
نارھت  / ١٣۶١/٠٣/١۴ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نامھ نم  اما  دـینکیم ، سمل  دـینادیم و  امـش  ار  نیا  تسا . یمدرم  ینعی  تسا . یعقاو  یانعم  هب  یروھمج  کی  ام  یروھمج  زورما  میدادرخ . مایق ١۵  نوھرم  زورما  ام 

هک تسا  نیا  تلود  تلم و  زورما  یاھراک  یدنبعمج  دننک . سمل  ار  نآ  مھ  ناگدنیآ  دیاب  هک  تسا  یتقیقح  تسا . خیرات  زا  یگرب  نیا  مروآیم . نابز  هب  ار  امـش  یهتـسناد 

. تسا یمدرم  داھج  یاراد  تسا ، یمدرم  تھج  همھ  زا  زورما  یمالسا  یروھمج 

قاـفنا دـنگنجیم . بـالقنا  تمدـخ  رد  دـناهتفرگ و  تسد  هب  حالـس  یراکادـف ، قـشع  هب  هک  یناـیماظن  ریغ  ینعی  فـظوم ، ریغ  مدرم  زا  تسا  رپ  هک  گـنج  یاـھهھبج  نیا 

یاپ راثن  هناعـضاوتم  هناصلخم و  هک  ام  ناوج  نانز  یالط  یاھدـنبندرگ  اھدـنبتسد و  اھرتشگنا و  نآ  یهرطاخ  دـنھدیم . دـنراد ، هچ  رھ  مدرم  اھهھبج ، تشپ  رد  یمدرم 

. تسا یندشن  شومارف  دوشیم ، ناگدنمزر 

درم نآ  یهرطاـخ  تـسا . ینتفرن  داـی  زا  دـننکیم ، یناـبرق  ار  اـھنآ  بـالقنا  مالـسا و  لـباقم  رد  دـننکیم و  بـالقنا  میدـقت  ار  دوـخ  نادـنزرف  هـک  ینارداـم  ناردـپ و  یهرطاـخ 

دروـم صخـش  هب  ملاـظم  در  یارب  ار  وا  زا  یهدـنامیقاب  لوـپ  ناـموت  رازھ  ود  رـسپ ، نیا  تداھـش  زا  دـعب  تسا و  هداتـسرف  قـشع  هاـگنابرق  هب  ار  شرـسپ  هک  یـشورفاکسالآ 

لغـش یـشورفاکسالآ  زا  ریغ  دنـسرپیم  یتقو  دنکیم و  فاکنتـسا  ار ، لوپ  نیا  یرادرب  یناوتیم  یقحتـسم ، هک  تدوخ  وت  دنـسرپیم  وا  زا  یتقو  دھدیم و  شنانیمطا 

گرزب یاھراک  مرگرـس  زورما  تلود  دـیوگیم  دـنکیمن . مھ  هلگ  دناهتـسب . دوب ، هدـش  زاب  تاررقم  فالخ  نوچ  مھ  ار  یـشورفاکسالآ  ناکد  هن ، دـیوگیم  یراد ؟ مھ  یرگید 

. تسا یندشن  هدودز  خیرات  یهظفاح  زا  وا  دننام  گرزب  ناسنا  اھنویلیم  گرزب و  ناسنا  نیا  یهرطاخ  تسین . مھم  دسرن ، نم  راک  هب  رگا  تسا .

اھیـشم و طخ  دننکیم  باختنا  مھ  یروھمج ، تسایر  یارب  دوخ ، زا  یگدنیامن  یارب  ار  دارفا  مھ  دننکیم ، باختنا  مدرم  یمدرم . باختنا  یمدرم ، قافنا  یمدرم ، داھج 

یـسایس میمـصت  نآ  زا  نالوئـسم  دنـسرب ، یـسایس  تواضق  یـسایس و  یهجیتن  کی  هب  دنراد ، عاضوا  عومجم  زا  هک  یلیلحت  ساسا  رب  مدرم  رگا  هک  یروط  هب  ار . اھهار 

نالوئـسم دـنیوگیم  اریز  دـننکیم ، لمحت  دـننیبیم و  ار  اھدوبمک  دـننکیم ، لمحت  ار  اـھیراتفرگ  یمدرم . تشذـگ  ضاـمغا و  یمدرم . باـختنا  دـننکیمن . یطخت  مدرم 

. درک ضامغا  دیاب  دنالوغشم و 

کی یهجرد  نالوئـسم  زورما  ینعی  تسام . یروھمج  تاراـختفا  زا  یکی  نیا  و  دـناناسکی . مدرم  اـب  شنم  شور و  هویـش و  رد  تموکح  نالوئـسم  ینعی  یمدرم ؛ تموکح 

، دنیشنیم هداس  یوجشناد  کی  ای  روهشیپ  کی  ای  رگراک  کی  یولھپ  تکلمم  ریزوتسخن  ینعی  دنتسین . لئاق  تیلوئسم  نیا  رطاخ  هب  یتیثیح  کی  ناشدوخ  یارب  روشک 

دوجو زورما  ایند  یاج  چـیھ  رد  هک  یلکـش  هب  ردارب ، ات  ود  لثم  دـیآیم ؛ شداـی  ریزوتسخن  دوخ  هن  تسا و  ریزوتسخن  نیا  هک  دـیآیم  شداـی  وا  هن  دـننکیم . ثحب  مھ  اـب 

. دننکیم دروخرب  مھ  اب  درادن 

. درادب هگن  زورما  ات  ار  یروھمج  تسا  هتسناوت  ندوب  یمدرم  نیا  تسا . ندوب  یمدرم  تیصاخ  اھنیا 

رد امـش  روضح  امـش و  تیامح  امـش و  ضامغا  امـش و  کمک  امـش و  قافنا  امـش و  داـھج  امـش و  باـختنا  رگا  هک  روشک  رـساترس  رد  نم  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  دـینادب 

تردق ساسحا  اکیرما ، لباقم  رد  ینعی  ملاع ، یاھتردق  نیرتیوق  لباقم  رد  ام  زورما  میدرکیمن . تردق  ساسحا  ردق  نیا  نمشد  لباقم  رد  ام  دوبیمن ، اھهنحص  یهمھ 

دابآ قافنا و  حلـص و  گنج و  هب  رگا  دـیدوب ، توافتیب  امـش  رگا  یندـشن . مامت  لازیال و  یورین  کی  ینعی  دـیتسھ . امـش  هک  تسا  نیا  تردـق  ساسحا  نیا  تلع  مینکیم .

یاھتردق فرط  زا  زورما  هک  یاهبناجهمھ  میظع  مجاھت  نیا  لباقم  رد  هک  دنک  اعدا  نالوئـسم  زا  تسناوتیمن  سکچیھ  اعطق  دیدوب ، انتعایب  یگدـنزاس  نارمع و  ندرک و 

. تسامش روضح  تسا ؛ لمحت  لباق  دوشیم ، ام  هب  گرزب 

، میرادـن یرتشیب  یامیپاوھ  کنات و  رازبا و  تامھم و  میرادـن ، یرتشیب  یگنج  تازیھجت  لاسراپ  ات  لاسما  زا  ام  ناتیارب . منزیم  ار  لاسراپ  گنج  لاسما و  گنج  لاثم  کـی 

ای دوبن  اھیزوریپ  زا  ربخ  لاسراپ  ارچ  ارچ ؟ دنزیم ؟ دنخبل  ام  هب  دربن  یهنحـص  یاج  همھ  لاسما  میدربیم و  رـس  هب  هودنا  نزح و  یاضف  رد  گنج  نادیم  رد  لاسراپ  ام  ارچ 

یهمھ لاسما  دوب ؟ ینتفاینتسد  قطاـنم  نیا  زا  یرایـسب  شوخنیع و  دـیمح و  هاگتـسیا  هزیوھ و  و  دوب ؟ رھـشنینوخ  رھـشمرخ ، اـم  یارب  لاـسراپ  ارچ  دوب ؟ مک  رایـسب 

؟ ارچ ددنخیم ، روشک  نیا  زیزع  نادنزرف  یاپ  ریز  اھنیا 

یاـھورین یارب  دـندوبن  رـضاح  دوـب ، اـھنآ  ریبدـت  تسد و  هب  دـصرد  دـص  گـنج  رد  روـما  یهتـشررس  هک  ییاـھنآ  راـکتنایخ ، نالوئـسم  هتـشذگ  لاـس  رد  هک  تسا  نیا  تـلع 

شنارکفمھ ناراکمھ و  تخبنوگن و  یرارف  نآ  فرط  زا  هتـشذگ  لاس  فکرب ، ناج  یورین  نیا  یمالـسا ، بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  دـنوشب . لئاق  یرابتعا  یمدرم  یهدـنگنج 

رد ار  میظع  تکرح  نیا  یهرادا  ریبدـت و  هک  ییاھنآ  لاسما  دزیم . هبرـض  اـم  هب  نمـشد  دـندوب . هدرک  مورحم  میظع  یورین  کـی  زا  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  دـشیمن . هتفرگ  یدـج 

بالقنا نارادـساپ  هاپـس  دـنمورین  گرزب  یورین  ام ، راکادـف  زھجم و  شترا  یورین  رانک  رد  دـندرک . دـننک و  راک  دراو  دـیاب  ار  میظع  یورین  کی  هک  دـندرک  ساـسحا  دـنراد ، تسد 

. دش راک  دراو  نافعضتسم  جیسب  یمالسا و 

، دحاو یھدنامرف  اب  رگیدکی ، اب  رگیدکی ، رانک  رد  شترا  هاپس و  لاسما  تشاد . تمحز  نتفرگ  نمـشد  زا  نادیم  کی  ردق  هب  نتفرگ ، هاپـس  یارب  هراپمخ  یهلولگ  کی  لاسراپ 

تسا و یبالقنا  داـھن  کـی  نوچ  مینادیم  یمدرم  یاـھورین  زا  ار  هاپـس  اـم  هک  دوشیم ، هداد  تلاـخد  گـنج  رد  مدرم  یورین  یتقو  دـننکیم . تکرح  دـنراد  شود  هب  شود 

. دش ضوع  لکش  نیا  هب  نادیم  عضو  دش ، نادیم  دراو  نیا  یتقو  جیسب ، نینچمھ 

یهعیلط رد  هک  یاهیآ  نآ  نومـضم  هب  میـسریم  ام  هک  تساج  نیا  تسا و  هدـننک  نییعت  هزادـنا  نیمھ  مدرم  شقن  ام  یجراـخ  یلخاد و  تسایـس  یاھهنحـص  یهمھ  رد 

کمک نانموم  اب  شدوخ و  یرای  اب  شدوخ ، یزوریپ  اب  ار  وت  دنوادخ  ( ١ «) نینموملاب هرصنب و  کدیا  یذلا  وھ  : » دیامرفیم مرکا  لوسر  هب  لاعتم  یادخ  هک  مدرک  توالت  هبطخ 

ادخ و (٢ « ) نینموملا نم  کعبتا  نم  کبـسح هللا و  یبنلا  اھیا  ای  . » نآرق رد  دـنوشیم  هداد  اھب  ردـق  نیا  ناـنموم  ناـنموم . راـنک  رد  یھلا  ترـصن  یھلا و  یزوریپ  ینعی  درک .

. سب ار  وت  نانموم 

ود نیا  ام  مدرم . ادخ و  تسا ؛ راوتـسا  هیاپ  نیا  یور  رب  ام  یبرغ  هن  یقرـش و  هن  تسایـس  مدرم . ادـخ و  تسا ؛ نیا  ام  یروھمج  یهصالخ  تسام . بالقنا  هاتوک  فرح  نیا 

. میھدب تسد  زا  دیابن  دنھدب ، یرتشیب  قمع  شرتسگ و  زورهبزور  ار  ام  یمالسا  بالقنا  تکرح  دنناوتیم  هک  ار  فیرش  رصنع 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نآ رگا  هتبلا  مینک . یط  اقیقد  الماک و  دناهدرک ، میـسرت  ماما  هک  ار  یطخ  نامھ  میناوتیم  ام  مینک . مکاح  دوخ  یهعماج  رب  ار  یمالـسا  صلاخ  بان و  گنھرف  میناوتیم  ام 

ایند راد  زا  (ع ) ایلوا ایبنا و  (ع ،) نینموملاریما (ص ،) مرکاربماـیپ یتقو  (. ١ «) نودـلاخلا مھف  تم  نافا   » هک تسیچ  هراچ  اما  دـشیم ؛ رتناسآ  اھراک  دوب ، ام  اب  دـنمورین  تسد 

هک تفگ  دوشیم  ایآ  مینک . یزیرهمانرب  تیعقاو ، نیا  هب  هجوت  اب  میریذـپب و  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  یخلت  تیعقاو  نیا ، تشاد . ار  راوگان  ثداوح  هنوگنیا  راظتنا  دـیاب  دـنوریم ،

. تسین یندش  هک  راک  نیا  میتسین !؟ مھ  ام  دشابن ، ماما  رگا  و  دنک ، تکرح  ام  یولج  تردق  نامھ  اب  هر ) ) ماما هک  یطرش  هب  میتسھ ؛ یوق  بوخ و  یبالقنا و  تلم  ام 

 

تمعن نیا  شدوخ ، ریدـقت  هدارا و  اب  دـنوادخ  هک  مھ  یزور  نآ  و  مینکیم ، ار  هدافتـسا  رثکادـح  ماما  دوجو  تاکرب  زا  میتسھ و  عطاق  یوق و  یبالقنا و  یتلم  مییوگب  دـیاب  ام 

ار هار  نیا  نامدوجو ، یهرذهرذ  اب  ناممرگ و  سفن  اب  ناممـشچ و  کشا  اب  نامتاناکما و  یهمھ  اب  مینکیم  یعـس  تفرگ ، اـم  زا  ار  هنزو  نیا  تشادرب و  اـم  ناـیم  زا  ار  گرزب 

(٣ «.) هل ناک هللا  ناک   نم  (، » ٢ «) هبسح وھف  هللایلع  لکوتی  نم  و  « ؛ درک دھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هللااشنا  مینک ؛ رپ  ار  شدوجو  الخ  میھد و  همادا 

١٣۶٨/٠٣/٢۵ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  تبسانمهب  ىرظتنم  اتیآ  تیلست  مایپ  هب  خساپ 

هک تسا  نآ  مدرم  داحآ  راشقا و  ی  همھ ام و  ی  هفیظو نیتسخن  تسا ، هدش  هجاوم  تمظع  نیدب  یتبیصم  اب  ناریا ، راکادف  تلم  صوصخب  یمالسا و  گرزب  تما  هک  نونکا 

یارب ار  یریظن  یب شالت  تدھاجم و  هدرک و  زاغآ  ام  دـیقف  راوگرزب و  ماما  هک  ار  یمیظع  تکرح  ینابزمھ ، یلدـمھ و  یگتـسبمھ و  صالخا و  حور  تیوقت  ادـخ و  هب  لکوت  اب 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 1 
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. دش دھاوخ  ناراکوکین  نانموم و  لاح  لماش  یھلا  ترصن  هک  میشاب  نئمطم  میھد و  همادا  دندوب ، هتشاد  لوذبم  نآ  موادت 

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

رد هک  هدومرف  یعطق  ی  هدارا ملاع  راگدرورپ  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  حـضاو  روط  هب  زورما ، ات  بالقنا و  یزوریپ  زا  دـعب  ات  هزرابم  عورـش  نارود  زا  تلم ، نیا  یارب  یتمعن  رھ  لوزن 

. دنک اطع  تمظع  تردق و  ترصن و  نیملسم ، مالسا و  هب  یھلا ، یاھشزرا  طاطحنا  نارود 

ىئاضق  / ١٣۶٨/٠٣/٢٨ سیلپ  نامزاس  ىنابرھش و  ىرمرادناژ ، نانکراک  زا  ىعمج  هیقفیلو و  ناگدنیامن  ناھدنامرف ، رادید  رد  تانایب 

هک دنـشاب  فقاو  هتکن  نیا  هب  مدرم  داحآ  ی  همھ روشک و  یاھ  هاگتـسد مامت  مینک . فعاضم  شـالت  نامدـیقف ، ریبک و  ربھر  لـثم  میظع  یتیـصخش  ـالخ  رد  دـیاب  اـم  ی  همھ

. دـیآ قیاف  ناھج  حطـس  رد  اھتموصخ  اھینمـشد و  مامت  رب  تسا  رداق  هداد ، اھ  نآ هب  ماما  هک  یھلا  یاـھ  هیطع دنمـشزرا و  یاـھناغمرا  اـب  ناریا ، تلم  یمالـسا و  یروھمج 

کمک مھ  لاعتم  یادخ  زا  مینک و  لوذبم  ار  نامـشالت  رثکا  دـح  دـیاب  هار  نیا  رد  میدـقتعم  میناد و  یم صخـشم  ار  فدـھ  نشور و  ار  هار  میتسین . نارگن  هدـنیآ  زا  دـمحب هللا 

. میھاوخب

. دیامرف تمحرم  ام  ی  همھ هب  ار  دوخ  کمک  ترصن و  یھلا ، مھم و  هار  نیا  ی  همادا رد  دھد و  قیفوت  امش  هب  اش هللا  نا  دنوادخ 

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

هاگهیکت یراکیـسایس ، یزابتـسایس و  یدام و  تردق  نردـم و  حالـس  لوپ و  درک . هیکت  مدرم  یهماع  نامیا  یھلا و  ترـصن  کمک و  هب  دـیاب  طقف  میظع ، یاھراک  ماجنا  یارب 

مدرم یاھلد  دوب ، یھلا  کمک  ادـخ و  ام  هاگهیکت  رگا  ینعی  دنتـسھ ؛ مھ  لوط  رد  هکلب  دنتـسین ؛ رگیدـکی  ضرع  رد  لماع ، ود  نآ  هتبلا  دنتـسین . اھراک  ماجنا  یارب  ینئمطم 

دش . دھاوخ  راگدرورپ  هجوتم  مھ 

 - دیسریمن هیاپ  نادب  یفیلکت  چیھ  رشب ، خیرات  لوط  رد  دوب و  هتشاذگ  ششود  رب  وا  تیـصخش  اب  بسانتم  ار  اھفیلکت  نیرتگرزب  هک  دوخ -  یمارگ  لوسر  هب  لاعتم  یادخ 

یتقو میراد  داـقتعا  اـم  هک  تسا  نیمھ  یارب  درب . شیپ  ار  وت  نینموم -  کـمک  یھلا و  ترـصن  هاـگهیکت -  ود  نیمھ  ینعی  ١ ؛) «) نینموملاب هرـصنب و  کدیا  یذلاوھ  : » دومرف

چیھ دـنتفینرد ، اھنآ  اب  دوخ  یهدارا  اب  اھناسنا  دوشن و  ییانتعا  لـطاب  یاھتردـق  هب  یتقو  و  دنتـسھ ، یلاـخوت  یلاـشوپ و  دـنوش ، هنیـسهبهنیس  قح  اـب  یداـم  یاھتردـق 

. درک دھاوخ  راداو  ینیشنبقع  هب  ار  اھتردق  نآ  دوخهبدوخ  دوش ، ریگرد  لطاب  یاھتردق  اب  مدرم  ناوترپ  یورین  هاگرھ  و  تشاد ، دنھاوخن  یلمعلاسکع 

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

هاگ هیکت یراک ، یسایس یزاب و  تسایس یدام و  تردق  نردم و  حالس  لوپ و  درک . هیکت  مدرم  ی  هماع نامیا  یھلا و  ترـصن  کمک و  هب  دیاب  طقف  میظع ، یاھراک  ماجنا  یارب 

مدرم یاھلد  دوب ، یھلا  کمک  ادـخ و  ام  هاگ  هیکت رگا  ینعی  دنتـسھ ؛ مھ  لوط  رد  هکلب  دنتـسین ؛ رگیدـکی  ضرع  رد  لماع ، ود  نآ  هتبلا  دنتـسین . اھراک  ماجنا  یارب  ینئمطم 

. دش دھاوخ  راگدرورپ  هجوتم  مھ 

- دیـسر یمن هیاپ  نادب  یفیلکت  چیھ  رـشب ، خیرات  لوط  رد  دوب و  هتـشاذگ  شـشود  رب  وا  تیـصخشاب  بسانتم  ار  اھفیلکت  نیرتگرزب  هک  دوخ - یمارگ  لوسر  هب  لاعتم  یادخ 

یتـقو میراد  داـقتعا  اـم  هک  تسا  نیمھ  یارب  درب . شیپ  ار  وـت  نینموـم - کـمک  یھلا و  ترـصن  هاـگ - هیکت ود  نیمھ  ینعی  نینموملاـب ؛» هرـصنب و  کدـیا  یذـلا  وـھ  : » دوـمرف

چیھ دـنتفینرد ، اھ  نآ اب  دوخ  ی  هدارا اب  اھناسنا  دوشن و  ییانتعا  لطاب  یاھتردـق  هب  یتقو  و  دنتـسھ ، یلاخوت  یلاشوپ و  دـنوش ، هنیـس  هب هنیـس قح  اب  یداـم  یاھتردـق 

. درک دھاوخ  راداو  ینیشن  بقع هب  ار  اھتردق  نآ  دوخ  هبدوخ دوش ، ریگرد  لطاب  یاھتردق  اب  مدرم  ناوترپ  یورین  هاگرھ  و  تشاد ، دنھاوخن  یلمعلا  سکع

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

ار هیحور  نیا  نینموملاـب .» هرـصنب و  کدـیا  یذـلا  وھ  « ؛ تسا هدرک  هسیاـقم  دوـخ  ترـصن  اـب  ار  نآ  هک  هدـناجنگ ، نموـم  تلم  کـی  عاـمتجا  رد  تمظع  ردـق  نآ لاـعتم  یادـخ 

، نانآ گرزب  لامآ  تسا . لمع  لباق  امـش  تسد  هب  ع )  ) ایلوا ایبنا و  یاھوزرآ  ی  همھ دـیراد ، ار  گرزب  یاھراک  ماجنا  یارب  یگدامآ  داحتا و  نیا  ناریا ، تلم  امـش  ات  دـیرادھگن .

هیقب هللا ترضح  روھظ  نارود  رد  طقف  یناھج  لدع  رارقتسا  تسا و  قح  یھلا  ی  هدعو هتبلا  دوب . ملاع  حطس  رد  ملظ  یدوبان  نافعضتسم و  تاجن  یناھج و  لدع  رارقتسا 

رب هتـسناوت و  نونکات  ناریا  تلم  هک  نانچمھ  دنک ؛ مھارف  تموکح  نآ  لیکـشت  یارب  ار  هنیمز  دـناوت  یم زرابم  نموم و  تلم  کی  اما  تفرگ ؛ دـھاوخ  ماجنا  ادـفلا ) هل  انحاورا  )

. تسا هدمآ  قیاف  تالکشم  زا  یلیخ 

هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

ناریا و ناملـسم  تلم  یرادـیاپ  یمالـسا و  تبالـص  تسا . مالـسا  ربارب  رد  رابکتـسا  هاـگودرا  فعـض  ساـسحا  زا  یـشان  هنامـصخ ، تاـکرح  نیا  هک  تسا  نآ  مـھم  ی  هـتکن

نمـشد هک  مالـسا  یبالقنا  ی  هشیدنا رودص  هک  دش  بجوم  دوب ، لماش  هراومھ  ار  شنارای  حلاص و  دـبع  نآ  هک  یھلا  ترـصن  لضف و  نرق و  نکـش  تب یاسآردـنت  یاھدایرف 

لمحت ناریا و  تلم  تیمولظم  دبای و  ققحت  دندوب ، هدرک  مھارف  نآ  هب  ندز  هبرـض  ای  بالقنا  رودص  زا  یریگولج  یارب  نانآ  هک  ییاھھار  نامھ  زا  دوب ، سارھ  رد  نآ  زا  تدش  هب

یمالسا تیوھ  ساسحا  رتخسار و  مزع  ناھج ، ناناملـسم  هب  دوش و  اھروشک  زا  یرایـسب  رد  بالقنا  ی  هنماد شرتسگ  گرزب و  تلم  نیا  تیناقح  تابثا  بجوم  دیادش ،

. دشخبب یرتشیب 

مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یتـلود رھ  دـیتسھ . مدرم  امـش  همیخ ، نیا  دوـمع  نیرتخـسار  یروـھمج و  نیا  یهیاـپ  نیرتـمھم  و  تـسا ، مکحتـسم  خـسار  یاـھهیاپ  هـب  یمالـسا  یروـھمج  هللادـمحب 

مکحتـسم و ییهدیقع  ساسا  رب  ماظن  ات  دیآیمن . تسد  هب  ناسآ  مھ  لماع  نیا  هتبلا  تسا . ریذپانبیـسآ  دشاب ، هتـشاد  ار  امـش  یگدامآ  یھاگآ و  هدارا و  ماکحتـسا و 

تسا . جراخ  ناسنا  یهدھع  زا  مدرم ، امش  یاھلد  بلج  دنھدیمن . ماظن  هب  ار  ناشاھلد  هنوگنیا  مدرم  دشاب ، هدشن  انب  هناقداص  ینامیا 

امـش و یهملک  تدحو  یگداتـسیا و  صولخ و  تبحم و  یگتـسبمھ و  داحتا و  دوب . هدرک  داجیا  ادخ  ار  نآ  هکلب  دوب ؛ هدرواین  دوجو  هب  شدوخ  هک  ار  هر ) ) ماما هب  امـش  تبحم 

تسناوتیمن مھ  ملـسوهلاوهیلعهللایلص ) ) ادخ ربمایپ  مدرک . ار  راک  نیا  نم  دیوگب  دناوتیمن  سکچیھ  تسین . دنوادخ  زج  یـسک  راک  دیھدیم ، ناشن  هک  یعطاق  روضح 

، یدرکیم جرخ  مـھ  ار  اــیند  یهـمھ  رگا  وــت  ١ ؛ ) «) مھبوـلق نیب  تفلا  اـم  اـعیمج  ضرـالا  یف  اـم  تقفنا  وـل  : » دوـمرف شربماـیپ  هب  لاـعتم  یادـخ  دـنکب . ار  ییاـھراک  نینچ 

تسادخ . راک  نیا ، مھنیب ؛» فلا  نکلو هللا  « ؛ ینک لصتم  دحتم و  مھ  اب  ار  اھنآ  فالک و  مھ  هب  ار  اھلد  روطنیا  یتسناوتیمن 

رگا تسا . تلم  نیا  اب  ادـخ  تسادـخ و  راک  مھ  زورما  دوب ؛ ادـخ  راک  مھ  نامزیزع  ماما  کرابم  تایح  ناـشخرد  یهلاـسھد  نارود  رد  دوب ؛ ادـخ  راـک  مھ  تضھن  جوا  نارود  رد 

حلاص لمع  نامیا و  اجرھ  تسا . حلاص  لمع  نامیا و  رنھ  نیا ، درکیمن . تیامح  امـش  زا  هنوگنیا  ادخ  دیدوب ، هدادن  ناشن  یراکادـف  دـیتشادن و  راثیا  صالخا و  مدرم ، امش 

یھلا فادـھا  ادـخ و  تمدـخ  رد  ار  شدوخ  یتلم  یتقو  تسا . یتسھ  ملاع  تاـیعقاو  تسین ؛ غورد  هک  اـھنیا  (. ٢ «) هل ناک هللا  ناـک   نم  « ؛ دراد دوجو  ادـخ  فطل  دـشاب ،

. دنکیم اھنآ  لاح  لماش  ار  شدوخ  فطل  دھدیم و  رارق  تلم  نآ  تمدخ  رد  ار  تعیبط  ملاع  یاھورین  مامت  مھ  ادخ  دراذگیم ،

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

راگدرورپ درک . لزان  وا  رب  ار  دوخ  ترـصن  مھ  لاعتم  یادخ  تشاذگ و  ناریا  رد  ار  یمالـسا  تموکح  یانب  گنـس  دوخ ، حـلاص  لمع  صالخا و  داھج و  نامیا و  اب  هر ،) ) زیزع ماما 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 2 
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نایب تایاور ، تاـیآ و  نیا  (. ٣ «) هرصنی نم  نرـصنیل هللا  و  (، » ٢ «) هل ناک هللا  ناـکنم   (، » ١ «) انلبـس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو  : » دومرف هک  تسا  نیلئاقلاقدـصا  ملاع 

. تسا تیعقاو  تقیقح و 

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

راگدرورپ درک . لزان  وا  رب  ار  دوخ  ترـصن  مھ  لاعتم  یادخ  تشاذگ و  ناریا  رد  ار  یمالـسا  تموکح  یانب  گنـس  دوخ ، حلاص  لمع  صالخا و  داھج و  نامیا و  اب  هر ،)  ) زیزع ماما 

تقیقح و نایب  تایاور ، تایآ و  نیا  هرصنی .» نم  نرصنیل هللا  و  «، » هل ناک هللا  ناک   نم  «، » انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلا  و  : » دومرف هک  تسا  نیلئاقلا  قدصا  ملاع 

. تسا تیعقاو 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تدحو رگا  تسا . هنحـص  رد  روضح  هملک و  تدحو  اھیزوریپ ، یهمھ  زمر  هک : دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـندرکیم ، دـیکات  نآ  یور  اھراب  اھراب و  نامراوگرزب  ماما  هک  ار  هلمج  نیا 

اھنآ هب  دنوادخ  هتبلا  دندرک ، ظفح  دنتخانـش و  ار  زمر  نیا  مدرم  یهمھ  رگا  یلو  دراذـگب ؛ ولج  هب  یماگ  تسناوت  دـھاوخن  ناریا  تلم  دـشابن ، هنحـص  رد  مدرم  روضح  هملک و 

. تسا یھلا  یعطق  قدص و  قح و  یهدعو  اھنیا  (. ٢ «) هل هللاناک  ناکنم  (، » ١ «) انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو  : » هک تسا  یھلا  یهدعو  نیا  درک . دھاوخ  کمک 

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح 

تـسد اب  دومن و  یریگتـسد  ییامنھار و  بالقنا  ی  هلاس هد ریـسم  یاھبیـشن  زارف و  رد  ار  ناریا  گرزب  تلم  دوخ ، ی  هصاخ تایانع  اب  هک  ار  نانم  دنوادخ  شیاتـس  ساپس و 

نارجحتم و دومج  ناھاوخدـب و  ذوفن  ناقفانم و  یاھ  هسیـسد ناراک و  لغد ناراـکم و  بیرف  نیطایـش و  ترارـش  رھد و  تاـفآ  زا  ار  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و  دوخ ، دـنمتردق 

حـلاص و تلم  نیا  رب  ار  اھ  هئطوت شتآ  ادـفلا ) همدـقم  بارتل  انحاورا   ) مظعالا یلو هللا  ترـضح  یاـعد  هب  تشاد و  نوصم  ناـسانخ  ی  هسوسو نازاـب و  تسایـس یبلط  هاـج

ناگمھ رب  هوتـسن ، هدنز و  رادیب و  یتما  یھاگآ  دـشر و  مدـق و  تابث  اب  ار  دوخ  ترـصن  یاھ  هولج زور  هب  زور  درک و  نوبز  ار  هجنپ  یوق  نانمـشد  دومرف و  مالـس  درب و  دیـشر ،

. تخاس راکشآ 

سدقم  / ٣٠/١٣۶٨/٠۶ عافد  یهتفھ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

یربھر ی  هیاس رد  حالص و  حالس و  اب  تخاون و  نمـشد  رب  یمکحم  یلیـس  یمالـسا ، نھیم  مالـسا و  نایک  زا  سدقم  عافد  اب  تساخرب و  زواجت  عفد  هب  ناریا  دیـشر  تلم 

نازرابم و میقتسم  طارص  دنام و  دھاوخ  یقاب  یگرزب  سرد  ی  هباثم هب  خیرات ، رد  هک  دورس  یی  هناتخسرس هنامولظم و  تداشر  تماقتـسا و  ی  هسامح نانچ  نآ ادخ ، یلو 

لیلذ و دـنام و  ماـکان  نمـشد  ی  هئطوت زا  هلحرم  نیا  دـش و  رھاـظ  همھ  رب  شنایرکـشل ، ی  هبلغ ناـمولظم و  ترـصن  رد  ادـخ  تیاـنع  درک . دـھاوخ  میـسرت  ار  ناـھاوخ  یدازآ

. تخادرپ هلیح  رییغت  هب  تیانج ، زا  لامالام  یا  هدنورپ اب  هدید ، تراسخ  مدان و  هدروخ و  تسکش 

روشک  / ١٣۶٨/١١/٠١ رسارس  نارادناتسا  روشک و  ترازو  دشرا  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

هب نم  دـندومرف ؛ ناشیا  هک  تسا  هلمج  نیا  مدوصقم  ( ٢ ،) تسا ىنالوط  هیضق  نآ  لیصفت  الاح  میدرک ؛ ضرع  ار  ىبلطم  کی  ماما  تمدخ  ام  ىاهیـضق ، کی  رـس  ىتقو  کی 

هک دوب  ادخ  راک  دوب ، ىھلا  فطل  کی  اعقاو  دوب - هدش  رھاظ  دعب  میمـصت  نآ  راثآ  دندوب و  هتفرگ  ىمیمـصت  کی  ناشیا   - دیتفرگ امـش  هک  ىمیمـصت  نیا  هک  مدرک  ضرع  ناشیا 

تـسرد تالکـشم  ىلیخ  ام  ىارب  دنتفرگیمن ، ار  میمـصت  نآ  ناشیا  رگا  هک  دوب  هداتفا  قافتا  ىاهثداح  کی  نآ ، زا  دعب  نوچ   - دـیریگب ار  میمـصت  نیا  دـیتفیب ، رکف  نیا  هب  امش 

ناشیا نابز  زا  مرتفد ، رد  اـنیع  مدـمآ و  ار  ریبعت  نیا  نم   - دـنتفگ نم  هب  ناـشیا  دـیتفرگ . ار  میمـصت  نیا  امـش  هک  دوب  ادـخ  راـک  نیا  اـعقاو  دـشیم - ىباـسح  رـسدرد  درکیم ،

زا دوب  ىبیجع  فرح  ىلیخ  نیا  دربیم . شیپ  دنکیم و  تیادھ  ار  ام  دراد  ىتسد  کی  هکنیا  لثم  ایاضق ، یهمھ  رد  بالقنا ، لوا  زا  دوب - مھم  نم  ىارب  سب  زا  مدرک ؛ تشاددای 

فلتخم ىھلا  کمک  عون  بخ ، دـنکیم ؛ کمک  ام  هب  ادـخ  تسا ، ام  رـس  تشپ  ادـخ  هک  دـیوگیم  مدآ  الک  تقو  کی  هیـضق . نیا  هب  تبـسن  دـننک  تواضق  روطنیا  ماما  هک  ماـما 

ار ىزیچ  کی  هک  دوبن  ىروجنیا  ىفداصت و  مدآ  ماما  دـیدیم ؛ ار  روما  تاطابترا  قیاقد  یهمھ  هک   - الاو نھذ  نآ  اب  تحارـص ، نیا  اب  روجنیا ، میکح ، درم  نآ  هکنیا ]  ] اـما تسا .

