۴/١٣٨۶ یاھروشک  یئاضق  یاسور  رادید  رد  تانایب 

ام هب  لاعتم  یادـخ  مینکب ، تکرح  داحتا  اب  هشقن ، اب  ریبدـت ، اب  رکف ، اب  نامدوخ ، ی  هدـیقع قبطرب  رگا  هک  مینادـب  مینک و  ادـخ  هب  لکوت  مینک و  ادـیپ  سفن  هبداـمتعا دـیاب  اـم 

تاقفانملا و نیقفانملا و  بذعی  و  : » دنراد نظوس  وا  هب  هک  ار  یناسک  دنک  یم تمذم  لاعتم  یادخ  میـشاب . هتـشاد  نظ  نسح  لاعتم  یادخ  هب  دیاب  ام  داد . دھاوخ  یزوریپ 

نظ نسح  لاعتم  یادـخ  هب  دـیاب  ام  اریـصم .» تاس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نیناـظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و 

فعـض و راچد  میدـش ، لکـشم  راچد  ام  هک  ییاجنآ  هدرکن ؟ کمک  ام  هب  ادـخ  میدرک و  مادـقا  میدرک و  لمع  یک  اجک ، اـم  میـشاب . هتـشادن  ادـخ  هب  نظوس  میـشاب ، هتـشاد 

دعو « ؛ تسا یھلا  ی  هدعو نیا  و  هدرک ، کمک  ام  هب  لاعتم  یادخ  میدرک ، ادا  ار  لمع  قح  اجرھ  میدرکن . ادا  ار  لمع  قح  میدرکن ، لمع  هک  تسا  ییاجنآ  میدـش ، تسکش 

. نآرق رگید  ناوارف  تایآ  و  مھلبق .» نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا  هللا 

سامح  / ١٣٨٧/١٠/٢٧ ینوناق  تلود  ریزو  تسخن  هینھ  لیعامسا  هب  مایپ 

یاھشخب زور  شش  فرظ  هک  تسا  نامھ  هدنکفا  تفخ  هب  هزغ  یاھ  هزاورد تشپ  رد  لگ  رد  یاپ  تسا  زور  تسیب  ار  نآ  امش ، یبلط  تداھش یراکادف و  تردق  هک  یـشترا 

زورما هک  دیلابب  دوخ  یراکادف  تعاجش و  ربص و  هب  یھلا ، ی  هدعو هب  دوخ  نظ  نسح  هب  دوخ ، لکوت  نامیا و  هب  دروآ . رد  دوخ  ی  هرطیـس ریز  ار  یبرع  روشک  هس  زا  یمیظع 

هن زورما  تسا . هدرک  اوسر  ار  یمالـسا  تما  ناقفانم  للم و  نامزاس  نانآ و  نایماح  تسینویھـص و  میژر  اکیرمآ و  زورما  ات  امـش  داھج  دـنلاب . یم نآ  هب  ناناملـسم  ی  همھ

یگداتـسیا نیا  ی  همادا اـب  دـیزوریپ و  مھ  زورما  نیمھ  امـش  دـنا . هتفریذـپ نادـند  نب  زا  ار  امـش  تیناـقح  اـکیرمآ  اـپورا و  یاـھتلم  زا  یرایـسب  هـک  ناملـسم ، یاـھتلم  طـقف 

اش هللا. نا  دناشک . دیھاوخ  تسکش  تلذ و  هب  رتشیب  مھزاب  ار  رشب  دض  نوبز و  نمشد  هنادنمتفارش 

صوصخب ینیطـسلف  نایماظن  ریغ  راب  هعجاف نینوخ و  ثداوح  لاح  نیااب اـش هللا  نا  یـضرتف " کـبر  کـیطعی  فوسل  و  هک " دـینادب  و  یلق " اـم  کـبر و  کـعدو  اـم  هک " دـینادب 

شخپ ام  ینویزیولت  یاھلاناک  ی  همھ زا  راب  نیدنچ  زور  رھ  هک  نیطسلف  نابصاغ  یاھتیانج  زا  یشان  ثداوح  تسا . هدرک  نوخ  قرغ  ار  ام  یاھلد  موصعم ، مولظم و  ناکدوک 

نا هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  دومرف ": هک  تسا  تسار  ادخ  ی  هدعو هک  دینادب  رـصنلا ، مکل  لجع  ازجلا و  مکل  مظعا هللا  تسا . هتخاس  رادازع  هدز و  متام ار  ام  تلم  دوش  یم

دنوادـخ هک  دوب  دـھاوخن  بازحا  گـنج  ناـیدوھی  زا  رتـھب  ناـنآ  تشونرـس  هک  دـننادب  مھ  برع  ناراـکتنایخ   ..." هسفنل دـھاجی  اـمناف  دـھاج  نم  و  دومرف ": و  زیزع " یوـقل  هللا 

ار شتلم  دوخ و  ی  هلـصاف دـنک  لمع  نیا  فالخرب  هک  یتلود  رھ  دـنا . هزغ نادـھاجم  مدرم و  اب  اھتلم  مھیـصایص "...  نم  باتکلا و  لـھا  نم  مھورھاـظ  نیذـلا  لزنا  و  دومرف ":

:" دومرف هک  دنروآ  دای  هب  ار  مالسلا  هیلع نینموملا  ریما  نخس  دیاب  دندوخ  یوربآ  یگدنز و  رکف  هب  رگا  زین  اھ  نآ تسا . مولعم  ییاھتلود  نینچ  تشونرـس  دنک و  یم رت  قیمع

". نیرھاق مکتوم  یف  هایحلا  نیروھقم و  مکتایح  یف  توملا 

یقرش  / ١٣٨٧/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ای  ار  هرود  نآ  رضاح  عمج  نیا  زا  یلیخ  تسا . یدایز  نامز  لاس  کی  یس و  درذگ . یم داتفا ، زیربت  رد  قافتا  نیا  هک  لاس ۵۶  نمھب  هن  تسیب و  زا  نآلا  لاس  کی  یس و 

اب گرزب  ثداوح  دریگ - یم همشچرس  تسرد  رکف  کی  زا  تسرد ، تین  کی  زا  هک  یا  هثداح رھ  تسیچ ؟ سرد  دندرکن . کرد  دندوب و  کدوک  دندوب ، رگا  ای  اھناوج - دندوبن - ایند 

- ود مادـقا ، تئرج  و  کی ؛ ندوب ، شوھب  یرادـیب ، یرایـشوھ ، ریثات  نمھب ، هن  تسیب و  ی  هثداح سرد  تخومآ . یتسیاب  ار  اھـسرد  نآ  دراد ؛ یـسرد  دراد - یئاـھ  سرد دوخ 

تیعقوم و زیربت  مدرم  دندیمھفن . ار  تیعقوم  تیمھا  اھ  یلیخ دـنک . کرد  الوا  تسا . تیـصوصخ  ات  هس  نیا  هس ؛ هدـنیآ ، هب  دـیما  و  اھرطخ - اھ و  یتخـس زا  ندرکن  هظحالم 

تمھ و دش ، هدـیمھف  ساسح  تیعقوم  هکنیا  دـعب  تسا . یمھم  رما  کی  تیـساسح ، تیعقوم و  کرد  یدنمـشوھ و  نیا  دوخ  دـندرک . مادـقا  دـندرک و  کرد  ار  تیـساسح 

. دـنھدب ماجنا  ادـخ ، هب  نظ  نسح  اب  ادـخ ، هب  لکوت  اب  ادـخ ، هب  اکتا  اـب  دـیما ، یور  زا  ار  مادـقا  نیا  مھ  دـعب  و  مود . ی  هتکن مھ  نیا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  مادـقا  یارب  تئرج 