، دـنک هدـھاشم  هکنیا  زا  رتـالاب  دـیدیم و  ار  لـئاسم  تاـطابترا  تاـیئزج  یهمھ  هک  دوب ]  ] ىفیرظ قـیقد  مدآ  هن ، دـمآ ؛ شیپ  ىروـجنیا  ـالاح  دـیوگب  دـنکب و  فداـصت  رب  لـمح 

تقیقح الاح  تسا . هیـضق  عقاو  نیا  تسا .] بیجع   ] دنکیم تیادھ  ار  ام  دراد  بالقنا  لوا  زا  ىتسد  کی  هکنیا  لثم  هک  دـیوگب  ىدنمـشوھ ، هزادـنا  نیا  اب  درکیم - ىنیبشیپ 

ار اـنعم  نیا  رتـشیب - ماـما ، ترـضح  تلحر  زا  دـعب  هاـم  دـنچ  نیا  رد  و   - اـیاضق رد  مدوخ  تلاـخد  مدوخ و  کاردا  دـح  رد  لاـس ، هد  نیا  لوط  رد  مھ  هدـنب  هک  تسا  نیا  بلطم 

ىنعی  - هلئـسم نیا  هب  مینک و  میظنت  ىھلا  لئاسم  هب  تبـسن  ار  ناـمدوخ  لـمع  ناـمیا و  یهوحن  ادـخ و  اـب  ناـمدوخ  یهطبار  اـم  هک  تسا  ىتقو  اـت  نیا  منکیم . ساـسحا 

اعقاو نوچ  نایاقآ  امش  دشاب .]  ] فیلکت ماجنا  نامیارب  لوا  یهجرد  رد  مینکب ، میھاوخیم  هک  ىراک  میھدب ؛ اھب  فیلکت ، ماجنا  و  ىمالسا - دھعت  ىمالسا و  نامیا  یهلئـسم 

ىباصتنا رھ  دوشب ، هدز  دھاوخیم  هک  ىفرح  رھ  دریگب ، ماجنا  دھاوخیم  هک  ىمادقا  رھ  دیشاب ؛ هتشاد  رظن  رد  ار  تھج  نیا  دیتسھ ، ماظن  ناگتسجرب  ماظن و  مھم  رـصانع 

. دھدیم ناشن  ار  شدوخ  نوگانوگ ، لماوع  تارثوم و  ىاھنم  ملاس ، نھذ  کی  ىارب  هک  ىفیلکت  دیریگب ؛ رظن  رد  ار  فیلکت  دوشب ، دھاوخیم  هک 

ناتسناغفا  / ١٣۶٩/٠١/٢٢ یمالسا  تدحو  بزح  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. دیھاوخیم تدحو  دینک ، داھج  دیھاوخب  رگا  تسا . تدحو -  ینعی  هیـضق -  لصا  منکیم ، دیکات  مھ  نالا  ماهدرک و  دیکات  نآ  یور  ددـعتم  تاسلج  رد  هشیمھ  نم  هک  هچنآ 

رگا دوشن . فرـصنم  تسود  هب  نمـشد  زا  گـنفت ، یاـھهلول  دـنریگن و  رارق  مھ  لـباقم  رد  رگید  ناردارب  اـت  تسا ، ییادـصمھ  ییاونکی و  یگنھاـمھ و  تدـحو ، زا  اـم  روـظنم 

. میشاب هتشاد  یکـش  نآ  رد  میناوتیمن  ام  تسا و  هتفگ  قدصم  قداص  ار  نیا  (. ١ «) هل ناک هللا  ناک   نم  . » درک دھاوخ  کمک  مھ  ادخ  دـشاب ، یگنھامھ  نیا  هللااشنا 

؛ میتفگیم اھام  هشیمھ  هک  هدوب  یبلاطم  تسا و  حـضاو  مولعم و  اـھفرح ، نیا  (. ٢ «) انلبـس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو  . » دشاب ام  یارب  مھ  ادخ  ات  میـشاب ، ادخ  یارب 

. تسا یفاک  رگید  نتفگ ، مییامن . لمع  نآ  هب  مینکب و  هبرجت  دیاب  لمع  رد  الاح 

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

یمالسا ناریا  دوب ، هدش  هتفرگ  ناھج  حطس  رد  نمشد  تسود و  مشچ  زا  باوخ  هدش و  سبح  شا  هنیـس رد  ایند  سفن  ماما ، لاحترا  ی  هثداح زا  هک  ماگنھ  نآ  رد  تسرد 

نیا و  درک . روبع  نانیمطا  شمارآ و  اب  ریطخ ، یبادرگ  زا  بالقنا  یتشک  درک و  یط  یزارفارس  هب  ار  دوخ  نومزآ  نیرت  نیگنـس یدنوادخ ، تایانع  اب  داد و  هنانامرھق  یـشیامن 

یرایسب نافعضتسم  ناملسم و  یاھ  هدوت ینعی  ناتسود ، تسا . هدرک  مایق  وا  ترصن  هب  هداھن و  ادخ  هار  رد  مدق  هک  دش  یتلم  رب  یھلا  فاطلا  لومش  زا  یرگید  تیآ  دوخ 

هک یی  هثداح ینعی  دـمآ . دراو  بالقنا  یزوریپ  زاغآ  ی  هبرـض زا  سپ  هرابود  یی  هبرـض یناھج ، ی  هطلـس ماظن  یاھ  هیاپ هب  دـنتفرگ و  هرابود  یدـیما  یناـج و  ملاـع ، قطاـنم  زا 

ار بالقنا  ی  هلعـش رگید  راب  کی دوخ ، تلحر  اب  بالقنا  لعـشم  ی  هدـنزورفارب نآ  اـم  ماـما  دیـشخب و  تاـیح  جوا و  بـالقنا  هب  دـیچیپ ، دـھاوخ  مھرد  ار  بـالقنا  دنتـشادنپ  یم

«. ایح ثعبی  موی  لحترا و  موی  همالا و  داق  موی  دلو و  موی  هیلع  مالسلا  اتیم و  ایح و  همحرف هللا  . » درک هتخورفارب 

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

: دوب لوا  ردص  یمالسا  تکرح  رب  قبطنم  همھ  هک  تشاد  دوجو  مھم  تیصوصخ  دنچ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  رد 

یـسایس تردـق  تیمکاـح و  دوش و  هتفرگ  دـساف  ملاـظ و  یاھناطیـش  تسد  زا  تردـق  هکنیا  ادـخ و  نید  تیمکاـح  رب  عطاـق  یهدارا  ینعی  یـسایس ؛ یریگفدـھ  تسخن ،

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 3 
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. دریگ لکش  یمالسا  یاھشزرا  ساسا  رب  هعماج 

ربھر دـش و  هتفرگ  مزال  یناسنا  یورین  یـسایس -  یاھنامزاس  اھھورگ و  بازحا و  زا  هن  و  راکادـف -  دـنمدرد و  هاگآ و  نموم و  یاھهدوت  زا  فدـھ ، نیا  ققحت  یارب  هکنآ  مود 

هب ادخ  هار  رد  دروآ و  دوجو  هب  ادخ  ناگدنب  زا  ار  نامحر  دونج  هلاس ، هدزناپ  تدھاجم  یهیاس  رد  درک و  وجتـسج  مدرم  لازیال  یورین  زا  ادخ ، هب  لکوت  زا  سپ  ار  ترـصن  میکح ،

«. نینموملابو هرصنب  کدیا  یذلاوھ  : » دروآرد تکرح 

مدرم  / ٢۴/١٣۶٩/٠۵ فلتخم  راشقا  اھھاگشناد و  نایوجشناد  دیتاسا و  زا  یعمج  دیھش ، داینب  نالووسم  اب  رادید  رد  ینارنخس 

ار بالقنا  دننک ، طقاس  ار  ماظن  هکنیا  یارب  دندوب ، هدیگنج  اھ  نآ دنتسیاب . ناشلوا  یاج  رس  دنورب  مھ  دعب  دننامب و  ناتـسزوخ  رد  لاس  تشھ  ات  دندوب ، هدیگنجن  هک  اھ  نآ

زا یکی  راشعا  زا  یرـشع  هکلب  دروم ، کی  اما  دندوب ؛ هدش  گنج  دراو  اھدصق  نیا  اب  دنیامن . هیزجت  ار  ناریا  دننک و  ادج  ار  ناتـسزوخ  دننک ، لیلذ  ار  ناریا  تلم  دـنربب ، نیب  زا 

یھلا ترـصن  هب  امـش  نوچ  دیدرک ، هیکت  ادخ  هب  امـش  نوچ  دیدرک ، هدارا  امـش  نوچ  دیدوب ، مدرم  امـش  نوچ  دوب ، هنحـص  رد  تلم  نوچ  ارچ ؟ درکن . ادیپ  ققحت  ناشفادـھا 

نیا هملک و  تدحو  نیا  هدارا و  نیا  روضح و  نیا  تلاح و  نیا  هیحور و  نیا  دـنام . ماکان  وا  دـیدز و  زواجتم  نھد  هب  امـش  نوچ  هرخالاب  دیداتـسیا و  امـش  نوچ  دـیدوب ، راودـیما 

. دیزیزع امش  دینک ؛ ظفح  ار  ادخ  هب  اکتا  سفن و  هب  لاکتا  لالقتسا و 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رطاخ یارب  ناریا ، یمالسا  یروھمج  رطاخ  یارب  اما  میتسنادیم ؛ مھ  ار  ناشیاھیراکفالخ  میدیدیم ، مھ  ار  ناشتایانج  میتشادن ، لوبق  ار  قارع  میژر  ام  دنیوگیم  همھ 

، ناتدوخ فارطا  هب  زورما  دینک . هاگن  ایند  هب  امش  زورما  . دنداتسیا یمالسا  یروھمج  لباقم  رد  ایند  یهمھ  زور ، نآ  رد  میدرک ! کمک  میژر  نآ  هب  دنکن ، ملع  دق  مالسا  هکنیا 

زا نابز  دص  اب  هک  یناسک  نآ  هب  دننک ، رارقرب  هناتسود  یهطبار  یمالـسا  یروھمج  اب  ات  دناهداتـسیا ، فص  رد  هک  ییاھتلود  هب  ناھج ، تاعوبطم  هب  ملاع ، یمومع  راکفا  هب 

ار وا  هک  یناسک  اققحم  امتح و  لاعتم ، یادخ  (. ١ «) هرصنی نم  نرصنیلو هللا  « ؛ تسا یتیعضو  هچ  رد  یمالسا  یروھمج  دینیبب  دینک ، هاگن  دننکیم ، یھاوخرذع  هتـشذگ 

. دھدیم ترصن  دنکیم و  یرای  دندرک ، یرای 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهدعو هب  دنادرگرب ، وا  هب  دوب ، هدرپس  ادخ  هب  دوب و  هتخادنا  بآ  هب  ار  وا  شردام  دوب و  ییهتعاسدنچ  ای  هزورکی  یهچب  هک  ار  یسوم  لاعتم ، یادخ  هک  یزور  نآ  نم ! نازیزع 

مھ ردام  مینادرگیمرب . وت  هب  ار  وا  ام  کیلا ؛» هودار  انا   » هک دوب  نیا  هدـعو  کی  درک : یـسوم  ردام  هب  هدـعو  ود  اج ، نیا  رد  لاـعتم  یادـخ  کـیلا .» هودار  اـنا  : » درک لـمع  دوخ 

یهدعو مینادرگیم . رب  ار  وا  هک  هتفگ  مھ  ادخ  هداد و  بآ  هب  هتـشاذگ و  هبعج  لخاد  ار  هتعاسدنچ  یهچب  رگید . تسا  شاهچب  دوب ؛ دـنب  رتشیب  لوا  یهدـعو  نیمھ  هب  شلد 

مھ نامدوخ  لسرم  ربمایپ  هک  مینادرگیمرب ، ار  وا  اـم  طـقف  هن  نیلـسرملانم ؛» هولعاـج  و  : » دوب نیا  نآ ، دوبن و  یندرک  رواـب  یلیخ  یـسوم ، رداـم  یارب  هک  دوب  مھ  یمود 

ار هچب  نیمھ  اما  دوب -  راوشد  یلیخ  هچرگا  دنادرگیمرب -  شردام  هب  دریگیم و  ار  یسوم  دوریم و  بآ  لخاد  یکی  دوب ؛ مھف  لباق  یـسوم  ردام  یارب  یلوا  درک . میھاوخ 

هللادـعو نا  ملعتل  و  ، » دوش نشور  شمـشچ  ات  اھنیع :» رقت  یک  ، » میدـنادرگرب شردام  هب  ار  وا  هما :» یلا  هانددرف  : » دـیامرفیم نآرق  یهیآ  ١ !؟) «( نیلسرملانم هولعاج  »

ادخ هار  رد  هک  ییهچب  یدید  دش ؟ یلمع  دوز  روطهچ  لوا  یهدعو  یدید  دش . دھاوخ  یلمع  مھ  مود  یهدعو  نآ  ینعی  تسا ؛ تسرد  ادـخ  یهدـعو  هک  دـنادب  ات  (: ٢ «) قح

درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  ینیریش  نیمھ  هب  مھ  هدعو  نآ  تشگرب ؟ وت  هب  دوز  روطهچ  یدوب ، هداد 

رد ینعی  تشذـگ . لاس  هدزای  تلم ! یهمھ  مالـسا و  یناھج  تیمکاـح  بـالقنا و  مالـسا و  هب  ناـگدادلد  اھهدیـشکنارجھ ، اـھهداوناخ ، ناگدـنمزر ، ناـگدازآ ، نم ، نازیزع 

رد لاس ، تسیب  لاس و  هدزناپ  لاس و  هدزای  لاس و  هد  هک  دینیبیم  دیناوخب ، دینک و  هاگن  ار  خیرات  رگا  امش  تسین . هک  رتشیب  تسا ؛ ندز  مھرب  مشچ  کی  خیرات ، سایقم 

میھاوخ ترـصن  ار  امـش  ام  هک  دوب  نیا  ، نآ دوب ؟ هچ  نآ ، درک . ادیپ  ققحت  یھلا  لوا  یهدعو  ندز ، مھرب  مشچ  کی  رد  تسا . ندز  مھ  هب  مشچ  کی  تسا ؛ چیھ  خیرات  لوط 

نیا هب  لاـمک و  نیا  هب  یگرزب و  نیا  هب  تساـم ، لـثم  تسا و  یبـالقنا  هـک  یتـلم  یارب  یییزوریپ  چـیھ  رتـھب ؟ نـیا  زا  یزوریپ  رگید . میدـش  زوریپ  درک . میھاوـخ  زوریپ  داد و 

تسین . ینیریش 

مھ اب  اھتردق  نیرتدنمتردق  دندروآ ، ار  یگنج  لیاسو  نیرتزھجم  دندرک ، فرص  اھدرایلیم  دنناشنب . بقع  مدق  کی  ناتیاھزرم  زا  ار  امش  ات  دندمآ ، امش  لباقم  رد  ایند  یهمھ 

، دندز هناچوکچ  مھ  لاس  ود  شدعب  دـندیگنج ، مھ  لاس  تشھ  دـندرک ، دراو  رتمامت  هچرھ  توق  اب  ار  یتاغیلبت  لیاسو  دـنتفرگ ، کمک  برغ  قرـش و  زا  دـندش ، تسدـمھ 

دشن . شرخآ 

، لـلملانیب گـنج  تسا . هزورهد  هزورجـنپ و  هزورود و  اـیند ، یاـھگنج  دـشاب ؟ هتـشاد  دـناوتیم  نیا  زا  رتـالاب  ییهناـشن  دوـخ ، یزوریپ  تردـق و  یارب  یتـلم ، روـشک و  مادـک 

دروخودز تعاس  دنچ  سراف ، جـیلخ  تمـسق  نآ  رد  دـنکیم . ادـیپ  لیدـبت  رییغت و  للملانیب  یاھگنج  رد  ملاع ، یایفارغج  یهشقن  مامت  هزات ، تسا . هلاسجنپ  هلاسراھچ و 

دعب دینک . هسیاقم  ام  روشک  اب  هبناجهمھ  گنج  لاس  تشھ  اب  ار  اھنیا  دناهدیشک . رکشل  سراف  جیلخ  هب  ایند  یهمھ  هدرک و  ادیپ  رییغت  نالا  ایند  یایفارغج  یهشقن  دش ،

دراد . یرتمظنم  یماظن  یاھورین  تسا و  رتهدروخنتسد  روشک  رتباداش ، رتطاشن ، اب  اھنآ  زا  ناریا  تلم  هزات  دندز ، ار  ناشیاھروز  یهمھ  هکنآ  زا 

شترا کی  زورما ، شترا  تسین . هسیاقم  لباق  دیتفر ، اھامش  هک  لبق  لاس  هد  هاپـس  شترا و  اب  زورما ، هاپـس  شترا و  هک  دینیبیم  دیوریم و  هاپـس  شترا و  هب  الاح  امش 

. تسا یتلم  هنوگچ  دـینیبیم  هک  مھ  ار  تلم  تسا . هدـنز  یبالقنا  یورین  کـی  ریظنیب و  ناـمزاس  کـی  زورما ، هاپـس  تسا . یلاـع  تازیھجت  اـب  طبـضنم و  مکحم ، مظنم ،

یهمھ هب  تبسن  مھ  ایند  تسا . یعـضو  هچ  زور و  هچ  رد  دینیبیم  الاح  دوب ، هدش  ام  اب  اھتردق  یاھباسحهدرخ  یهحلاصملاهجو  هک  مھ  ینمـشد  نآ  نیا . ینعی  یزوریپ ،

اھامـش دنکیم . ترـصن  ار  وا  ادخ  دنک ، ترـصن  ار  ادخ  هک  رھ  (: ٣ «) هرـصنی نم  نرـصنیلو هللا  « ؛ دوب لوا  یهدـعو  نیا ، دـنکیم . دروخرب  لیلجت  میظعت و  مارتحا و  لامک  اب  ام ،

ناتبوخ یهیحور  اب  تعجارم ، رد  دیدرک . ترـصن  ناتیگداتـسیا  اب  هاگودرا ، رد  دیدرک . ترـصن  ناتربص  اب  لولـس ، رد  دیدرک . ترـصن  ار  ادـخ  گنج ، نادـیم  رد  رگید . دـیدرک  ترـصن 

دندرک . ترصن  رطخ ، یاھنادیم  یهمھ  رد  روضح  هداعلاقوف و  ربص  نآ  اب  مھ ، ناتتلم  دیدرک . ترصن 

دربرود یاھکـشوم  مجاھت  دروم  اھراب  نارھت ، رھـش  نیمھ  دش . دـھاوخ  هتفگ  امـش  هب  هللااشنا  رورم  هب  الاح  تسا . هتـشذگ  هچ  هلاسھد ، نیا  رد  هک  دـیرادن  ربخ  اھامش 

نارھت رھـش  هب  کـشوم  هدزناـپ  هد ، یزورهنابـش ، رھ  رد  دروـخ . کـشوم  نارھت  هب  حبـص ، بش ، فـصن  زور ، بش و  هاـم ، ود  دیـشک . لوـط  هاـم  ود  نآ  راـبکی  هـک  تـفرگ  رارق 

هک دش  روشک  یاھرھـش  یهمھ  نارھت و  رد  یمیظع  عامتجا  دنتـشاد . یمارگ  ار  سدق  زور  ام  مدرم  اھکـشوم ، نیمھ  ریز  زور  کی  دندرکیم . یگدنز  مھ  مدرم  دروخیم و 

ناتسزوخ و یاھرھـش  رگید  لوفزد و  لثم  ییاھرھـش  تسا . هتـشذگ  هچ  روشک ، نیا  رد  هک  دینیبب  امـش  ات  دنراذگب ، ار  اھزور  نآ  یاھملیف  اھامـش ، صوصخم  مییوگب  دیاب 

؟ دوب یخوش  لاس  جنپ  راھچ ، لمحت  رگم  دوب . نمشد  نارابکشوم  ریز  میاد  روط  هب  لاس ، دنچ  لوط  رد  رھش -  تصش  هاجنپ ، دیاش  اھرھش -  زا  یرایسب 

مدآ رگا  متـسھ . ایبنا  ایلوا و  یاپ  کاخ  نم  تفگیم  شدوخ  دوب و  اھنآ  درگاـش  ماـما  لـماک ؛ یهخـسن  میوگیمن   ) اـیبنا یهخـسن  نآ  تلم -  نیا  راوگرزب  ماـما  لاـحنیعرد ،

نوریب ( ۴ «) قیمع جف  لک  نم   » تلم نیا  درکیم ، هراشا  کی  درکیم - ) هاگن  ماما  یگدنز  هب  دیاب  دـمھفب ، ار  ناربمایپ  یهملک  ذوفن  قالخا و  شور و  هرھچ و  یردـق  دـھاوخب 

تـسد هب  گنفت  هک  یناسک  روطکی ، یماظتنا  یاھورین  روطکی ، یجیـسب  روطکـی ، یھاپـس  روطکـی ، یـشترا  دـندادیم . لیکـشت  اـھتیعمج  اھھاپـس و  دـنتخیریم و 

(. ۵ «) هرصنی نم  هللانرصنیلو  « ؛ تسا یھلا  ترصن  اھنیا ، دنتفریم . اھهھبج  هب  دنتخیریم و  نوریب  رگید  روط  دندوب ، هتفرگن 

ضرالا نا  رکذـلادعب  نم  روبزلایف  انبتک  دـقلو  : » تسا نیا  مود  یهدـعو  تسا . یقاب  زونھ  مود  یهدـعو  اما  دیـشخب ؛ ققحت  ترـصن  رطاـخ  هب  ار  یھلا  لوا  یهدـعو  نیا  ادـخ 

ینعی (. ٨ «) نوکرـشملا هرکولو  هلک  نیدلایلع  هرھظیل  : » رگید یهیآ  کی  رد  (. ٧ «) هدابع نم  اشی  نم  اھثروی  ضرـالا  نا  : » رگید یهیآ  کـی  رد  (. ۶ «) نوحلاصلا یدابع  اھثری 

، ملاع یوگروز  یاھتردـق  لباقم  رد  اھتلم  لالقتـسا  مچرپ  نیا  ملاع ، یاج  رھ  سک و  رھ  زا  روج  ملظ و  لباقم  رد  یگداتـسیا  مچرپ  نیا  نامیا ، مالـسا و  دـیحوت و  مچرپ  نیا 

دییایب . رد  زازتھا  هب  ملاع ، نافعضتسم  یهمھ  دیما  زکرم  ناونع  هب  ناھج و  رساترس  رد  دیاب 

زا طقف  ملاع ، نایوگروز  نادنمتردق و  سرت  زورما  دنیامنیم . تزع  ساسحا  دننکیم و  راختفا  ناشدوخ  مالـسا  هب  زورما  ناناملـسم ، دناهدش . رادیب  دناهتـسب و  دیما  اھتلم 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 4 
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دندیمھف همھ  تسا . هلاوهیلعهللایلص ) ) یدمحم بان  مالسا  زا  ییاکیرما ، مالسا  نارادملع  ناوریپ و  ناعجترم و  یهمھاو  زورما  تسا . یعقاو  ناناملـسم  نآرق و  مالـسا و 

رگا دش . دھاوخ  مھ  نیا  و  دھدیم ؛ دیون  نافعضتسم  هب  دیما و  ناناملسم  هب  تسا و  هدرک  زاب  ار  دوخ  ناوزاب  هدرک و  زاغآ  ار  تکرح  هتساخرب و  اج  زا  مالسا  هک  دنتسناد  و 

دوشیم . فرطرب  تساھتردقربا ، ذوفن  رثا  رب  یتالکشم 

زا ام  هک  لماک -  تروص  هب  هتساوخ ، مالسا  هک  یلکـش  نامھ  اب  یھلا ، یهدعو  قبط  هللااشنا  تسا ، مالـسا  یناھج  تاھجوت  زکرم  یمالـسا و  یارقلاما  هک  ام  یهعماج 

دیاب امـش  درک ، ادیپ  ققحت  لوا  یهدعو  نیا  یتقو  تسا . یھلا  یهدعو  اھنیا ، دیـسر . میھاوخ  اجنآ  هب  دـش و  دـھاوخ  هتخاس  میراد -  هلـصاف  یلیخ  زونھ  لماک  تروص  نآ 

ام هک  تسا  نیا  شھار  درک . دھاوخ  ادـیپ  ققحت  تسا -  نآرق  یهمیرک  تایآ  نومـضم  هک  مھ -  رتگرزب  یدـعب و  یاھهدـعو  هک  دـینک  لماک  ار  ناتیاھنیقی  مکحم و  ار  ناتیاھلد 

. میھدن تسد  زا  ار  تدھاجم 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ینعی  تشذـگ . لاس  هدزای  تلم ! ی  همھ مالـسا و  یناھج  تیمکاح  بالقنا و  مالـسا و  هب  ناـگداد  لد اـھ ، هدیـشک نارجھ اـھ ، هداوناـخ ناگدـنمزر ، ناـگدازآ ، نم ، نازیزع 

رد لاس ، تسیب  لاس و  هدزناپ  لاس و  هدزای  لاس و  هد  هک  دینیب  یم دیناوخب ، دینک و  هاگن  ار  خیرات  رگا  امش  تسین . هک  رتشیب  تسا ؛ ندز  مھرب  مشچ  کی  خیرات ، سایقم 

میھاوخ ترصن  ار  امـش  ام  هک  دوب  نیا  نآ ، دوب ؟ هچ  نآ ، درک . ادیپ  ققحت  یھلا  لوا  ی  هدعو ندز ، مھرب  مشچ  کی  رد  تسا . ندز  مھ  هب  مشچ  کی  تسا ؛ چیھ  خیرات  لوط 

نیا هب  لاـمک و  نیا  هب  یگرزب و  نیا  هب  تساـم ، لـثم  تـسا و  یبـالقنا  هـک  یتـلم  یارب  یا  یزوریپ چـیھ  رتـھب ؟ نـیا  زا  یزوریپ  رگید . میدـش  زوریپ  درک . میھاوـخ  زوریپ  داد و 

. تسین ینیریش 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مدآ رگا  متـسھ . ایبنا  ایلوا و  یاپ  کاخ  نم  تفگ  یم شدوخ  دوب و  اـھ  نآ درگاـش  ماـما  لـماک ؛ ی  هخـسن میوگ  یمن  ) اـیبنا ی  هخـسن نآ  تلم  نیا  راوگرزب  ماـما  لاـح ، نیعرد

نوریب قیمع » جـف  لک  نم   » تلم نیا  درک ، یم هراـشا  کـی  درک ) یم هاـگن  ماـما  یگدـنز  هب  دـیاب  دـمھفب ، ار  ناربماـیپ  ی  هملک ذوفن  قـالخا و  شور و  هرھچ و  یردـق  دـھاوخب 

تـسد هب  گنفت  هک  یناسک  روط ، کی  یماظتنا  یاھورین  روط ، کی  یجیـسب  روط ، کی  یھاپـس  روط ، کی  یـشترا  دنداد . یم لیکـشت  اھتیعمج  اھھاپـس و  دنتخیر و  یم

« . هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  « ؛ تسا یھلا  ترصن  اھ ، نیا دنتفر . یم اھ  هھبج هب  دنتخیر و  یم نوریب  رگید  روط  دندوب ، هتفرگن 

ضرالا نا  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقل  و  : » تسا نیا  مود  ی  هدعو تسا . یقاب  زونھ  مود  ی  هدـعو اما  دیـشخب ؛ ققحت  ترـصن  رطاخ  هب  ار  یھلا  لوا  ی  هدـعو نیا  ادـخ 

نیا ینعی  نوکرـشملا .» هرک  ول  هلک و  نیدـلا  یلع  هرھظیل  : » رگید ی  هیآ کی  رد  هدابع .» نم  اـشی  نم  اـھثروی  ضرـالا   نا  : » رگید ی  هیآ کـی  رد  نوحلاـصلا .» یداـبع  اـھثری 

رد دیاب  ملاع ، یوگروز  یاھتردق  لباقم  رد  اھتلم  لالقتسا  مچرپ  نیا  ملاع ، یاجرھ  سکرھ و  زا  روج  ملظ و  لباقم  رد  یگداتـسیا  مچرپ  نیا  نامیا ، مالـسا و  دیحوت و  مچرپ 

. دییایب رد  زازتھا  هب  ملاع ، نافعضتسم  ی  همھ دیما  زکرم  ناونع  هب  ناھج و  رساترس 

(ع)  / ١٣۶٩/٠٩/٠۵ یبتجم نسح  ماما  ناگداپ  رد  جیسب  زور  یهژیو  مسارم  رد  تانایب 

رد نانچ  نآ ار  نانآ  یاـھورین  دـنک و  یم بوذـجم  ناـنچ  نآ ار  مدرم  یاـھلد  هک  تسا  نیمھ  رد  یمالـسا  ناـمیا  رنھ  اـساسا  تسا . یمدرم  بـالقنا  کـی  یمالـسا ، بـالقنا 

هنوگ نیمھ انیع  مھ  مالسا  ردص  دروآ . یم لابند  هب  ار  یھلا  ترصن  دنک و  یم همیب  ار  یمالـسا  تکرح  بالقنا و  نیا ، دوخ  هک  دزادنا  یم راک  هب  الاو  یلاع و  یاھفدھ  تمدخ 

« نینموملاب هرصنب و  کدیا  یذلا  وھ  : » دیامرف یم نآرق  ی  هیآ تسا . نآرق  حیرص  نیا ، دش . ترـصن  بجوم  اھ ، نآ ی  هناصلخم نامیا  مدرم و  داحآ  روضح  مالـسا ، ردص  رد  دوب .

. درک دییات  ار  ربمایپ  نینموم ، ی  هلیسو هب  دوخ و  ترصن  اب  لاعتم ، یادخ  ینعی 

یمالسا  / ١٣۶٩/١٠/١٠ بالقنا  یاھهتیمک  نارادساپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  راوگرزب  نآ  هک  دـنادیم  ادـخ  اتقیقح  تشادـن . یقرف  شیارب  انـشآ ، تسود و  هناگیب و  شیوخ و  هک  دوب  نیا  ام  راوگرزب  ماما  تلـصخ  نیرتمھم  هک  تسا  نیا  مداـقتعا 

مھ نارگید  ام و  نیموصعم ، همئا و  زا  دعب  رگید  تسھ . مھ  یدیشروخ  هک  دننادب  مدرم  ات  تفر ، دیـشخرد و  دمآ  یحابـص  دنچ  دیـشروخ ، کی  لثم  یناملظ ، کیرات  یایند 

رگا درم ، نآ  دراد . دوـجو  یھلا  یهنازخ  رد  رھوـگ  نـیا  هـک  دـمھفب  دـیاب  تیناـسنا  تـسا . هدرک  یفاـصنایب  نـم  رظن  هـب  دـیوگب ، مـھ  یـسک  رگا  میرادـن . غارـس  مدآ  نآ  لـثم 

. تفگیم تسار  ار  نیا  وا ، دومیپ ؟ مھاوخ  ار  قح  هار  منامب ، اھنت  نم  رگا  هک  تفگن  درکیم . لمع  تسا ، فیلکت  هک  دیمھفیم 

درکیمن نامگ  سکچیھ  افاصنا  دـندوب ، هک  یقیال  یاھناسنا  هتـسجرب و  یاھتیـصخش  ناگرزب و  املع و  نیب  رد  دومن ، عورـش  ار  هزرابم  درک و  باطخ  مدرم  هب  وا  هک  یزور  نآ 

زا یلدایرد  نآ  لاحنیعرد ، اما  دـنیآیم ؛ هک  دوب  دـقتعم  تشاد و  ناـمیا  مدرم  هب  ماـما  هتبلا  دـنتفیب . هار  تسا ، داـیرف  توعد و  نیا  بحاـص  هک  یـسک  رـس  تشپ  مدرم  هک 

نم (. » ١ «) هل ناک هللا  ناک   نم  : » دراد ییهدعاق  مھ  لاعتم  یادخ  دوب . مھم  دنیاین ، دنھاوخیم  دنیایب ، دنھاوخیم  منکیم ، لمع  ار  مفیلکت  نم  هکنیا  ادخ و  هب  لکوت 

. درک دھاوخ  تسرد  ار  مدرم  وا و  نیب  ادخ  دنک ، حالصا  تسرد و  ار  ادخ  دوخ و  نیب  سک  رھ  (. ٢ «) سانلا نیب  هنیب و  امیف  حلصا هللا  نیب هللا  هنیب و  امیف  حلصا 

غیلبت اـم  تسا ؟ هدرک  ار  راـک  نیا  یـسک  هچ  دـنھدیم . راعـش  وا  ماـن  هب  قاـنتخا  تـحت  شکارم ، سنوـت و  رد  ییاـقیرفآ ، یاـھروشک  یهشوـگ  رد  نیطـسلف ، یاھنادـنز  رد 

. تسا ربـخ  هچ  تکلمم  نیا  رد  هک  منادیم  مدوـب ؛ روـھمج  سیئر  لاـس  تشھ  نم  میاهدرک ؟ اـم  ار  اـھراک  نـیا  هـک  دـنیوگب  دـنناوتیم  یغیلبت  یاھھاگتـسد  اـیآ  مـیاهدرک ؟

نآ یسک  دھاوخیمن  تفر . دعتـسم  فاص و  نیمزرـس  کی  رد  بآ  ندش  ریزارـس  لثم  شدوخ  ماما ، مسا  مدرب . اج  نالف  رد  نم  ار  ماما  مسا  هک  دیوگب  دناوتیمن  سکچیھ 

. دنک ادیپ  ار  شدوخ  یهدنشون  هدنشچ و  ات  دوریم ، دوشیم و  ریزارس  شدوخ  دنزب ؛ وراپ  ار 

نارھت  / ١٣۶٩/١١/١٩ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هسایس حالس و  طیطخت و  هورث و  نم  اھیدل  ام  لکب  نامزلا و  نم  نینرق  لالخ  زکرت  هفثکملا  هیرامعتسالا  دوھجلا  هیف  تناک  رـصع  یف  هرـصتنم  هروثلا  هذھ  تقلطنا  دقل  ایناث :

اذـھ مضخ  یف  و  یدـیلقتلا . لکـشلا  یوس  هیمالـسالا  هلاحلا  نم  مسالا و  ریغ  مالـسالا  نم  یقبی  یتح ال  هیتاـیحلا ، هحاـسلا  نم  یمالـسالا  رودـلا  وحم  یلع  مـالعا  و 

ناضحا یلا  وجلل  دیازتملا  قوشلا  اذھ  لک  کلذ  دعب  ظحالنل  اماطح  هلعجیف  ماکرلا  کلذ  لعشی  اقرب  ادعر و  یمالسالا  ماظنلا  هیمالـسالا و  هروثلا  ترجفت  مومحملا  طاشنلا 

و ناکم ، لک  یف  هضافتنالا  رجفی  نیملـسملا و  هایح  بناوج  لک  هیلا  بذـجی  و  ملاعلا ، اجرا  لـک  یف  ملـسم و  لـک  بلق  یف  لعتـشی  قاـفخلا  هئاول  تحت  شیعلا  مالـسالا و 

« زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  و   » اھل زکرملا  یرامعتسالا  یدصتلا  مغر  رصن  نم  هل  وبصت  ام  یلا  لقالا  یلع  هضافتنالا  هذھ  جذامن  ضعب  لصت  نا  یعیبط 

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

یادـخ میدومن ، تکرح  میتفرگ و  میمـصت  میدرک و  تین  میدوب و  ادـخ  یارب  رگا  ( ١ «.) هل هللاناک  ناک   نم  . » دنک کمک  ام  هب  لاعتم  یادـخ  ات  میـشاب ، ادـخ  اب  دـیاب  ناردارب !

. دوب میھاوخ  ایند  مدرم  زا  یرگید  هورگ  لثم  ام  نیا ، نودب  دش . دھاوخ  هارمھ  ام  اب  ملاع  نیناوق  یهمھ  تقو  نآ  و  داد ، دھاوخ  رارق  ام  تفرـشیپ  تھج  رد  ار  شاهدارا  لاعتم 

یتوافت هچ  دـشاب ، ناملـسمریغ  دـشاب ، ناملـسم  شمـسا  دـشاب ، یرگید  یاج  دـشاب ، یناریا  شمـسا  الاح  دـنکیمن ، راک  ادـخ  یارب  تسین و  ادـخ  اـب  یناـسنا  یتقو 

؛ دـشاب وا  اب  مھ  یمالـسا  تزع  نیا  دـھدیم ، ماجنا  مھ  ار  یدابع  لمع  دـنچ  دراد و  مالـسا  هب  مھ  ینید  داقتعا  کی  اضرف  یـسک  رگا  هک  تسھ  ینیمـضت  هچ  دـنکیم ؟

. دوبن ام  اب  یمالسا  تزع  و  تشذگ ، اھنرق  میدید  هکنیاامک 

١٣٧٠/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 5 
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تشگ و ام  تلم  لاح  لماش  هادف ) یحور   ) مظعالا یلو هللا  تاھجوت  و  الع ) لج و   ) قح ترضح  تایانع  فیرشلا ،) هرس  سدق   ) ماما ترـضح  درگلاس  ود  نایم  ی  هلـصاف رد 

رکش و نمض  بناج ، نیا دوب . ام  دنلبرس  زیزع و  ناگدازآ  ی  هنادنمزوریپ تشگزاب  نآ ، نیرت  مھم هک  دش  هدنادرگرب  ناشلا  میظع زارفارس و  تلم  نیا  هب  یا  هدش عییـضت قوقح 

ناشردق یلاع یاوشیپ  اب  دھع  دیدجت  هب  روشک  رـسارس  زا  هدروآ و  مھارف  گرزب  یعمجم  نارھت  رد  نونکا  مھ هک  ار  نازیزع  نیا  مان  دای و  رگید  راب  راگدرورپ ، هاگرد  هب  ساپس 

لوصحم زین  نیا  هک  منک  یم یروآدای  تدارا ، ضرع  نمض  صالخااب ، رویغ و  ناگدنمزر  راکادف و  نازابناج  راوگرزب و  یادھش  مرتحم  یاھ  هداوناخ هب  هتشاد ، یمارگ  دنا  هتفاتش

«. زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  و  « ؛ تسا هیلع ) ناوضر هللا   ) ماقم یلاع لحار  ماما  نآ  یربھر  امش و  ربص  یرادیاپ و 

، هدرک دای  دـندیپت ، نوخ  هب  هنابیرغ  یتوغاط ، ی  هطلـس تاملظ  رد  هک  زور  نآ  مولظم  یادھـش  زا  دادرخ ، مھدزناپ  نینوخ  مایق  ی  هرطاخ زا  لیلجت  اب  مناد  یم مزال  نینچمھ 

نافعـضتسم و یارب  شیرای  ترـصن و  ملاع و  نیملـسم  ی  همھ رب  تلم و  نیا  رب  شتاکرب  تاضویف و  ماود  لاـعتم ، دـنوادخ  زا  میاـمن . بلط  ناـنم  دزیا  زا  ار  ناـنآ  تاـجرد  ولع 

. منک یم تلئسم  ار  ناھج  ناگدید  متس

ماما  / ١٣٧٠/٠٣/١۵ لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

تابثا هب  ار  نیا  مھ  تیرـشب  رـصاعم  نارود  تشذگرـس  و  هدرک ، تباث  ام  رب  ار  نیا  خیرات  تسادخ . هار  دش ، دھاوخ  زوریپ  هرخالاب  هچنآ  هک  تسا  نیا  رگید  نشور  تقیقح  اما 

مینکیم و  تمواقم  ربص و  ادخ  یارب  ام  تسا . هدناسر 

(. ١ «) هرصنی نم  نرصنیلو هللا  « ؛ تسھ تمواقم  ربص و  نیا  رس  تشپ  مھ  ترصن  هک  مینادیم 

ماما  / ١٣٧٠/٠٣/١۵ لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

تابثا هب  ار  نیا  مھ  تیرـشب  رـصاعم  نارود  تشذگرـس  و  هدرک ، تباث  ام  رب  ار  نیا  خیرات  تسادخ . هار  دش ، دھاوخ  زوریپ  هرخالاب  هچنآ  هک  تسا  نیا  رگید  نشور  تقیقح  اما 

« هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  « ؛ تسھ تمواقم  ربص و  نیا  رس  تشپ  مھ  ترصن  هک  میناد  یم مینک و  یم تمواقم  ربص و  ادخ  یارب  ام  تسا . هدناسر 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هکنآ لاـح  رھ  رد  هک  دادرارق  هدـلاخ  تما  یارب  رمتـسم  لـالز و  یراـبیوج  نوچ  ناـشوج و  هشیمھ یا  همـشچ یندـشن و  ماـمت یا  هریخذ نوچمھ  ار  جـح  هک  ساپـس  ار  ادـخ 

دروآ تمحر  ناریا  ی  هتسیاش تلم  رب  هک  ساپس  ار  ادخ  و  تخاس . دھاوخ  کلھم  یاھیرامیب  نیا  یوراد  ار  نآ  تشاد و  دھاوخ  ار  نآ  زا  هدافتسا  ناوت  دناد ، ردق  دسانـشب و 

هک ار  یقح  تخاـس ؛ هدروآرب  تشاد ، ار  ود  رھ  یباـیماک  تزع و  ینیریـش  هک  یلـصو  ماـج  هب  بلط ، ناـبایب  نـالیغم  یاـھراخ  شنزرـس  زا  سپ  ار  دوصقم  ی  هبعک قوـش  و 

جح نیزگیاج  ار  امھلآ ) امھیلع و  یلـص هللا   ) یدمحم یمیھاربا و  جح  هک  ار  یتلم  یلاخ  یاج  دنادرگرب و  نانآ  هب  هنامیرک  دوب ، هدش  هتـشاد  زاب  نانآ  زا  اوران  هب  دنچ  یلاس 

زا زیربل  تفرعم و  راونا  زا  جـھتبم  ناج  دیـشخب و  شمارآ  لاـصو  ی  هعرج اـب  ار  روصحم  دودـصم و  روجھم و  ناقاتـشم  ی  هدـیتفت لد  درک ؛ رپ  یھجووکین  هب  دوب ، هدرک  یلھجوب 

. داد رارق  نیفکاع  نیفئاط و  هاگیاج  ار  دوخ  ی  هناخ درک و  زاجنا  ار  نانموم  ترصن  ی  هدعو تخاون و  هژیو  یفطل  هب  ار  صلخم  ناگدنب  تفگ ؛ تباجا  کیبل  ار  ترایز  قوش 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نآ دھاش  هدش و  هداھن  نآ  رب  شمارک  باحصا  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  یلص هللا   ) مرکا لوسر  کرابم  مدق  هک  نیمزرس  نیا  رد  ارح ، ینم و  دحا و  رد  هکم ، هنیدم و  رد  جح ، رد 

وترپ رد  دیھد ؛ دنویپ  نآ  اب  ار  دوخ  دیزادرپب ؛ ربدت  هب  اھ  هتشذگ نآ  رد  تنس ، نآرق و  داھج و  یحو و  نیمزرس  مدق  هب مدق رد  هدوب و  اھلد  نوخ  تازرابم و  اھ و  یرد هبرد اھجنر و 

هب هار و  نآ  رد  دوخ ، ییاناوت  هب  دامتعا  وا و  ترصن  هب  دیما  وا و  هب  لکوت  اب  ادخ و  ی  هوق لوح و  هب  و  دینیبب ؛ ار  هار  ماجنارـس  هجیتن و  نآ ، ی  هبرجت اب  دیبایب ؛ ار  تھج  هار و  نآ ،

«. مکلامعا مکرتی  نل  مکعم و  و هللا  « ؛ دیراذگ مدق  فدھ  نآ  تمس 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

سرد داد ، ام  هب  دحا  گنج  باب  رد  نآرق  هک  یـسرد  اما  تسا ، کچوک  تدـمهاتوک و  یهثداح  کی  هعماج ، لئاسم  یناھج و  یخیرات و  لئاسم  سایقم  رد  دـحا  گنج  هچرگا 

رد هدعو  نیا  و  درک ، میھاوخ  کمک  ار  امـش  ام  هک  دنکیم  هدعو  ناناملـسم  هب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  نیا  مھ  بلطم  یهصالخ  تسا . هشیمھ  هب  قلعتم  تسا و  یگرزب 

هب لکشم  هکنیا  ات  دش ؛ ینیشنبقع  هب  روبجم  نمشد  دیدش و  زوریپ  امـش  درک و  ادیپ  ققحت  کمک  یهدعو  (. ١ «) هدعو مکقدص هللا  دقل  و  « ؛ دوشیم یلمع  دـحا  گنج 

. دیدرگ عورش  امش  دوخ  یهلیسو 

دش و ادیپ  لکـشم  هک  یتقو  دیزوریپ . امـش  دیاهداتـسیا ، یتقو  ات  (. ٢ «) مکناکم یف  متبث  ام  نیبلاغ  لازن  اناف ال  ناـکملا  اذـھ  اوحربت  ـال  : » دوب هدومرف  ربماـیپ  تاـیاور ، قبط 

اذا یتح  : » دش سکعب  هیـضق  دمآ ، قیاف  ینید  ینورد و  نادجو  هفیظو و  ساسحا  رب  یویند ، ماطح  رب  بلاکت  رد  یمـشچمھومشچ  هفیظو و  زا  تلفغ  ایند و  لام  هب  لیم 

دیشاب و دندوب  هتفگ  امش  هب  هک  ییاجنآ  دیدرک و  کرت  ار  ناتتسپ  متیصع ؛» و  ، » دیتخادرپ ناتدوخ  نایم  یریگرد  هب  رمالا ؛» یف  متعزانت  و  ، » دیدش تسس  لوا  متلـشف ؛»

نوناق کـی  نیا ، (. ٣ «) مھـسفناب ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اھمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  ناـب هللا  کـلذ  . » دـش سکعب  هیـضق  هجیتن  رد  دـیدرک ؛ اـھر  ار  لـحم  دـیھدب ، یناـبھگن 

. یخیرات یعیبط و  رگید  نیناوق  لثم  هبذاج ، نوناق  لثم  تسا ؛

دای ام  هب  نآرق  اذـل  مینادرگیمرب . ار  تمعن  شیوخ ، روما  یهرابرد  نامدوخ  ریبدـت  وس  اب  نامدوخ ، درگبقع  اب  نامدوخ ، راتفر  اب  هک  میتسھ  اـم  دـنادرگیمنرب ؛ ار  تمعن  ادـخ 

(. ۴ «) انرما یف  انفارسا  انبونذ و  انلرفغا  انبر  « ؛ دینک رافغتسا  دیاهداد ، ماجنا  ناتدوخ  رما  رد  هچنآ  هب  ناتیاھیورهدایز  زا  هک  دھدیم 

هرابکی نوچ  دننموم ، نوچ  هتبلا  دندرک . هابتـشا  دوب ، هداد  ناشن  ار  یزوریپ  یهعیلط  دـنوادخ  هکنآ  زا  دـعب  (. ۵ «) نوبحت ام  مکیرا  ام  دعب  نم  « ؛ تشگرب هیـضق  دـحا  گنج  رد 

یلع لضفوذ  و هللا  « ؛ دـنکیم کمک  ناربج و  ینعی  درذـگیم ، ادـخ  مکنع ؛» افع  دـقلو  ، » دـنقداص ادـخ  هب  نامیا  رد  نوچ  دـنراد ، تسود  ار  اھفدـھ  نوچ  دنتـسشن ، تسد 

. تسا دحا  یارجام  سرد  نیا ، نینموملا .»

ییهلحرم یزوریپ  تسا . تیعـضو  نامھ  رد  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  زا  هکلب  زورما ، هن  ام ، یهعماج  میتیعـضو . نامھ  رد  ام  یهمھ  نالا  هچ . ام  هب  تعاس  دـنچ  نآ  هک  مییوگن 

لوا زا  دیرفآ . دھاوخ  هعیاض  دز و  دھاوخ  رود  ار  ام  نمشد  میدرک ، تلفغ  رگا  مینکب . تظفاحم  تسارح و  ار  هاگنیمک  فاکش و  هرغث و  هکنیا  رب  میرومام  ام  تسا . هتفرگماجنا 

هتبلا میورن . یـسایس  لیلحت  لئاسم  لابند  شاهمھ  مینکیم . ادـیپ  ار  تلفغ  میدرگب ، رگا  تسا . هدوب  یتلفغ  نینچ  رثا  رب  میدروخ ، رود  اجرھ  دـینک ، هاگن  الاح  ات  بـالقنا 

. تسام دوخ  نورد  رد  هیضق  ساسا  سا  اما  متسین ؛ یسایس  یعقاو و  ینوریب و  تالاعفناولعف  رکنم  نم 

زوریپ گنج  رد  هک  اـم  (. ۶ «) اوبـسک ام  ضعبب  ناطیـشلا  مھلزتسا  امنا  ناـعمجلا  یقتلا  موی  اولوت  نیذـلا  نا  : » دـیامرفیم رگید  یهیآ  ود  یکی ، زا  دـعب  تاـیآ ، فیدر  نیمھ  رد 

. میاهدرک تلفغ  نآ  زا  ام  هدرک و  هنخر  ام  ناج  رد  هک  تسا  یییرامیب  نآ  رطاخهب  تسا ؛ ییاوقتیب  رطاخهب  میروخب ، تسکش  رگا  تساوقت . رطاخهب  میوشیم ،

هاپس  / ١٣٧٠/٠٧/٢۴ ینیمز  یورین  یھدنامرف  داتس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

داش امش  زا  تما  ماما  سدقم  حور  (. ١ «) زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیلو هللا  « ؛ درک دھاوخ  کمک  ار  امش  لاعتم  یادخ  هک  دیشاب  نئمطم  دیورب و  شیپ  ادخ  دیما  هب 

. داب امش  لاح  لماش  هادفانحاورا ) ) مظعالاهللایلو یهیکاز  یهیعدا  داب و 

هاپس  / ١٣٧٠/٠٧/٢۴ ینیمز  یورین  یھدنامرف  داتس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

داش امش  زا  تما  ماما  سدقم  حور  زیزع .» یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  « ؛ درک دھاوخ  کمک  ار  امـش  لاعتم  یادخ  هک  دیـشاب  نئمطم  دیورب و  شیپ  ادخ  دیما  هب 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 6 
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. داب امش  لاح  لماش  هادف ) انحاورا   ) مظعالا یلو هللا  ی  هیکاز ی  هیعدا داب و 

هنایمرواخ  / ١٣٧٠/٠٧/٢۵ حلص  سنارفنک  یرازگرب  یپ  رد  مایپ 

یهزرابم اب  مالـسا ، هب  کسمت  تکرب  هب  نونکا  هدرک و  کرد  دوجو  یهمھ  اـب  ار  بیاـصم  هک  تسا ، نیطـسلف  عاجـش  مولظم و  تلم  ریطخ ، ساـسح و  یهزراـبم  نیا  روحم 

لوح و هب  اما  دـنک ؛ شوماخ  ار  هزرابم  نیا  هک  تسا  نآ  رب  یرابکتـسا  گرزب  یهئطوت  تسا . هدـیرفآ  نمـشد  یارب  میظع  یرطخ  هدـش ، بصغ  نطو  لخاد  رد  دوخ  یهناـناج 

ماک رد  ار  نمشد  یلاشوپ  یانب  یهمھ  ات  ددرگ ، رتهتخورفارب  زورهبزور  دیاب  هلعـش  نیا  ناملـسم ، یاھتلود  اھتلم و  کمک  هب  عاجـش و  ناینیطـسلف  تمھ  هب  یھلا و  یهوق 

(. ١ «) زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیلو هللا  « ؛ تشگ دھاوخ  لزان  نانآ  رب  یھلا  ترصن  دش و  دھاوخ  نیا  و  درب ؛ ورف  دوخ 

هنایمرواخ  / ١٣٧٠/٠٧/٢۵ حلص  سنارفنک  یرازگرب  یپ  رد  مایپ 

ی هزرابم اب  مالـسا ، هب  کسمت  تکرب  هب  نونکا  هدرک و  کرد  دوجو  ی  همھ اـب  ار  بیاـصم  هک  تسا ، نیطـسلف  عاجـش  مولظم و  تلم  ریطخ ، ساـسح و  ی  هزراـبم نیا  روحم 

لوح و هب  اما  دـنک ؛ شوماخ  ار  هزرابم  نیا  هک  تسا  نآ  رب  یرابکتـسا  گرزب  ی  هئطوت تسا . هدـیرفآ  نمـشد  یارب  میظع  یرطخ  هدـش ، بصغ  نطو  لخاد  رد  دوخ  ی  هناـناج

ماک رد  ار  نمشد  یلاشوپ  یانب  ی  همھ ات  ددرگ ، رت  هتخورفارب زور  هب  زور  دیاب  هلعش  نیا  ناملسم ، یاھتلود  اھتلم و  کمک  هب  عاجش و  ناینیطـسلف  تمھ  هب  یھلا و  ی  هوق

«. زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  و  « ؛ تشگ دھاوخ  لزان  نانآ  رب  یھلا  ترصن  دش و  دھاوخ  نیا  و  دربورف ؛ دوخ 

روشک  / ١٣٧٠/٠٩/٢٧ ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ثیح نم  هقزری  و  اجرخم . هل  لعجی  قتی هللا  نم  و   » و مکرـصنی » اورـصنت هللا  نا   » تایآ قیداصم  زا  یکی  دید . دوخ  مشچ  هب  ار  یھلا  یاھ  هدـعو زا  یکی  ام  تلم  مایا ، نیا  رد 

نیا دـش . راکـشآ  تفرگ ، رارق  یمـسر  یاـھنامزاس  فارتـعا  دروم  عاجـش  مولظم و  تلم  نیا  تیناـقح  هک  ماـیا  نیمھ  رد  هبـسح » وـھف  یلع هللا  لـکوتی  نم  بستحی و  ـال 

تسار و  تسا ، یھلا  ی  هدعو نیا  و  تسا ؛ مدرم  طسوت  ادخ  نید  ترصن  زا  یشان  هک  دوب ، ادخ  ترصن  نیا  درک ؟ یسک  هچ  دوب ، نآ  لابند  هب  یا  یزوریپ نینچ  هک  ار  یتکرح 

. تسا

نیا رد  درک  یم روصت  یـسک  هچ  دریگ . یم ماـجنا  هرخـالاب  اـما  دریگن ؛ ماـجنا  میا ، هدرک ضرف  یا  هدـعو ققحت  یارب  هک  ار  یناـمز  ناـمدوخ ، دودـحم  نھذ  اـب  اـم  تسا  نکمم 

زور زا  هک  یلاح  رد  تشادھگن  موتکم  ار  قیاقح  نیرتحـضاو  لاس  هدزای  هک  یللم  نامزاس  نیا  تساھ ، تردقربا ی  هناضرغم تسایـس  ی  هدنـشک رھز  هب  ی  هدولآ هک  ییایند 

مالـسا و زا  مھ  زونھ  هک  یناـسک  یتیاـضران  دوجو  اـب  و  اـھ ، تردـقربا تساوخ  مغر  یلع یتیعـضو ، نینچ  رد  دـتفا  یم دراد  تسا و  هداـتفا  یقاـفتا  هچ  هک  دوـب  موـلعم  لوا 

راظتنا تسا . یبیغ  ترـصن  نامھ  نیا  دوب ؛ ادـخ  راـک  نیا  دوشب !؟ رداـص  اـم  نانمـشد  هیلع  یی  هدـننک موکحم حیرـص و  فارتعا  نینچ  دنـسرت ، یم ناریا  یمالـسا  یروھمج 

نید هب  امش  هک  تسا  یترصن  ی  هلابند ترصن ، نیا  تسا . یھلا  یبیغ  ترصن  احنا  زا  یکی  مھ  نیا  دوشب ؛ رھاظ  لکش  کی  هب  هشیمھ  یبیغ ، ترصن  هک  میشاب  هتـشادن 

«. مکرصنی اورصنت هللا  نا  « ؛ دیناسر یم ادخ 

یهمانعطق ۵٩٨  / ١٣٧٠/٠٩/٣٠ یریگیپ  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

الماـک تسھ ؛ لولدـم  رد  یریگ  هن  و  تسا ، هباـشتم  ی  هیآ هن  یحـضاو ، نیا  هب  ی  هدـعو نیا  تسین . هک  غورد  مکرـصنی ،» اورـصنت هللا  نا   » دـیامرف یم هک  ادـخ  ی  هدـعو نـیا 

اما دـش ؛ دـھاوخن  هظحل  نآ  رد  تسا ؛ یداـیز  عقوت  نیا  رگید ، هن  دوش ؛ ققحم  هظحل  ناـمھ  رد  مکرـصنی » اورـصنت هللا  نا   » هک دیـشاب  رظتنم  تسا  نکمم  امـش  تسادـیپ .

. تسھ دمحب هللا  هکنیاامک  دشاب ؛ سرد  ام  یارب  دیاب  نیا  تسا . نآ  ی  هنومن مھ  نیا  مکرصنی »  » دھد یم یرای  ار  امش  ادخ  کشالب ، درادن . زوس  تخوس و  لاحرھ  هب

امیس  / ١٣٧٠/١١/٠٧ مود  یهکبش  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

نیا تسھ ، هک  هچنآ  اھتنم  تسا ؛ رتلکشم  رایسب  رایسب  ندرک  لمع  اما  تسا ، ناسآ  یلیخ  ندز  فرح  تسا . تخـس  یلیخ  راک  هتبلا  دنک . ناتکمک  دنوادخ  هک  هللااشنا 

لمع تلیـضف  تسین ؛ هسیاقم  لباق  امـش  لمع  اب  اـم  ندز  فرح  هلب ، (. ١) دھدب یرای  ار  امـش  مھ  لمع  رد  دیدرک ، تمھ  امـش  رگا  هک  هدرک  هدـعو  لاعتم  یادـخ  هک  تسا 

. درک دھاوخ  کمک  تیادھ و  ار  امش  مھ  لاعتم  یادخ  دیھاوخب ؛ کمک  مھ  ادخ  زا  دینک و  تمھ  هللااشنا  تسا . ربارب  نیدنچ  امش 

سلجم  / ١٣٧١/٠٢/٢۶ موس  هرود  نایاپ  رد  یمالسا  یاروش  موس  سلجم  ناگدنیامن  هب  مایپ 

هدننک ی نییعت  روضح  هلیسو ی  و  نانآ ، هدارا ی  یار و  لوصحم  مدرم و  دامتعا  رھظم  اریز  تسا ، ام  یبالقنا  ماظن  روشک و  تاراختفا  هلمج ی  زا  یمالسا  یاروش  سلجم 

یم دوخ  یبـالقنا  ینید و  هفیظو ی  ار  ناگدـنیامن  باـختنا  مدرم ، تسا . روشک  یمومع  تکرح  رب  مکاـح  نیناوـق  نینقت  رد  زین  روـشک و  روـما  ناگدـننادرگ  شنیزگ  رد  ناـنآ 

رکـش و هیام ی  یھلا و  یتمعن  سلجم ، یگدنیامن  تمـس  ور  نیا  زا  دننیزگ . یمرب  دوخ  هدنیامن ی  ناونع  هب  ار  یـسک  هک  تسا  یمالـسا  یاھرایعم  هیاپ ی  رب  دـنرمش و 

تسا هدرپس  هر  هیلع  ناوضر هللا  لحار  ماما  یاھدومنھر  بالقنا و  یاھفدھ  تھج  رد  هدومیپ و  ار  مالـسا  هار  هللادمح  هب  نونکات  یمالـسا  یاروش  سلجم  تسا . تاھابم 

. دھد ترصن  زین  ار  مولظم  یاھتلم  رگید  دیامرف و  دنم  هرھب  مالسا  تاکرب  زا  درادب و  زوریپ  دنلبرس و  ار  ناریا  فیرش  تلم  دنوادخ  دشاب . نینچ  هراومھ  هلااشنا  و 

نانبل  / ١٣٧١/٠٣/٠۴ هللابزح  لکریبد  هب  مایپ 

نوچ ییوـگروز  نشخ و  حـیقو و  نمـشد  اـب  هرکاذـم  دـنرادنپ  یم هک  یناـسک  دـناسر . یم تاـبثا  هب  شیپ  زا  شیب  ار ، ادـخ  هار  نادـھاجم  امـش  عـضوم  تیناـقح  عـضو ، نیا 

تسا نامھ  تسرد ، هار  دنبیرف . یم ار  دوخ  دوش ، یھتنم  یمالسا  یاھنیمزرس  تاجن  نانبل و  نیطسلف و  مدرم  قح  یایحا  هب  تسناوت  دھاوخ  بصاغ ، یاھتـسینویھص 

زا ندیـسارھن  موادـت و  ربص و  اب  تسادـخ و  یایلوا  هار  ادـخ و  هار  امـش ، هار  دروآ . دـھاوخ  رد  وناز  هب  ار  نمـشد  یھلا ، لضف  هب  هک  تسا  نیمھ  و  دـیا . هدرک باختنا  امـش  هک 

، ار هرصنی ،» نم  رصنیل هللا  و   » یھلا ی  هدعو ققحت  هدرک و  هبرجت  ار  نیا  اھراب  نانبل ، رد  ریخا  ی  هلاس هد نارود  رد  امش  تشاد . دھاوخ  یپ  رد  ار  یھلا  ترصن  ادخ ، نمـشد 

لیبس هللا! یف  نادھاجم  باوث  امش  رب  داب  اراوگ  دیا . هدید مشچ  هب 

رصانع امش  ی  هدننک هریخ تعاجش  یرادیاپ و  زا  ترسم  اب  و  نانبل ، بونج  قطانم  نایماظن  ریغ  بزح هللا و  زیزع  ناناوج  زا  یعمج  تداھـش  زا  فسات  هودنا و  اب  بناج ، نیا

تیلـست و یلاع ، بانج صخـش  هب  زیزع و  یادھـش  ناگدنامزاب  اھ و  هداوناخ هب  بزح هللا و  ناردارب  اصوصخم  نانبل ، تلم  ی  همھ هب  ار  ریخا  نینوخ  ثداوح  راکادـف ، نموم و 

. میامن یم تلئسم  امش  ی  همھ یارب  ار  هادف  انحاورا  رصع  یلو صاخ  تاھجوت  دنوادخ و  ترصن  لضفت و  میوگ و  یم کیربت 

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

. داتسیا درک و  هبرجت  ار  نیا  ناریا ، تلم  هک  ینانچمھ  تساھتلم . یگداتسیا  دراد ، دوجو  هک  یھار  اھنت  نمشد ، یلددب  یھاوخدب و  لباقم  رد 

. درکیم ارجا  لامعا و  ام  یمالـسا  نھیم  زیزع و  ناریا  رد  ار  دوخ  دـیلپ  ضارغا  نمـشد ، اھراب  زورما  ات  دوبن ، یگداتـسیا  نیا  رگا  دـیدش و  زوریپ  ناتدوخ  یگداتـسیا  اب  اـمش 

امش رگا  هک  تسا  نیا  ادخ  یهدعو  (.« ١) هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  . » دنکیم کمک  اھنآ  هب  ادخ  دننک ، یگداتسیا  اھتلم  رگا  دنرادن . یگداتـسیا  زج  یھار  مھ ، رگید  یاھتلم 

. دنکیم ترصن  ار  امش  مھ  ادخ  دیدرک ، ترصن  ار  ادخ 

امش مھ  ادخ  دیدرک ، ترصن  ار  ادخ  امش  هک  دوب  یلیمحت  گنج  شرگید  هنومن  درک . ترصن  ار  امش  مھ  ادخ  دیدرک ، ترصن  ار  ادخ  امـش  هک  دوب . یمالـسا  بالقنا  شاهنومن 

. درک زوریپ  دومن و  یرای  ار 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 7 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2502
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2502
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2533
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2534
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2563
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2618
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2619
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2623
http://farsi.khamenei.ir


رگا . درک کمک  امش  هب  مھ  ادخ  و  دیدومن ، عافد  قح  عضاوم  زا  دیدرک و  یگداتسیا  امـش  اھهبرجت ، نیا  یهمھ  رد  هک  دوب  لاس  هدزیـس  نیا  ناوارف  یاھهبرجت  رگید ، یهنومن 

. تسا یگداتسیا  هار ، اھنت  دوب . هدیشک  ماقتنا  دوب و  هدروآ  شیپ  ناریا  تلم  روشک و  یارب  ار  یتخس  راگزور  اکیرما  زورما ، دوبن ، ادخ  کمک 

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

. درک یم ارجا  لامعا و  ام  یمالـسا  نھیم  زیزع و  ناریا  رد  ار  دوخ  دـیلپ  ضارغا  نمـشد ، اھراب  زورما  ات  دوبن ، یگداتـسیا  نیا  رگا  دـیدش و  زوریپ  ناتدوخ  یگداتـسیا  اب  اـمش 

امش رگا  هک  تسا  نیا  ادخ  ی  هدعو هرصنی ».  نم  نرـصنیل هللا  و  . » دنک یم کمک  اھ  نآ هب  ادخ  دننک ، یگداتـسیا  اھتلم  رگا  دنرادن . یگداتـسیا  زج  یھار  مھ ، رگید  یاھتلم 

. دنک یم ترصن  ار  امش  مھ  ادخ  دیدرک ، ترصن  ار  ادخ 

امش مھ  ادخ  دیدرک ، ترصن  ار  ادخ  امش  هک  دوب  یلیمحت  گنج  شرگید  هنومن  درک . ترصن  ار  امش  مھ  ادخ  دیدرک ، ترصن  ار  ادخ  امـش  هک  دوب . یمالـسا  بالقنا  شا  هنومن

. درک زوریپ  دومن و  یرای  ار 

رگا درک . کمک  امش  هب  مھ  ادخ  و  دیدومن ، عافد  قح  عضاوم  زا  دیدرک و  یگداتسیا  امش  اھ ، هبرجت نیا  ی  همھ رد  هک  دوب  لاس  هدزیـس  نیا  ناوارف  یاھ  هبرجت رگید ، ی  هنومن

ماما هک  نانچمھ  ناریا ، تلم  تسا . یگداتـسیا  هار ، اھنت  دوب . هدیـشک  ماقتنا  دوب و  هدروآ  شیپ  ناریا  تلم  روشک و  یارب  ار  یتخـس  راگزور  اکیرما  زورما ، دوبن ، ادـخ  کـمک 

هک نانچمھ  دنـشوکب . یگدنزاس  هار  رد  دیاب  دوب ، هدومرف  ماما  هک  نانچمھ  دنـشاب . مالـسا  هب  دنبیاپ  دـیاب  دوب ، هدومرف  ماما  هک  نانچمھ  دنـشاب . دـحتم  دـیاب  دوب ، هدومرف 

هب دنسرتن و  اھینمشد  زا  دنسرتن ؛ اکیرما  زا  دنسرتن ؛ اھتردق  زا  دیاب  تلم ، نیلوئسم و  دوب ، هدومرف  ماما  هک  نانچمھ  دنشاب . نیلوئـسم  رـس  تشپ  دیاب  دوب ، هدومرف  ماما 

. دش دھاوخ  یھتنم  ام  یزوریپ  هب  هار ، نیا  هک  دنشاب  راودیما  دوب ، هدومرف  ماما  هک  نانچمھ  و  دننک . اکتا  ادخ 

یمالسا  / ٠٨/١٣٧١/٠۴ تاغیلبت  نامزاس  تسایر  هب  یقارعیدمحم  مالسالاتجح  باصتنا 

رادـیب اب  هضراعم  مالـسا و  اب  یزوت  هنیک رد  هک  یرـصح  دـح و  یب تاناکما  رواـنھپ و  یتاـغیلبت  ی  هرتسگ نمـشد و  ی  هتفرـشیپ رایـسب  یاـھ  هویـش اـھرازبا و  اـب  هزورما  اـمش 

ی هفیظو دـیریگ و  هرھب  هیملع  یاھ  هزوح صوصخب  روشک و  یغیلبت  یملع و  تیفرظ  دوخ و  شالت  ناوت و  لکوت و  ی  همھ زا  دـیاب  دـیتسھ و  ور  هبور دور ، یم راک  هب  یمالـسا 

رازگتمدـخ و تلود  هیملع و  یاھ  هزوح هک  تسا  یھیدـب  دـیناسر . ماجنا  هب  هویـش  نیرتھب  هب  دوب  دـھاوخ  هارمھ  قح  یزوریپ  یھلا و  ترـصن  اب  کش  یب هک  ار  دوخ  یخیرات 

تلئـسم لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  گرزب  بجاو  نیا  ناراکردـنا  تسد یگمھ  امـش و  تاقیفوت  دـنراد . نامزاس  نآ  هب  ندـناسر  یرای  رد  یا  هژیو فئاـظو  کـیرھ  طـبر ، یذ یاـھناگرا 

. منک یم

هاپس  / ٢۵/١٣٧٢/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

امـش . دنکب ار  ایند  یاھراک  نیرتگرزب  زا  یکی  تسناوت  یمالـسا ، یھلا و  یاھـشزرا  هب  یعقاو  داقتعا  ادخ ؛ هب  داقتعا  لکوت و  نامیا و  تکرب  هب  مالـسا ، یهدش  تیبرت  لسن 

لزلزت راچد  دتسیاب و  دوخ  یاپ  رس  دناوتب  دنوش ، تسدمھ  رگیدکی  اب  وا ، هیلع  ایند  یهمھ  رگا  هک  اھروشک ) نیرتیوق  غارس  دیورب   ) دیراد غارـس  ایند  رد  ار  روشک  مادک  زورما 

وا لد  هکنآ  زج  دتـسیاب ، روطنآ  تسناوتیم  یـسک  هچ  تسھ ؟ اھروشک  نیا  رد  یتیفرظ  نینچ  ایآ  دینیبب . یرگید  زا  سپ  یکی  ار  ایند  یوق  یاھروشک  نیا  دـیورب  دوشن ؟

ثداوح ام و  یهعماج  تیعقاو  و  تسین ؛ لیوات  لباق  رگید  هکنیا  ( ١ . «) هرصنی نم  نرصنیلو هللا  « ؟ تشاد رواب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  یھلا  ترصن  یهدعو  گرزب و  یادخ  هب 

. درک تباث  ار  نیا  مھ  ام  خیرات 

هاپس  / ٢۵/١٣٧٢/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دتـسیاب و دوخ  یاپ  رـس  دناوتب  دنوش ، تسدـمھ  رگیدـکی  اب  وا ، هیلع  ایند  یهمھ  رگا  هک  اھروشک ) نیرتیوق  غارـس  دـیورب   ) دـیراد غارـس  ایند  رد  ار  روشک  مادـک  زورما  امش 

زج دتـسیاب ، روطنآ  تسناوتیم  یـسک  هچ  تسھ ؟ اھروشک  نیا  رد  یتیفرظ  نینچ  ایآ  دینیبب . یرگید  زا  سپ  یکی  ار  ایند  یوق  یاھروشک  نیا  دـیورب  دوشن ؟ لزلزت  راچد 

یهعماج تیعقاو  و  تسین ؛ لیوات  لباق  رگید  هکنیا  ( ١ . «) هرصنی نم  نرـصنیل هللا  و  « ؟ تشاد رواب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  یھلا  ترـصن  یهدعو  گرزب و  یادخ  هب  وا  لد  هکنآ 

گرزب تالکشم  مامت  دینادب . تسا ، ناتدوجو  رد  هک  ار  یردقنارگ  رھوگ  نآ  ردق  ینعی  ار ، ناتدوخ  ردق  دیتسھ . ناناوج  نآ  امش  و  درک . تباث  ار  نیا  مھ  ام  خیرات  ثداوح  ام و 

تراسخ ندروخ و  هبرـض  لاس  جـنپ  لھچ و  زا  دـعب  مالـسا ، یایند  دـینیبیم  هکنیا  دوش . لح  تسامـش ، دوجو  اـھلد و  رد  هک  یھلا  تناـما  نآ  اـب  دـناوتیم  مالـسا ، یاـیند 

هناگیب اھنآ  اب  یلک  هب  یمالـسا  حور  نآ  تسین و  اـھنآ  بلق  رد  ادـخ  هب  ناـمیا  هک  قیـالان  ریقح و  فیعـض ، رـصانع  یاهدـع  یهلیـسو  هب  ناـھگان  نداد ، یناـبرق  ندیـشک و 

هک ییاھبنارگ  رھوگ  نیا  هک  تسا  ببس  نیا  هب  دننکیم ، لماک  نیطسلف  یهیـضق  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  یهئطوت  نانمـشد  دوریم و  نیب  زا  حیـضف  تنایخ  کی  اب  تسا ،