هب دمآ ، یم دوجو  هب  مھ  رگا  یھاگآ  نآ  دز ، یمن جوم  مدرم  نیا  لد  نورد  رد  نامیا  رگا  دندوبن ، اب  نموم  رگا  مدرم  نیا  تساھ . نیا نمھب  هن  تسیب و  یاھسرد  زا  یشخب 

مھ زورما  ام ؛ یارب  سرد  دش  نیا  تشاد . شقن  اھ  نیا ی  همھ عقومب ، مادقا  مدرم ، یرایـشوھ  مدرم ، نامیا  دش . یمن یھتنم  مادـقا  هب  دروخ و  یمن درد  هب  دـمآ ؛ یمن راک 

. درک لابند  دیاب  هنارایشوھ  ار  ثداوح  تسا . روج  نیمھ مھ  هدنیآ  تسا ؛ روج  نیمھ

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

دنچ زا  هک  دـمآ  شیپ  یثداوح  ترجھ - زا  مشـش  لاس  رد  هرمع - دـصق  هب  دوخ  باحـصا  نارای و  زا  رفن  دـص  دـنچ  اب  هکم  تمـس  هب  هنیدـم  زا  مرکا  ربماـیپ  تکرح  یارجاـم  رد 

هکم کیدزن  هیبیدـح  دـندوب - رود  هنیدـم  زا  اھ  نیا دـندوب ؛ هدرک  هرـصاحم  ار  اھ  نآ یزھجم  یورین  اب  نانمـشد  فرط ، کی  زا  دوب . نانموم  یاھلد  ندـش  یناـفوط  بجوم  تھج 

بجوم دش ، یم بارطضا  بجوم  هک  دوب  هیضق  فرط  کی  نیا  دنتشاد ؛ دایز  تیعمج  دنتـشاد ، حالـس  دنتـشاد ، ورین  دندوب ، هکم  ی  هبقع هب  یکتم  نمـشد  یاھورین  تسا -

هدمآ هک  یرافک  لباقم  رد  دش - راکشآ  همھ  یارب  دعب  هک  یھلا - موتکم  میظع  تسایس  نآ  قبطرب  مرکا  ربمغیپ  رگید ، فرط  زا  دش ؛ یم نینموم  زا  یرایسب  یارب  شیوشت 

شبپ لیبق  نیا  زا  هلئـسم  دنچ  و  درک ؛ لوبق  ربمغیپ  دینک ، فذح  هتـشون  نیا  زا  ار  مسب هللا ،» ، » ار میحر » نامحر و   » مسا دنتفگ  دمآ ؛ هاتوک  یدراوم  رد  وا ، لباقم  رد  دندوب 

. تخادنا دیدرت  هب  درک ، برطضم  درک ، شوشم  ار  یئاھلد  مھ  نیا  دمآ .

دیاب اجنیا  دـیآ ، یم شیپ  مالـسا  هب  نینموم  یارب  یعاـمتجا - لـئاسم  ظاـحل  هب  هچ  یـصخش ، لـئاسم  ظاـحل  هب  هچ  نوگاـنوگ - یاھبارطـضا  نیا  هک  یدراوم  نینچ  کـی  رد 

یحور یاھ  مطالت زا  ار  اھ  نآ داد ، اھ  نآ هب  شمارآ  درک ، صرق  ار  اھلد  ادخ  نینموملا ؛» بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذلا  وھ  : » دـیامرف یم تقو  نآ دوب ؛ یھلا  ی  هنیکـس رظتنم 

« ادخ هب  نظ  نسح   » 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 7هاگياپ  هحفص 2 
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نیا یحور  شمارآ  یھلا و  ی  هنیکـس نیا  ی  هجیتن تقو  نآ دندش . هدوسآ  داد ، اھ  نآ هب  ادخ  هک  یـشمارآ  نیا  رطاخ  هب  یناور ، ظاحل  زا  اھناملـسم  تشاد و  رانکرب  رذـحرب و 

. دوش یم رت  قیمع اھ  نآ نامیا  دنک ؛ یم نشور  رتشیب  ار  اھ  نآ لد  نامیا  رون  دیور ، یم رت  قیمع اھ  نآ لد  رد  نامیا  رذـب  تقو  نآ مھنامیا ؛» عم  انامیا  اودادزیل  : » هک دوش  یم

رـس تشپ  ادخ  هک  دنادب  تسوا ، راک  کمک ادخ  هک  دنادب  دشاب ، هتـشاد  نظ  نسح  ادخ  هب  هک  تسا  مھم  نموم  ی  هعومجم ناملـسم ، ی  هعومجم کی  یارب  هک  تسا  نیا 

. دوش یم کیدزن  فدھ  هب  دوش ، یم یط  یناسآ  هب هار  دش ، راوتسا  اھماگ  یتقو  دوش ؛ یم مکحم  مھ  اھماگ  دش ، صرق  اھلد  یتقو  تسا . قح  هار  نایوپھر 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۴ ییایرد  مولع  هدکشناد  رد  تانایب 

کی اما  دنتلم . رادتقا  ی  هناشن کرحت و  مدقم  طخ  نآ  حلـسم ، یاھورین  تسا ؛ هبناجدنچ  تقیقح  کی  تلم ، رادتقا  تسین . حلـسم  یاھورین  هب  طقف  تلم  کی  رادتقا  هتبلا 

یونعم رـصانع  یور  رب  مینک  یم هیکت  ام  دنک . ظفح  ار  دوخ  رادتقا  دناوتب  ات  هدارا ، مزع و  ظاحل  زا  نامیا ، ظاحل  زا  قالخا ، ظاحل  زا  دـشاب ، هتفرـشیپ  دـیاب  شناد  ظاحل  زا  تلم 

؛ راوشد یاھنادیم  رد  دورو  یارب  دنک  یم هدامآ  ار  لد  هک  تسا  نیا  ادخ . هب  نظ  نسح  ادخ ، هب  لکوت  ادـخ ، هب  نامیا  تسا ؛ نامیا  یونعم ، رادـتقا  رـصنع  نیرت  یلـصا رادـتقا .

دراذگ یم ناسنا  رایتخا  رد  ار  گرزب  یاھفدھ  دنک ، یم کچوک  اھمشچ  رد  ار  تالکشم  هک  تسا  نیا  تخس ؛ یاھ  هداج ندومیپ  یارب  دنک  یم راوتسا  ار  اھماگ  هک  تسا  نیا 

نانچ نآ رد  تلیـضف ، تیونعم و  هب  قشع  ادـخ و  هب  قشع  زا  اھلد  تسا . یدام  بلاق  کی  ناسنا  نامیا ، نیا  نودـب  ادـخ . هب  ناـمیا  دـھد ؛ یم رارق  وا  هاـگن  وا و  رظن  دـم  رد  و 

. دیآ یمن تسد  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  مھ  رادتقا  دپت ؛ یمن دنرادن ، ادخ  هب  نامیا  هک  یئاھ  هعومجم

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

نآ ( ١ (؛» هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  : » تسا هدرک  هدـعو  لاعتم  یادـخ  تشاد . نظ  نسح  دـیاب  لاعتم  یادـخ  هب  درک ، دامتعا  دـیاب  ادـخ  هب  درک ، لکوت  دـیاب  لاـعتم  یادـخ  هب 

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

؛ تسا یعطق  ترصن  اما  دشاب ، هتشاد  مھ  هنیزھ  تسا  نکمم  ادخ ، نید  ترصن  یارب  مینکیم  تکرح  هک  یتقو  اما  درادن ؛ دوجو  یترصن  میباوخب ،