! تسین الصا  هک  مھ  اھاج  یضعب  تسا . مک  دشاب ، دیاب  هک  اھاجنآ  رد  هنافساتم  دراد ، دوجو  روفو  هب  یھلا  لضف  هب  اجنیا ، رد 

هاپس  / ٢۵/١٣٧٢/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دتـسیاب و دوخ  یاپ  رـس  دناوتب  دنوش ، تسدـمھ  رگیدـکی  اب  وا ، هیلع  ایند  ی  همھ رگا  هک  اھروشک ) نیرت  یوق غارـس  دـیورب   ) دـیراد غارـس  ایند  رد  ار  روشک  مادـک  زورما  امش 

زج دتـسیاب ، روط  نآ تسناوت  یم یـسک  هچ  تسھ ؟ اھروشک  نیا  رد  یتیفرظ  نینچ  ایآ  دینیبب . یرگید  زا  سپ  یکی  ار  ایند  یوق  یاھروشک  نیا  دـیورب  دوشن ؟ لزلزت  راچد 

ام و ی  هعماج تیعقاو  و  تسین ؛ لیوات  لباق  رگید  هکنیا  هرصنی »). نم  نرصنیل هللا  و  « ؟ تشاد رواب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  یھلا  ترصن  ی  هدعو گرزب و  یادخ  هب  وا  لد  هکنآ 

گرزب تالکـشم  مامت  دـینادب . تسا ، ناتدوجو  رد  هک  ار  یردـق  نارگ رھوگ  نآ  ردـق  ینعی  ار ، ناتدوخ  ردـق  دـیتسھ . ناناوج  نآ  امـش  و  درک . تباث  ار  نیا  مھ  ام  خـیرات  ثداوح 

تراسخ ندروخ و  هبرـض  لاس  جـنپ  لھچ و  زا  دـعب  مالـسا ، یایند  دـینیب  یم هکنیا  دوش . لح  تسامـش ، دوجو  اـھلد و  رد  هک  یھلا  تناـما  نآ  اـب  دـناوت  یم مالـسا ، یاـیند 

هناگیب اھ  نآ اب  یلک  هب  یمالـسا  حور  نآ  تسین و  اـھ  نآ بلق  رد  ادـخ  هب  ناـمیا  هک  قیـالان  ریقح و  فیعـض ، رـصانع  یا  هدـع ی  هلیـسو هب  ناـھگان  نداد ، یناـبرق  ندیـشک و 

هک ییاھبنارگ  رھوگ  نیا  هک  تسا  ببس  نیا  هب  دننک ، یم لماک  نیطسلف  ی  هیـضق هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  ی  هئطوت نانمـشد  دور و  یم نیب  زا  حیـضف  تنایخ  کی  اب  تسا ،

! تسین الصا  هک  مھ  اھاج  یضعب  تسا . مک  دشاب ، دیاب  هک  اھاجنآ  رد  هنافساتم  دراد ، دوجو  روفو  هب  یھلا  لضف  هب  اجنیا ، رد 

نایوجشناد  / ١٣٧٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـسا نکمم  درک ! ام  بالقنا  هب  ار  تمیقیذ  گرزب و  تمدـخ  نیا ، درک . عطق  دـیرب و  اکیرما  بالقنا و  نیب  ار  نکمم  طاـبترا  یهتـشر  نیرخآ  نیا  یـسوساج ، یهنـال  یهیـضق 

نامیا و یور  زا  ناوج  تسھ . نیا  لامتحا  دـندوب . هدـیدن  زور  نآ  ار ، راک  نآ  نوگانوگ  تاجرد  یاراد  قیمع و  یاھهلابند  دـندرک ، ار  مادـقا  نآ  دـنتفر و  هظحل  نآ  رد  هک  یناناوج 

هـشیمھ لاعتم  یادـخ  دوب و  صالخا  نامیا و  یور  زا  یراک  نوچ  دوب . هداد  رارق  ار  گرزب  یاھتکرب  نیا  راک ، نآ  رد  لاعتم ، یادـخ  اما  دـھدیم . ماجنا  ار  یراـک  دوخ ، ساـسحا 

یراک رھ  داد . دھاوخ  تکرب  نآ  هب  ادخ  دینکب ، صالخا  یور  زا  امـش  ار  یراک  رھ  دینادب : ار  نیا  دھدیم . رارق  یگرزب  تاریثات  تسا ، صالخا  نامیا و  یور  زا  هک  ییاھراک  یور 

ناـمیا و یور  زا  هک  یراـک  نآ  فـالخهب  دـسریمن . هجیتن  هب  مھ  تاـقوا  زا  یلیخ  دـسرب ؛ یجیاـتن  هب  تسا  نکمم  تسا . لزلزتم  دـینکب ، یداـم  یاـھیرگباسح  یور  زا  هکار 

یهیـضق دنکیم . کمک  وا  هب  دریگیم و  رارق  وا  تمدـخ  رد  یھلا  تردـق  دـشاب ، ادـخ  یارب  سک  رھ  («. ١) هل ناک هللا  ناک   نم   » هک دـیھدیم ؛ ماجنا  ادـخ ، یارب  صـالخا ،

. درک عطق  ار  هطبار  نآ  دوب و  لیبق  نیا  زا  ترافس 

هعمجزامن  / ١٣٧٢/١١/٢٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دارفا ی  همھ مینک ، هاگن  هک  مھ  دارفا  سایقم  رد  دـنوش . یم ناحتما  راچد  یگدـنز ، بیـشن  زارف و  رد  اھتلم ، ی  همھ مینیب  یم مینک ، هظحـالم  تلم  کـی  ساـیقم  رد  یتقو 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 8 
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فلتخم اھناحتما  دنوش . یم ناحتما  راچد 

هک اجنآ  تسا . ناحتما  یاج  اجنآ ، ددرگ ، یم بغار  تسا ، عرـش  فالخ  هک  تذـل  نآ  هب  ناسنا ، سفن  دوش و  یم ادـیپ  ناسنا  هار  رـس  رب  یتذـل  هک  اجنآ  تسھ . اما  تسا ؛

نابز رب  ینخـس  هک  اـجنآ  تسا . ناـحتما  یاـج  تسا ، یھلا  تاررقم  ادـخ و  نوناـق  فـالخ  اـما  دروآ ، تسد  هب  ار  نآ  دـناوت  یم ناـسنا  دریگ و  یم رارق  ناـسنا  هار  رـس  یلوپ 

ناسنا زا  ادـخ  تسا و  مزال  یفرح  نتفگ  هک  اـجنآ  تسا . ناـحتما  یاـج  تسا ، یلطاـب  نخـس  اـما  دراد ، هدـیاف  ناـسنا  صخـش  یارب  نخـس  نآ  دوش و  یم یراـج  ناـسنا 

تورث هب  یتلم  یتقو  مینک ، باسح  هک  اھتلم  اھتما و  سایقم  رد  تسا . یھلا  ناحتما  یاج  دراد ، یپ  رد  تمحز  رطخ و  فرح  نآ  نتفگ  اما  دنزب ، ار  فرح  نآ  هک  دـھاوخ  یم

ملاس ار  ناشدوخ  تردق ، جوا  رد  دنناوتب  اھتلم  رگا  تسا . تلم  نآ  ناحتما  یاج  اجنآ  ددرگ ، یم لئان  یا  یملع دشر  هب  دـبای و  یم تسد  یا  یزوریپ هب  دـسر ، یم یتردـق  و 

ناحتما زا  هدنکفارـس  قفومان و  دـندرک ، شومارف  ار  ادـخ  دـش ، مک  ناشرـس  زا  تمحز  هک  تقو  نآ اھتلم ، اھتیعمج و  رگا  اما  دـنا . هدـمآ نوریب  زارفارـس  ناـحتما  زا  دـنراد ، هگن 

ساـنلا تیار  حـتفلا و  رـصن هللا و  اـج  اذا  میحرلا . نمحرلا  مسب هللا  : » دـیامرف یم هیلع  تاولـص هللا  ربمغیپ  هب  باـطخ  رـصن ،»  » هاـتوک ی  هروس رد  نآرق  اذـل ، دـنا . هدـمآ نوریب 

دیاب ناسنا  هک  تسا  ییاج  اجنیا ، دنوش . دراو  وا  نید  رد  هورگ  هورگ  مدرم ، دھدب و  ترـصن  حتف و  وا  هب  ادخ  هک  تسا  یبن  کی  تردق  جوا  نیا ، اجاوفا ». نید هللا  یف  نولخدـی 

نیا درکیور  هک  وگب  دمح  نک و  حیبست  ار  ادخ  شاب . ادخ  دای  هب  یزوریپ  ی  هظحل نامھ  رد  اباوت ». ناک  هنا  هرفغتـسا  کبر و  دمحب  حبـسف  : » دیازفا یم اذل  دشاب . دوخ  بظاوم 

. نک هاگن  یھلا  تردق  هب  نکن ؛ هاگن  تدوخ  هب  تسادخ . راک  هک  وت ، راک  هن  قیفوت  همھ 

ماظن  / ٠۴/١٣٧٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تـسا یلماع  اوقت  تساوقت . شزرا  مھ ، شزرا  نیرتالاب  دنک . هدنز  هعماج  رد  رتشیب  هچرھ  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  هک  دشاب  نیا  رازگتمدخ ، مرتحم و  تلود  یعـس  ی  همھ

زا یوضع  رھ  تسھ و  هک  اـجرھ  رد  ار  یدرف  رھ  درادـن و  صاـصتخا  یـصاخ  هورگ  هب  رما  نیا  میـشاب . دوخ  بظاوـم  هکنیا  ینعی  اوـقت  دـنک . یم ظـفح  مالـسا  هار  رد  ار  اـم  هک 

مالـسا ی  هداج زا  هک  دشاب  بقارم  دنک ، یم یگدنز  هک  روشک  یاجرھ  رد  مدرم ، داحآ  زا  یدرف  رھ  دریگ . یمرب رد  یلومعم - نادنمراک  ات  هبتر  یلاع یازجا  زا  ار - تلود  یازجا 

هب هک  نانچمھ  دنک . یم دابآ  ار  تلم  ترخآ  ایند و  تسا و  هداد  یگدنز  داعبا  ی  همھ رد  تیقفوم  تفرـشیپ و  ی  هدعو نآرق  تسا . هداد  ترـصن  ی  هدـعو مالـسا  دـنکن . یطخت 

. تسین هتـشذگ  نارود  اب  هسیاقم  لباق  هک  هدـش  ماجنا  مدرم  یگدـنز  یارب  ییاھراک  تسا ، هدـش  مکاـح  روشک  نیا  رد  مالـسا  هک  هاـتوک  تدـم  نیمھ  رد  راـگدرورپ ، لـضف 

یتالکـشم ی  همھ دوجو  اب  همھ ، نیا  تسین و  هسیاقم  لباق  هتفرگ ، ماـجنا  بـالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  هک  هچنآ  اـب  تسا ، هدـش  مورحم  تاـقبط  هب  تدـم  نیا  رد  هک  یتامدـخ 

لمع رد  یـسکرھ  ار  رما  نیا  تساوـقت . تیاـعر  مالـسا ، هب  یدـنبیاپ  کـالم  تسا و  تداعـس  هار  مالـسا ، هار  دـنا . هدروآ دوـجو  هب  روـشک  نیا  هیلع  هک  تسا  هـتفرگ  تروـص 

رد ادخ  یاضر  هچنآ  زا  هک  دیـشاب  بقارم  دیتسھ ! روشک  نیا  رانک  هشوگ و  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  تسا . نیا  اوقت  دشاب . دوخ  بظاوم  دمھفب و  دناوت  یم دوخ  یـصخش 

هک هیرجم  هیئاضق و  هننقم ، مرتحم  یاوق  دننک . تیاعر  ار  هلئـسم  نیا  مھ  روشک  نیلوئـسم  دینکن . مگ  ار  ادخ  هار  ات  دیوشن ، سفن  تاوھـش  عبات  دـینکن . یطخت  تسا ، نآ 

یروھمج رد  هک  یگزیکاپ  تراھط و  اوقت و  نیا  اب  ینیلوئسم  لاجر و  نادرمتلود ، دیناوت  یمن ایند  یاج  چیھ  رد  امش  دنشوکب . اوقت  تیاعر  هب  دنتسھ ، هار  نیا  رد  دمحب هللا 

ماکان نیملـسم ، مالـسا و  هیلع  دوخ  یاھـشیامزآ  ی  همھ رد  نمـشد  تسا . یزوریپ  هار  هار ، نیا  دنھد . همادا  یتسیاب  ار  هار  نیمھ  همھ  دـینک . ادـیپ  دنتـسھ ، یمالـسا 

. دش دھاوخ  ماکان  مھزاب  تسا و  هدش 

مق  / ١٣٧٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ىـصاخ عضو  دوشىم - هدز  مقر  ناسنا  ىهدارا  اب  مھ  تاریدقت  نآ  زا  ىرایـسب  هک   - ىھلا تاریدقت  رطاخ  هب  هک  اھزور  زا  ىـضعب   ] تساھزور نیمھ  زا  ىکی  ىد  مھدزون  زور 

ىتح دـندوب و  هک  ىاهطقن  رھ  رد  نیدـتم  نموم و  نامدرم  مق ، ىاھنابایخ  تالحم و  رد  ناـناوج  هزوح ، رد  اـملع  دـیتفرگ . میمـصت  مق  مدرم  امـش  زور ، نآ  رد  دـننکىم .] ادـیپ 

مھدزون الاو  دش ، ىد  مھدزون  مق  مدرم  امـش  ىهدارا  اب  ىد  مھدزون  دیھد . ماجنا  ار  ناتهفیظو  دـیورب  هک  ناشنارھوش  نارـسپ و  قیوشت  ماقم  رد  اھهناخ  لخاد  رد  ناردام 

نیا ربارب  هد  رگا  اما  درذـگىم ؛ ىندـنام  دای  هب  زور  نآ  زا  لاس  هدزناش  زورما  دـیدرک . زیزع  گرزب و  ار  نآ  امـش  تساھزور . زا  ىزور  ىد ، متـسیب  لثم  ىد و  مھدـجھ  لثم  ىد 

تـسا بیاجع  زا  ىکی  مھ  نیا  دنامىم . خیرات  رد  هثداح  اما  دنوشىم ، لیاز  هنھک و  اھناسنا  دنورىم ، اھلـسن  دوشىمن . هنھک  زور  نآ  ىهرطاخ  دای و  درذـگب ، مھ  نایلاس 

ىراکادـف و اب  زور  کی  رد  تساـجنیا . شتیمھا  ىد  مھدزون  تسا . هدروآ  دوجوهب  هک  ىناـیرج  رطاـخ  هب  شراـثآ و  رطاـخ  هب  ارچ ؟ دوشىم . تبث  خـیرات  رد  ارذـگ  ىهثداـح  هک 

ناشدوخ فیاظو  هب  همھ  دـندنامن و  اھهناخ  اھهسردـم و  رد  نویناحور  دندیـسرتن ، هاش  رگناقفخ  سیلپ  روماـم  زا  ناـناوج  دـنتفرگن ، ار  ناـشناناوج  ولج  اـھردام  تشذـگ ،

ماجنا راک  نآ  دـندش و  تیادـھ  مدرم  دوب . ىناشفارون  لوغـشم  ناریا  زا  جراخ  زا  ناـشخرد ، ىدیـشروخ  لـثم  مھ  ناریا  تلم  تاـیح  ىقیقح  روحم  بطق و  نآ  دـندرک . لـمع 

، نارھت مدرم  نیوزق ، مدرم  دزی ، مدرم  زیربت ، مدرم   - رگید ىاھرھـش  ىدـعب  ىهدارا  اب  دـیدرک  امـش  هک  ىاهدارا  رگا  دروآ . دوجوهب  ار  ىتاکرح  هلـسلس  تکرح ، نیا  ادـعب  تفرگ .

رد تسا . رـشب  ىگدـنز  رد  ىھلا  تمکح  اھنیا  تسا . ىھلا  ىاھتنـس  اھنیا  دیـشخبىمن . دـشخبب ، دـیاب  هک  ار  ىرثا  دـشىمن ، هارمھ  رگید - قطاـنم  مدرم  دھـشم و  مدرم 

مھ لاعتم  ىادخ  درک . تیادھ  مدقهبمدق  ار  مدرم  راک ، نیا  رـس  ىالاب  مھ  هللادنع  نم  مھلم  مظعم و  ىربھر  دندرک . تکرـش  مھ  همھ  دـش . ماجنا  ىگرزب  راک  ىد ، مھدزون 

کی رھ  هب  تبسن  زورما  رگا  هک  ىقافتا  داتفا ؟ ىقافتا  هچ  درک . تلم  نیا  لاح  لماش  ار  شدوخ  ترصن  (، ١ «) هرصنی نم  نرصنیلو هللا  : » تسا هداد  هدعو  نآرق  رد  هک  ىروطنآ 

ىهتـسباو دسفم  دساف  ىـسوپاتخا  ماظن  کی  تسا . ىندرکن  رواب  گرزب و  بیجع و  ردقچ  دید  دیھاوخ  دینکب ، ار  شرکف  دنراد ، ار  ام  زور  نآ  هباشم  عضو  هک  ىیاھروشک  زا 

قفاوم و تشاد ، ار  اھییاکیرما - رخاوا ، نیا  رد  و   - ىجراـخ نانمـشد  ىوب  گـنر و  هچ  رھ  اـب  درکىم و  تفلاـخم  تشاد  نید  ىوب  گـنر و  هچ  رھ  اـب  هک  ىنیددـض  ىمدرمدـض 

ىجراـخ و ىاـقفر  دوخ و  تذـل  شیع و  اھمکـش و  فرـص  دـننک - جارختـسا  دنتـشاد  هضرع  هک  رادـقم  نآ   - تکلمم نیا  تورث  درکىم . تموکح  تکلمم  نیا  رب  دوـب ، هتخاـبلد 

. دـشىم مدرم  نیا  فرـص  ىفیعـض  رایـسب  وحن  هب  تخیرىم ، رانک  هشوگ و  زا  مھ  هچ  رھ  دـشىم . ناشناگتـسباو  هطـساو  دـنچ  اھیرابرد و  اھیربورود و  لـماوع و  نارکون و 

اب مدرم  هک  هچنآ  رد  نیا ، رب  هوالع  دناسرىم . اھتسدالاب  دوخ و  فرصم  هب  تسنادىم و  دوخ  لام  ار  تکلمم  تورث  ىـسوپاتخا ، ماظن  دیـسرىمن . ىزیچ  ىـسک  هب  عقاورد 

نیا هک  دـیدیدىم  امـش  اذـل  دوب . هتـشذگ  ماـظن  رد  تکلمم  نارذـگ  عضو  نیا ، تسنادىم . میھـس  کیرـش و  ار  دوـخ  دـندروآىم ، تسدهب  شـالت  نیبـج و  قرع  نیمیدـک و 

. تفرىم شیپ  انف  رقف و  تمس  هب  زورهبزور  تکلمم 

رطف  / ١٣٧٣/١٢/١١ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ملاع طاقن  همھ  رد  ناملسم  یاھتلم  ریمشک و  تلم  نیوگزرھ ، ینسوب  تلم  نچچ ، تلم  نیطسلف ، تلم  امرف . نک  هشیر ار  لیئارـسا  سوحنم  یناطرـس  هدغ  اراگدرورپ !

. هدب رارق  دوخ  ترصن  فطل و  حتف و  لومشم  ار 

اروشاع  / ٠٣/٢۵/١٣٧۴ رونام  رد  رضاح  یاھناگی  رادید  رد  تانایب 

یداصتقا هرصاحم  دیدھت  یمتا ، دیدھت  یماظن ، دیدھت  هک  دنادب  ایند  میتسین . مھ  میلست  لھا  اما  میتسین ؛ یتلادعیب  داجیا  ملظ و  داسف ، مجاھت ، لھا  ام  هک  دنادب  ایند 

. تسادخ هب  یکتم  ناریا  تلم  نوچ  دنکیمن ؛ رثا  ناریا  تلم  رد  ندش ، تسدمھ  دیدھت  و 

ار ادخ  تسادـخ . هب  یکتم  تلم ، نیا  تسا . هللاراج  تلم ، نیا  ( ١ .«) کریغ هلا  الو  کوالا  تسدـقت  کوانث و  لج  کراج و  زع  : » مدـناوخ ییاج  رد  ار  اـعد  زا  هرقف  نیا  زور  نآ 

. دراذگیمناو نادیم  طسو  رد  ار  دوخ  ناصلخم  ناگدنب و  دوخ و  نامیپ  مھ  ادخ  تسا . زیزع  تسادخ ، هب  یکتم  هک  یسک  دنکیم . تکرح  ادخ  یارب  دراد و  لوبق 

هار ادـخ ، هار  هار ، نیا  دراذـگیمن . او  ار  امـش  ادـخ  دیـشاب ، هار  نیا  رد  امـش  ات  مھ ، نیا  زا  دـعب  هللاو  تشاذـگاو !؟ ار  ناریا  تلم  ادـخ  لاس ، هدزناش  نیا  رد  رگم  نم ! نازیزع 

(٢ .«) نینموملارـشبف بیرق  حـتف  هللانم و  رـصن  اھنوبحت  یرخا  و  . » تسین گرم  زا  دـعب  هئـشن  صوصخم  طقف  هار ، نیا  لھا  یارب  ادـخ  فطل  اـما  تسا ؛ تشھب  هار  راـختفا و 

اھنآ دـنیوگب . دـنھاوخیم  هچرھ  ناشریقح ، یاھرکون  تسپ و  یاھرودزم  اھرادیناپمک و  اھتـسینویھص و  ملاـع و  نیربکتـسم  اـکیرما و  ـالاح  تسا . نینچ  هار  نیا  تعیبط 

. ناوج اما  نھک ؛ تسا  یتلم  ام ، نموم  تلم  تسا . یھلا  ماظن  ماظن ، نیا  تسا . ینموم  زیزع و  تلم  تلم ، نیا  دننکیمن . لیلحت  دنمھفیمن و  ار  ناریا  لئاسم 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 9 
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نایجیسب  / ٠٩/٠٨/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رب قبطنم  یمالـسا و  قیمع و  یقطنم و  تکرح  کی  جیـسب  تسین . تاساسحا  یور  زا  افرـص  یحطـس و  هشیریب و  تکرح  کی  جیـسب ، هک  تسا  نیا  یـساسا  بلطم 

مھ ار ، وت  لاعتم  یادخ  ربمایپ ! یا  نینموملاب ؛» هرـصنب و  کدیا  یذلاوھ  : » دیامرفیم میرک  نآرق  تسا . یمالـسا  هعماج  یلوا -  قیرط  هب  مالـسا و -  یایند  زورما  یاھزاین 

یرگید ترابع  دـناهتفرگ ، رارق  نآرق  هیآ  هراشا  دروم  اج  نیا  رد  هک  ینینموم  میظع  لـیخ  نیا  درک . کـمک  داد و  رارق  دـیوم  نینموم ، قیرط  زا  مھ  شدوخ و  ترـصن  هلیـسو  هب 

زیزع جیسب  دنکیم ، صالخا  اب  یاھناسنا  نموم و  داحآ  مدرم و  هب  هراشا  هک  اج  نآ  مھ ، نآرق  رگید  تایآ  دراد . دوجو  ام  هعماج  رد  جیـسب »  » مان هب  زورما  هک  هچ  نآ  زا  تسا 

. دریگیم هناشن  تسا ، راوگرزب  ماما  تیارد  رکف و  لوصحم  هک  ار  ام  نامز  ریظن  مک 

نابھگن  / ١١/١۴/١٣٧۴ یاروش  تراظن  یاھتایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماظن هک  تسا  نیا  اھنآ  زا  یکی  تسا . ینوگانوگ  تاھج  زا  تاباختنا  تیمھا  تسا . یاهدننکنییعت  یـساسا و  مھم و  رایـسب  یهلاسم  تاباختنا ، یهلاسم  مرتحم ! نایاقآ 

هب یاکتا  تسا . یمھم  زیچ  نیا  تسا . یکتم  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  ماظن  نیا  یریذپانتسکش  رـس  اساسا  مدرم . قیالع  فطاوع و  اھنامیا و  هب  یکتم  تسا  یماظن  ام 

هظحـالم امـش  تسین . نکمم  مھ  مدرم  یاـھلد  سوـفن و  هجوـت  دـشابن ، ناـیم  رد  یھلا  رـس  کـی  رگا  دوـشیمن . لـصاح  اـج  همھ  دـیآیمن و  تسد  هب  ناـسآ  مـھ  مدرم 

درادن مھ  یدعب  چیھ  دروآیم . یھلا  ترصن  رانک  رد  ار  نینموم  ینعی  ١ ؛) «) نینموملاب هرصنب و  کدیا  یذلا  وھ  : » دیامرفیم تمظع  نآ  اب  ربمغیپ  هب  لاعتم  یادخ  دییامرفب ،

مھ یدراوـم  رد  هتبلا  دریذـپیم . قـقحت  نینموـم  یهلیـسو  هب  یھلا  رـصن  الـصا  هک  تسھ  مھ  هرـصنب »  » موـھفم زا  یئزج  ریـسفت  نینموملاـب ،»  » نـیا هـک  دـیوگب  مدآ  هـک 

ام تقفنا  ول  : » دیامرفیم مھ  دعب  دنانینموم . شاهدمع  نکیل  کلذریغ -  و  ( ٢  ) نیموسم یهکئالم  لثم  تسا -  هدوب  راوگرزب  نآ  نامز  رد  یداع  تالوقم  زا  جراخ  یاھترـصن 

یتسناوت تدوخ  هک  نکن  لایخ  مییوگیم ، اـم  هک  مھ  »ی  نینموملاـب  » نیا اـم ! یمارگ  یبن  یا  ینعی  (. ٣ «) مھنیب فلا  نکل هللا  مھبولق و  نیب  تفلا  ام  اـعیمج  ضرـالا  یف 

رـس نیمھ  هک  تساجنیا  وم  رتکیراب ز  یهتکن  نآ  لاح  . تسا یونعم  رـس  یھلا و  رـس  نیا  تسین -  یرـشب  یدام و  لماوع  راک  ام و  نم و  راک  نیا  هن -  ینک ؛ بذـج  ار  اھنآ 

رما نیا  ریخن . دـنمھفیم ؛ ار  اـھزیچ  نیا  هک  دنتـسھ  یرفن  راـھچ  هس ، دـسریمن و  مدرم  امـش  لـقع  مییوـگب  هک  تسین  یزیچ  تـسا . فـیرعت  لـباق  مـھ  یوـنعم  یھلا و 

. نامیا زا  تسا  ترابع  یھلا  رس  نیا  تسا . یحضاو 

. دـنکیم ادـیپ  تیوقت  تسا ، یھلا  نامیا  هب  یکتم  هک  یاهدـیدپ  رھ  هک  تسا  نیا  هجیتن  دوشیم ، ریزارـس  لمع  یهلحرم  هب  دـشوجیم و  مدرم  یاـھلد  رد  اـھنامیا  یتقو 

هب ار  یماظن  نینچ  هک  تسا  یرھق  دنتـسھ ، تسا ، نید  هب  طوبرم  هک  هچنآرھ  هب  نید و  هب  یکتم  دقتعم و  مھ  مدرم  تسا و  ینآرق  ماظن  یھلا و  ماظن  ماظن ، نوچ  اجنیا 

صالخا همھ  نیا  یارب  هکنیا  نودب  دنراذگب و  یـسک  رـس  رب  یتنم  هکنیا  نودب  دـننک ؛ یراکبلط  یـسک  زا  هکنیا  نودـب  مدرم  نیا  داد و  همادا  مدرم  نیا  اب  دوشیم  یتحار 

. دنوشیم نادیم  دراو  دنبلطب ، ییاھب  ادخ  زج  یسک  زا  دوخ 

نابھگن  / ١١/١۴/١٣٧۴ یاروش  تراظن  یاھتایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یماظن ام  ماظن  هک  تسا  نیا  اھ  نآ زا  یکی  تسا . ینوگانوگ  تاھج  زا  تاباختنا  تیمھا  تسا . یا  هدـننک نییعت یـساسا و  مھم و  رایـسب  ی  هلاـسم تاـباختنا ، ی  هلاـسم

مھ مدرم  هب  یاکتا  تسا . یمھم  زیچ  نیا  تسا . یکتم  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  ماظن  نیا  یریذپان  تسکـش رـس  اساسا  مدرم . قیالع  فطاوع و  اھنامیا و  هب  یکتم  تسا 

یادخ دییامرفب ، هظحالم  امـش  تسین . نکمم  مھ  مدرم  یاھلد  سوفن و  هجوت  دـشابن ، نایم  رد  یھلا  رـس  کی  رگا  دوش . یمن لصاح  اج  همھ  دـیآ و  یمن تسد  هب  ناسآ 

هک دیوگب  مدآ  هک  درادن  مھ  یدعب  چـیھ  دروآ . یم یھلا  ترـصن  رانک  رد  ار  نینموم  ینعی  نینموملاب ؛» هرـصنب و  کدـیا  یذـلا  وھ  : » دـیامرف یم تمظع  نآ  اب  ربمغیپ  هب  لاعتم 

تالوقم زا  جراخ  یاھترصن  مھ  یدراوم  رد  هتبلا  دریذپ . یم ققحت  نینموم  ی  هلیسو هب  یھلا  رصن  الصا  هک  تسھ  مھ  هرصنب »  » موھفم زا  یئزج  ریسفت  نینموملاب ،»  » نیا

نیب تفلا  ام  اعیمج  ضرالا  یف  ام  تقفنا  ول  : » دیامرف یم مھ  دعب  دنا . نینموم شا  هدمع نکیل  کلذ - ریغ  نیموسم و  ی  هکئالم لثم  تسا - هدوب  راوگرزب  نآ  نامز  رد  یداع 

ام نم و  راک  نیا  هن - ینک ؛ بذـج  ار  اھ  نآ یتسناوت  تدوخ  هک  نکن  لایخ  مییوگ ، یم ام  هک  مھ  ینینموملاب  نیا  ام ! یمارگ  یبن  یا  ینعی  مھنیب .» فلا  نکل هللا  مھبولق و 

. تسا یونعم  رس  یھلا و  رس  نیا  تسین - یرشب  یدام و  لماوع  راک  و 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دراد ار  مدرم  یمالـسا  ماظن  تسا . مدرم »  » نآ دنکیم و  رتمکحتـسم  ار  نآ  هکلب  تسین ؛ رگراک  نآ  رب  اھنآ  دننام  یجراخ و  یهلمح  بمب و  هک  دراد  یزیچ  یمالـسا  ماظن 

هب ناناوج  ات  دـنورب ؛ تسا  جایتحا  اھنآ  دوجوهب  رگا  تسا و  ربخ  هچ  دـننیبب  دـننکیم  زاب  ار  اھهرجنپ  تسا ، ییادـص  رـس و  دـننیبب  رگا  مدرم  ات  دنایمالـسا ؛ ماظن  اب  مدرم  ات 

تسا و یسایس  تیناحور  یهعماج  تسا ، یسایس  رازاب  تسا ، یـسایس  هاگـشناد  تسا ؛ مدرم  یگدنز  وزج  تسایـس  ات  دننکیم ؛ تیمح  ساسحا  بالقنا ، لئاسم 

هریغ رالد و  لوپ و  یروآـنف و  تازیھجت و  متا و  بمب  اـکیرماریغ و  اـکیرما و  زا  یراـک  دـننکیم ، لـیلحت  دـنھدیم و  رظن  دـننکیم ، تلاـخد  یـسایس  لـئاسم  رد  همھ  همھ و 

. هیضق لوا  شخب  نیا ، دمآ . دھاوخنرب 

یگدنز رکف  هب  دوش ، تسس  ناشنامیا  دنوش ، درسلد  هجوتیب و  مدرم  دھدب ؛ تسد  زا  ار  مدرم  یمالسا ، ماظن  نیا  رگا  اما  دنکب . یراک  چیھ  دناوتیمن  نمـشد  ؛ نیا ربانب 

بـسک یارب  بساک  دوخ ، تراجت  یارب  رجات  نامراک ؛ غارـس  میورب  تسا ، سب  رگید  میدوب ، بالقنا  تمدخ  رد  لاس  دـنچ  ام  دـیوگب  یـسک  رھ  دـنتفیب ؛ ناشدوخ  یـصخش 

. تسا ریذپبیـسآ  هتبلا  بالقنا ، روشک و  لئاسم  دـنوش ، لـئاق  یرتشیب  شزرا  دوخ ، غیلبت  یارب  یکی  نآ  دوخ و  سرد  یارب  هبلط  وجـشناد و  دوخ ، تعارز  یارب  عراز  دوخ ،

هب دوب ؛ نامیا  ادـخ و  هار  باختنا  لیلد  هب  تلم  نیا  ناحجر  میرادـن . یناحجر  نامدوخ ، ناگتـشذگ  خـیرات و  یاھتما  رگید ؛ یاھتلم  رب  هک  اتاذ  ام  میاهداتفین ! هک  نامـسآ  زا  ام 

ترصن ار  ادخ  سک  رھ  ( ٢ (؛» هرصنی نم  نرـصنیلو هللا  . » دنکیم شکمک  ادخ  دشاب ، یھلا  فادھا  تمدخ  رد  سک  رھ  ( ١ (؛» هل ناک هللا  ناک   نم   » هک دوب  شروضح  ببس 

. دش دھاوخ  طلسم  نمشد ، دوشیم و  یرگید  روط  سکعهب و  هیضق  مینکن ، ترصن  ار  ادخ  رگا  دوب . روطنیا  لاح  هب  ات  دنکیم . شترصن  مھ  ادخ  دنک ،

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یصخش یگدنز  رکف  هب  دوش ، تسس  ناشنامیا  دنوش ، درسلد  هجوت و  یب مدرم  دھدب ؛ تسد  زا  ار  مدرم  یمالسا ، ماظن  نیا  رگا  اما  دنکب . یراک  چیھ  دناوت  یمن نمشد 

عراز دوخ ، بسک  یارب  بساک  دوخ ، تراجت  یارب  رجات  نامراک ؛ غارـس  میورب  تسا ، سب  رگید  میدوب ، بالقنا  تمدـخ  رد  لاس  دـنچ  ام  دـیوگب  یـسکرھ  دـنتفیب ؛ ناشدوخ 

نامسآ زا  ام  تسا . ریذپ  بیسآ هتبلا  بالقنا ، روشک و  لئاسم  دنوش ، لئاق  یرتشیب  شزرا  دوخ ، غیلبت  یارب  یکی  نآ  دوخ و  سرد  یارب  هبلط  وجشناد و  دوخ ، تعارز  یارب 

ببـس هب  دوب ؛ ناـمیا  ادـخ و  هار  باـختنا  لـیلد  هب  تلم  نیا  ناـحجر  میرادـن . یناـحجر  ناـمدوخ ، ناگتـشذگ  خـیرات و  یاـھتما  رگید ؛ یاـھتلم  رب  هک  اـتاذ  اـم  میا ! هداـتفین هک 

مھ ادخ  دنک ، ترصن  ار  ادخ  سکرھ  هرصنی ؛» نم  نرـصنیل هللا  و  . » دنک یم شکمک  ادخ  دشاب ، یھلا  فادھا  تمدخ  رد  سکرھ  هل ؛» ناک هللا  ناک   نم   » هک دوب  شروضح 

. دش دھاوخ  طلسم  نمشد ، دوش و  یم یرگید  روط  سکع و  هب هیضق  مینکن ، ترصن  ار  ادخ  رگا  دوب . روط  نیا لاح  هب  ات  دنک . یم شترصن 

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

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

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

عونمم ار  هراوھام  هیضق ، مھف  نسح  اب  یمالـسا ، یاروش  سلجم  هتـشذگ ، لاس  دمحب هللا  دنک . یم یریگ  فدھ اھروشک  اھتلم و  تمـس  هب  ار  دوخ  نیگآرھز  یاھریت  هک 

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

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 10 
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نحن انا   » هک تسا  نیا  تسا . راگدـنام  ی  هعماج کـی  یمالـسا ، ی  هعماـج هک  تسا  نیا  دوش . زوریپ  نمـشد  دراذـگ  یمن رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  فلتخم و  بناوج  زا 

هدرک ام  اب  ادخ  هک  تسین  فراعت  اھ  نیا .« انلبـس مھنیدـھنل  انیف  اودـھاج  نیذـلا  و   » هک تسا  نیا  هرـصنی ». نم  نرـصنیل هللا  و   » هک تسا  نیا  نوظفاحل ». هل  انا  رکذـلا و  انلزن 

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

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

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

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

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

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

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

شبیـصن یزوریپ  دنک ، تکرح  شالت و  ادـخ  یارب  یـسک  رگا  درادـن ! درگرب  ورب ، درک . دـھاوخ  شترـصن  مھ  وا  دـنک ، ترـصن  ار  وا  یـسک  رگا  هک  تسا  هداد  هدـعو  لاعتم  یادـخ 

مھ یزوریپ  اـما  تسھ ؛ اـھجنر  تسھ ، اھیتخـس  تسھ ، اھتداھـش  هتبلا ، دـنکیم ، تکرح  یاهعوـمجم  یتـقو  دـنھدیم ! یزوریپ  رفن  کـی  رھ  هب  هکنیا  هن  دـش . دـھاوخ 

؛ دنوشیم هتشک  دنشکیم و  ( ٢ (؛» نولتقی نولتقیف و  ! » هن دیآیمن . یـسک  غامد  زا  مھ  نوخ  میھدیم ؛ ترـصن  هک  دیامرفیمن  ( ١ .«) هرصنی نم  نرـصنیلو هللا  : » تسھ

. تسا یھلا  تنس  نیا ، دنروآیم . تسد  هب  یزوریپ  اما 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

دھاوخ شبیصن  یزوریپ  دنک ، تکرح  شالت و  ادخ  یارب  یسک  رگا  درادن ! درگربورب  درک ،. دھاوخ  شترصن  مھ  وا  دنک ، ترصن  ار  وا  یسک  رگا  هک  تسا  هداد  هدعو  لاعتم  یادخ 

و : » تسھ مھ  یزوریپ  اما  تسھ ؛ اھجنر  تسھ ، اھیتخـس  تسھ ، اھتداھـش  هتبلا ، دـنک ، یم تکرح  یا  هعومجم یتقو  دـنھد ! یم یزوریپ  رفن  کـیرھ  هب  هکنیا  هن  دـش .

هب یزوریپ  اما  دـنوش ؛ یم هتـشک  دنـشک و  یم نولتقی ؛» نولتقیف و  ! » هن دـیآ . یمن یـسک  غاـمد  زا  مھ  نوخ  میھد ؛ یم ترـصن  هک  دـیامرف  یمن هرـصنی ». نم  نرـصنیل هللا 

ناتـسود رطاخ  هب  میدیـسرت ؛ هداوناخ  رطاخ  هب  میدیـسرت ؛ وربآ  لوپ و  ندش  ردھ  زا  میدیـسرت ؛ نامنوخ  ندش  هتخیر  زا  هک  یتقو تسا . یھلا  تنـس  نیا ، دنروآ . یم تسد 

تکرح راـقع  عایـض و  شرتـسگ  رطاـخ  هب  میدرکن ؛ تکرح  تیعقوم  راـک و  بسک و  ظـفح  رطاـخ  هب  میدیـسرت ؛ ناـمدوخ  شیع  یتـحار و  ندـش  صغنم  رطاـخ  هب  میدیـسرت ؛

مالسلا هالصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  هکنیاامک  تفر ! دنھاوخ  نیب  زا  دش و  دنھاوخ  دیھـش  همھ  دنریگب ، رارق  هار  رـس  مھ  نیـسح  ماما  نت  هد  رگید ! تسا  مولعم  میدرکن ؛

. دش دیھش  مالسلا  هیلع نیسح  ماما  هکنیاامک  دش ؛ دیھش 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٧۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمجنپ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هار نیا  یاھهدـش  هبرجت  ینید و  یمالـسا و  نازاـتمم  وزج  روشک  نـالووسم  تسا و  راـک  رـس  رب  یمالـسا  یتـلود  رقتـسم و  یمالـسا  ماـظن  راـگدرورپ ، لـضف  هب  هک  زورما 

رد دنکیم . یـضار  امـش  زا  ار  ادـخ  یزیچ  هچ  تسیچ و  ناتفیلکت  دـینیبب  دـینک و  راک  ادـخ  یارب  امـش  تسا . رتهدامآ  هشیمھ  زا  هنیمز  طخ ، ود  نیا  قابطنا  یارب  دنتـسھ ،

ار ناـسنا  مشچ  وـلج  یتامدـقم ، لـحارم  رد  یناـسفن  تـالیوست  هک  دـینادیم  نوـچ  دریگن ؛ ار  مشچ  وـلج  یناـسفن  تـالیوست  هک  دـینک  یریگتخـس  عوـضوم ، تخاـنش 

. تسا نکمم  همھ  یارب  نیا ، دوشن . هابتـشا  راچد  دوخ  رما  رد  دـنک و  نشور  ادـخ  اـب  ار  دوخ  باـسح  درادرب و  مشچ  ولج  زا  ار  هدرپ  نآ  دـناوتیم  تقد  اـب  ناـسنا  دریگیم .

یهیآ کی  («، ١) هرـصنی نم  هللانرـصنیلو  . » تفر دھاوخ  شیپ  روشک  دش و  دھاوخ  یقفوم  سلجم  سلجم ، دیدرت  نودـب  دـش ، هنوگ  نیا  رگا  دوش . روط  نیا  هک  مینک  یعس 

یهیآ کی  («، ٢) انلبـس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو  . » درک دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  مھ  ادـخ  دـینک ، ترـصن  ار  ادـخ  تسین . نآ  رد  یماھبا  چـیھ  هک  تسا  میرک  نآرق  یهنیب 

. داد دھاوخ  ناشن  امش  هب  ار  هار  مھ  لاعتم  یادخ  دینک ، تدھاجم  ادخ  یارب  امش  تسین . نآ  رد  یھباشت  چیھ  تسا و  هنیبم 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٧۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمجنپ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هار نیا  یاـھ  هدـش هبرجت ینید و  یمالـسا و  نازاـتمم  وزج  روشک  نالوئـسم  تسا و  راـک  رـس  رب  یمالـسا  یتـلود  رقتـسم و  یمالـسا  ماـظن  راـگدرورپ ، لـضف  هب  هک  زورما 

رد دنک . یم یـضار  امـش  زا  ار  ادـخ  یزیچ  هچ  تسیچ و  ناتفیلکت  دـینیبب  دـینک و  راک  ادـخ  یارب  امـش  تسا . رت  هدامآ هشیمھ  زا  هنیمز  طخ ، ود  نیا  قابطنا  یارب  دنتـسھ ،

ار ناـسنا  مشچ  ولج  یتامدـقم ، لـحارم  رد  یناـسفن  تـالیوست  هک  دـیناد  یم نوچ  دریگن ؛ ار  مشچ  وـلج  یناـسفن  تـالیوست  هک  دـینک  یریگ  تخـس عوـضوم ، تخاـنش 

. تسا نکمم  همھ  یارب  نیا ، دوشن . هابتـشا  راچد  دوخ  رما  رد  دـنک و  نشور  ادـخ  اـب  ار  دوخ  باـسح  درادرب و  مشچ  ولج  زا  ار  هدرپ  نآ  دـناوت  یم تقد  اـب  ناـسنا  دریگ . یم

ی هیآ کـی  هرـصنی ،» نم  نرـصنیل هللا  و  . » تفر دـھاوخ  شیپ  روشک  دـش و  دـھاوخ  یقفوم  سلجم  سلجم ، دـیدرت  نودـب  دـش ، هنوگ  نیا رگا  دوش . روط  نیا  هک  مینک  یعس 

هنیبم ی  هیآ کی  انلبس ،» مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلا  و  . » درک دھاوخ  ترصن  ار  امـش  مھ  ادخ  دینک ، ترـصن  ار  ادخ  تسین . نآ  رد  یماھبا  چیھ  هک  تسا  میرک  نآرق  ی  هنیب

. داد دھاوخ  ناشن  امش  هب  ار  هار  مھ  لاعتم  یادخ  دینک ، تدھاجم  ادخ  یارب  امش  تسین . نآ  رد  یھباشت  چیھ  تسا و 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٧۶ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

عالطا هدرپ » تشپ  ثداوح  زا   » فورعم ریبعت  هب  اھنآ  زا  دنعلطم ، ایاضق  زا  هک  یناسک  ینعی  روشک ، نیلووسم  هک  دتفایم  قافتا  یثداوح  یھاگ  دـینادب : ار  نیا  نم ! نازیزع 

. میدـقتعم هیـضق  نیا  هب  ام  تسین . هیـضق  نیا  تشپ  یھلا ، تیانع  زج  یزیچ  دـشاب و  یعیبط  یلومعم و  لماع  کی  هتـسناوتیمن  ثداوح  نآ  لماع  هک  دـننادیم  دـنراد و 

هدـش دراو  رطخ  یاھنادـیم  رد  هدرک و  ادـخ  نید  ترـصن  تلم  نیا  زا  رتـشیب  یـسک  هـچ  ( ١ .«) هرـصنی نم  نرـصنیلو هللا   » هک میراد  هدـیقع  ام  تساـنعم . نیا  هب  قطاـن  نآرق ،

. تشاد میھاوخ  هللااشنا  مھ  نیا  زا  دعب  میاهتشاد ؛ ار  نآ  تسا . یھیدب  یعیبط و  یرما  یھلا ، ترصن  سپ ، تسا !؟

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٧۶ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هک دـنناد  یم دـنراد و  عالطا  هدرپ » تشپ  ثداوح  زا   » فورعم ریبعت  هب  اھ  نآ زا  دـنعلطم ، اـیاضق  زا  هک  یناـسک  ینعی  روشک ، نیلوئـسم  هک  دـتفا  یم قاـفتا  یثداوح  یھاـگ 

نیا هب  قطان  نآرق ، میدـقتعم . هیـضق  نیا  هب  ام  تسین . هیـضق  نیا  تشپ  یھلا ، تیاـنع  زج  یزیچ  دـشاب و  یعیبط  یلومعم و  لـماع  کـی  هتـسناوت  یمن ثداوح  نآ  لـماع 

، یھلا ترصن  سپ ، تسا !؟ هدش  دراو  رطخ  یاھنادیم  رد  هدرک و  ادخ  نید  ترصن  تلم  نیا  زا  رتشیب  یسک  هچ  هرـصنی ». نم  نرـصنیل هللا  و   » هک میراد  هدیقع  ام  تسانعم .

. تسا نیمھ  ام  یاھییاناوت  ی  همھ ای  رتشیب  لماش  هک  تسا ، هدمع  ملق  نیا ، تشاد . میھاوخ  اش هللا  نا  مھ  نیا  زا  دعب  میا ؛ هتشاد ار  نآ  تسا . یھیدب  یعیبط و  یرما 

یتلم نآ . هار  رد  ییادف  دشاب ، مزال  هک  یتقو مکاح و  ماظن  هب  دنم  هقالع تلود ، اب  هارمھ  یتلم  تسا ؛ گرزب  تلم  نیا  دریگ ، رارق  رظن  دروم  دیاب  هک  یرگید  ی  هدـمع مقر  نآ 

عافد دوش و  یم هنحص  دراو  تعاجش  تردق و  اب  دنک ، عافد  شمالسا  یمالـسا و  روشک  زا  دشاب  مزال  اجرھ  دھد  یم ناشن  هتـشذگ  هک  هنحـص ، رد  رـضاح  یتلم  نامیا . اب 

هداد ناشن  مھ  بالقنا  ی  هنحص نآ ، زا  لبق  داد . ناشن  ار  نیا  مھ  گنج  ی  هنحص دوب . دھاوخ  هنوگ  نیمھ اش هللا  نا  مھ  هدنیآ  رد  تسا ، هدوب  هنوگ  نیا هتشذگ  رد  دنک . یم

. دوش یم رضاح  ناجیھ  روش و  تیمیمص و  تقادص ، اب  تلم ، نیا  تسا ، مزال  مدرم  روضح  هک  اجرھ  رد  هک  داد  ناشن  ریخا  یاھلاس  نیا  رد  مھ  یگدنزاس  ی  هصرع دوب .

تلود  / ٠٢/٠۶/١٣٧۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

مزال قیفوت  وا ، اب  هژیو  طابترا  ادخ و  هب  لکوت  اکتا و  نودب  امـش  یمالـسا ، ماظن  رد  یلومعم  یمـسر و  تاطابترا  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  مھاوخیم  هک  یرخآ  فرح 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 11 
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. دروآ دیھاوخن  تسد  هب  ار 

)...(

دمحلا دنک . کمک  امـش  هب  لحارم  همھ  رد  دنوادخ  دیـشاب و  راگدرورپ  تایانع  لومـشم  لاح  همھ  رد  دنک و  تیانع  قیفوت  امـش  هب  لاعتم  دنوادخ  هللااشنا  هک  میراودـیما 

راک دنتـسناوت  تلوھـس  هب  ناشیا  هللادـمحب  هک  نیمھ  تسھ . مھ  زیزع  مرتحم و  روھمجسیئر  تلود و  نیا  لاح  لماش  یھلا  تایانع  هللااشنا  هک  دـنکیم  ساـسحا  مدآ 

، داد یار  تحار  مھ  سلجم  دـنربب و  سلجم  هب  تـحار  دـنبایب و  دـننک ، راـک  ناـشیا  اـب  دـنناوتب  هـک  ار  ناـشدوخ  هقـالع  دروـم  هاوـخلد و  یارزو  دـنھد و  ماـجنا  ار  ارزو  باـختنا 

ادخ (. ١ «) هل هللاناـک  ناـک   نم  و  « ؛ دوـب دـھاوخ  روـط  نیمھ  زین  نیا  زا  دـعب  هللااـشنا  دربـب و  شیپ  ار  اـھراک  هک  هدوـمرف  هدارا  لاـعتم  یادـخ  هک  تـسا  نـیا  هدـنھدناشن 

. دوب دھاوخ  امش  اب  هللااشنا 

هعمجزامن  / ١٠/١٢/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. نک لزان  یمالسا  تما  رب  ناریا و  تلم  رب  ار  دوخ  ترصن  رادب . مکحتسم  تباث و  تدوخ  هار  رد  ار  ام  یاھمدق  رادب . تباث  نامیا  نید و  رب  ار  ام  یاھلد  اراگدرورپ !

نارھت  / ١١/١١/١٣٧۶ هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

(٧ «.) هرصنی نم  نرصنیلو هللا  (، » ۶ «) مکرصنی اورصنت هللا  نا  . » دنکیم یرای  ار  امش  لاعتم  یادخ  دیدرک ، یرای  ار  ادخ  رگا  هک  تسا  هدش  هداد  حیرص  یهدعو  اج  دنچ  نآرق ، رد 

یرای ار  وا  هک  یـسک  لاعتم ، یادخ  اعطق  اقیقد ، ینعی  نرـصنیل هللا ؛»  » اعطق دیکات ، اب  حیرـص و  دھاوخیم ؟ هچ  لاعتم ، یادخ  زا  ناسنا  رتحیرـص ! نیا  زا  رگید  یزیچ  نآرق ، رد 

. دنکیم یرای  دنک ،

هار نیا  رد  هک  مدرم  هب  دنک  کمک  و  دیازفیب ، هار  نآ  ناورھر  دادعت  رب  دنک ، یراومھ  هار  ار  ادخ  هار  هک  دشاب  نیا  لابند  هب  ناسنا  هکنیا  ینعی  ادخ  یرای  هچ ؟ ینعی  ادـخ  یرای 

. تسا هدرک  یرای  مھ  الاح  ات  درک ؛ دھاوخ  یرای  مھ  ادخ  رگید . تسادخ  یرای  نیا ، دننک . تکرح 

یـسرتسد یربخ  عباـنم  هب  امـش  هک  سوسفا  دـشاب . تسھ  هک  روطنیا  روشک ، عضو  دوب  نکمم  دوبن ، بوخ  یاـھتین  نیا  اھـصالخا و  نیا  هچناـنچ  هک  دـینکن  لاـیخ  اـمش 

نایرج رد  ام  نکیل  دینامیم -  ناتیاھراک  زا  ینعی  دیـشاب ؛ ایند  نوگانوگ  رابخا  ضرعم  رد  ردقنیا  امـش  هک  درادن  مھ  یموزل  دـیاش  دـنکیمن -  باجیا  اعقاو  مھ  ناتتقو  دـیرادن ؛

! تسا هدننک  تحاران  هدننک و  نارگن  ردقچ  اتقیقح  دنمتردق ، نانمشد  یارب  ناریا  ینونک  عضو  هک  دینادب  رگا  میتسھ .

نارھت  / ١١/١١/١٣٧۶ هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، تسا مھم  یلیخ  نیا  دـننکیم . ساسحا  رتمک  دارفا ، یھاگ  میتسھ ، ایاضق  رد  ام  درک . دـھاوخ  ساسحا  ار  شتیمھا  تمظع و  دـنک ، هاگن  رود  زا  ار  اھنیا  یـسک  رگا  اـعقاو 

هار و نیا  زا  تلم و  نیا  زا  هک  تسا  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یھلا  یهدارا  تشاد . دھاوخ  همادا  اھالاح  الاح  هللااشنا  کمک ، نیا  دنکیم و  کمک  ام  هب  لاعتم  یادـخ  تسادـخ ؛ راک 

راک ادخ  یارب  صالخا  اب  هک  دنتـسھ  یھجوت  لباق  دایز و  یهدع  هار ، نیا  رد  یریگتھج و  نیا  رد  هناتخبـشوخ  هک  تسا  نیا  مھ  نآ  تلع  دنک ؛ عافد  تیامح و  اھفدـھ ، نیا  زا 

افو شدوخ  دـھع  هب  تسا ، هدرک  دـھع  تسا ؛ نیدـھاعلا » یفوا   » و نیلئاقلا » قدـصا   » لاعتم یادـخ  تسا . هدرک  هدـعو  مھ  لاعتم  یادـخ  دـنھدیم . یرای  ار  ادـخ  دـننکیم و 

. دھدیم ترصن  ام  هب  دنکیم و 

نارھت  / ١١/١١/١٣٧۶ هاگشناد  ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

(٢ «.) هرصنی نم  نرصنیلو هللا  (، » ١ «) مکرصنی اورصنت هللا  نا  . » دنکیم یرای  ار  امش  لاعتم  یادخ  دیدرک ، یرای  ار  ادخ  رگا  هک  تسا  هدش  هداد  حیرص  یهدعو  اج  دنچ  نآرق ، رد 

یرای ار  وا  هک  یـسک  لاعتم ، یادخ  اعطق  اقیقد ، ینعی  نرـصنیل هللا ؛»  » اعطق دیکات ، اب  حیرـص و  دھاوخیم ؟ هچ  لاعتم ، یادخ  زا  ناسنا  رتحیرـص ! نیا  زا  رگید  یزیچ  نآرق ، رد 

. دنکیم یرای  دنک ،

هار نیا  رد  هک  مدرم  هب  دنک  کمک  و  دیازفیب ، هار  نآ  ناورھر  دادعت  رب  دنک ، یراومھ  هار  ار  ادخ  هار  هک  دشاب  نیا  لابند  هب  ناسنا  هکنیا  ینعی  ادخ  یرای  هچ ؟ ینعی  ادـخ  یرای 

. تسا هدرک  یرای  مھ  الاح  ات  درک ؛ دھاوخ  یرای  مھ  ادخ  رگید . تسادخ  یرای  نیا ، دننک . تکرح 

(ع)  / ١١/١۴/١٣٧۶ تیبلھا یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیطایـش تساوـخ  لـباقم  رد  دزادرپ و  یم هزراـبم  هب  نیطایـش  اـب  دـنک و  یم تکرح  دوـخ  یناروـن  هار  همادا  یپ  رد  دوـخ و  تیلوئـسم  فـیلکت و  لاـبند  هب  طـقف  ناریا  تـلم 

دراد و ار  گرزب  هزرابم  نیا  ناریا  تلم  زورما  دوشن . اھ  نآ لیمحت  تساوخ و  میلـست  ناسنا  هک  تسا  نیا  رابکتـسا  نیطایـش  اب  رابکتـسا و  اب  هزراـبم  نیرتگرزب  دتـسیا . یم

توق و اـب  ار  هار  ناـمھ  مھ  زورما  دیـسر ؛ تزع  هب  دـمحب هللا  دوـمن و  تکرح  تفر و  شیپ  هار  نیا  زا  ناریا  تلم  درک و  زاـب  ناـملباقم  رد  اـم  راوـگرزب  ماـما  هک  تسا  یھار  نیا 

همادا ار  هار  نیا  هک  دناد  یم نیا  رد  ار  دوخ  یزارفارس  ناریا  تلم  اما  دندش ؛ ادف  هار  نیا  رد  مھ  یزیزع  یمارگ و  یاھ  ناج میداد ، مھ  یگرزب  یادھش  دھد . یم همادا  تدش 

. دننک یم تدھاجم  تکرح و  دنور و  یم شیپ  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یناسک  اب  یھلا  هدعو  هب  انب  مھ  ترصن  یزوریپ و  داد و  دھاوخ  مھ  همادا  اش هللا  نا  دھد و 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/٠٢/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

زا ار  ام  اراگدرورپ ! هدب ، رارق  یمالـسا  ی  هعماج ار ، ام  ی  هعماج اراگدرورپ ! رادـب . مدـق  تباث نآرق  مالـسا و  هار  رد  ار  ام  میھد ، یم مسق  ار  وت  دـمحم  لآ  دـمحم و  هب  اراگدرورپ !

لآ دـمحم و  هب  اراگدرورپ ! نادرگ . بوکنم  لوذـخم و  ار  مالـسا  نانمـشد  امرف . تیانع  لماک  ترـصن  ملاع  یاج  همھ  رد  نیملـسم  مالـسا و  هب  اراـگدرورپ ! نکم . ادـج  مالـسا 

، دننک یم یعـس  هک  یناسک  اراگدرورپ ! شخبب . رارقتـسا  ام  نایم  رد  ار  لماک  لدع  راگدرورپ و  یارب  تیدوبع  هفطاع ، تبحم و  یردارب ، دنویپ  یمالـسا ، یاھـشزرا  دـمحم ،

رصع یلو سدقم  بلق  دمحم ، لآ  دمحم و  هب  اراگدرورپ ! نک . رود  تدوخ  تمحر  زا  ار  اھ  نآ دننک ، رود  مالـسا  زا  ار  ام  ی  هعماج هکنیا  یارب  دننک ، یم شـشوک  هک  ینانمـشد 

یادھـش اراگدرورپ ! هدـب . رارق  راوگرزب  نآ  راصنا  نارای و  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! نادرگ . باجتـسم  ام  تلم  قح  رد  ار  راوگرزب  نآ  یاعد  اراگدرورپ ! نک . دونـشخ  ام  زا  ار  هادـف  اـنحاورا 

. هدب رارق  دوخ  فطل  تمحر و  لومشم  ار  هیلع  ناوضر هللا  نادیھش  ماما  ام ، زیزع  نازابناج  ام ، زیزع 

یگدنزاس  / ١٣٧٧/٠٧/١۵ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهمھ رد  دنوادخ  ( ١ «.) نیدھیـس یبر  یعم  نا  : » دـنکیم تیادـھ  ار  تلم  نیا  تسا و  تلم  نیا  رـس  تشپ  یھلا  لازیال  تردـق  تسد  هک  منیبیم  ینـشور  هب  نم  هتبلا 

نیا مھ  زاب  دـش . دـھاوخ  روطنیمھ  مھ  زاب  تسا . هدـمآ  تلم  نیا  کـمک  هب  یھلا  لـضف  فطل و  ساـسح ، طاـقن  رد  تسا ؛ هدرک  تیادـھ  تسرد  هار  هب  ار  تلم  نیا  دراوم ،

ناھد هب  یمکحم  تشم  دوخ ، یاھیریگمیمـصت  اب  تسناوت  دـھاوخ  رگید  یاھهبرجت  یهمھ  رد  و  یربھر ] ناگربخ  سلجم  تاـباختنا  ] هبرجت نیا  رد  راـگدرورپ ، لـضف  هب  تلم 

. دنک زارفارس  دونشخ و  ار  راوگرزب  ماما  رھطم  حور  یضار و  لاحشوخ و  دوخ  زا  ار  نامز  ماما  سدقم  بلق  هللااشنا  دنزب و  نمشد 

هعمج  / ١٣٧٧/٠٨/٠٨ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. نک انشآ  تدوخ  اب  ار  ام  یاھلد  نک ؛ بوکنم  ار  مالسا  نانمشد  هدب ؛ ترصن  ار  نیملسم  مالسا و  دمحم ، لآ  دمحم و  هب  اراگدرورپ !

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 12 
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نآرق  / ١٣٧٧/٠٩/٠١ تاقباسم  یهیماتتخا  مسارم  رد  تانایب 

ثیح ال نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی  قتی هللا  نم  و  : » دنکیم زاب  ار  اھرد  ادخ  دنکیم ، تیادھ  ادـخ  دـنکیم ، کمک  ادـخ  دـیرادیمرب ، ادـخ  هار  رد  هک  مدـق  کی  نم ! نازیزع 

هار دـیورب ، هک  ادـخ  فرط  هب  هفاسملا ؛» بیرق  کیلا  لـحارلا  نا  و  : » میناوخیم مالـسلاهیلع  نیدجاسلادیـس  یاـعد  رد  («. ١) هبـسح وـھف  یلع هللا  لـکوتی  نم  بستحی و 

(. ٢ «) کقلخ نع  بجتحت  کنا ال  و  . » تسا کیدزن 

ناگربخ  / ١٣٧٧/١٢/٠٣ سلجم  موس  یهرود  سالجا  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

رد یمالـسا  یاھرایعم  هک  یناکرا  نایم  رد  تردق  یهنالداع  یقطنم و  حیحـص و  عیزوت  اب  تسا ، ام  عماج  یقرتم و  یـساسا  نوناق  هک  یمالـسا  یروھمج  یلـصا  روشنم 

یاھماظن هدروآ و  نادیم  هب  یسایس  یهفسلف  رد  ار  نخس  نیرتهزات  روشک ، نالوئـسم  اب  مدرم  نایم  یفطاع  ینید و  یدنویپ  داجیا  اب  و  هدش ، هتفرگ  راک  هب  اھنآ  لیکـشت 

لفاغ ناربخیب  تسا . هداد  رارق  خساپیب  یاھلاوس  ربارب  رد  ار  ناھاشداپ  عورـشمان  لوقعمان و  تثارو  ای  ناراد ، یناپمک  مارح  یاھهیامرـس  ای  نارگاتدوک ، حالـس  هب  یکتم 

یھلا و تردق  تسد  یهناوتـشپ  زا  ماظن  نیا  عیفر  ناکرا  هک  دننادب  دیاب  دـننکیم ، فیـصوت  نانمـشد  هاوخلد  قبط  ار  یمدرم  یھلا و  ماظن  نیا  هک  ینئاخ  ناگدرپسرـس  ای 

عقاو یھلا  یهوق  لوح و  هب  هدـنیآ  یاھزور  رد  نآ  نیمتـسیب  هک  هتـشذگ  لاـس  تسیب  لوط  رد  ددـعتم  تاـباختنا  رد  مدرم  روضح  تسا . رادروخرب  یمدرم  هنامیمـص  تیاـمح 

رد ماکان  نارگمتـس  هک  یعناوم  یهمھ  زا  مولظم  ردـتقم و  یروھمج  نیا  روبع  تسا و  هداتفا  زاین  یلم  تدـھاجم  هب  هک  یئاـھهصرع  یهمھ  رد  ناـنآ  روضح  دـش و  دـھاوخ 

یدوجوم یهمھ  زا  ادخ  نید  تیمکاح  یارب  هک  تسا  یمدرم  زا  ماظن و  نیا  زا  الع  لج و  تیدحا  سدقا  تاذ  یهدارا  یھلا و  دییات  رب  یحـضاو  لیلد  دندوب ، هداھن  شھار  رس 

 . هللااشنا دوب  دھاوخ  تیامح  دییات و  نیمھ  تسھ  نآرق  مالسا و  هب  کسمت  ات  دناهتشاذگ و  هیام  شیوخ 

نینموم متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحت و  اونھت و ال  و ال 

هللاهمحر مکیلع و  مالسلاو 

بالقنا  / ١٣٧٧/١٢/١۵ یسانشبیسآ  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

شنیرفآ یاھتنس  شدوخ و  تردق  ملع و  تاناکما و  مامت  مھ  ادخ  دنک ، راک  ادخ  یارب  سک  رھ  ( ١ «،) هل ناک هللا  ناک   نم  « ؛ درک دھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هللااشنا 

نودب دـننک ، ترـصن  ار  وا  هک  ار  یناسک  ادـخ  امتح  دـیکات -  ن »  » مسق و ل »  - » تسا یبیجع  یهلمج  نیا  (٢ ( ؛» هرـصنی نم  نرـصنیلو هللا  . » داد دھاوخ  رارق  وا  تمدخ  رد  ار 

. درک دھاوخ  ترصن  کش 

بالقنا  / ١٣٧٧/١٢/١۵ یسانشبیسآ  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نرـصنیل هللا و  . » داد دھاوخ  رارق  وا  تمدخ  رد  ار  شنیرفآ  یاھتنـس  شدوخ و  تردـق  ملع و  تاناکما و  مامت  مھ  ادـخ  دـنک ، راک  ادـخ  یارب  سکرھ  هل ،» ناک هللا  ناک   نم  »

. درک دھاوخ  ترصن  کش  نودب  دننک ، ترصن  ار  وا  هک  ار  یناسک  ادخ  امتح  دیکات  ن »  » مسق و ل »  » تسا یبیجع  ی  هلمج نیا  هرصنی ؛» نم 

جح  / ١٣٧٧/١٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا   ) یدمحم بان  مالـسا  هک  ینـشور  هار  رد  ماکحتـسا  تردق و  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دننادب  ناھج  یاج  همھ  رد  ام  ناملـسم  ناردارب 

ی همھ لحار  میظع  ینیمخ  ماما  طخ  ی  همادا رد  شدیـشر  نموم و  مدرم  ی  هملک تدحو  روشک و  نالوئـسم  یگچراپکی  اب  زارفارـس  ناریا  دور و  یم شیپ  هب  هدرک ، میـسرت 

رد هک  روط  نامھ و  دش ، دھاوخ  رت  کیدزن دوخ  گرزب  یاھفدھ  هب  زور  هب  زور  هدراذگ و  رس  تشپ  ار  نمشد  یتاغیلبت  یاھاغوغ  یتینما و  یـسایس و  یداصتقا و  یاھ  هئطوت

اـش نا  تخاس  دـھاوخ  شیوخ  لاح  لماش  ار  یھلا  تمحر  ترـصن و  دوخ ، حـلاص  لمع  نامیا و  اب  مھزاب  هتخاس  ماکان  ار  نمـشد  یھلا ، ترـصن  اب  اھراب  لاـس  تسیب  نیا 

هللا.

سلجم  / ١٣٧٨/٠٣/١٠ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

، یعرـش مکح  عوضوم و  ندیمھف  یارب  دیاب  هتبلا  دیروجام . لاعتم  یادخ  شیپ  دیدرک ، لمع  نآ  هب  دوب ، امـش  یعرـش  فیلکت  هک  هچرھ  تسیچ ؛ ناتیعرـش  فیلکت  دینیبب 

؛ دیراد رجا  امش  لاحنیعرد  دیدرک ، هابتـشا  دیدرک و  شالت  یعرـش  فیلکت  یادا  یارب  امـش  رگا  اما  تسین -  یکـش  نیا  رد  دیامن -  شالت  دنک و  زاب  ار  شیاھمـشچ  ناسنا 

وا و تھج  رد  وا ، یارب  ار  دوخ  میظع  تردق  نیا  یهمھ  مھ  ادخ  دنک ، راک  ادـخ  یارب  سکرھ  ١ ؛) «) هل ناک هللا  ناک   نم  « !؟ تسادخ اب  یدب  یهلماعم  نیا  تسا !؟ دـب  نیا 

یھارمگ رد  دراذگیمن  دیدرک ، شالت  وا  یارب  امـش  یتقو  دـنکیم . مھ  تیادـھ  ٢ ؛) «) انلبـس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو  : » تسا هدومرف  داد . دـھاوخ  رارق  وا  تمدـخ  رد 

. دنکیم مھ  تیادھ  دینامب ؛

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. نک لزان  تلم  نیا  رب  ار  تدوخ  ترصن  ریگنزاب ؛ تلم  نیا  زا  ار  تدوخ  فطل  تمحر و  دمحم ، لآ  دمحم و  هب  اراگدرورپ ! 

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

فرط کی  زا  امش  یورین  تسا . یمیظع  یورین  امش ، یورین  دینک . فرطرب  ار  اھنآ  دیناوتیم  امش  تسھ و  یتالکـشم  مھ  نالا  دوب . یناوارف  تالکـشم  یگدنزاس  هرود  رد 

بـستحمریغ یاھکمک  تیامح و  لضفت و  فطل و  انیقی  مینک ، راک  هفیظو  ماجنا  ناونع  هب  اتقیقح  میـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  ام  رگا  تسادخ . هب  دامتعا  لکوت و  یورین 

؛ میاهدرکن ار  شباسح  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 

نالف ار ، یناھج  شیاـشگ  نـالف  ـالثم  هک  میدوب  اـم  نیا  هک  دـننک  لاـیخ  رود  ارود  اھیـضعب  یھاـگ  تسا  نکمم  ـالاح  مینادیم ؛ هک  اـم  میاهدیـشکن . ار  شتمحز  امـش  نم و 

ثیح ال نم   » یاـھکمک نیا  دـیاب  دوـب . یھلا  کـمک  نیا  هک  مینادیم  مینیـشنیم ، مھ  رود  هک  ناـمدوخ  اـم  میداد . ماـجنا  ار  یلم  شیاـشگ  نـالف  ار و  یاهقطنم  شیاـشگ 

یادـخ هک  یقدـص  نآ  دـنکیم . هدـھاشم  ناراکردـناتسد  رد  لاعتم  یادـخ  هللادـمحب  هک  تسا  ینامیا  لکوت و  هیاـم  ناـمھ  رثا  رب  نیا  مینک . رواـب  ار  راـگدرورپ  ( ١ «) بستحی

درک . دھاوخ  کمک  وا  هب  دیسر و  دھاوخ  تلم  نآ  هعومجم و  نآ  داد  هب  یلیخ  دنک ، هظحالم  هدننک  لمع  هعومجم  کی  رد  رازگتمدخ و  هعومجم  کی  رد  تلم و  کی  رد  لاعتم 

؛) ٢ «) ضرالا امـسلا و  نم  تاکرب  مھیلع  انحتفل  اوقتا  اونما و  یرقلا  لھا  نا  ولو  . » تسا یھلا  هدعو  هب  دامتعا  هار  ادخ و  هب  لکوت  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 

هب دامتعا  یکی  تسادخ ؛ هب  لکوت  یکی  امـش ، یونعم  هریخذ  دنراد . رارق  مدرم  مھ  فرط  کی  تسا ؛ هیـضق  فرط  کی  نیا  دروآیم . دوجو  هب  ناوارف  یاھـشیاشگ  دـنکیم و 

نیا زا  ماظن  نالووسم  فرط  زا  اجرھ  هک  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  نادردق  دنمهقالع و  مالـسا و  هب  دنمهقالع  نالووسم و  هب  دنمهقالع  راکادف و  قداص و  نموم و  مدرم  نیا 

. دندرک مامت  ام  رب  ار  تجح  دنداد و  رارق  ام  رایتخا  رد  دوب  ناشرایتخا  رد  هچنآ  دش ، هتساوخ  یکمک  مدرم 

مشش  / ١٣٧٨/١١/٣٠ سلجم  تاباختنا  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

ی هناناج عافد  تخاس و  راکشآ  ار  هادف  انحاورا  هیقب هللا  ترضح  ی  هژیو تیانع  یھلا و  ترـصن  تایآ  رگید  رابکی  یار ، یاھقودنـص  یاپ  رد  ناریا  تلم  ی  هناھاگآ روشرپ و  روضح 

« يھلا ترصن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اب یناـھج  نارظاـن  ی  همھ دـش . لیدـبت  یلم  ی  هساـمح زور  هللا و  موـی هب  میظع  شیاـمن  نیا  اـب  نـمھب  مـھن  تـسیب و  داـھن . ناـیناھج  رظنم  رد  ار  یمالـسا  ماـظن  زا  مدرم 

رد تکرـش  یارب  دوـخ  ی  هنـالاعف روـضح  نیمکی  تـسیب و  یطاـشن  یمرگ و  هـچ  اـب  بـالقنا ، تشادـگرزب  نـشج  نـیمکی  تـسیب و  زا  سپ  ناریا  تـلم  هـک  دـندید  یتـفگش 

تسا و ناریا  ی  هدارااب گرزب و  تلم  تاباختنا ، نیا  ی  هدـنرب زوریپ و  نامگ  یب دیـشک . بالقنا  مالـسا و  زا  مدرم  یئادـج  مھوت  رب  نالطب  طخ  و  درک ، تبث  ار  روشک  تشونرس 

. تسین یزیچ  گرزب ، یزوریپ  نیا  ربارب  رد  اھدزمان  یحانج  یدرف و  یاھتیقفوم 

نارھت  / ١٣٧٩/٠١/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ی همھ رد  نانبل ، نیطسلف و  ناملسم  مدرم  ناملسم ، یاھتلم  دمحم ، لآ  دمحم و  هب  اراگدرورپ ! نک . اطع  ترصن  ار  ناناملـسم  مالـسا و  دمحم ، لآ  دمحم و  هب  اراگدرورپ !