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 

هناخ ی  هشوگ میھدـن ، ماـجنا  مھ  یراـک  میـشاب ، ادـخ  نید  راد  فرط هلب ، دـھد . یم ترـصن  ار  اـھ  نآ ادـخ  دـننک ، تکرح  یتقو  دـننک ، یم تکرح  ادـخ  نید  ترـصن  هار  رد  هک 

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

تشپ زور ، نآ  حرطم  یایند  ی  همھ ابیرقت  لاس ، تشھ  یلیمحت ، گنج  رد  تسا . یھلا  ترصن  نیا  تسا ؛ هدش  زوریپ  ناریا  تلم  نوگانوگ ، یاھـشلاچ  رد  زورما ، ات  بالقنا 

؛ دندرک کمک  اھ  نآ هب  فاصنا  یب ناگیاسمھ  درک ، کمک  اھ  نآ هب  وتان  درک ، کمک  اھ  نآ هب  یوروش  درک ، کمک  اھ  نآ هب  اکیرمآ  دـندیگنج ؛ ام  اب  دـنتفرگ و  رارق  ام  نمـشد  رس 

فرـصت ناشدصق  دوب ، ناتـسزوخ  ندرک  ادج  ناشدصق  دوب ، ناریا  ی  هیزجت ناشدصق  دـنتفرگ و  رارق  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  اھ  نیا ی  همھ دـنداد و  تاناکما  دـنداد ، لوپ 

اب دوخ ، یگداتسیا  اب  دوخ ، ربص  اب  ناریا  تلم  دز و  اھ  نآ نھد  وت  لاعتم  یادخ  اما  دننک ؛ طقاس  دننک و  مھتم  یتیافک  یب هب  ار  یمالسا  یروھمج  دنناوتب  هک  دوب ، نیمزرس 

. تسامش رایتخا  رد  هشیمھ  ناکما  نیا  دندرک . ینیشن  بقع هک  درک  دراو  یا  هبرض نانچ  نآ نانمشد  هب  دوخ ، تریصب 

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

دھد یم ار  هیحور  نیا  امش  هب  نید  دشخب . یم یگزات  توارط و  طاشن و  روش و  امش  هب  نید  دنک . یم دابآ  مھ  ار  امش  یایند  نید  تسین ، ترخآ  ندرک  دابآ  یارب  طقف  نید 

اب یھلا  ترـصن  تسامـش ، اب  یزوریپ  دینادب  دـنکن . رثا  اھ  نآ راک  دـنکن ، رثا  اھ  نآ دـیدھت  دـنوشب ، ریقح  دـنوشب ، کچوک  یدام  یاھتردـق  نیا  ی  همھ ناتمـشچ  لباقم  رد  هک 

لباقم رد  ینیـشن  بقع زج  یا  هراچ اھدیدھت ، یرابکتـسا و  تردق  زکارم  و  دـنراد - دوخ  یاج  هک  ناش  یلخاد یاھ  هلابند الاح  هدـننکدیدھت - یاھ  تردـقربا نیمھ  تسامش .

نا هللا هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » دیامرف یم دیکات  اب  ادخ  هک  ینیا  دیـشاب . هتـشاد  نظ  نسح  دیـشاب ، هتـشاد  دامتعا  لاعتم  یادخ  هب  دنرادن . نامیااب  ردتقم و  تلم  کی 

یقداص ی  هدعو نیا  تسا ، یتسار  نخـس  نیا  درک ، دھاوخ  یرای  دـننک ، یرای  ار  وا  فادـھا  ار و  وا  نید  هک  ار  یناسک  نآ  لاعتم  یادـخ  دـیدرت  نودـب  کش ، یب زیزع ؛» یوقل 

ار یزور  اش هللا  نا  دـیورب . شیپ  یقالخا - یزاسدوخ  مھ  یملع و  یزاسدوخ  مھ  یزاسدوخ - اب  سفن ، بیذـھت  اب  یفاـک ، مزع  اـب  رادـتقا ، اـب  دـینک . داـمتعا  نیا  هب  تسا .

. دشاب رادتقا  ی  هلق رد  راختفا و  جوا  رد  امش  یاھتدھاجم  تکرب  هب  ناتروشک  هک  دید  دھاوخ 

هزغ  / ١٣٨٨/١٢/٠٨ شیامھ  یهیحاتتفا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رفک رابکتسا و  ی  هھبج لباقم  رد  تمواقم  ی  هھبج نوزفازور  رادتقا  تسین - راکنا  لباق  تفرـشیپ  نیا  هک  مینک - یم هدھاشم  تفرـشیپ  زا  نیطـسلف  ی  هیـضق رد  هک  هچنآ  ام 

کی رگا  تسا . هزرابم  رد  تیونعم  رـصنع  ندرک  دراو  ادخ و  هب  لکوت  ادخ و  هب  نامیا  زا  یـشان  دوش ، یم هظحالم  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  تسا . یحـضاو  دوھـشم و  رما  هک  تسا 

ار و نید  ی  هیحور دشاب . هتشاد  دوجو  ادخ  هب  لکوت  ادخ و  هب  نامیا  وا  رد  هک  دش  دھاوخ  قفوم  هزرابم  یتقو  نآ  دوش . یم ریذپ  بیسآ دشابن ، هارمھ  نامیا  رـصنع  اب  هزرابم 

ام دوخ  دینک . تیوقت  مدرم  رد  دیاب  ار  یھلا  ی  هدعو هب  لاعتم و  یادخ  هب  نظ  نسح  دینک ؛ تیوقت  مدرم  رد  دیاب  ار  لاعتم  یادـخ  هب  لکوت  یھلا و  ی  هدـعو هب  یقیقح  نامیا 

نم : » هک دیامرف  یم ام  هب  وا  هرصنی ؛» نم  نرـصنیل هللا  : » دیوگ یم ام  هب  وا  تسا ؛ نیلئاقلا  قدصا  لاعتم  یادخ  میـشاب . هتـشاد  نظ  نسح  لاعتم  یادخ  هب  یتسیاب  مھ 

ام تسا . قداص  لاعتم  دنوادخ  دنک . یم نایب  دنک ؛ یم نیقلت  ار  نیا  ام  هب  وا  افیعـض .» ناک  ناطیـشلا  دیک  نا  ، » دیـسارھن نمـشد  زا  هک : دـیوگ  یم وا  هل ؛» ناک هللا  ناک  

. دش دھاوخ  بیصن  یزوریپ  کش  نودب  میھدب ، رارق  ادخ  یاضر  ار  فدھ  مینک ، هزرابم  ادخ  یارب  مینک ، تکرح  ادخ  یارب  مینکب ، لمع  هار  نیا  رد  نامدوخ  ی  هفیظو هب  رگا 

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  ادـص  کی ناریا  تلم  ی  همھ هک  مھ  یتقو  نآ  دـشن ؛ سای  هب  یـالتبم  دـشن ، سرت  هب  یـالتبم  دوب ، اـھنت  هک  یتقو نآ  ماـما 

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

نآ تماعز  نارود  نوگانوگ  ثداوح  ی  همھ رد  میا . هراک چیھ ام  ینعی  درک ؛» دازآ  ادخ  ار  رھـشمرخ   » دومرف دـشن ؛ رورغم  ماما  دـنتفرگ ، دوخ  یراکادـف  یروالد و  اب  ام  ناگدـنمزر 

یاضر یتقو  تسادخ . هب  دامتعا  نیا  درکن . مھ  تلفغ  دـشن ؛ رورغم  دوب ، وا  اب  تردـق  هبلغ و  هک  یتقو نآ  درکن ؛ تشحو  دوب ، اھنت  هک  یتقو نآ  دوب . روج  نیمھ ماما  راوگرزب ،