. نادرگب زوریپ  شنمشد  رب  تسا ، نمشد  لباقم  رد  یناملسم  اجرھ  ملاع  طاقن 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. نک هاتوک  تلم  نیا  زا  ار  نانمشد  تسد  اراگدرورپ ! نک . اطع  ترصن  ار  عاجش  نموم و  تلم  نیا  اراگدرورپ ! امرف . اطع  ترصن  ار  نیملسم  مالسا و  اراگدرورپ !

١٣٧٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزای  مسارم  رد  تانایب 

تدوخ هار  نادھاجم  زا  نانموم ، زا  هک  یا  هدرک هدعو  وت  اونمآ .» نیذلا  نع  عفادی  نا هللا  : » یا هدومرف وت  درک . تدـھاجم  وت  هار  رد  دروآ و  نامیا  وت  هب  گرزب  تلم  نیا  اراگدرورپ !

تلم نیا  هب  نک و  عافد  شکانرطخ  نانمـشد  لباقم  رد  شزیمآراختفا ، دـصاقم  هار  رد  شگرزب ، نامرآ  هار  رد  گرزب ، تلم  نیا  زا  اراـگدرورپ ! درک . یھاوخ  عاـفد  نازاـب  کاـپ زا  و 

. رادب هدنز  هشیمھ  ام  لمع  لد و  نھذ و  رد  ار  ماما  راگدنام  یاھسرد  ماما ، دای  ماما ، هار  ماما ، مان  اراگدرورپ ! امرف . تیانع  یزوریپ  ترصن و 

نیطسلف  / ١٣٧٩/٠٣/١٩ یمالسا  داھج  تکرح  لک  ریبد  هللادبع  ناضمر  رتکد  کیربت  مایپ  هب  خساپ 

ناـناوج زورما  دـش . دـھاوخ  تقیقح  نیا  ربارب  رد  میلـست  هب  راـچان  دوز  اـی  رید  بصاـغ ، ی  هطلـس تسا و  نیطـسلف  تلم  هب  قـلعتم  نیطـسلف  هک  منک  یم دـیکات  رگید  راـب 

زورما هک  یتدـھاجم  نامیا و  دـیما و  اب  ار  هدـنیآ  دـنرپسب و  لد  وا  یعطق  ی  هدـعو یھلا و  ترـصن  هب  دـیاب  دـنا و  یخیرات گرزب و  یا  هفیظو لماح  نیطـسلف  زراـبم  ناملـسم و 

. ریدقل مھرصن  یلع  نا هللا  و  دننک . هیدھ  دوخ  روشک  تلم و  هب  دنزرو  یم

ماظن  / ١٣٧٩/٠٣/٣١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  ام ، دش . بیصن  تیقفوم ، یزوریپ و  یھلا و  ترصن  میدرک ، دروخرب  هناقداص  تسا ، هدرک  نیعم  نامیارب  مالسا  هک  یا  هفیظو مالسا و  قیاقح  مالـسا و  اب  ام  هک  اجرھ 

ار یگرزب  یزوریپ  دنتسناوت  نانبل  رد  نموم  ناناوج  هک  دینک  یم هدھاشم  رگا  میا . هدید ار  نیا  مالـسا  یایند  لئاسم  رد  مھ  میا ، هدرک هبرجت  ار  نیا  نامروشک  لخاد  لئاسم 

دروم نیا  رد  یمالـسا  مکح  هب  ندرک  لمع  مالـسا و  اب  ییانـشآ  ی  هیاس رد  مالـسا و  ی  هیاس رد  نیا  دنروایب ، ناغمرا  هب  برع  تلم  یمالـسا و  تما  یارب  ناشدوخ و  یارب 

. دوب

ناھج  / ٠٩/١٣٧٩/٠۶ ینید  ناربھر  یهرازھ  سالجا  هب  مایپ 

یھار نیا  تسا . اھ  نآ ربارب  رد  ناسنا ، تداعس  حالف و  ناروآ  مایپ نآ  نشور  هار  دنا ، هتـسشن ناربمایپ  یاج  رد  هک  دنریذپ  یم یھلا  نایدا  ناربھر  رگا  نانامھیم ! ناتـسود و 

«. هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  ، » دزاس یم ققحم  رسیم و  ار  یھلا  تیاضر  تیاھن  رد  و  دوخ ، ورھر  تیاضر  تجھب و  هک  تسا  یھار  لاح  نیعرد یلو  تسا ، عنامرپ  شالترپ و 

یتسینویھص  / ١٣٧٩/٠٧/١٣ رگلاغشا  میژر  ریخا  تایانج  یپ  رد  مایپ 

لبط هدـیدرگ و  رثا  یب رـشب  قوقح  نیغورد  نایعدـم  یادـص  زورما  تسا . شرتسگ  هب  ور  هضافتنا  یداھج و  یاھتکرح  زا  یـسایس  یونعم و  یدام و  یاـھتیامح  ریـس  زورما 

یراددوخ تایانج  نیا  ندرک  موکحم  زا  دـنناوت  یمن نانآ  زا  یرایـسب  هک  ییاج  ات  تسا  هدـیدرگ  المرب  ناـنآ  ی  هناروزم تیھاـم  هدـمآ و  رد  ادـص  هب  لیئارـسا  ناـیماح  یئاوسر 

. دننک

عاجـش تلم  یلو  تسویپ ، عوقو  هب  شزاس  ناگدننک  هرکاذم رب  تسینویھـص  نامکاح  عورـشمان  یاھ  هتـساوخ ضارغا و  لیمحت  فدـھ  اب  تشز  هیرک و  ی  هعجاف نیا  هچرگا 

هب یزور  یھلا  ترصن  یاھ  هدعو اب  اھتدھاجم  نیا  داد و  دھاوخ  رییغت  ار  نآ  راب  تلذ تشونرـس  تخاس و  دھاوخ  رت  گنت نانآ  رب  ار  هصرع  موکحم و  ار  اھوگتفگ  نیا  نیطـسلف 

. تشگ دھاوخ  زاب  نآ  یلصا  نابحاص  هب  هتفر  جارات  هب  یاھ  هیامرس دازآ و  هدش  فرصت یاھنیمزرس  تسشن و  دھاوخ  راب 

هتسویپ و عوقو  هب  نآ  یاھبنارگ  تایبرجت  هب  اکتا  اب  داھج و  بالقنا و  هار  ی  هدید شزومآ  هزات و  یاھلسن  ی  هلیسو هب  نیطـسلف و  مدرم  قحرب  تازرابم  همادا  رد  هسامح  نیا 

. دومیپ دھاوخ  ار  نآ  میمصت  مزع و  اب  هتفایرد و  یزوریپ  یارب  ار  حیحص  هار  زورما ، لسن  هک  تسا  نآ  ی  هدنھد ناشن

ناناملسم و رتشیب  لابقتسا  اب  زور  رھ  امش  تضھن  هک  مھد  یم تراشب  متسرف و  یم دورد  هضافتنا  هار  ناوریپ  نارگداھج و  هژیو  هب  نیطـسلف  مولظم  تلم  ی  همھ هب  نم 

اش هللا. نا  دناشن  دھاوخ  دوخ  یاج  رس  رب  ار  نارگلاغشا  دش و  دھاوخ  هجاوم  نویبالقنا 

دھاوخ ناـتھار  هقردـب  ار  دوخ  نیتـسار  نادـنزرف  ریخ  یاـعد  داد و  دـھاوخ  همادا  سدـقم  تکرح  نیا  زا  دوخ  دـییات  تیاـمح و  هب  راـختفااب  ناـنچ  مھ ناریا  یمالـسا  یروھمج 

. تخاس

مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا 

یتسینویھص  / ١٣٧٩/٠٧/١٣ رگلاغشا  میژر  ریخا  تایانج  یپ  رد  مایپ 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

راتـشک یـصقالادجسم و  رھطم  کاـپ و  طـیحم  نتخاـس  هدولآ  تاسدـقم و  میرح  هب  زواـجت  اـب  ار  دوخ  یـشنمدد  تواـسق و  رگید  راـب  نیطـسلف ، رگلاغـشا  راـکتیانج و  میژر 

هنایشحو یاھهنحص  و  دناسر ; تداھش  هب  تسب و  هلولگ  هب  وا  ناتسد  یور  رب  ردپ  شوغآ  رد  ار  لاسدرخ  دنزرف  دیشک و  نوخ  کاخ و  هب  ار  نارازگزامن  درک . زاغآ  ناناملسم 

دنور شوماـخ و  ار  ریذپانیگتـسخ  هناـبلطقح و  تازراـبم  شخبیدازآ و  داـھج  یاھهلعـش  دـناوتب  هک  ماـخ  عـمط  نیا  اـب  دوـمن ; رارکت  رگید  راـبکی  ار  هلاـسهاجنپ  رابترارـش  و 

. دیامن لیمحت  شیپ  زا  شیب  ناراکشزاس  رب  ار  دوخ  عامطا  ضارغا و  راومھ و  ار  رابتفخ  یاھشزاس 

. دش دھاوخ  بآ  رب  شقن  وا  یناطیش  ماھوا  موش و  یاھهشقن  تسب و  دھاوخن  یفرط  کانلوھ  تایانج  نیا  زا  هتشذگ  نوچمھ  زین ، راب  نیا  اما 

یاج یاج  رد  ییوجشناد  یمدرم و  تارھاظت  هتفرگارف و  ار  نازرابم  ناناملسم و  نیطسلف ، مدرم  ضارتعا ، ناشورخ  جاوما  هنازوت ، هنیک  یرشب و  دض  ترارش  نیا  لابند  هب 

. تسا هدش  رتورھررپ  داھج  هار  هتفای و  یاهزات  ناج  هضافتنا  هداتفا و  هار  هب  یمالسا  یاھروشک 

داھج هار  هک  دننکیم  تساوخرد  یمالسا  یاھروشک  نیلوئسم  زا  هنابلطقح  یاھراعش  ندادرس  نمض  روشرپ  هدرتسگ و  تارھاظت  رد  رادیب  رایشوھ و  ناناملـسم  زورما 

« يھلا ترصن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هب ناینیطـسلف  ات  دـننک  نوریب  هدـش  بصغ  یاھنیمزرـس  زا  ار  نارگلاغـشا  هدومن و  لمع  لح  هار  اھنت  ناونع  هب  مھم  هفیظو  نیا  هب  ناناملـسم  دـنھد  هزاـجا  دـنیاشگب و  ار 

. دندرگرب دوخ  یاھهناخ  نیمزرس و 

. دوشیم رتنشور  ناگمھ  رب  نآ  ندوب  هجیتنیب  زور  رھ  هدیدرگ و  رتقنورمک  یراکشزاس  هار  هدش و  رترادهنماد  رگلاغشا  نامکاح  تیموکحم  جوم  زورما 

. تسا شرتسگ  هب  ور  هضافتنا  یداھج و  یاھتکرح  زا  یسایس  یونعم و  یدام و  یاھتیامح  ریس  زورما 

یرایسب هک  ییاج  ات  تسا  هدیدرگ  الم  رب  نانآ  هنارودزم  تیھام  هدمآرد و  ادص  هب  لیئارسا  نایماح  ییاوسر  لبط  هدیدرگ و  رثایب  رشب  قوقح  نیغورد  نایعدم  یادص  زورما 

. دننک یراددوخ  تایانج  نیا  ندرک  موکحم  زا  دنناوتیمن  نانآ  زا 

عاجـش تلم  یلو  تسویپ  عوقو  هب  شزاس  ناگدـننک  هرکاذـم  رب  تسینویھـص  نامکاح  عورـشم  ان  یاھهتـساوخ  ضارغا و  لیمحت  فدـھ  اب  تشز  هیرک و  هعجاف  نیا  هچ  رگا 

یزور یھلا  ترـصن  یاھهدعو  اب  اھتدھاجم  نیا  داد و  دھاوخ  رییغت  ار  نآ  رابتلذ  تشونرـس  تخاس و  دھاوخ  رتگنت  نانآ  رب  ار  هصرع  موکحم و  ار  اھوگوتفگ  نیا  نیطـسلف 

. تشگ دھاوخ  زاب  نآ  یلصا  نابحاص  هب  هتفر  جارات  هب  یاھهیامرس  دازآ و  هدش  فرصت  یاھنیمزرس  تسشن و  دھاوخ  راب  هب 

هتـسویپ و عوقو  هب  نآ  یاھبنارگ  تایبرجت  هب  اکتا  اب  داھج و  بالقنا و  هار  هدـید  شزومآ  هزات و  یاھلـسن  هلیـسو  هب  نیطـسلف و  مدرم  قح  رب  تازراـبم  همادا  رد  هساـمح  نیا 

. دومیپ دھاوخ  ار  نآ  میمصت  مزع و  اب  هتفایرد و  یزوریپ  یارب  ار  حیحص  هار  زورما ، لسن  هک  تسنآ  هدنھدناشن 

ناناملـسم و رتشیب  لابقتـسا  اب  زور  رھ  امـش  تضھن  هک  مھدیم  تراـشب  متـسرفیم و  دورد  هضاـفتنا  هار  ناوریپ  نارگداـھج و  هژیوب  نیطـسلف  مولظم  تلم  همھ  هب  نم 

 . هللااشنا دناشن  دھاوخ  دوخ  یاج  رس  رب  ار  نارگلاغشا  دش و  دھاوخ  هجاوم  نویبالقنا 

دھاوخ ناتھار  هقردـب  ار  دوخ  نیتسار  نادـنزرف  ریخ  یاـعد  داد و  دـھاوخ  همادا  سدـقم  تکرح  نیا  زا  دوخ  دـییات  تیاـمح و  هب  راـختفا  اـب  ناـنچمھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج 

. تخاس

(١) مکمادقا تبثی  مکرصی و  اورصنت هللا  نا 

یاهنماخ ینیسح  یلع  دیس 

بجر ١۴٢١ مشش 

١٣/٧/٧٩

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

اھنآ تسا . مکحتـسم  یمالـسا  ماظن  هتبلا  تسا . هجاوم  یناھج  تردق  زکارم  ینمـشد  نیک و  دـقح و  اب  یناھج  یهنحـص  رد  یمالـسا  ماظن  هک  تسا  نیا  تقیقح  زورما 

. درادیم هگن  مکحتـسم  ار  نآ  دشاب ، یماظن  رھ  رد  هک  تسھ  ماظن  نیا  رد  ییاھزیچ  دندرکیمن . لمات  هظحل  کی  دنتـسناوتیم  رگا  دـننک . دراو  یراک  یهبرـض  دنتـسناوتن 

. دـناهتخودن هسیک  ناشدوخ  یارب  ماظن  نیا  نالووسم  تسا . مدرم  یاھنامیا  مدرم و  فطاوع  زا  هتـساخرب  ماظن ، نیا  تسا . ینامیا  ماـظن ، نیا  تسا . یمدرم  ماـظن ، نیا 

نیمھ عباـت  یھلا  ترــصن  یھلا و  فـطل  تـسین . یمک  زیچ  اـھنیا  دـننکیم . شـالت  تدـھاجم و  دـناهدش و  نادـیم  نـیا  دراو  بوـخ  یاـھتین  اـب  ماـظن  نـیا  دــشرا  نارازگراـک 

یادـخ دـننکیم ، صلاخ  ادـخ  یارب  ار  ناشدوخ  تین  هعومجم  نآ  رد  نالووسم  دـنکیم ، لمحت  ار  اھیتخـس  ادـخ  هار  رد  دـنکیم ، یگداتـسیا  یتلم  هک  یتقو  تساھزیچ .

. دش رکنم  دوشیمن  ار  نیا  تسا . دایز  نمشد  یهزیگنا  الاو  دننک ؛ هھجاوم  هلباقم و  نآ  اب  دنناوتب  هک  تسین  ییاھزیچ  اھنیا  دنکیم . لزان  ار  دوخ  ترصن  لاعتم 

(ع)  / ١٣٧٩/٠٧/٢٩ یلع ماما  نارای  ىمزر  یگنھرف  یودرا  رد  رضاح  نایجیسب  عمج  رد  تانایب 

هزراـبم یگداتـسیا و  یهلیـسو  هب  زج  یتـلم  چـیھ  دـینادب  دـیھد . همادا  ار  ناتیگداتـسیا  دـیھد . همادا  ار  ناـتداھج  منکیم : ضرع  ینیطـسلف  نارھاوـخ  ناردارب و  هـب  نـم 

جک ندرگ  ندوب و  فیعض  رطاخ  هب  یتلم  چیھ  داد . دھاوخن  یزیچ  سامتلا  اب  نمشد  یتلم ، چیھ  هب  دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  لالقتـسا  دوخ و  تیوھ  دوخ و  فرـش  دناوتیمن 

نتشادهگن الاب  ار  رس  ندرک و  رپس  هنیس  یگداتسیا و  هدارا و  مزع و  رطاخ  هب  تسا ، هدیسر  ییاج  هب  ایند  رد  هک  یتلم  رھ  دسریمن . یزیچ  هب  نمـشد ، لباقم  رد  ندرک 

، تسا دقتعم  ادخ  یهدعو  هب  هک  یتلم  نآ  تسا ، دقتعم  نآرق  هب  هک  یتلم  نآ  تسا ، دقتعم  مالسا  هب  هک  یتلم  نآ  اما  دنرادن ؛ ار  ناوت  نیا  اھتلم  زا  یضعب  تسا . هدیـسر 

. دراد ار  ییاناوت  نیا  درک -  دھاوخ  یرای  ار  وا  دیکات  اب  ادخ  دنک ، یرای  ار  ادخ  نید  ادخ و  هکرھ  (« - ١) هرصنی نم  نرصنیل هللا   » تسا دقتعم  هک  یتلم  نآ 

(ع)  / ١٣٧٩/٠٧/٢٩ یلع ماما  نارای  ىمزر  یگنھرف  یودرا  رد  رضاح  نایجیسب  عمج  رد  تانایب 

هزراـبم یگداتـسیا و  ی  هلیـسو هب  زج  یتـلم  چـیھ  دـینادب  دـیھد . همادا  ار  ناتیگداتـسیا  دـیھد . همادا  ار  ناـتداھج  منک : یم ضرع  ینیطـسلف  نارھاوـخ  ناردارب و  هـب  نـم 

جک ندرگ  ندوب و  فیعض  رطاخ  هب  یتلم  چیھ  داد . دھاوخن  یزیچ  سامتلا  اب  نمشد  یتلم ، چیھ  هب  دروآ . تسد  هب  ار  دوخ  لالقتـسا  دوخ و  تیوھ  دوخ و  فرـش  دناوت  یمن

نتشاد هگن  الاب  ار  رس  ندرک و  رپس  هنیس  یگداتسیا و  هدارا و  مزع و  رطاخ  هب  تسا ، هدیسر  ییاج  هب  ایند  رد  هک  یتلم  رھ  دسر . یمن یزیچ  هب  نمشد ، لباقم  رد  ندرک 

، تسا دقتعم  ادخ  ی  هدعو هب  هک  یتلم  نآ  تسا ، دقتعم  نآرق  هب  هک  یتلم  نآ  تسا ، دقتعم  مالسا  هب  هک  یتلم  نآ  اما  دنرادن ؛ ار  ناوت  نیا  اھتلم  زا  یضعب  تسا . هدیـسر 

. دراد ار  ییاناوت  نیا  درک  دھاوخ  یرای  ار  وا  دیکات  اب  ادخ  دنک ، یرای  ار  ادخ  نید  ادخ و  هکرھ  هرصنی »  نم  نرصنیل هللا   » تسا دقتعم  هک  یتلم  نآ 

کارا  / ١٣٧٩/٠٨/٢۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

! اراگدرورپ نک . دنلبرـس  زارفارـس و  اھنادـیم  ی  همھ رد  ار  ام  زیزع  ناـناوج  ناریا و  تلم  میھد ، یم دـنگوس  میظع  هاـم  نیا  تمرح  ربماـیپ و  تمرح  نآرق و  هب  ار  وت  اراـگدرورپ !

رب ار  نیطـسلف  مولظم  ناملـسم و  تلم  هدب و  ترـصن  ایند  یاج  همھ  رد  ار  نیملـسم  مالـسا و  اراگدرورپ ! امرف . بوکنم  بوکرـس و  ار  شنانمـشد  نک و  یرای  ار  ناریا  تلم 

. نک رت  کیدزن رگیدکی  هب  زور  هب  زور  ار  تلم  داحآ  یاھلد  زین  ناناوج و  یاھلد  اراگدرورپ ! امرف . تیانع  لماک  ترصن  اھ  نآ ناھارمھ  اھتسینویھص و 

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

. دروآ دیھاوخ  تسد  هب  ار  یزوریپ  مھ  یھلا و  باوث  مھ  دـینک ، ربص  تمواقم و  رگا  مینکیم : ضرع  دنتـسھ ، هجاوم  تامحز  اب  اجنآ  رد  هک  نامینیطـسلف  زیزع  ناردارب  هب 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 15 
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ربص دیاب  اھتنم  تشاد ؛ دھاوخ  دوجو  یزوریپ  نیاربانب ، تسین . نیا  رد  یدیدرت  (١ ؛») هرصنی نم  نرـصنیلو هللا  « ؛ تسا هارمھ  ادخ  هار  رد  تکرح  اب  ربص و  اب  هشیمھ  یزوریپ 

. دنشاب هتشاد  لمحت  دننک و 

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

. دروآ دـیھاوخ  تسد  هب  ار  یزوریپ  مھ  یھلا و  باوث  مھ  دـینک ، ربص  تمواقم و  رگا  مینک : یم ضرع  دنتـسھ ، هجاوم  تامحز  اب  اجنآ  رد  هک  ناـم  ینیطـسلف زیزع  ناردارب  هب 

ربص دیاب  اھتنم  تشاد ؛ دـھاوخ  دوجو  یزوریپ  نیاربانب ، تسین . نیا  رد  یدـیدرت  هرـصنی ؛»  نم  نرـصنیل هللا  و  « ؛ تسا هارمھ  ادـخ  هار  رد  تکرح  اب  ربص و  اب  هشیمھ  یزوریپ 

نآ هب  هک  تساھتلود  اھتلم و  ی  همھ یعرـش  ی  هفیظو زورما  هک  مینک  یم ضرع  مھ  ناملـسم  یاھتلم  یمالـسا و  یاـھروشک  ی  همھ هب  دنـشاب . هتـشاد  لـمحت  دـننک و 

نا دسرب و  دوخ  یاج  هب  اھکمک  نیا  میراودـیما  هک  دوش  یم مھ  ییاھکمک  هتبلا  دـننکن . اھر  اھنت  نادـیم ، طسو  ار  اھ  نآ دـنناسرب و  کمک  مولظم  تلم  نآ  نموم و  تعامج 

ار نیطسلف  مدرم  تالکشم  نیملـسم و  مالـسا و  تالکـشم  هک  میھاوخ  یم لاعتم  دنوادخ  زا  دوش . عقاو  رثوم  دیفم و  نیطـسلف ، مدرم  مالآ  ندرک  مک  یارب  دناوتب  اش هللا 

. دنک فرطرب 

یمالسا  / ١٣٧٩/١٠/٠٧ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا یاھتلود  نالووسم  کت  کت  رب  دایرف ، نیا  باوج  نیملـسمللای ! هک  تسا  دـنلب  نیطـسلف  تلم  دایرف  زورما  تسام . یاھجنر  اھدرد و  مالآ و  نیطـسلف ، مدرم  مـالآ 

هک دنکیم  اضتقا  مھ  یسایس  لقع  هچرگا  تسا ؛ یسایس  تاظحالم  زا  رتالاب  نیا  میراد . هفیظو  ام  یهمھ  درک . دھاوخ  هذخاوم  ار  اھنآ  لاعتم  یادخ  تسا ؛ مزال  بجاو و 

یتح تسا . مالـسا  یاـیند  یهمھ  یارب  رطخ  نیا  دنتـسیاب . زواـجتم  بصاـغ و  مسینویھـص  لـباقم  رد  مھ  تسد  رد  تسد  تشپ و  هب  تشپ  مالـسا  یاـیند  یهمھ  زورما 

یهرجش یناطرس و  یهدغ  نیا  تسا . ناشررـض  هب  رتشیب  اھتـسینویھص  دوجو  تساھنآ ، عفن  هب  تسینویھـص  بصاغ  تلود  اب  ناشتاطابترا  دننکیم  لایخ  هک  ییاھتلود 

؛ دریگ تروص  دیاب  نیطـسلف  هب  کمک  تسا . یمالـسا  یاھتلود  اھروشک و  یهمھ  تیوھ  تیدوجوم و  هیلع  یدیدھت  زورما  تسا ، هدـش  هدـناجنگ  اجنآ  رد  هک  ( ١) یاهثیبخ

. تسا یھلا  تنس  نیا  ( ٢ (؛» هنوبحی مھبحی و  موقب  یتای هللا  فوسف  « ؛ درک دنھاوخ  ار  راک  نیا  هک  دش  دنھاوخ  ادیپ  یناسک  کشالب  مینکن ، ام  رگا  تسین . یاهراچ 

رادیب نیطـسلف  تلم  هک  زورما  اما  داتفا ؛ قافتا  هک  دوب  یزیچ  نامھ  شریدقت  تشونرـس و  دوب ، باوخ  نیطـسلف  تلم  هک  یزور  نآ  تسا . هدرک  مایق  نیطـسلف  تلم  زورما 

ناگدنب لاعتم  یادخ  مینکن ، ام  رگا  تسا . دـیدرت  لباق  ریغ  یزوریپ ، اما  دـشاب ؛ ینالوط  یداھج  داھج ، نیا  تسا  نکمم  تسا . یزوریپ  وا  ریدـقت  تشونرـس و  تسا ، هدـش 

. میھد ماجنا  ار  هفیظو  نیا  میناوتب  هک  میراودیما  تسام ؛ زورما  یهفیظو  نیا  درک . دھاوخ  راداو  راک  هب  ار  شرگید 

ید  / ١٣٧٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دننک و یم دیلقت  ار  امـش  یاھراک  اھراعـش و  اھفرح و  دننک و  یم هاگن  امـش  هب  اھ  نآ دیا . هتفرگ رارق  یناھج  میظع  تکرح  نیا  یلـصا  زکرم  روحم و  رد  ناریا  زیزع  تلم  امش 

رد دراد  دوجو  ناریا  تلم  رد  دمحب هللا  زورما  هک  ار  تلفغ  مدع  یرادیب و  دینک ؛ ظفح  ناتدوخ  رد  ار  مادقا  تردق  تعاجش و  دینک ؛ ظفح  ار  ادخ  هب  ناتدوخ  لکوت  دنریگ . یم دای 

، راگدرورپ لضف  هب  داتسرف و  دھاوخ  امـش  رب  ار  دوخ  ترـصن  لاعتم  یادخ  هک  دینادب  دینک . ظفح  ار  نالوئـسم  تلم و  نایم  ناتدوخ و  نایم  لاصتا  دنویپ و  دینک ؛ ظفح  ناتدوخ 

. دیلام دھاوخ  کاخ  هب  ار  رگتراغ  راک و  عمط زواجتم و  ینیب 

ناگربخ  / ١۵/١٣٨٠/٠۶ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک مینک -  ترـصن  ار  ادخ  ام  رگا  درک . دھاوخن  فلخت  وا  تسا . هارمھ  مسق  دـیکات و  اب  تسا و  تسار  یھلا  یهدـعو  ( ١ .) درک دھاوخ  ترـصن  ار  ام  هک  هداد  هدعو  لاعتم  یادخ 

. درک دھاوخ  تیامح  ترصن و  لاعتم  یادخ  کش  نودب  میوش ، دراو  میشاب و  هتشادن  مزالریغ  تاظحالم  میشاب ؛ یتسیابردوریب  یدج و  میراد -  مزع  راک  نیا  رب  ام  یهمھ 

. تسا هدامآ  مھ  هنیمز  نشور و  رایسب  هدنیآ  راگدرورپ ، لضف  هب 

ناگربخ  / ١۵/١٣٨٠/٠۶ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک مینک - ترـصن  ار  ادـخ  ام  رگا  درک . دـھاوخن  فلخت  وا  تسا . هارمھ  مسق  دـیکات و  اب  تسا و  تسار  یھلا  ی  هدـعو درک . دـھاوخ  ترـصن  ار  اـم  هک  هداد  هدـعو  لاـعتم  یادـخ 

. درک دھاوخ  تیامح  ترصن و  لاعتم  یادخ  کش  نودب  میوش ، دراو  میشاب و  هتشادن  مزال  ریغ  تاظحالم  میشاب ؛ یتسیابردور  یب یدج و  میراد - مزع  راک  نیا  رب  ام  ی  همھ

. تسا هدامآ  مھ  هنیمز  نشور و  رایسب  هدنیآ  راگدرورپ ، لضف  هب 

نیطسلف  / ١٣٨٠/١١/١١ هضافتنا  زا  تیامح  رد  مالسا  ناھج  یاھهناسر  یللملانیب  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

. مینیب یم نشور  ار  قافآ  ام  دھد . رارق  دوخ  ترـصن  فطل و  لومـشم  ار  اھ  نآ دنک و  لزان  مالـسا  یایند  رب  نیطـسلف و  تلم  رب  ار  دوخ  لضف  تاکرب و  لاعتم  یادخ  میراودیما 

رد هک  تسا  یزور  وا  ییاھن  ریقحت  تلذ و  مالـسا و  یایند  گرم  هک  میدـقتعم  اـم  مینک . یم ینیب  شیپ نیطـسلف  مالـسا و  یاـیند  یارب  ار  یبوخ  هدـنیآ  یگداتـسیا ، اـب  اـم 

. درواین شیپ  مالسا  یایند  یارب  زگرھ  ار  یتیعضو  نینچ  زور و  نینچ  دنوادخ  میراودیما  دوش . نآ  میلست  دنیشنب و  بقع  مسینویھص  رابکتسا و  یبلط  نوزف لباقم 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دـنریذپب و ار  نامھ  میھاوخیم  ام  هک  هچنآ  مینکیم  راداو  روز  اب  ار  ایند  میراد ؛ حالـس  میراد ، روز  دـنیوگیم  درک ! هرادا  روز  اب  دـیاب  ار  ایند  هک  تسا  نیا  اـکیرما  زورما  قطنم  ]

.[ درادن ناکما  یزیچ  نینچ  دوشیمن ، دنھابتشا ؛ رد  اما  دننک ؛ لمع 

یانبم کی  هب  قطنم و  کی  هب  ادبم و  کی  هب  هک  یتلم  رھ  تساھناسنا . تردق  تساھتلم ، تردق  نآ  تساھنآ و  حالـس  تردق  زا  رتالاب  هک  دراد  دوجو  یتردق  دـننادیمن  اھنیا 

تردـق اھنیا  دـنک . شروھقم  دـناوتیمن  متا -  زا  رتنییاپ  رتالاب و  هچ  یمتا و  تردـق  هچ  یتردـق -  چـیھ  دتـسیاب ، قطنم  نآ  یاپ  خـسار  مزع  اب  دـشاب و  هتـشاد  داقتعا  یرکف 

دھاوخ شددم  کمک و  لاعتم  یادـخ  ١ ، ؛) «) الوھ الوھ و  دمن  الک  : » دناهتفرگ مک  تسد  تساھتلم  مادـقا  مزع و  هدارا و  رـس  تشپ  هک  ار  لاعتم  رداق  دـنوادخ  تردـق  اھتلم و 

اھتلم و یورین  ورین -  نیا  اب  سک  رھ  تسا !؟ ناسآ  رگم  دوشیم ؛ مھ  رتلکشم  ربارب  هد  شنداد  تسکـش  نآ و  اب  نتخیوآ  رد  تقو  نآ  دشاب ، ادخ  هب  نموم  یھورگ  رگا  درک .

. دش دھاوخ  درخ  مھ  اکیرما  دوشیم . درخ  داتفارد  اھناسنا - 

سلجم  / ١٣٨١/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نالووسم تلود ، امش ، هدنب ، میتسھ -  اج  رھ  رد  هک  تسا  نیا  هب  یرازگرکـش  تسا . بجاو  ام  رب  اھتمعن  نیا  یرازگرکـش  تسا . هداد  ام  هب  یدایز  یاھتمعن  لاعتم  یادخ 

نم نرـصنیلو هللا  . » میھد ماـجنا  تساـم ، یهفیظو  هللانیب  اـننیب و  مینکیم  ساـسحا  هک  ار  هچنآ  مینک و  لـمع  دوخ  یهفیظو  هب  ییاـضق -  نـالووسم  ییارجا و  نوگاـنوگ 

. دوب دھاوخ  روط  نیا  مھ  نیا  زا  دعب  هتشاد و  دوجو  مھ  زورما  ات  هکنیاامک  دراد ؛ دوجو  یاهزیگنا  تکرح و  نینچ  رس  تشپ  یھلا  ترصن  دیدرت  نودب  (١ ؛») هرصنی

سلجم  / ١٣٨١/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نالوئـسم تلود ، امـش ، هدنب ، میتسھ - اجرھ  رد  هک  تسا  نیا  هب  یرازگرکـش  تسا . بجاو  ام  رب  اھتمعن  نیا  یرازگرکـش  تسا . هداد  ام  هب  یدایز  یاھتمعن  لاعتم  یادـخ 

نم نرـصنیل هللا  و  . » میھد ماجنا  تساـم ، ی  هفیظو نیب هللا  اـننیب و  مینک  یم ساـسحا  هک  ار  هچنآ  مینک و  لـمع  دوخ  ی  هفیظو هب  یئاـضق - نالوئـسم  ییارجا و  نوگاـنوگ 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 16 
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. دوب دھاوخ  روط  نیا  مھ  نیا  زا  دعب  هتشاد و  دوجو  مھ  زورما  ات  هکنیاامک  دراد ؛ دوجو  یا  هزیگنا تکرح و  نینچ  رس  تشپ  یھلا  ترصن  دیدرت  نودب  هرصنی ؛» 

تدحو  / ٢٧/١٣٨١/٠۵ میکحت  رتفد  ییامھدرگ  هب  مایپ 

ییوجـشناد یاھ  هعومجم رگید  تدحو و  میکحت  رتفد  تسا . راب  هعجاف نوخیبش  نیا  ی  هناعاجـش هناناوج و  ندرک  یثنخ  دور ، یم راظتنا  ییوجـشناد  یناوج و  حور  زا  هچنآ 

زا تسا . امـش  ی  هیامرـس نیرت  مھم اھتقامح ، اھتثابخ و  زا  ندشن  هتـسخ  رب  ناتعطاق  میمـصت  امـش و  ی  هدارا تمھ و  دننک . سح  شیوخ  شود  هب  ار  تیلوئـسم  نیا  دیاب 

نم نرـصنیل هللا  و  تسا . ام  اب  ادخ  دیور و  شیپ  هب  هار  نیا  رد  تماقتـسا  اب  دیبلطب و  ددـم  هب  ار  قح  هار  یادھـش  ادـخ و  یایلوا  هبیط  حاورا  دـیھاوخب و  کمک  لاعتم  یادـخ 

. هرصنی

قارع  / ١٣٨٢/٠١/٢٧ هدیدمتس  ناملسم و  مدرم  هب  کمک  یارب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

عفر هب  مامتھا  یگتـسبمھ و  یگدیـسر ، یدردـمھ ، نامولظم ، نیا  ترـصن  یارب  مارکالا  لالجلا و  وذ  دـنوادخ  هب  هثاغتـسا  اـب  متاـم و  نزح و  زا  لاـمالام  یبلق  اـب  بناـج  نیا

ناردارب و یرای  هب  دـینک و  مادـقا  مھم  ی  هفیظو نیا  هب  مھاوخ  یم فیرـش  تلم  امـش  زا  مناد و  یم یناسنا  یمالـسا و  یا  هفیظو ار  قارع  فیرـش  مدرم  یتایح  تالکـشم 

رایتخا رد  راک  نیا  نایدصتم  ی  هلیسو هب هنامرتحم ، بسانتم و  زرط  هب  یناسردادما  یارب  ار  دوخ  یناسنا  یلام و  یاھ  کمک دیباتـشب و  دوخ  هدید  متـس مولظم و  نارھاوخ 

. دیھد رارق  نانآ 

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 ؛

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

عم انامیا  اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذلا  وھ  میحرلا . نمحرلا  هللامسب  : » دیامرفیم هک  منک  زاغآ  هفیرـش  هیآ  نیا  اب  ار  مدوخ  ضیارع  هک  دـسریم  منھذ  هب 

(«. ١) امیکح امیلع  ناک هللا  ضرالا و  تاومسلا و  دونج  مھنامیا و  

هار هب  زورما  هک  یمیظع  ىتاغیلبت  نایرج  نیا  هقطنم -  یاـھتلم  ناریا و  تلم  ىمالـسا  میظع  تکرح  نیا  دـض  یمالـسا و  یروھمج  دـض  ىـسایس  یاـھنایرج  شـالت  نوچ 

یلک تسایـس  زورما  هک  ندرک  ناسرت  نارگن و  ندرک ، برطـضم  ار  اھلد  ینعی  تسا ؛ یحور -  مطالت  مھ  یعامتجا و  یاھمطالت  مھ  مطـالت -  داـجیا  تھج  رد  دـناهتخادنا - 

اذل زورما -  ات  لوا  زا  مالـسا  خیرات  لوط  رد  قح  نایرج  هب  تبـسن  هن  لاس و  دـنچ  تسیب و  نیا  رد  ام  هب  تبـسن  هن  درادـن -  مھ  یگزات  تسا و  نیا  ایند  رد  یربخ  یروتارپما 

، برطضم ار  اھلد  دننکیم  یعس  هک  یناسک  نامھ  ینعی  تسا ؛ نوفجرم » ، » هدش هیکت  یفنم  عوضوم  کی  ناونعهب  نآ  یور  نآرق  رد  هک  یبلاطم  زا  یکی  دینکیم  هظحالم 

مکل اوعمج  دـق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق  نیذـلا  : » مدـناوخ دـندوب ، اجنیا  هک  یرگید  ناتـسود  یارب  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  زورنآ  دـنیامن . داجیا  هرھلد  دـننک و  بھتلم  ناشیرپ و 

دـش لزان  نآرق  هیآ  دش .» مامت  دیدش ؛ دوبان  دیتفر ، نیب  زا  دنروایبرد ! ار  ناتردپ  دنھاوخیم  دناهدش و  عمج  : » هک دندرکیم  تسرد  لاجنج  ربمغیپ  هنیدـم  رد  («. ٢) مھوشخاف

هک دنتـسھ  یناـسک  ناـنموم  دـننکارپیم ، اـضف  رد  ار  سرت  کاـنرطخ  سوریو  بورکیم و  نیا  دـننکیم و  داـجیا  ار  ییاـضف  نینچ  نافیعـض  ناـیوگهزرھ و  ناـیوگهوای و  یتقو  هک 

یمطالت اب  هھجاوم  رد  ینعی  تساجنیا . هب  قلعتم  لیکولا » معن  هللاانبسح و   » نیا («. ۴) لیکولا معن  هللاانبسح و  اولاق  و  . » دوشیم رتشیب  ناشنامیا  (٣ ؛») انامیا مھدازف  »

یادـخ نینموملا ؛» بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذـلا  وھ  : » تسا هنیکـس »  » نامھ دـنراد . شمارآ  دـنک ، داجیا  دوخ  یناور  یتاغیلبت و  جاوما  هلیـسوهب  دـھاوخیم  نمـشد  هک 

. تسا نیمھ  مھ  هیضق  عقاو  دوش . تیوقت  مھ  ناشنامیا  هکنیا  یارب  مھنامیا ؛» عم  انامیا  اودادزیل  : » داد نینموم  یاھلد  هب  شمارآ  لاعتم 

ار لقع  مھ  نبج ،» . » تسا روطنیا  بوعرم ، ناسنا  دوریم . دای  زا  مھ  ناسنا  یعطق  یاھرواب  یتح  ندش ، مطالتم  ندش ، برطـضم  ندیـسرت ، ندش ، بوعرم  طیارـش  رد 

درادیمرب و ولج  هب  مدق  کی  مئاد  دزادنیب ؛ راکهب  ار  شدوخ  هدارا  مزع و  دناوتیم  تسرد  هن  دنک ، رکف  دناوتیم  تسرد  هن  نابج ، بوعرم و  ناسنا  ار . مزع  مھ  دزادنایم ، راک  زا 

رد وسرت  نابج و  مدآ  اب  (۵ ؛») جرخملا کیلع  قیضی  هنال  انابج . نرواشتالو  : » دومرف دوخ  فورعم  تیـصو  نآ  رد  نینموملاریما  هب  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  بقع . هب  مدق  کی 

عنام نیا  زا  دریگب و  میمـصت  تسرد  دنک ، رکف  تسرد  دناوتیم  تسین ، بوعرم  هک  یتقو  ناسنا  ددـنبیم . تیور  رب  ار  جرف  هچیرد  هاگزیرگ و  هک  اریز  نکن ، تروشم  یراک  چـیھ 

مھم یلیخ  هنیکـس »  » هک تسا  نیا  دـنکیم . میلـست  هتـسب  تسد  ار  دوخ  دوشیم و  راـچد  منکن  منکب ، هب  جرخملا ؛» کـیلع  قیـضی  : » دـش بوعرم  یتقو  اـما  دـنک ؛ روبع 

. تسا

« هنیکـسلا لازنا   » ناونع هروس  نیا  رد  هبترم  هس  تسا و  هروس  نیا  هب  قلعتم  هک  تسا  بیجع  انیبم - » احتف  کل  انحتف  انا  « - » حتفلا  » هکرابم هروس  رد  هنیکـس »  » ریبعت

، یھلا حیحص و  یتسایس  یانبم  رب  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  انحتف » انا   » هب طوبرم  هیضق  نیمھ  ناناملسم  راوشد  خلت و  یاھـشیامزآ  زا  یکی  تسا . هدش  رارکت  نینموم  لد  رب 

تخس طیارش  نآ  اب  گنج  دنروایبرد . ار  مدرم  ردپ  دنتساوخیم  دوب و  هدرک  هرصاحم  ار  هنیدم  عوضوم ، نیا  زا  لبق  لاس  ود  هک  یاهکم  دتفیب ؛ هار  هکم  تمس  هب  تفرگ  میمصت 

ربمغیپ دنتفگ  دندیـسرت و  یاهدع  میورب . ات  دییایب  دومرف  مھ  ناناملـسم  هب  میورب . هرمع  هب  میھاوخیم  ام  دومرف  ربمغیپ  دندوب . هنـشت  وا  نارای  ربمغیپ و  نوخ  هب  دمآ و  شیپ 

نمشد اب  دنتفر و  هک  درک  مارآ  ار  نانموم  یاھلد  نانچنآ  لاعتم  یادخ  هک  تساجنیا  هب  طوبرم  هنیکـسلا » لازنا   » یارجام نیا  تفر . نیب  زا  دش ؛ دوبان  ددرگیمنرب ؛ هنیدم  هب 

. درک ادیپ  ققحت  تساوخیم ، ربمغیپ  هک  یزیچ  نامھ  عقاو  رد  دنتشگرب . لماک  یزوریپ  اب  دندش و  هجاوم 

هدعو اجنیا  رد  لاعتم  یادخ  دیزادرپیم ، شالت  هب  فدھ  نآ  هار  رد  دـینکیم و  باختنا  ار  یتسرد  فدـھ  امـش  یتقو  تسادـخ . هب  نظ  نسح  دامتعا و  زا  یـشان  هنیکـس » »

یکرحت اما  دیاهدرک ؛ باختنا  تسرد  ار  نامرآ  فدھ و  تسھ  تقو  کی  دیاهدرک ؛ باختنا  طلغ  ار  نامرآ  فدھ و  امـش  تسھ  تقو  کی  درادن . مھ  درگربورب  تسا ؛ هداد  ترـصن 

هکنیا رطاخهب  اھنرق  اما  دوب ؛ یبوخ  یاھنامرآ  فادـھا و  ناشیاھنامرآ  فادـھا و  ناناملـسم  تسا . درومیب  یھلا  کمک  راظتنا  اجنیا  دـینکیمن . یتدـھاجم  شالت و  دـیرادن و 

تدھاجم مدـع  کرحت و  مدـع  نیمھ  رطاخهب  دـنوشیم ، لیلذـت  ریقحت و  راچد  ناناملـسم  دـینیبیم  هک  ییاجرھ  مھ  نالا  دـندروخ . یرـسوت  تشادـن ، دوجو  اھنآ  رد  یکرحت 

راوـشد و یاھـشیامزآ  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  یھلا  ترـصن  هتبلا  تسھ . اـعطق  مھ  یھلا  ترـصن  دـشاب ، مھ  تدـھاجم  دـشاب ، تسرد  فدـھ  هک  ییاـج  نآ  ـالاو  تسا ،

و  » اما دراد ؛ دوجو  هزرابم  هار  رـس  رد  اھنیا  همھ  تسھ و  اھنیا  (۶ ؛») تارمثلا سفنالا و  لاومـالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یـشب  مکنولبنل  و  : » ارچ تسین ؛ تخس 

. دش دھاوخ  بیصن  یزوریپ  ینعی  تسا ؛ یھلا  تراشب  دروم  نیا  هار ؛ موادت  یگداتسیا ؛ ینعی  ربص  («. ٧) نیرباصلا رشب 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 17 
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هاگتـسد مھ  اتقیقح  درادـن . یاهدـیاف  دـینکیم ؛ هزرابم  دـیگنجیم و  دوخیب  ارچ  شفرد ، تسا و  تشم  دـنتفگیم  همھ  دـیدوب . نادـیم  رد  امـش  زا  یرایـسب  هزراـبم ، نارود  رد 

یرکفنـشور و یتسیـسکرام و  یاھلیلحت  هک  یناسک  زا  یلیخ  نارادهیعاد و  نیا  زا  ردقنآ  درک . هزرابم  نآ  اب  دوشب  یناسآ  هب  هک  دوبن  یھاگتـسد  توغاط ، میژر  یـسیلپ 

اما دندرک ! میلـست  ار  ناشدوخ  دنتـشگرب و  هار  طسو  زا  دندینـش ، طقف  هکلب  دـندیدن ، یرایـسب  یتح  ار  شیاھهجنکـش  دـندید و  ار  اھنادـنز  نآ  یتقو  دنتـشاد ، فرح  اعدا و 

داد و ناشن  تسرد  ار  اھنآ  هار  درک ؛ ینلع  راکشآ و  مدرم  رب  ار  اھنآ  قدص  لاعتم  یادخ  هک  دوب  نیا  اھنآ  تکرح  تکرب  نیلوا  دندمآ . دندرک و  تکرح  دنداد ؛ همادا  مھ  یرایـسب 

هار ندومیپ  رد  ار  ناشدوخ  تقادـص  ممـصم ، زرابم  هعومجم  نآ  هک  تسا  نیا  مھم  دـش . دـھاوخ  تسرد  زیچ  همھ  دـندش ، هارمھ  مدرم  یتقو  دـندش . هارمھ  اھنآ  اـب  مدرم 

یتقو انقدص ؛» یار هللا  املف  : » هک تسھ  هغالبلاجھن  رد  داتـسرف . دھاوخ  ار  شترـصن  لاعتم  یادخ  تقونآ  دنتـسھ . انعم  نیا  لابند  هناقداص  هک  دنھد  ناشن  دننک و  تابثا 

ار ام  نانمشد  درک و  زوریپ  ار  ام  (٨ ؛») رـصنلا انیلع  لزنا  تیکلا و  انودعب  لزنا  ، » میتسین سوھ  یوھ و  لوپ و  ایند و  لابند  هب  مییوگیم و  تسار  ام  دید  دید ؛ ار  ام  تقادص  ادخ 

. دشابن راشف  تلود  روشک و  یور  هک  هدوبن  تقو  چیھ  تسا و  هدوب  عوضوم  نیمھ  مھ  لاس  راھچ  هس  تسیب و  نیا  رد  دوب و  مھ  ام  تازرابم  رد  نیا ، دومن . بوکرس 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا دنک و  یط  اھهلق  هب  ندیسر  ات  ار  راوشد  ریسم  نیا  دناوتب  ات  دھاوخیم  یراوتسا  یاپ  یدنلب و  نامھ  هب  دھاوخیم  یتمھ  یمالسا ، ماظن  دنلب  یاھفدھ  هب  ندیسر 

هاگآ لد  کی  نآ ، بلق  تیزکرم و  رد  دیاهدرک ، هدھاشم  ار  قالخا  تیونعم و  نید و  لدع و  تیمکاح  خیرات ، لوط  رد  امـش  اجرھ  تسین . ریذپناکما  تردق ، عبنم  هب  لاصتا  اب  زج 

هک هدش -  ادیپ  یاهدیدپ  نینچ  اجرھ  هتشذگ ، خیراوت  لوط  رد  تسا . هدوب  روطنیمھ  زین  مالسا  ردص  دیاهدید ؛ امتح  ار  هللایلا  عرضتم  هجوتم و  یاھلد  نآ ، یهعومجم  رد  و 

هنیعب همھ  دـنوادخ  لباقم  رد  ار  وا  عشاخ  عضاخ و  حور  رکاذ و  لد  هک  دـش  هتـشارفارب  یـسک  تسد  هب  مچرپ  نیا  مھ  ام  دوخ  ناـمز  تسا . هدوب  روطنیمھ  هدوب -  مھ  رداـن 

یاھییاناوت هب  مینک . ساسحا  ار  نیا  مینادب ؛ یھلا  کمک  دنمزاین  ار  دوخ  مینک ؛ لیامتم  میناشکب و  تمـس  نیا  هب  رتشیب  ار  دوخ  دیاب  ام  دندید . ار  نآ  راثآ  دندرک و  هدھاشم 

رد نآرق  هک  هتـشذگ  یاھتما  یـضعب  نوراق و  لثم  مینادب . وا  جاتحم  ار  دوخ  میھاوخب و  کمک  ادخ  زا  مینکن ؛ یتاذ  یلالقتـسا و  یهیکت  تسام ، تردق  ام  رظن  هب  هچنآ  دوخ و 

؛ میھاوخب ادـخ  زا  هشیمھ  ار  کمک  تسا . طلغ  نیا  مدروآ . تسد  هب  ار  نیا  مدوخ  رنھ  شـالت و  اـب  (١ ؛») یدـنع ملع  یلع  هتیتوا  امنا  : » مییوگن دـنکیم ، لقن  ار  نیا  اج  ود 

(٢ «.) کنود لامالا  مھبجحت  نا  الا  کقلخ  نع  بجتحت  کنا ال  هفاسملا و  بیرق  کیلا  لحارلا  نا  و  : » تسا زاب  ادخ  یوس  هب  ام  یهمھ  هار  مینادـب . زاب  وا  یوس  هب  مھ  ار  هار 

. مینکن یھاتوک  مینادب و  ار  نیا  دش ؛ دھاوخ  ام  لاح  لماش  یھلا  ضیف  هدوشگ و  ادخ  تمحر  یاھرد  میروایب ، ور  ادخ  هب  صلاخ  تین  کاپ و  لد  اب  ام  تقو  رھ 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یهیکت تساـم ، تردـق  اـم  رظن  هب  هچنآ  دوخ و  یاـھییاناوت  هب  مینک . ساـسحا  ار  نیا  مینادـب ؛ یھلا  کـمک  دـنمزاین  ار  دوخ  یمالـسا ، ماـظن  دـنلب  یاھفدـھ  هب  ندیـسر  رد  ]

.[ مینادب وا  جاتحم  ار  دوخ  میھاوخب و  کمک  ادخ  زا  مینکن ؛ یتاذ  یلالقتسا و 

رارتغـالا ، » دـناهداد زیھرپ  نآ  زا  تدـشهب  ار  اـم  اـھاعد  رد  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  میوشن . هرغ  ادـخ  اـب  یمھو  یدـنواشیوخ  هب  مینادـن و  مھ  ادـخ  دـنواشیوخ  ار  دوـخ  اـنمض 

یتلم چـیھ  اـب  یموق و  چـیھ  اـب  سکچـیھ ، اـب  لاـعتم  یادـخ  تساـطخ . نیا  هن ، دریگیمن ؛ ار  اـم  یھلا  تمقن  میتسھ ، ادـخ  بوخ  ناگدـنب  نوچ  مییوگن  تسا . ( ١ «) اب

. دنکیم بلج  ار  یھلا  تمحر  دراذگیم و  ریثات  هک  تساھنآ  تدھاجم  قدص و  تین و  لمع و  درادن . یدنواشیوخ 

سدقم  / ١٣٨٢/٠٧/٠٣ عافد  یهتفھ  رد  نادیھش  زور  تبسانم  هب  مایپ 

تلذ رازنجل  رد  هدش و  فذح  هنحص  زا  دوب ، هدش  هدناشک  یدوبان  تلذ و  هاگترپ  ی  هبل هب  هدرک و  تفایرد  مالسا  ناگدنمزر  زا  ار  تابرـض  نیتسخن  هک  دونع  نمـشد  نآ  نونکا 

ی هبرجت نانآ  تشذـگرپ  روبـص و  یاھ  هداوناخ داھج و  عاـفد و  ی  هصرع نادرمروـالد  رگید  نازاـبناج و  نادیھـش و  و  تسا ، هدرک  طوقـس  یورخا  یویند و  نارـسخ  یماـکان و  و 

. دنا هدرک تبث  تیرشب  خیرات  رد  ار  یرگید  ناشخرد 

. تسا ناملسم  یاھتلم  ی  همھ مشچ  ربارب  رد  یقفوم  یوگلا  ناریا و  گرزب  تلم  یگشیمھ  قشمرس  زومآ ، سرد ی  هبرجت نیا 

میظعلا یلعلا  قدص هللا  زیزع . یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  و 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نآ ( ١ (؛» هرـصنی نم  نرـصنیلو هللا  : » هک تسا  نیا  یھلا  یهدـعو  تسا . یھلا  یهدـعو  هب  دامتعا  ادـخ و  هب  نامیا  دـنکیم ، رادـیاپ  نمـشد ، یهئطوت  لـباقم  رد  ار  اـم  هچنآ 

تشاذگ و دھاوخن  اھنت  ار  وا  لاعتم  یادخ  دروایب ، نادیم  هب  حالص  حالف و  حاجن و  هار  رد  ار  دوخ  یاھورین  یھلا  روتسد  قبط  هک  یسک  نآ  دنک ؛ ترصن  ار  ادخ  نید  هک  یـسک 

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

ماظن  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یسک نآ  هرـصنی ؛» نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک تسا  نیا  یھلا  ی  هدعو تسا . یھلا  ی  هدعو هب  دامتعا  ادخ و  هب  نامیا  دنک ، یم رادیاپ  نمـشد ، ی  هئطوت 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 

. دھد یم ناشن  ار  نیمھ  مھ  ام  ی  هبرجت درک . دھاوخ  زوریپ  قفوم و 

نارھت  / ١٣٨٢/٠٩/١٧ رادرھش  رھش و  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دھاوخ کمک  امش  هب  ادخ  دیدرک ، راک  ادخ  یارب  رگا  هک  دینادب  دینک . لکوت  ادخ  هب  دیسرتن و  زیچ  چیھ  زا  هک  تسا  نیا  دیدرک -  رکذ  ار  نآ  مھ  امش  دوخ  هک  یدعب -  یهیـصوت 

هار سک  رھ  دوشیم . رمث  رمثم  دنکیم و  تکرح  وا  تمدـخ  رد  تعیبط  سیماون  نیناوق و  تسوا . یارب  ادـخ  دـشاب ، ادـخ  یارب  سکرھ  ١ ؛) «) هل ناک هللا  ناـک   نم  : » درک

امـش یارب  یدعب  مدق  دیرادرب ، یمدق  رھ  ینعی  درک ؛ دھاوخ  راومھ  وا  یارب  دراد ، هدارا  تمھ و  وا  هک  یتقو  ات  ار  هار  نیا  یهمادا  لاعتم  یادخ  دنک ، باختنا  ادخ  یارب  ار  کین 

دیـسرتن و زیچ  چـیھ  زا  دـینک ، لـکوت  ادـخ  هب  دروآ . دـھاوخ  دوـجوهب  امـش  یارب  ار  یپردیپ  یاھـشیاشگ  لاـعتم  یادـخ  دـیورب ، شیپ  هـک  روـطنیمھ  دـش و  دـھاوخ  حوـتفم 

یزیچ یلام  داسف  رـس  تفھ  یاـھدژا  اـعقاو  دـینکن . مھ  تلفغ  هن ، دـینک ؛ تلفغ  اھینمـشد  زا  هک  تسین  نآ  یاـنعم  هب  نیا  هتبلا  دـینکن . ار  اـھمخا  اھدـیدھت و  یهظحـالم 

. درک نکهشیر  ار  نآ  دوشب  اھیناسآ  نیا  هب  هک  تسین 

نازرواشک  / ١٣٨٢/١٠/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لضفت و مھ  لاعتم  دـنوادخ  هتبلا  تساھراک . نیرتیناسنا  زا  یکی  مھم و  رایـسب  اھنآ  راک  دـننادب . سدـقم  ار  دوخ  تمدـخ  یزرواشک  داھج  ترازو  رد  مھ  مرتحم  نـالووسم 

بیرف مینکب و  دب  هبساحم  مینیـشنب ، رانک  مینک ، یلبنت  رگا  هلب ؛ تسا . ناترـس  یالاب  یھلا  کمک  دیـشاب  نئمطم  دینک ، تدھاجم  شالت و  امـش  اجرھ  درک . دھاوخ  فطل 

. مییامن تمالم  دیاب  ار  نامدوخ  مینک و  تیاکـش  دیاب  نامدوخ  زا  درکن ؛ کمک  ام  هب  ارچ  هک  مینک  تیاکـش  ادـخ  زا  دـیابن  رگید  دـش . دـھاوخ  هتفرگ  ام  زا  یھلا  کمک  میروخب ،

رایتخا رد  اھنآ و  رـس  یالاب  یھلا  کمک  امتح  دنراذگب ، هیام  ناشدوخ  مسج  ناج و  رکف و  هدارا و  زا  دنوش و  شالت  راک و  نادیم  دراو  رگا  تسا ، رثوم  ناشـشالت  هک  یناسک 

. تساھنآ

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 18 
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هدـنکفا تشحو  هب  ار  یرابکتـسا  تردـق  زکارم  کرابم ، هدـیدپ  نیا  تسا و  یروراب  ندز و  هناوج  دـشر و  لاح  رد  حـلاص ، لـمع  ناـمیا و  تکرح ، هشیدـنا و  مالـسا ، یاـیند  رد 

. تسا

ناشن میظع ، هدـیدپ  نیا  ربارب  رد  یرابکتـسا  تردـق  زکارم  هک  دـنک  یزیمآ  ترارـش  یبصع و  یاھشنکاو  زا  یا  هعومجم  اب  هلباقم  هداـمآ  ار  دوخ  دـیاب  یمالـسا  تما  نونکا 

. داد دنھاوخ 

 

هب شیوخ  یونعم  یدام و  یورین  زا  قح  هھبج  هکنآ  رب  طورشم  ( ١ ،) تسا لطاب  تشونرس  لاوز ، تسکـش و  قح و  نآ  زا  یزوریپ  لطاب ، قح و  فاصم  رد  هک  تسین  کش 

. دیامیپب دیوجب و  ار  تسرد  هار  سفن ، هب  دامتعا  ادخ و  هب  لکوت  اب  دیما و  تماقتسا و  اب  هتسیاش و  شالت  یدنمدرخ و  اب  دریگب و  هرھب  تسرد  یا  هنوگ 

نم نرـصنیل هللا  : » و ( ٢ «) مکمادقا تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  : » تسا هدومرف  ررقم  وا  یارب  ینآرق  هدـعو  هک  تسا  یملـسم  قح  یھلا ، ترـصن  دادـما و  تروص  نیا  رد 

(. ۴ «) نوحلاصلا یدابع  اھثری  ضرالا  نا  : » ٣)و « ) هرصنی

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هب شیوخ  یونعم  یداـم و  یورین  زا  قح  هھبج  هکنآ  رب  طورـشم  تسا ، لـطاب  تشونرـس  لاوز ، تسکـش و  قح و  نآ  زا  یزوریپ  لـطاب ، قـح و  فاـصم  رد  هک  تسین  کـش 

. دیامیپب دیوجب و  ار  تسرد  هار  سفن ، هب  دامتعا  ادخ و  هب  لکوت  اب  دیما و  تماقتسا و  اب  هتسیاش و  شالت  یدنمدرخ و  اب  دریگب و  هرھب  تسرد  یا  هنوگ

نم نرـصنیل هللا  : » و مکمادـقا » تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  : » تسا هدوـمرف  ررقم  وا  یارب  ینآرق  هدـعو  هک  تسا  یملـسم  قـح  یھلا ، ترـصن  دادـما و  تروـص  نـیا  رد 

«. نوحلاصلا یدابع  اھثری  ضرالا  نا  : » و هرصنی »

ناملعم  / ١٣٨٣/٠٢/١٢ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاعتم یادخ  زا  دنتسھ ، نازیزع  نیا  راکردنا  تسد هک  ار  ینالوئـسم  زیزع و  ناملعم  زیزع و  نارگراک  ی  همھ نارھاوخ و  ناردارب و  امـش  ی  همھ یبایماک  تداعـس و  قیفوت و 

. مراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  مولظم  یاھروشک  صوصخب  ناھج ، رسارس  ناناملسم  مالسا و  ترصن  منک و  یم تلئسم 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دنک عورـش  دراذگب و  نادـیم  طسو  اپ  ینامرھق  دـیایب ؛ دوجو  هب  ینیزاغآ  ی  هطقن دوب  مزال  رگید  ثداوح  ی  همھ لثم  اھتنم  دوب ؛ هدرتسگ  ناریا  یاج  همھ  رد  یمومع  مشخ 

هب دیما  یمالسا ؛ ینامیا و  تفرعم  ی  هلیسو هب  ی  هدش فیرعت اھفدھ ، مالسا ؛ هزیگنا ، تساجنیا . هیـضق  تیمھا  دندوب ؛ مق  ی  هیملع ی  هزوح مق و  مدرم  هدننک ، عورـش نیا 

، دمآ شیپ  ید  هدزون  تکرب  هب  نآ  زا  سپ  هک  یثداوح  رد  هچ  ید ، هدزون  رد  هچ  ناریا ، تلم  هک  دوب  یزیچ  نآ  ی  هعومجم نیا  یلم ؛ تدھاجم  یورین  هب  هیکت  یھلا و  تیامح 

دقل و  . » دوب هدـش  یعطق  رـش  یاھورین  نایغط و  یاھورین  قح ، دـض  یاھورین  یارب  نآ ، رد  کالھ  هک  ینافوط  درک ؛ زاغآ  ار  نافوط  هثداـح ، نیا  دوب . هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  نآ 

کی ینھذ و  تیعقاو  کی  دـشاب ، هتـشادن  ینابیتشپ  مدرم  زا  یتقو  ات  قح  تسا . یھلا  ی  هدـعو نیا  نوحلاصلا ؛» یداـبع  اـھثری  ضرـالا  نا  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  اـنبتک 

قبط قح  داتفا ، هار  هب  دـش و  جیـسب  اھناسنا  نامیا  یورین  قح ، لابند  هب  یتقو  اما  دـنک . ادـیپ  رارقتـسا  ققحت و  ییاج  رد  تشاد  عقوت  دوش  یمن تسا ؛ یونعم  تقیقح 

عورش اھناملسم  فعض  یتقو  زا  زورما ، ات  هیلوا  نورق  زا  یمالـسا ، تما  ینالوط  خیرات  لوط  رد  رگا  درک . ادیپ  ققحت  و  دنک ، یم ادیپ  ققحت  اذل  تسا ؛ یتسھ  ماظن  تعیبط 

ملع هعماج  رد  ار  قح  ات  دوب  هدادـن  قح  راب  ریز  ار  شدوخ  ی  هناش یناسنا  نموم  یورین  نوچ  دوب ؛ دوبمک  نیمھ  رطاخ  هب دـش ، عقاو  روھقم  مولظم و  قح  مینیب  یم دـش ،

زور نیا  هب  یمالـسا  تما  یگدنز  دینیب : یم هک  دش  یزیچ  نیمھ  اذل  دشخبب ؛ رارقتـسا  مدرم  یگدنز  تایح و  نیمز  رد  ار  قح  نوتـس  دنک ؛ هتـشارفارب  ار  قح  مچرپ  دـنک ؛

تقیقح ققحت  راب  ریز  هناش  دندش ؛ لمحتم  ار  قح  ینعی  دندرک ؛ لمع  ار  یھلا  نوناق  ناریا  تلم  یلو  میتسھ . شدھاش  ام  ناھج  طاقن  زا  یرایسب  رد  هک  داتفا  راب  تکالف

ار زور  نیا  دش . عورـش  مق  زا  راک  نیا  تشاد . ینازرا  اھ  نیا یارب  تسا - هدرک  هدعو  ررکم  نآرق  رد  هک  نانچمھ  ار - ترـصن  مھ  لاعتم  یادخ  دندش ؛ نادیم  دراو  دـنداد ؛ یھلا 

. درک تدھاجم  شالت و  دیاب  دراد ، دوجو  هثداح  نیا  رد  هک  یمیھافم  نداد  شرتسگ  نآ و  یرادھگن  یارب  تسا . یخیرات  عطقم  کی  زور  نیا  دینادب ؛ مھم 

یمالسا  / ٠١/١٧/١٣٨۴ هعسوت  کناب  سیئر  رادید  رد  تانایب 

میورب و شیپ  میراد ، هک  یرواب  نامیا و  قبط  میناوتب  ات  دـیامرف  تیانع  یفاـک  طاـشن  مزع و  اـم  هب  دـنک ؛ کـمک  یمالـسا  تما  هب  اـم و  یهمھ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  میراودـیما 

(١ «.) نیقتملا عمل  نا هللا  انلبس و  مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو  « ؛ درک دھاوخ  کمک  ام  هب  لاعتم  یادخ  اریز  میرادرب ، مکحم  ار  نامیاھمدق  مینک . تکرح 

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یاھربنم زا  یربنم  هک  یناسک  یهمھ  نایب و  نابحاص  ملق ، نابحاص  اھتیعمج ، اھهورگ و  نارادمتـسایس ، نارکفنـشور ، اـملع ، تسا . تردـق  یاراد  هوقلاـب  مالـسا  یاـیند 

. دنراد ینیگنس  تیلووسم  دنراد ، هدھع  رب  یروشک  رھ  رد  ار  یلم  ای  یللملانیب 

لباقم رد  یگداتـسیا  هب  ار  اھنآ  دینک ؛ راداو  ناشدوخ  ینورد  تیوقت  هب  ریبدت  لقع و  ملع و  اب  ار  اھنآ  دـینک ؛ نئمطم  ناشدوخ  یورین  هب  ار  اھنآ  دـینک ؛ مرگ  ار  اھناملـسم  لد 

؛» نینسحملا عمل  نا هللا  انلبس و  مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو  ( » ١ (؛» هل ناک هللا  ناک   نم  : » تسا هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  دینک . قیوشت  ملاع  نادنمتردق  ییوگروز 

مشچ لباقم  رد  ار  نآ  یهجیتن  ام  تلم  داد و  ناریا  تلم  هب  ار  سرد  نیا  المع  مھ  الوق و  مھ  ام ، راوگرزب  ماما  درک . دھاوخ  ییامنھار  دنوادخ  درک ، دھاوخ  کمک  دنوادخ  ( ٢)

. دوب انعم  نیا  دھاش  ایند  و  دید ، دوخ 

نامرک  / ٠٢/١٢/١٣٨۴ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یخوش رگم  ماما . یوربآ  ظفح  ناریا و  تلم  یوربآ  ظفح  روشک ، نیا  تاجن  مھ  یکی  تساھ - نآ دوخ  هب  قلعتم  هک  تداھش - یکی  داد : اھ  نیا هب  گرزب  رجا  ود  لاعتم  یادخ 

اھ نویلیم لد ، اـھ  نویلیم دـننک ؛ یم تکرح  وا  مچرپ  ریز  روشرپ  صلخم و  نموم و  تلم  کـی  دوـش ؛ یم دـنلب  یوـنعم  درم  کـی  اـیند ، رد  یرگ  یداـم طلـست  نارود  رد  تسا ؟

نمشد تقو  نآ تسا - هداتسیا  رابکتسا  یایند  لباقم  رد  ییاھنت  هب  هک  دندروآ - یم دوجو  هب  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  دنوش و  یم هدینت  مھ  رد  هدارا  اھ  نویلیم ناسنا و 

ماظن و نیا  رب  ات  دـننک  کمک  وا  هب  مھ  هقطنم  ناعجترم  زور و  نآ  یاپورا  یوروش و  اکیرما و  دـیایب و  مادـص  یثعب  تموکح  لـثم  یدـالج  زیر  نوخ ی  هماـکدوخ تموکح  ریقح و 

زا ادخ  ترـصن  تسد  تشاذگن . لاعتم  یادـخ  دوب ؟ یمک  زیچ  نیا  دزیرب ؛ ار  تلم  نیا  یوربآ  دریگب و  ار  شکاخ  دنکـشب ؛ ار  وا  یاھزرم  دـنک ؛ ادـیپ  هبلغ  روشک  نیا  تلم و  نیا 

یاھزور یامرگ  زا  دنتـشذگ ؛ کاروخ  باوخ و  زا  دنتـشاذگ ؛ هیام  ناج  زا  دندیگنج ؛ اھ  هھبج رد  دنتفر  رفن  رازھ  نارازھ  دش . یرای  مالـسا  دمآ و  نوریب  امـش  یاھ  هچب نیتسآ 