. تسا نیا  هیضق  دوب ، ادخ 

؛» وسلا نظ  اب  نیناظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  نیقفانملا و  بذعی  و  : » دیامرف یم انحتف » انا   » ی هروس رد  لاعتم  یادخ  درک . دامتعا  دیاب  یھلا  ی  هدعو هب 

ار نیا  هرصنی ،» نم  نرصنیل هللا  و  : » دیوگ یم ادخ  هکنیا  دنرادن . رواب  دنرادن ، لوبق  ار  یھلا  ی  هدعو دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  کرشم  قفانم و  تیصوصخ 

«. اریـصم تاس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  : » دـیامرف یم دـنوادخ  درادـن . لوبق  ار  نیا  قفانم  دراد ؛ لوبق  دوجو  ی  همھ اـب  نموم  مدآ 

تسا . روج  نیا ناشتیعضو  دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  یناسک 

- لاعتم یادخ  ار  هجیتن  میروآ ؛ یم نادیم  هب  ار  نامدوخ  شالت  ی  همھ میراد ، یمرب ادخ  یارب  مدق  مینک ، یم تدھاجم  ادخ  یارب  ام  تشاد . نانیمطا  یھلا  ی  هدـعو هب  ماما 

نیا داد . دـھاوخ  ام  هب  ار  هجیتن  نیرتھب  فیلکت ، یارب  لمع  نیمھ  رب  لاعتم  یادـخ  اما  مینک ؛ یم راـک  فیلکت  یارب  اـم  داد . دـھاوخ  ققحت  تسا - هدومرف  هدـعو  هک  ناـنچ  نآ

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

« ادخ هب  نظ  نسح   » 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 7هاگياپ  هحفص 3 
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هیئاضق  / ٠٧/١٣٨٩/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ی همھ 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  اش هللا  نا  دنناوتب  هک  درک  دھاوخ  کمک  ناراکردنا  تسد

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

وا یهدـعو  هب  نظوس  هک  ار  یناسک  لاعتم  یادـخ  یھلا . یهدـعو  هب  میـشاب  نئمطم  هک  تساھراک  یهمھ  ساـسا  نیا  هک  یھلا ؛ یهدـعو  قدـص  یھلا و  تردـق  هب  هجوت 

مھیلع بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نیناظلا  تاکرشملا  نیکرشملا و  تاقفانملا و  نیقفانملا و  بذعی  و  « ؛ تسا هدومرف  تنعل  دنراد ، وا  هب  نظوس  دنراد ،

نرصنیل هللا  » هک تسا  هدومرف  لاعتم  یادخ  دنکیم . تمذم  دنراد ، یھلا  یهدعو  هب  نظوس  هک  ار  یناسک  لاعتم  یادخ  ینعی  اریـصم ؛» تئاس  منھج و  مھل  دعا  مھنعل و  و 

مھ یروابرید  یاھمدآ  رگا  ام  تسین . یھلا  یهدـعو  مھ  طـقف  نیا  ـالاح  دـنکیم . کـمک  لاـعتم  یادـخ  دـینک ، تکرح  ادـخ  هار  رد  مکدـھعب .» فوا  یدـھعب  اوفوا  « ؛» هرـصنی نم 

ناتـسود بالقنا و  یلـصا  رـصانع  زا  مادک  دھدیم . ناشن  ار  نیا  ام  هب  ام  یهبرجت  مینک ، لوبق  ار  یھلا  یهدـعو  تسرد  میناوتن  هک  میـشاب  مھ  ینطابروک  یاھمدآ  میـشاب ،

هب یانب  کی  تمظع ، نیا  هب  یهثداح  کی  دـتفیب ؟ روشک  رد  یقافتا  نینچ  کی  هک  دـندادیم  لامتحا  نیا ، زا  لبق  لاس  لھچ  بالقنا ، نانمـشد  بـالقنا و  نارادـفرط  بـالقنا و 

شیپ تسکـش ، زا  ندیـسارھن  گرم ، زا  ندیـسارھن  رطاخ  هب  خسار ، مزع  رطاخ  هب  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت  رطاخ  هب  دش ؛ اما  دادیم ؟ لامتحا  یک  دـیایب ؟ دوجو  هب  تعفر  نیا 

. دش دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  داتفا . قافتا  ادخ  هب  لکوت  ادخ و  مان  هب  نتفر 

یمالسا  / ١٣٨٩/١٢/٠١ تدحو  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هک دننیبیم  تقو  نآ  دنھدیم ؛ رارق  راگدرورپ  تمظع  لباقم  رد  ار  نمشد  تمظع  دننکیم ، هسیاقم  لاعتم  یادخ  تردق  اب  ار  نمـشد  تردق  هن ، هک  دنتـسھ  رگید  یهدع  کی 

هدرک هدـعو  ام  هب  لاـعتم  یادـخ  تسا . مھم  نیا  دـنراد ؛ یھلا  یهدـعو  هب  نظ  نسح  دنرمـشیم ، تسار  مھ  ار  یھلا  یهدـعو  دنتـسین . یزیچ  اـھنیا  دنـضحم ، ریقح  اـھنیا 

روج کی  میشاب ، هتشاد  نظنسح  یھلا  یهدعو  هب  ام  هچنانچ  رگا  تسا . دکوم  یهدعو  تسا ، یعطق  یهدعو  نیا  زیزع ؛» یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » تسا

نیقفانملا بذعی  و  : » تسا هدرک  صخشم  دنراد ، نظوس  هک  ار  یدارفا  لاعتم  یادخ  مینکیم . لمع  یرگید  روج  میشاب ، هتشاد  نظوس  یھلا  یهدعو  هب  رگا  مینکیم ، لمع 

نظ اب  نیناظلا   » نیا ؛» اریصم تئاس  منھج و  مھل  دعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نیناظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  و 

اموق متنک  وسلا و  نظ  متننظ  مکبولق و  یف  کلذ  نیز  ادبا و  مھیلھا  یلا  نونموملا  لوسرلا و  بلقنی  نل  نا  متننظ  لب  : » دـیوگیم دـعب  هیآ  دـنچ  دنتـسھ . مھ  زورما  وسلا »

. میورب شیپ  میناوتیم  تقو  نآ  میتشاد ، ادخ  هب  نظنسح  رگا  دنامب . زاب  شالت  راک و  زا  تکرح و  زا  دنیشنب و  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  ادخ  هب  نظوس  اروب .»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. تسام هب  ماما  سرد  مھم  داعبا  زا 

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

ماظن ینعی  ناملـسم -  یاھتلم  نانمـشد  هتبلا  دنک . دس  ار  وا  هار  دـناوتیمن  یزیچ  چـیھ  درک ، یئاناوت  تردـق و  توق و  ساسحا  تلم  کی  یتقو  دـندش ، رادـیب  مدرم  یتقو 

نیریـش مدرم  ماک  هب  اھیزوریپ  نیا  دنراذگن  دنھاوخیم  دننکیم ؛ شالت  دـنراد  دـنتیلاعف و  لوغـشم  تفـصناویح -  رادـغ و  یاھتـسینویھص  گرزب ، ناطیـش  یاکیرمآ  هطلس ،

ام هب  دنکیم ، رما  تابث  تماقتـسا و  ربص و  هب  ار  ام  هک  نآرق -  یادن  هب  میـشاب ، رادیب  ناملـسم  یاھتلم  ام  رگا  اما  دـسرب ؛ یئاھن  یزوریپ  هب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـیایب و 

یزوریپ هب  اھتلم  نیا  کش  نودـب  مینک ، راک  شـالت و  نآ  یارب  میـشاب و  راودـیما  یھلا  یهدـعو  هب  میـشاب ، هتـشادن  نظ  وس  لاـعتم  یادـخ  هب  مینک ، شوگ  دـھدیم -  دـیما 

. دنسریم

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

دـید و ضرعم  رد  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  اـھروشک  رگید  قـیقد  یهعلاـطم  زا  هچنآ  ناریا و  رد  ناـمدوخ  ینیع  یهبرجت  ساـسا  رب  ار  یئاھهیـصوت  منانخـس ، شخب  نـیرخآ  رد 

. دشاب دیفم  همھ  یارب  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  یتانیب  یلو  تسین ، ناسکی  زیچ  همھ  رد  اھروشک  اھتلم و  طئارش  هک  تسین  کش  مراذگیم . امش  باختنا  صیخشت و 

یهمھ رب  ناوتیم  تعاجش ، مزع و  درخ و  یریگراک  هب  و  ( ١ «) نآرق رد  یھلا  ترصن  دکوم  یاھهدعو   » هب نظ  نسح  دامتعا و  دنوادخ و  هب  لکوت  اب  هک  تسا  نآ  نخـس  نیلوا 

هب مھ  ار  گرزب  تامحز  دیاب  سپ  تسا . زاستشونرـس  گرزب و  یـسب  دیاهتـشامگ ، تمھ  نادـب  امـش  هک  یراک  هتبلا  درک . روبع  اھنآ  زا  هنادـنمزوریپ  دـمآ و  قئاف  عناوم  نیا 

نم دـحا  مظع  ربجی  مل  اخر و  لیھمت و  دـعب  ـالا  طـق  رھد  یراـبج  مصقی  مل  ناـف هللا  : » تسا هدومرف  یاهبطخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  درک . لـمحت  نآ  رطاـخ 

(٢ .«) ربتعم بطخ  نم  متربدتسا  ام  بتع و  نم  متلبقتسا  ام  نود  یف  الب و  لزا و  دعب  الا  ممالا 

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 

« ادخ هب  نظ  نسح   » 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 7هاگياپ  هحفص 4 
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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 

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

؟ 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 

هب نموم  هک  یـسک  رھ  اونما ؛» نیذلا  نع  عفادی  نا هللا  : » تسا هدومرف  تسا . یھلا  یهدعو  نیا  تسا ، تسار  نیا  منکیم . کمک  امـش  هب  نم  دینک ، مادـقا  دـینک ، تکرح 

رطاخ هب  نیا  ارچ ؟ دنوشیم -  هل  دنراد  نیربکتسم  دگل  ریز  هک  ینینموم  هدرکن -  عافد  اھنآ  زا  ادخ  دنتـسھ ، ایند  رد  نینموم  زا  یلیخ  بخ ، دنکیم . عافد  وا  زا  ادخ  تسادخ ،

مزال شالت  تسا ، مزال  تدـھاجم  نیارباـنب  هدـشن . مادـقا  هدـشن ، ماـیق  هدـشن ، تکرح  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا ؛ هدـشن  لـمع  یھلا  رگید  یاھتنـس  هب  هک  تسا  نیا 

اب دـیاب  ناـمیا  نیا  دریگیمن . ار  اـجنیا  رگید  اونما » نیذـلا  نع  عفادـی   » نآ دوشیم ؛ لامدـگل  هتبلا  درکن ، تدـھاجم  درکن ، شـالت  اـما  دوب ، ادـخ  هب  نموم  رگا  یتـلم  کـی  تسا .

مادقا دیاب  درک ، تکرح  دیاب  هک  تسا  نیا  هللالیبس » یف  اودھاج  اورجاھ و  نیذلا  و   » یانعم درک . دھاوخ  یلمع  ار  هدـعو  نآ  لاعتم  یادـخ  تقو  نآ  دـشاب ، هارمھ  تدـھاجم 

. دنکیم نآ  فقو  ار  دوخ  رمع  نموم  کی  هک  تسا  یسدقم  یهزرابم  نامھ  نیا  تفرگ . میمصت  دیاب  درک ،

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 ؛»

بالقنا  / ١٣٩٠/١١/١١ ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  داھج  لکریبد  رادید 

رد هک  هنوگنامھ  دش ، دھاوخ  ققحم  یھلا  ترصن  هدعو  اعطق  دنشاب ، راگدرورپ  هب  نظ  نسح  یگداتسیا و  تدھاجم ، هب  دھعتم  فلتخم ،  یاھروشک  رد  یمالسا  تما  رگا 

. میدوب نآ  دھاش  هتشذگ  لاس  کی 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یورین هب  دننک ؛ ادیپ  دامتعا  ناشدوخ  هب  دـیاب  اھتلم  دـننک . هدافتـسا  یناسنا  رکفت  درخ و  هشیدـنا و  دادادـخ  تمعن  زا  دـیاب  اھتلم  دنتـسیاب . ناشدوخ  یاپ  یور  دـیاب  اھتلم 

دیکات نیا  زیزع ؛» یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  : » تسا هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  دنھدب . ناشن  ادخ  هب  نظ  نسح  دننک ؛ ادیپ  دامتعا  ناشدوخ  یادخ  هب  ناشدوخ ،

یعـس یتاغیلبت  رازبا  هلیـسو و  نارازھ  اب  نمـشد  تسام . تلم  شاهدـنز  یهنومن  دـنزوریپ ؛ اعطق  دـننک ، یگداتـسیا  دـننک ، تمواـقم  دنتـسیاب ، اـھتلم  یتقو  تسا . یھلا 

تلم و بالقنا و  مئاد  روط  هب  لوا  زور  زا  لاس ، هس  یـس و  نیا  رد  مینکیم . هدھاشم  میراد  ام  هک  تسا  نیمھ  تیعقاو  اما  دـنک ، رود  ایند  مدرم  مشچ  زا  ار  اھتیعقاو  دـنکیم 

بالقنا اب  یهھجاوم  رد  اما  دنتشاد ، فالتخا  مھ  اب  هلئسم  دص  رد  دناهدمآ ؛ راک  رـس  فلتخم  یاھتـسایس  تسا . هدوب  هئطوت  دروم  تسا ، هدوب  مجاھت  دروم  ام  زیزع  روشک 

زورما دندوب ! کیرش  مھ  اب  اھنآ  یهمھ  فلتخم ، یاھهویش  اب  اھناملسم ، لباقم  رد  هدنز  یوگلا  نیا  ندرک  جراخ  هنحص  زا  یمالـسا ، یروھمج  هب  ندز  هبرـض  رد  یمالـسا ،

ماکان لماک  روط  هب  اھـشالت  نیا  رد  انیقی  اعطق و  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  دننک . جراخ  هنحـص  زا  ار  ناریا  تلم  دنناوتب  هکلب  دناهدرک ، یکی  هب  تسد  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ 

. دنام دنھاوخ 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

لحارم یهمھ  رد  مھ  هلحرم ، نیا  رد  مھ  ار ، تلم  نیا  لاعتم  یادـخ  دـیدرت  نودـب  تسا -  قدـص  تسا و  قح  یھلا  یهدـعو  و  میراد -  یھلا  یهدـعو  هب  ام  هک  یدامتعا  اـب 

یھلا یهدعو  هب  ام  دادن . رارق  اھنیا  زا  ار  ام  وسلا ؛» نظ  اب  نیناظلا  « ؛ درکن شدوخ  هب  نظوس  راچد  ار  ام  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ  درک . دھاوخ  زوریپ  شنانمـشد  رب  هدنیآ ،

؛ دـنکیم هدـھاشم  ار  مدرم  نیا  ناـسنا  مھ  یفرط  زا  تسا ، هداد  ترـصن  یهدـعو  لاـعتم  یادـخ  هک  مینیبیم  یفرط  زا  میراد . داـمتعا  یھلا  یهدـعو  هب  میراد ، نظ  نسح 

اھلکـش و یهمھ  اب  اھرـشق ، یهمھ  رد  روشک ، حطـس  رد  دـنمهقالع  نموم و  یاھردام  ردـپ و  اھناوج ، نیا  یکاپ  اھناوج ، نیا  صالخا  ناشتمھ ، ناشهقالع ، ناـشروضح ،

. تسا هنحص  رد  هللادمحب  هک  تسا  یتلم  تلم ، نیا  هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  رھاوظ .

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

هدومزآ بـالقنا  نیا  تسا . نآ  لـباقم  رد  لـمع  هبرجت و  زا  یعیـسو  یهنماد  کـی  تسین ؛ اـعدا  فرـص  تسا ، لومعم  اـیند  رد  هک  یرگید  یاـھفرح  زا  یلیخ  لـثم  بـالقنا  نیا 

دامتعا مینک ، لکوت  ادخ  هب  هک  دادیم  دای  ام  هب  ام  زیزع  ماما  رگا  تسا . هدرک  تباث  ار  دوخ  قدـص  لمع ، نادـیم  رد  هک  تسا  یئاھفرح  اھفرح ، نیا  تسا . هدـشهبرجت  تسا ،

هک داـتفا ؛ قاـفتا  مالـسا  ردـص  رد  هک  ناـنچمھ  داـتفا ؛ قاـفتا  نیا  دـش ، دـیھاوخ  زوریپ  دـینکب ، ار  راـک  نیا  رگا  تفگیم  و  مـینک ، شـالت  میـشاب ، هتـشاد  نـظ  نـسح  مـینک ،

یئوگتسار داد ، ناشن  ار  دوخ  قدص  تلم  نیا  رـصنلا .» انیلع  لزنا  تبکلا و  انودعب  لزنا  انقدص  یار هللا  املف  : » دومرف هغالبلاجھن  رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما

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

مدرم  / ١٣٩٢/٠٣/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

« ادخ هب  نظ  نسح   » 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 7هاگياپ  هحفص 5 
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یور شاهمھ  دـنلفاغ ، یاهدـع  دراد . یـساسا  گرزب و  شقن  کـی  ادـخ ، اـب  طاـبترا  ادـخ و  هب  لـکوت  ادـخ و  هب  هجوت  دراد ، شیپ  رد  ناریا  تلم  هک  یتزع  تمظع و  هار  نیا  رد 

نیا بخ  درادـن . یھار  چـیھ  هناـک  یھلا  یهدـعو  هب  نظ  نـسح  ادـخ و  هـب  لـکوت  یھلا و  کـمک  تیوـنعم و  ناشتابـساحم  رد  دـننکیم ؛ هبـساحم  ضحم  یداـم  تابـساحم 

دنوشیم روبجم  ارچ  دنوشیم ؟ تالکشم  همھ  نیا  راچد  ارچ  دنوریم ؟ بقع  زورهبزور  ارچ  دننکیم ، مھ  امش  زا  رتھب  دننکیم ، دنراد  مھ  ملاع  نیربکتسم  ار  یدام  تابساحم 

هک یسک  نآ  فیعض ؛ ملظلا  یلا  جاتحی  امنا  و  دنشکب ؟ ار  هانگیب  یاھناسنا  ناتسکاپ -  هب  قارع ، هب  ناتـسناغفا ، هب  دننک -  یـشکرگشل  دنوشیم  روبجم  ارچ  دننک ؟ ملظ 

، هنازواجتم هناملاظ ، دنربیم ، راک  هب  اباحمیب  ار  حالس  نیا  تسا ، انشآ  حالس  اب  ناشتسد  نوچ  دننکیم ؛ ملظ  هک  دنفیعض  دنکب ؛ ملظ  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  تسا  فیعض 

رد یرتشیب  تالکـشم  دراد  برغ  ندـمت  زورهبزور  یدام . تابـساحم  رد  تفربقع  مھ  یونعم ، یاھرایعم  رد  تفربقع  مھ  تسا ، تفربقع  شدوخ  نیا  بخ  هنارـسدوخ ؛

؛ تسا تمظع  رون و  ندـعم  اب  طابترا  عطق  رطاخهب  نیا  تسا ؛ یتسھ  ادـبم  اب  طابترا  عطق  رطاخهب  نیا  تخادـنا ؛ دـھاوخ  اپ  زا  ار  اـھنیا  تالکـشم  نیا  و  دـنتیم ، دوخ  فارطا 

. تسا هدامآ  هنیمز  نیا  ناریا  تلم  یارب  زورما  تسا . مزال  اھنیا  کسدق ؛ زعب  هقلعم  انحاورا  ریصت  و  همظعلا ، ندعم  یلا  لصتف 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٣/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لکوت اب  و  تسا -  یدیشر  عاجـش و  تلم  ام  تلم  درک ، دامتعا  دیاب  تلم  نیا  هب  تلم -  نیا  هب  دامتعا  اب  تزع ، ساسحا  اب  یوق ، یهدارا  اب  یللملانیب ، نمـشد  لباقم  رد 

یراک نینچنیا  هب  مھ  لاعتم  یادـخ  تقو  نآ  تفر ، شیپ  هناربدـم  هنالقاع ، حیحـص ، هاگن  اب  درک ، باختنا  ار  هار  یتسیاب  یھلا ، یهدـعو  هب  نظ  نسح  اـب  گرزب و  یادـخ  هب 

. دش دھاوخ  همھ  لاح  لماش  یھلا  تاقیفوت  داد و  دھاوخ  تکرب 

نوراک  / ١٣٩٣/٠١/٠۶ قرش  یادھش  نامدای  رد  تانایب 

ناھد داد و  ناشن  ار  دوخ  تردـق  تسد  لاعتم  یادـخ  دـننک . یفرعم  ناوتان  فیعـض و  یهعومجم  کی  ناونعهب  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دـننک  یراک  دنتـساوخیم  نانمـشد 

، یمالسا ماظن  هک  داد  ناشن  دیلام و  کاخ  هب  ار  اھنآ  ینیب  درک و  درخ  یھلا  تنس  نیدالوپ  تشم  اب  ار  مالسا  یهتشارفارب  مچرپ  نانمشد  یمالسا و  یروھمج  نانمـشد 

هب راداو  ار  لـباقم  فرط  دـناوتیم  مھ  دـنک ، عاـفد  دوخ  زا  دـناوتیم  مھ  ناـھج ، یداـم  یاھتردـق  یهمھ  لـباقم  رد  تسا ، مدرم  فـطاوع  هب  مدرم و  یاـھنامیا  هب  یکتم  نوـچ 

؛ دننک یگداتسیا  دنناوتیمن  یھلا ، یاھهدعو  هب  نانموم  مالسا و  هب  ناگدنورگ  عطاق  تشم  لباقم  رد  هک  دندرک  لوبق  دندرک ؛ فارتعا  ناشدوخ  زجع  هب  دنک . زجع  هب  فارتعا 

؛ دـیتسیاب ایند  یدام  یاھتردـق  لباقم  رد  دـیناوتیمن  امـش  هک  دـنناروابب  یھلا -  یهمیرک  تایآ  هب  نینموم  ام  ناریا -  مدرم  اـم  هب  دـندرکیم  یعـس  دـش . یثنخ  ناـشتاغیلبت 

دناوتیمن هک  دوشب  دـقتعم  هک  دـتفایم  قافتا  یتقونآ  تلم  کی  تسکـش  منک : ضرع  ناریا  تلم  یهمھ  هب  زیزع و  ناردارب  امـش  هب  و  دـنناروابب . اـم  هب  ار  نیا  دنتـساوخیم 

. دـش سکعهب  هیـضق  اما  دـنروایب ، دوجوهب  نایناریا  لد  رد  یلیمحت  گنج  نارود  رد  ار  ساسحا  نیا  دنتـساوخ  اھنآ  تسا . یتلم  رھ  تسکـش  لوا  نیا  دـھدب ؛ ماـجنا  یراـک 

هب داقتعا  لاعتم و  یادـخ  هب  نظنسح  یهیاس  رد  ادـخ ، هب  نامیا  یهیاس  رد  داحتا ، یهیاس  رد  تلم  کی  هک  داد  ناشن  ناریا -  تلم  سدـقم  عافد  ینعی  یلیمحت -  گنج 

گنج دنک ؛ ینیشنبقع  تمیزھ و  هب  راداو  ار  نمشد  دناوتیم  دتسیاب و  نانمشد  لباقم  رد  دناوتیم  دنک و  روبع  راوشد  یاھهاگرذگ  یهمھ  زا  دناوتیم  یھلا ، یهدعو  قدص 

. داد ناشن  ام  یهمھ  هب  ار  نیا  یلیمحت 

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، دنرادب هگن  هدامآ  ار  ناشدوخ  همھ  و  تسین . یدیدرت  چیھ  نیا  رد  تسا ؛ یمالـسا  یاھنامرآ  فادـھا و  تمـسهب  تکرح ، هک  دـننادب  روشک  رـساترس  رد  ام  نموم  یاھورین 

. دنـشاب راـکهبهدامآ  دـنھدیم - لیکـشت  مھ  ار  روشک  نیا  عطاـق  تیرثـکا  هللادـمحب  هک   - روشک رـساترس  رد  دـقتعم  لیـصا و  یاـھورین  نموم ، یاـھورین  دنـشاب ؛ هداـمآ  همھ 

یهدامآ مھ  دنـشاب ، یـسایس  راک  یهدامآ  مھ  دنـشاب ، یگنھرف  راک  یهدامآ  مھ  دنـشاب ، یداصتقا  راک  یهداـمآ  مھ  ینعی  تسین ؛ گـنج  یهداـمآ  یاـنعم  هب  راـکهبهدامآ 

زور بـش و  اـم  نانمـشد  هـک   - نانمـشد یاـھیریگتھج  نـیا  لـباقم  رد  میــشاب . هداـمآ  دـیاب  هـمھ  اـم  دنــشاب ، هداـمآ  دنــشاب ؛ فـلتخم  یاـھهصرع  اھنادـیم و  رد  روـضح 

هب نظوـس  اـم  تسا ، تسار  شاهدـعو  لاـعتم  یادـخ  تسا ؛ تسار  مھ  یھلا  یهدـعو  و  میـشاب . هداـمآ  همھ  میـسانشن و  زور  بش و  یتسیاـب  مھ  اـم  دنـسانشیمن -

؛ هدرک تنعل  لاعتم  یادـخ  میـشاب .] هتـشادن   ] یھلا یهدـعو  هب  نظوس  میربب و  هانپ  ادـخ  هب  دـیاب  هک  مدرک  ضرع  اجنیا  نم  راـبکی  میـشاب .] هتـشاد  دـیابن   ] یھلا یهدـعو 

هتـشاد نظوس  ادخ  هب  هک  ار  یناسک  هدرک  تنعل  ادـخ  ینعی  ( ١) اریـصم تآس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئآد  مھیلع  وسلا  نظ  اـب  نینآـظلا 

نم نرـصنیل هللا  دیامرفیم : یتقو  تسا ؛ ادـخ  هب  نظ  نسح  نیا  نک ؛ رواب  ار  نیا  ( ٢ «،) مکرصنی اورـصنت هللا  نا   » هک دیوگیم  یتقو  هک  تسا  نیا  ادخ  هب  نظ  نسح  دنـشاب .

نیا رد  یدـیدرت  درک و  دـھاوخ  ترـصن  لاعتم  یادـخ  هک  مینادـب  تسا - نیمھ  ادـخ  ترـصن  یانعم   - تسا یھلا  نید  ترـصن  ام  تین  اـتقیقح  رگا  مینک . رواـب  ار  نیا  ( ٣ ،) هرصنی

. دش دھاوخ  لزان  هللااشنا  ام  یاھلد  رب  میدرک  ضرع  هک  یاهنیکس  نآ  تقونآ  درک ، تکرح  هیحور  نیا  اب  ناسنا  یتقو  میشاب ؛ هتشادن  هنیمز 

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهدـعو هب  نظوس  میربب و  هانپ  ادـخ  هب  دـیاب  هک  مدرک  ضرع  اجنیا  نم  رابکی  میـشاب .] هتـشاد  دـیابن   ] یھلا یهدـعو  هب  نظوس  ام  تسا ، تسار  شاهدـعو  لاـعتم  یادـخ 

ادـخ ینعی  اریـصم  تآس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئآد  مھیلع  وسلا  نظ  اـب  نینآـظلا  هدرک ؛ تنعل  لاـعتم  یادـخ  میـشاب .] هتـشادن   ] یھلا

هب نظ  نسح  نیا  نک ؛ رواب  ار  نیا  مکرصنی ،» اورـصنت هللا  نا   » هک دیوگیم  یتقو  هک  تسا  نیا  ادخ  هب  نظ  نسح  دنـشاب . هتـشاد  نظوس  ادخ  هب  هک  ار  یناسک  هدرک  تنعل 

یادـخ هک  مینادـب  تسا - نیمھ  ادـخ  ترـصن  یانعم   - تسا یھلا  نید  ترـصن  ام  تین  اتقیقح  رگا  مینک . رواـب  ار  نیا  هرـصنی ، نم  نرـصنیل هللا  دـیامرفیم : یتقو  تسا ؛ ادـخ 

لزان هللااشنا  ام  یاھلد  رب  میدرک  ضرع  هک  یاهنیکس  نآ  تقونآ  درک ، تکرح  هیحور  نیا  اب  ناسنا  یتقو  میشاب ؛ هتشادن  هنیمز  نیا  رد  یدیدرت  درک و  دھاوخ  ترـصن  لاعتم 

. دش دھاوخ 

یمالسا  / ٠٣/٠٨/١٣٩۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمھد  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

بلاغ یحانج و  یاھهدئاز  هب  ندش  مرگرس  زا  منکیم و  هیصوت  یھلا  میقتسم  طارص  رد  تماقتـسا  رداق و  دنوادخ  یاھهدعو  هب  نظ  نسح  لکوت و  هب  ار  مرتحم  ناگدنیامن 

. مرادیمرذحرب یمومع  حلاصم  رب  یصخش  یاھهزیگنا  نتخاس 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٩/٠۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، راوگرزب ماما  تیادھ  تکرب  هب  ربمایپ و  کرابم  مان  تکرب  هب  میدوب ؛ ریذپبیـسآ  میدوب ، یکیراب  لاھن  کی  لثم  لوا  زور  رد  ام  دنکیم . تمواقم  هک  تسا  لاس  لھچ  ناریا  تلم 

میژر اـکیرمآ و  زورما  تسا ؛ رواـنت  تخرد  کـی  ناریا  روشک  ناریا و  تلم  زورما  میدرک . یگداتـسیا  اـما  میدیـشک ، یتخـس  میداد ، دیھـش  هتبلا  مینک ؛ یگداتـسیا  میتـسناوت 

دھاوخ تسکـش  مھ  سپ  نیا  زا  تسا ، هدروخ  تسکـش  زورما  ات  اھنآ  یاھتثابخ  اھنآ ، تاکرح  اھنآ ، یاھدـیدھت  دـننک ؛ دـیدھت  ار  ناریا  تلم  هک  دـننکیم  طـلغ  یتسینویھص 

. تمواقم تکرب  هب  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  مھ  ناشیاھتسایس  دروخ ، دھاوخ  تسکش  مھ  میرحت  دروخ ؛

نم نرـصنیل هللا  و  تسا : هدومرف  دیکات  اب  تسا ، هدومرف  هدـعو  لاعتم  یادـخ  تسین ؛ نکمم  یھلا  یهدـعو  هب  دامتعا  اب و  اکتا  اب و  نامیا  یهیاس  رد  زج  مھ  تمواقم 

مینک هاگن  نظنسح  مشچ  اب  یھلا  یهدعو  هب  مینک ، حالـصا  ار  نامدوخ  ام  هچنانچ  رگا  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  هدعو  نیا  تسا ؛ هداد  ترـصن  یهدعو  دـیکات ، اب  ( ١ (؛ هرصنی

هک یناسک  نیا  ( ٢ (؛ مھنعل مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نیناظلا  تسا ؛ رافک  لام  یھلا  یهدـعو  هب  نظوس  دـش . میھاوخ  زوریپ  نظوس ، اـب  هن 

هب تسا . هداتـسیا  تسا ؛ هدرک  تابثا  ار  یھلا  یهدعو  هب  دوخ  نظنسح  ناریا  تلم  درب . دنھاوخن  دوس  یھلا  یهدعو  زا  هک  تسا  مولعم  دـنراد ، نظوس  یھلا  یهدـعو  هب 

مکحتسم ار  دوخ  تسناوت  داتسیا و  هوک  لثم  ناریا  تلم  اما  میداد ، مھ  دیھش  داتفا ، قافتا  مھ  یسوساج  لماوع  ذوفن  میدش ، مھ  میرحت  دش ، مھ  یماظن  یهلمح  ام 

« ادخ هب  نظ  نسح   » 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 7هاگياپ  هحفص 6 
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هب زورهبزور  ( ٣ «.) امسلا یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » هک تسا  یاهبیط  یهرجـش  ناریا - تلم  یمالـسا و  یروھمج  یهبیط  یهرجـش   - هبیط یهرجـش  نیا  زورما  دنک ! رادیاپ  و 

. تسا مالسا  یایند  رد  نیملسم  تفرشیپ  نیملسم و  تکرح  یهخسن  نیا  و  دوب ؛ دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  میدش ؛ رتیوق  زورهبزور  میدرک ، تفرشیپ  ام  یھلا  لضف 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٩/٠۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نم نرـصنیل هللا  و  تسا : هدومرف  دیکات  اب  تسا ، هدومرف  هدـعو  لاعتم  یادـخ  تسین ؛ نکمم  یھلا  یهدـعو  هب  دامتعا  اب و  اکتا  اب و  نامیا  یهیاس  رد  زج  مھ  تمواقم 

اب هن  مینک  هاگن  نظنسح  مشچ  اب  یھلا  یهدعو  هب  مینک ، حالصا  ار  نامدوخ  ام  هچنانچ  رگا  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  هدعو  نیا  تسا ؛ هداد  ترصن  یهدعو  دیکات ، اب  هرصنی ؛

هب هک  یناـسک  نیا  مھنعل ؛ مھیلع و  بضغ هللا  وـسلا و  هرئاد  مھیلع  وـسلا  نظ  اـب  نیناـظلا  تسا ؛ راـفک  لاـم  یھلا  یهدـعو  هب  نظوـس  دـش . میھاوـخ  زوریپ  نظوـس ،

ام هب  تسا . هداتـسیا  تسا ؛ هدرک  تابثا  ار  یھلا  یهدعو  هب  دوخ  نظنسح  ناریا  تلم  درب . دنھاوخن  دوس  یھلا  یهدعو  زا  هک  تسا  مولعم  دـنراد ، نظوس  یھلا  یهدـعو 

مکحتسم و ار  دوخ  تسناوت  داتسیا و  هوک  لثم  ناریا  تلم  اما  میداد ، مھ  دیھـش  داتفا ، قافتا  مھ  یـسوساج  لماوع  ذوفن  میدش ، مھ  میرحت  دش ، مھ  یماظن  یهلمح 

لضف هب  زورهبزور  امسلا .» یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » هک تسا  یاهبیط  یهرجش  ناریا - تلم  یمالـسا و  یروھمج  یهبیط  یهرجـش   - هبیط یهرجـش  نیا  زورما  دنک ! رادیاپ 

. تسا مالسا  یایند  رد  نیملسم  تفرشیپ  نیملسم و  تکرح  یهخسن  نیا  و  دوب ؛ دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  میدش ؛ رتیوق  زورهبزور  میدرک ، تفرشیپ  ام  یھلا 

یربھر  / ١٣٩٧/١٢/٢٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

امـش هب  هک  ادخ  بخ  انـسح ؛ ادعو  مکبر  مکدعی  ملا  موقی  لاق  هداتفا . قافتا  هلاسوگ  یایاضق  نآ  هک  دید  دروآ و  ار  حاولا  تشگرب و  هک  یتقو  تسا  ٰیـسوم  ترـضح  یهیـضق 

روج نیا  امش  هک  هتـشذگ  دریگب  ماجنا  یھلا  یهدعو  یتسیاب  هک  ینامز  زا  رگم  هدیـشک ؟ لوط  ایآ  دھعلا ، مکیلع  لاطفا  درک ؛ دھاوخ  تسرد  ار  امـش  یگدنز  هک  هداد  هدعو 

ضرع هسلج  نیمھ  رد  رگید  راـب  کـی  نم  هـک   - لاـعتم یادـخ  هـب  نـظ  نـسح  درک . دـھاوخ  یلمع  ار  شدوـخ  یهدـعو  لاـعتم  یادـخ  دـینک ، ربـص  بـخ  دـینکیم ؟ یربـصیب 

بضغ مکیلع  لحی  نا  متدرا  ما  دھعلا  مکیلع  لاطفا  تایآ ؛ رد  تسا  مومذم  ادج  دشن »؟ ارچ  دشن ، ارچ   » هک یھلا  یهدعو  هب  نظ  وس  تسا و  یمزال  زیچ  کی  (- ٢۴) ماهدرک

مل موق  ای  هموقل ! ٰیسوم  لاق  ذا  و  : » دشاب نیا  هب  یاهراشا  ( ٢۶ «) اولاق امم  هاربف هللا  ٰیسوم  اوذا  نیذلاک  اونوکت  اونما ال  نیذلا  اھیا  ای   » مھدیم لامتحا  نم  ( ٢۵ .) مکبر نم 

زا تاجن  زا  دعب  لام  اھنیا  هتبلا  هک  دـشن »؟ ارچ  دـشن ، ارچ  اقآ ،  » هک دـندروآیم  راشف  بترم  هک  تسا  نیا  هب  یاهراشا  الامتحا  ( ٢٧ «) لوسر هللا ینا  نوملعت  دـق  یننوذوت و 

هک دندرکیم  ضارتعا  ٰیسوم  ترضح  هب  ( ٢٨ ،) انتئج ام  دـعب  نم  انیتات و  نا  لبق  نم  انیذوا  اولاق  دوب ؛ روج  نیمھ  مھ  نوعرف  تسد  زا  تاجن  زا  لبق  اـما  تسا ، نوعرف  تسد 

ام نماد  اھنیا  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  تسا ؛ روج  نیمھ  اعقاو  دنیوگیم ، هک  یلیئارـساینب  یاھداریا  ینعی  دراد ؛ دوجو  اھتیذا  نامھ  ام  یارب ]  ] زاب یاهدمآ ، وت  هک  مھ  الاح 

. دریگن ار 

« ادخ هب  نظ  نسح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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