ناشناج اھ  نآ زا  یی  هدع دندیرخ ؛ ناشدوخ  هب  ار  اھ  یتخس دنتشذگ ؛ ناتسبات  یامرگ  رد  لاچخی  کنخ  بآ  رلوک و  یاپ  زا  دنتشذگ ؛ ناشردام  ردپ و  رانک  رد  ناتسمز  درس 

یادخ دندش . ریـسا  نمـشد  تسد  رد  یی  هدع زیزع - نازابناج  نیا  دنتـسھ - ام  مشچ  یولج  دـینیب و  یم دـیراد  نآلا  هک  دـنداد ، ار  ناشتمالـس  اھ  نآ زا  یی  هدـع دـنداد ؛ ار 

شترصن ادخ  درک . لزان  تلم  نیا  رب  ار  شدوخ  ترـصن  ادخ  نینموملا ؛» رـشب  بیرق و  حتف  نم هللا و  رـصن  اھنوبحت  یرخا  و  « ؛ داد تکرب  هناصلخم  هناناج و  شالت  نیا  هب  لاعتم 

. دنشاب نموم  ول  و  دنک ؛ یمن تیامح  یلاباال  لایخ و  یب لبنت و  هراکیب و  یاھ  ناسنا زا  ادخ  دھد . یمن تدھاجم  یب لبنت و  یاھ  مدآ هب  ار 

یروھمج  / ٠۴/٠۴/١٣٨۴ تسایر  تاباختنا  مود  هلحرم  رد  ناریا  تلم  روش  رپ  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 19 
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انعمرپ و یمادقا  اب  یپرد  یپ ی  هعمج ود  رد  امـش  دنک . فیـصوت  ار  امـش  ی  هناصلخم روش  ذـفان و  تریـصب  قیمع و  ی  هزیگنا دـنلب و  تمھ  تسین  رداق  بناج  نیا ناوتان  ملق 

لالقتسا زا  عافد  رب  ار  دوخ  خسار  مزع  امـش  دیدیـشک . زوت  هنیک نانمـشد  ناھاوخدب و  خر  هب  ار  دوخ  تردق  دیداد و  ناشن  نایناھج  هب  ار  دوخ  تمظع  رگید  راب  اسر ، یمایپ 

رد تسا ، یبالقنا  یمالسا و  یاھ  نامرآ ی  همھ ی  هدننک نیمات هک  یمالسا  یروھمج  ماظن  روشک و  عفانم  زا  هناعاجش  تسارح  هب  ار  دوخ  یدنبیاپ  امش  دیدز . دایرف  یلم 

ییورایور رد  دوخ  رادتقا  ماکحتسا و  زار  دیداد و  رارق  نمشد  تسود و  مشچ  ربارب  رد  یمومع  تکراشم  یلم و  یگتسبمھ  زا  یھوکشاب  شیامن  امـش  دیدرک . تباث  لمع 

ریقحت دوخ  لد  رد  امـش ، یرالاس  مدرم تیفافـش  تمظع و  ربارب  رد  دوخ ، یاھیئوگ  هوای مغر  یلع امـش  نمـشد  کنیا  دیتخاس . مسجم  ار  یرابکتـسا  یاھ  یھاوخ هدایز اب 

. دلاب یم دوخ  هب  تسا  ناناملسم  یعمج  تیوھ  رھظم  هک  یمالسا  ماظن  یئاناوت  تیفرظ و  زا  ناھج ، رسارس  رد  هدرتسگ  یمالسا  گرزب  تما  دوش و  یم

ساپس ی  هھبج هناعشاخ  بناج  نیا تسا . تیدحا  ترضح  یوس  زا  یترصن  حلاص و  قداص و  ناناوج  نموم و  مدرم  امـش  رب  یھلا  تمحر  رھظم  تلم  ناشخرد  یزوریپ  نیا 

ارادم قفر و  عوضخ و  رکذ و  رکش و  هب  ار  امش  دوخ و  منک و  یم تلئسم  رادافو  زیزع و  تلم  امـش  یارب  ار  یھلا  سدقا  تاذ  ترـصن  تمحر و  فطل و  ماود  مھن و  یم کاخ  رب 

. میامن یم هیصوت 

نیمظاک  / ٠٩/٠۶/١٣٨۴ رابملات  نینوخ و  ثداوح  یپ  رد  تیلست  مایپ 

هیملع و یاھ  هزوح مظعم و  عجارم  هب  قارع و  گرزب  تلم  هب  زین  و  هادف ،) یحور   ) مظعالا هیقب هللا  ترضح  سدقم  هاگشیپ  هب  ار  تبیصم  نیا  نیگھودنا ، یبلق  اب  بناج  نیا

نیا ناینابرق  هک  مھاوخ  یم شترـضح  زا  منک و  یم تلئـسم  قارع  تلم  یارب  ار  لـماک  ترـصن  لاـعتم  یادـخ  زا  لاـھتبا  عرـضت و  اـب  میوگ و  یم تیلـست  قارع  یمدرم  تلود 

ییابیکش و ربص و  ناگدید  تبیـصم ی  همھ هب  لجاع و  یافـش  نیمودصم  هب  دیامرف و  روشحم  مالـسلا ) هیلع  ) مظاکلا رفعج  نب  یـسوم  ماما  ناشیالوم  اب  ار  خلت  ی  هثداح

. دیامرف تیانع  رفاو  رجا 

نیطسلف  / ٠١/٢۵/١٣٨۵ مدرم  قوقح  زا  تیامح  سنارفنک  نیموس  رد  تانایب 

سدق نیطسلف و  لاغشا  ینعی  هدش ؛ دراو  یمالسا  تما  رب  رامعتسا  یاھ  هسیسد اب  رـصاعم  خیرات  رد  هک  یتبیـصم  نیرتگرزب  ی  هراب رد  ییوج  هراچ یرکفمھ و  یارب  امش 

ترـضح نآ  کرابم  مان  هب  ار  نآ  ناریا  تلم  هک  یلاس  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) مظعا لوسر  تدالو  زورلاـس  اـب  سـالجا  نیا  یناـمزمھ  دـیا . هدـمآ مھ  درگ  فیرش ،

اش هللا. نا  ددرگ ؛ دنوادخ  ترصن  تمحر و  زاس  هنیمز دشاب و  یھلا  ی  هدعو هب  دامتعا  خسار و  مزع  داحتا و  تدھاجم و  شخب  ماھلا ام  ی  همھ یارب  دیاب  تسا ، هدرک  نیزم 

١٣٨۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدفھ  مسارم  رد  تانایب 

رد ناوت  یهمھ  اب  دروآ و  نامیا  لد ، یهمھ  اب  دوجو ، یهمھ  اب  ینآرق ، تقیقح  کی  هب  ینآرق ، لصا  کی  هب  هک  تسا  نیا  وا  تیقفوم  ام و  راوگرزب  ماما  تفرشیپ  یلصا  لماع 

رب هدش و  دای  نآ  زا  رگید  ددعتم  تایآ  رد  و  ( ١ «) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  هللاورصنت  نا   » یهفیرـش یهیآ  نیا  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  ینآرق  لصا  نآ  درک . راک  شالت و  نآ  هار 

دھاوخ ولج  مدق  اھدص  اھهد و  ار  امش  مھ  لاعتم  دنوادخ  دیرادرب ، یمدق  ادخ  هار  رد  رگا  درک ؛ دھاوخ  ترصن  ار  امش  مھ  ادخ  دینک ، ترـصن  ار  ادخ  رگا  تسا : هدش  دیکات  نآ 

لامعا طقف  تسین ، تساـجن  تراـھط و  طـقف  ادـخ ، نید  تسوا . نید  ترـصن  یاـنعم  هب  ادـخ  ترـصن  تسا . یھلا  ینوناـق  کـی  تسا ؛ تقیقح  کـی  ینآرق و  لـصا  نیا ، درب .

هدـنز نماض  تسا ، یرـشب  عماوج  یونعم  یالتعا  دـشر و  نماض  هک  روطنامھ  همانرب  نیا  ترخآ . ایند و  رد  رـشب  تداعـس  یهمانرب  ینعی  ادـخ  نید  تسین ؛ ینید  یرھاظ 

دراد و رظن  مھ  ناسنا  ییایند  یگدنز  هب  دراد ، رظن  تیونعم  هب  هک  ینانچمھ  ادخ  نید  تسھ . مھ  اھنآ  یاھییاناوت  تیصخش و  هب  نداد  دشر  یرکف و  یاھدادعتسا  ندرک 

نئافد مھل  اوریثیل  : » دنکیم نیعم  هنوگنیا  ار  مالسا  مرکم  یبن  تثعب  زا  فدھ  هغالبلاجھن ، رد  مالسلاوھالصلاهیلع )  ) نینموملاریما دراد . همانرب  ناسنا  یتخبـشوخ  یارب 

نم هدابع  ذقنتسیل  : » میناوخیم مھ  مالسلاهیلع )  ) ادھـشلادیس نیعبرا  ترایز  رد  دناسرب . تیلعف  هب  دنک و  جارختـسا  مدرم  نورد  رد  ار  درخ  یاھهنیجنگ  ات  ٢ ؛) «) لوقعلا

یقیقح تیادھ  هب  ار  اھنآ  دنک ؛ ملاع  ار  اھنآ  دنک و  فرطرب  اھناسنا  یگدنز  قفا  زا  ار  تلفغ  لھج و  یاھربا  هک  تسا  نیا  یارب  ینیسح  مایق  ٣ ؛) «) هلالضلا هریح  هلاھجلا و 

رثا اھترطف  ندرک  رادـیب  رد  میراذـگب ؛ رثا  هعماج  تعیبط و  رد  میرادرب ؛ مدـق  یھلا  یاھتنـس  یایحا  تھج  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  عقاو  رد  لاعتم  یادـخ  ترـصن  دـناسرب .

نیا دوخ ، تلم  روشک و  ییاھر  تاجن و  یارب  ماما  ادخ . نید  یارب  تسام  ترـصن  نیا ، مینک . شالت  یزورهریت  یتخبدـب و  لماوع  یهعومجم  زا  ناسنا  تاجن  یارب  میراذـگب ؛

. تفگ خساپ  مدق  دص  وا  مدق  کی  هب  دیـشخب ؛ تکرب  وا  تکرح  هب  درک و  ترـصن  ار  وا  مھ  لاعتم  یادخ  درک . مادقا  مایق و  درک ؛ ترـصن  ار  ادـخ  تفرگ و  راک  هب  ار  ینآرق  تقیقح 

رتشیب مھ  رازھ  هب  کی  دص و  هب  کی  تبسن  زا  میجنسب ، میھاوخب  رگا  دنکیم ، ادخ  هک  یترـصن  اب  ار -  نیا  تبـسن  مینکیم -  ادخ  نید  یهرابرد  نامدوخ  هک  ار  یترـصن  ام 

ترصن نیب  یهلصاف  نیاربانب ، دربیم . ولج  هب  ار  ام  مدق  رازھ  دص و  تقیقح  رد  دنکیم ، ام  لاح  لماش  یتقو  ار  شترـصن  لاعتم  دنوادخ  اما  میرادیمرب ؛ مدق  کی  ام  تسا .

. تسا دایز  رایسب  ادخ ، ترصن  ام و 

١٣٨۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدفھ  مسارم  رد  تانایب 

رد ناوت  ی  همھ اب  دروآ و  نامیا  لد ، ی  همھ اب  دوجو ، ی  همھ اب  ینآرق ، تقیقح  کی  هب  ینآرق ، لصا  کی  هب  هک  تسا  نیا  وا  تیقفوم  ام و  راوگرزب  ماما  تفرشیپ  یلصا  لماع 

نآ رب  هدش و  دای  نآ  زا  رگید  ددعتم  تایآ  رد  و  مکمادقا » تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا   » ی هفیرش ی  هیآ نیا  رد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  ینآرق  لصا  نآ  درک . راک  شالت و  نآ  هار 

دھاوخ ولج  مدق  اھدص  اھ و  هد ار  امـش  مھ  لاعتم  دنوادخ  دیرادرب ، یمدق  ادخ  هار  رد  رگا  درک ؛ دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  مھ  ادخ  دینک ، ترـصن  ار  ادـخ  رگا  تسا : هدـش  دـیکات 

لامعا طقف  تسین ، تساـجن  تراـھط و  طـقف  ادـخ ، نید  تسوا . نید  ترـصن  یاـنعم  هب  ادـخ  ترـصن  تسا . یھلا  ینوناـق  کـی  تسا ؛ تقیقح  کـی  ینآرق و  لـصا  نیا ، درب .

هدـنز نماض  تسا ، یرـشب  عماوج  یونعم  یالتعا  دـشر و  نماض  هک  روط  نامھ همانرب  نیا  ترخآ . ایند و  رد  رـشب  تداعـس  ی  همانرب ینعی  ادـخ  نید  تسین ؛ ینید  یرھاظ 

دراد رظن  مھ  ناسنا  ییایند  یگدنز  هب  دراد ، رظن  تیونعم  هب  هک  ینانچمھ  ادخ  نید  تسھ . مھ  اھ  نآ یاھ  ییاناوت تیصخش و  هب  نداد  دشر  یرکف و  یاھدادعتسا  ندرک 

مھل اوریثیل  : » دنک یم نیعم  هنوگ  نیا ار  مالسا  مرکم  یبن  تثعب  زا  فدھ  هغالبلا ، جھن  رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملا ریما  دراد . همانرب  ناسنا  یتخبـشوخ  یارب  و 

هدابع ذقنتـسیل  : » میناوخ یم مھ  مالـسلا ) هیلع  ) ادھـشلادیس نیعبرا  ترایز  رد  دناسرب . تیلعف  هب  دنک و  جارختـسا  مدرم  نورد  رد  ار  درخ  یاھ  هنیجنگ ات  لوقعلا ؛» نئافد 

تیادـھ هب  ار  اھ  نآ دـنک ؛ ملاع  ار  اھ  نآ دـنک و  فرطرب  اھ  ناسنا یگدـنز  قفا  زا  ار  تلفغ  لھج و  یاـھربا  هک  تسا  نیا  یارب  ینیـسح  ماـیق  هلالـضلا ؛» هریح  هلاـھجلا و  نم 

ندرک رادـیب  رد  میراذـگب ؛ رثا  هعماـج  تعیبـط و  رد  میرادرب ؛ مدـق  یھلا  یاـھ  تنـس یاـیحا  تھج  رد  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  عقاو  رد  لاـعتم  یادـخ  ترـصن  دـناسرب . یقیقح 

روشک و ییاھر  تاجن و  یارب  ماما  ادـخ . نید  یارب  تسام  ترـصن  نیا ، مینک . شالت  یزور  هریت یتخبدـب و  لـماوع  ی  هعومجم زا  ناـسنا  تاـجن  یارب  میراذـگب ؛ رثا  اـھ  ترطف

مدق دص  وا  مدق  کی هب  دیشخب ؛ تکرب  وا  تکرح  هب  درک و  ترـصن  ار  وا  مھ  لاعتم  یادخ  درک . مادقا  مایق و  درک ؛ ترـصن  ار  ادخ  تفرگ و  راک  هب  ار  ینآرق  تقیقح  نیا  دوخ ، تلم 

رازھ هب  کی  دص و  هب  کی  تبسن  زا  میجنسب ، میھاوخب  رگا  دنک ، یم ادخ  هک  یترصن  اب  ار - نیا  تبسن  مینک - یم ادخ  نید  ی  هراب رد  نامدوخ  هک  ار  یترـصن  ام  تفگ . خساپ 

ی هلـصاف نیاربانب ، درب . یم ولج  هب  ار  ام  مدق  رازھ  دص و  تقیقح  رد  دنک ، یم ام  لاح  لماش  یتقو  ار  شترـصن  لاعتم  دنوادخ  اما  میراد ؛ یمرب مدق  کی ام  تسا . رتشیب  مھ 

. تسا دایز  رایسب  ادخ ، ترصن  ام و  ترصن  نیب 

هزور  / ٢۶/٠۵/١٣٨۵ گنج ٣٣  رد  یمالسا  تمواقم  یزوریپ  تبسانم  هب  هللارصن  نسحدیس  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  کیربت  مایپ 

هب ار  یھلا  ترصن  هک  امـش  ی  هنامولظم هناروالد و  داھج  تسا . رتالاب  بناج  نیا فیـصوت  دح  زا  دیا  هدرک هیدھ  یمالـسا  تما  هب  دوخ  ریظن  یب تمواقم  داھج و  اب  امـش  هچنآ 

ی هرطیـس بولغم  دراد  داھج  نامیا و  هک  یتلم  تسا و  دـمآراکان  صالخا ، ربص و  نامیا و  ربارب  رد  راـب  گرم نردـم و  یاـھ  حالـس هک  درک  تباـث  رگید  راـب  تشاد ، ینازرا  اـمش 

کنات وان و  امیپاوھ و  حالس و  رازبا و  هب  یماظن ، یرترب  هک  دینک  تباث  یھلا  ی  هوق لوح و  هب  دیتسناوت  امش  دوب . مالـسا  یزوریپ  امـش  یزوریپ  دوش . یمن رگمتـس  یاھتردق 

داعبا رد  ار  دوخ  یونعم  قوفت  دـیدرک ؛ لیمحت  یتسینویھـص  میژر  رب  ار  دوخ  یماظن  یرترب  امـش  تسا . ریبدـت  لقع و  اب  هارمھ  یراکادـف  داـھج و  ناـمیا و  تردـق  هب  تسین ،

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 20 
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شیاـمن هب  ار  بصاـغ  میژر  یریذـپ  بیـسآ و  دـیتفرگ ؛ هرخـس  هب  ار  تسینویھـص  شترا  نیغورد  تبیھ  یریذـپان و  تسکـش ی  هناـسفا دـیدومن ؛ تیبـثت  یناـھج  یئ و  هقطنم

هب لمع  ی  هنحص رد  دوب ، هدش  راکنا  یرابکتسا ، یاھتسایس  تاغیلبت و  ی  هلیسو هب لاس  اھھد  هک  ار  نانآ  یاھیئاناوت  دیدیـشخب و  تزع  برع ، یاھتلم  هب  امـش  دیتشاذگ .

. دیداد ناشن  همھ 

: دیدش نآرق  ینارون  مالک  نیا  قادصم  رگید  راب  امش  تسا . هنایمرواخ  ی  هقطنم رد  هژیو  هب یمالسا و  یاھتلم  اھتلود و  ی  همھ رب  دنوادخ  یوس  زا  یتجح  داتفا  قافتا  هچنآ 

. راصبالا یلوال  هربعل  کلذ  یف  نا  اشی  نم  هرصنب  دیوی  نیعلا و هللا  یار  مھیلثم  مھنوری  هرفاک  یرخا  لیبس هللا و  یف  لتاقت  هئف  اتقتلا  نیتئف  یف  هیا  مکل  ناک  دق 

. دندنمدرخ لقتسم و  ناربھر  نارادمامز و  و  ملاس ، نویسایس  و  هقطنم ، یاھروشک  رد  نموم  رویغ و  ناناوج  ینویلیم و  یاھ  هدوت زورما  راصبالا ، ولوا  نیا 

یمالسا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۵ تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

ینعی یلبق  مظعا  توغاط  نیـشناج  اکیرما  دنک . یم دییات  ار  نآ  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  وا  ار  مسینویھـص  اریز  تساکیرما ؛ هدـحتم  تالایا  میژر  ایند ، رد  مظعا  توغاط  زورما 

رد دوخ ، تفرـشیپ  رد  مالـسا  یایند  تسا و  هداد  رارق  یراوشد  تیعـضو  رد  ار  مالـسا  یایند  شناراـکمھ ، شنارکفمھ و  هدـحتم و  تـالایا  میژر  زواـجت  زورما  تسا . سیلگنا 

هب هک  ریخا - هام  کی  نیا  رد  نانبل  هب  یتسینویھـص  میژر  زواجت  نیمھ  رد  تسوا . نارکفمھ  ناراکمھ و  اکیرما و  راشف  ریز  دوخ ، یونعم  یداـم و  یقرت  رد  دوخ ، یریگ  عضوم

یلام و ینابز و  تیامح  هب  طقف  دـش و  گنج  نادـیم  دراو  احیرـص  اکیرما  دـش - لزاـن  اـھ  نیا رب  یھلا  ترـصن  دـش و  یھتنم  بزح هللا  یوس  زا  یمالـسا  گرزب  هساـمح  نیا 

توغاط زورما  دندرک . عورش  اھ  نآ دنتساوخ و  اھییاکیرمآ  ار  گنج  نیا  عقاو  رد  درک . کمک  داتسرف و  درک ، مھارف  تاحیلـست  یتسینویھـص  میژر  یارب  درکن و  افتکا  یـسایس 

. دنتسھ اھییاکیرمآ  مظعا 

نآرق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۵ یللملانیب  تاقباسم  نیموس  تسیب و  رد  هدننک  تکرش  نایراق  رادید  رد  تانایب 

دامتعا هجوت و  دروم  زھجم و  الماک  شترا  کی  رب  ایند - لوادـتم  یداصتقا  یماـظن و  یـسایس و  یلومعم  یاـھگربوزاس  نودـب  ناوج ، تشم  کـی ناـنبل - بزح هللا  نیمھ  ارچ 

هتـشاد لوبق  ار  نآرق  ی  هدـعو فرح و  ام  هک  تسا  نیا  مالـسا ، هب  لمع  میوگ  یم هک  نیا  تشاد . سفن  هب  اکتا  مالـسا ، تکرب  هب  نوچ  دـش ؟ زوریپ  یناھج ، گرزب  یاھتردـق 

ار امـش  ادخ  نرـصنیل هللا ،» ، » دیدرک ادخ  ترـصن  رگا  مینک . رواب  ار  نیا  زیزع ،» یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و   » دیوگ یم نآرق  یتقو  هک  تسا  نیا  شیانعم  میـشاب ،

فعـض رد  اھتلم ، یرادـیب  رد  شا  هجیتن هرمث و  تقو  نآ  دـھد ؛ یم ار  یرواب  نینچ  کی  ام  هب  ینآرق  تفرعم  نیا  مینک . رواب  ار  نیا  هرما ،» یلع  بلاغ  نا هللا  . » دـنک یم ترـصن 

. دوش یم رھاظ  اھاجنیا  ناملسم ، یاھروشک  یارب  ناربکتسم  نازواجتم و  ی  همانرب ندروخ  مھ  هب  رد  زواجتم و  یاھتردق  نوزفازور 

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  هرـصنی ؛» 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 

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ادخ و هب  لکوت  نید و  هب  کسمت  ینعی  دوخ ، یونعم  تردق  یملع و  تفرـشیپ  یارب  دنک ؛ شالت  دوخ  لالقتـسا  یارب  دنک ؛ شالت  دوخ  تزع  یارب  دیاب  یمالـسا  یایند  زورما 

، هدعو نیا  هب  دامتعا  اب  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  و   » هک تسا  یھلا  زجنم  ی  هدـعو تسا ؛ یھلا  ی  هدـعو نیا  هزجنم .» کدابعل  کتادـع   » و دـنک . شالت  ادـخ  کمک  هب  نیقی 

یعامتجا لمع  تسا ، یملع  لمع  تسا ، ینالقع  لمع  تسا ، یرکف  لمع  لمع ، نیا  تسین ؛ نتفرگ  تسد  گنفت  طـقف  لـمع ، نیا  دـنوشب . لـمع  کرحت و  نادـیم  دراو 

لصتم رگا  یمالسا  یاھتلود  یمالسا . یاھتلود  مھ  دنوش ، یم عفتنم  اھتلم  مھ  نیا ، زا  مالسا . یایند  داحتا  هار  رد  همھ  ادخ و  یارب  همھ  تسا ؛ یـسایس  لمع  تسا ،

رگا اما  دروآ . یمن تردـق  اھ  نآ یارب  نیا ، ییاکیرما ؛ رادمتـسایس  نالف  اکیرما و  ریفـس  هب  دنـشاب  یکتم  ات  دـش ، دـنھاوخ  رت  یوق دنـشاب ، یمالـسا  تما  نارکیب  یاـیرد  هب 

ار یمالـسا  تلود  کی  دناوتب  رابکتـسا  ارچ  دـنوش ، کیدزن  مھ  هب  دـنوش ؛ لصتم  ناشورخ  میظع و  یایرد  نیا  هب  یمالـسا و  تما  هب  مالـسا ، یایند  هب  یمالـسا  یاھتلود 

مجسنم دحتم و  یمالسا ، یاھتلود  دننک . هجوت  هلئسم  نیا  هب  دیاب  همھ  رگید ؟ تلود  کی  غارـس  دورب  دعب  دسرب ، وا  باسح  هب  دنک ؛ ادج  نارگید  زا  ار  وا  دھدب و  رارق  فدھ 

. دنناوت یم هک  دننادب  دنشاب و 

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

نم  » هک تسا  نیمھ  شانعم  نیا  دوب . رتشیب  وا  لابقتـسا  زور  رد  مدرم  تیعمج  زا  دـندرک ، ادـیپ  روضح  هک  یتیعمج  هر ،]) ) ینیمخ ماما  ] گرزب درم  نیا  یهزاـنج  عییـشت  رد 

درکیم و فرـصم  ادـخ  هار  رد  دـیاب  دوب ؛ راگدرورپ  کلم  وا  رظن  زا  هیامرـس  نیا  تساوخن ؛ دوخ  یارب  ار  هیامرـس  نیا  وا  دوب . هجوتم  وا  هب  مدرم  یاـھلد  (. ١ «) هل ناک هللا  ناـک  

. تخادرپ دیاب  ار  نآ  یهنیزھ  دراد و  هنیزھ  دراد ، تدھاجم  ادخ  هار  تسا ؛ یروج  نیا  ادخ  هار  دنادرگرب . وا  هب  فعاضم  تروص  هب  ار  هیامرس  نیا  مھ  ادخ  و  درک ؛

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

امک ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذـلا  دـعو هللا  « ؛ تسا یھلا  یهدـعو  نیا  و  هدرک ، کمک  ام  هب  لاعتم  یادـخ  میدرک ، ادا  ار  لمع  قح  اـج  رھ 

. نآرق رگید  ناوارف  تایآ  و  (. ١ «) مھلبق نم  نیذلا  فلختسا 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

کی تیلوئـسم  زا  ناتیقلت  ساسحا و  تسا ، هتفرگ  هدـھع  رب  ار  امـش  یھدـنامزاس  تمواقم ، یورین  دـیراد و  روضح  جیـسب  یهعومجم  رد  زورما  هک  یزیزع  ناـناوج  اـمش 

لباقم رد  دـیناوتیم  دـینک ، زاـب  ار  یئاـھهرگ  دـیناوتیم  دیـشخبب ، تعرـس  ار  میظع  تکرح  نیا  دـیناوتیم  دیـشاب ، رثوم  دـیناوتیم  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  مالـسا  لاـبق  رد  ناـسنا 

یروھمج ماظن  یمالـسا و  بالقنا  و  یماظن . مجاھت  انایحا  هچ  یناور و  یاھگنج  هچ  یتاغیلبت ، مجاھت  هچ  یـسایس ، مجاھت  هچ  دـینک ؛ یگداتـسیا  نوگاـنوگ  یاـھمجاھت 

یھلا لماوع  نیرتمھم  تسا و  یھلا  لماوع  ادخ و  هب  ماظن  نیا  اکتا  نوچ  دراد ؛ ار  زاین  رثکادح  نامیا ، زا  یهتساخرب  هزیگنارپ و  یمدرم و  روضح  نیا  هب  ام  روشک  یمالسا و 

دییات نینموم  یهلیـسو  هب  دوخ و  ترـصن  یهلیـسو  هب  ار  وت  ادخ  دیامرفیم : شربمغیپ  هب  دنوادخ  (. ١ «) نینموملابو هرـصنب  کدیا  یذلا  وھ  « ؛ تسا یمدرم  یاھنامیا  نیمھ 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 21 
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. تسا نینموم  ترصن  یھلا ، تردق  لامعا  یھلا ، ترصن  رھاظم  زا  یکی  ینعی  درک .

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

کی تیلوئـسم  زا  ناتیقلت  ساـسحا و  تسا ، هتفرگ  هدـھع  رب  ار  امـش  یھدـنامزاس  تمواـقم ، یورین  دـیراد و  روضح  جیـسب  ی  هعومجم رد  زورما  هک  یزیزع  ناـناوج  اـمش 

لباقم رد  دیناوت  یم دینک ، زاب  ار  یئاھ  هرگ دیناوت  یم دیـشخبب ، تعرـس  ار  میظع  تکرح  نیا  دیناوت  یم دیـشاب ، رثوم  دیناوت  یم هک  دـشاب  نیا  دـیاب  مالـسا  لابق  رد  ناسنا 

یروھمج ماظن  یمالـسا و  بالقنا  و  یماظن . مجاھت  انایحا  هچ  یناور و  یاھگنج  هچ  یتاغیلبت ، مجاھت  هچ  یـسایس ، مجاھت  هچ  دـینک ؛ یگداتـسیا  نوگاـنوگ  یاـھمجاھت 

لماوع نیرت  مھم تسا و  یھلا  لماوع  ادـخ و  هب  ماـظن  نیا  اـکتا  نوچ  دراد ؛ ار  زاـین  رثکا  دـح  ناـمیا ، زا  ی  هتـساخرب هزیگنارپ و  یمدرم و  روضح  نیا  هب  اـم  روشک  یمالـسا و 

نینموم ی  هلیسو هب  دوخ و  ترـصن  ی  هلیـسو هب  ار  وت  ادخ  دیامرف : یم شربمغیپ  هب  دنوادخ  نینموملاب .» هرـصنب و  کدیا  یذلا  وھ  « ؛ تسا یمدرم  یاھ  نامیا نیمھ  یھلا 

. تسا نینموم  ترصن  یھلا ، تردق  لامعا  یھلا ، ترصن  رھاظم  زا  یکی  ینعی  درک . دییات 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  زورما  تسھ ، اھ  نآ رایتخا  رد  ایند  ی  همھ هک  ملاع  تفلک  ندرگ ناربکتسم  گرزب و  نانمـشد  دنک . یم هدھاشم  دوخ  لباقم  رد  ینـشور  قفا  مالـسا  یایند  زورما 

و : » دومرف هک  تسا  یھلا  ی  هدعو ی  هدنھد ناشن نیا  تسا و  هتـسب  اھ  نآ یور  رب  هار  دـننک ؛ یم یناوتان  ساسحا  ناملـسم  یاھتلم  یرادـیب  ناملـسم و  یاھتما  شزیخ 

و تسا . یھلا  ی  هدعو اھ  نیا نیثراولا .» مھلعجن  همئا و  مھلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  : » دومرف و  زیزع .» یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا 

. دھد یم ناشن  ار  دوخ  جیردتب  اھناملسم  تکرح  یرادیب و  تکرب  هب  یھلا  یاھ  هدعو نیا  هرما .» یلع  بلاغ  و هللا  : » دومرف

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

؛ دمآ نادیم  هب  قح  هار  نادھاجم  یورین  تمھ و  هک  هاگنآ  دیسر ؛ شوگ  هب  ادخ  ناگدنب  موقلح  زا  ادخ  یادص  هک  هاگنآ  تسا . صالخا  داھج و  لوصحم  هرسکی  اھ  یزوریپ نیا 

نا « » مکدھعب فوا  یدھعب  اوفوا  : » دش ضوع  خیرات  ریـسم  تخاس و  ققحم  ار  دوخ  ی  هدعو زین  ریدق  یلع  یادخ  درک ، لمع  ادخ  اب  دوخ  رارق  دھع و  هب  ناملـسم  هک  هاگنآ  و 

« داھشالا موقی  موی  ایندلا و  هایحلا  یف  اونمآ  نیذلا  انلسر و  رصننل  انا  « » زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  و  « » مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا 

تریـصب و اب  زج  داھج ، دیما و  اب  زج  صالخا ، نامیا و  اب  زج  زین  اھ  هندرگ نیا  زا  روبع  دنراد . هار  رـس  رب  یراوشد  یاھ  هندرگ زونھ  ناملـسم  یاھتلم  تسا . هار  زاغآ  زونھ  نیا 

. دش دھاوخن  یط  هار  نیا  یھلا ، ی  هدعو قدص  هب  ینامگدب  اب  یگدزباتش ، یربص و  یب اب  یتمھ ، یب یتوافت و  یب اب  یفاب ، یفنم سای و  اب  تشگ . دھاوخن  رسیم  ربص ،

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

یگداتسیا نیا  یهمادا  اب  دیزوریپ و  مھ  زورما  نیمھ  امش  دناهتفریذپ . نادند  نب  زا  ار  امش  تیناقح  اکیرمآ  اپورا و  یاھتلم  زا  یرایـسب  هک  ناملـسم ، یاھتلم  طقف  هن  زورما 

هللااشنا دناشک . دیھاوخ  تسکش  تلذ و  هب  رتشیب  مھ  زاب  ار  رشب  دض  نوبز و  نمشد  هنادنمتفارش 

صوصخب ینیطسلف  نایماظن  ریغ  راب  هعجاف  نینوخ و  ثداوح  لاحنیا  اب  هللااشنا  ( ٢ ") یضرتف کبر  کیطعی  فوسل  و   " هک دینادب  و  ( ١ " ) یلق ام  کبر و  کعدو  ام   " هک دینادب 

شخپ ام  ینویزیولت  یاھلاناک  یهمھ  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  نرصنیل هللا  و  دومرف " : هک  تسا  تسار  ادخ  یهدعو  هک  دینادب  رـصنلا ، مکل  لجع  ازجلا و  مکل  مظعا هللا  تسا . هتخاس  رادازع  هدزمتام و  ار  ام  تلم  دوشیم 

(۴ ...) هسفنل دھاجی  امناف  دھاج  نم  و  : " دومرف ٣)و  " ) زیزع یوقل  هللا 

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

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

 ..." هسفنل دھاجی  امناف  دھاج  نم  و  دومرف ": و  زیزع " یوقل  هللا 

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

یادخ دنزادنایم . راک  هب  یفدھ  کی  رد  ار  دوخ  یورین  یناسنا و  تردق  لامعا  مادقا و  دننکیم و  تکرح  وا  هب  نامیا  اب  هک  تسا  یمدرم  نابیتشپ  لاعتم  یادـخ  هک  مینادـب  و 

نیا رطاخ  هب  تسا ، هدرکن  کمک  ام  هب  ادـخ  هک  یئاجنآ  میدروخ ، تسکـش  هک  یئاھاجنآ  ام  دـنکیم . کمک  دـننک ، مادـقا  یھلا  فادـھا  هار  رد  هک  ار  یناسک  نآ  انیقی  لاعتم 

اوفوا : » دـیامرفیم درک . دـھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادـخ  میروایب ، نادـیم  هب  ار  نامدوخ  مھـس  رگا  میدرواـین . ار  ناـمدوخ  مھـس  میدادـن ؛ ماـجنا  ار  تسرد  راـک  هک  تسا  هدوب 

بھاو ناج و  کلام  هک  لاعتم  یادـخ  تسا . ینیفرط  منکیم ؛ لمع  ناـمیپ  نآ  هب  مھ  نم  دـینک ، اـفو  لـمع و  دـیراد ، نم  اـب  هک  یناـمیپ  هب  امـش  ( ١ (؛» مکدھعب فوا  یدـھعب 

یهفیظو هب  رگا  ام  تسا . هداد  ار  هدـعو  نیا  لاعتم  یادـخ  ینعی  مینکیم ؛ لمع  مھ  ام  دـینک ، لمع  امـش  تسا . هتـسب  هبناج  ود  دادرارق  ام  اـب  تساـم ، هب  بھاوم  یهمھ 

. دنلمع لھا  دنمادقا ، لھا  هک  دنداد  ناشن  ناریا  تلم  هللادمحب  . میشاب هتشاد  راظتنا  ار  یھلا  کمک  میناوتیمن  میدرکن ، لمع  نامدوخ 

نیطسلف  / ١٣٨٧/١٢/١۴ تلم  زا  تیامح  سنارفنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

یتیعقاو هب  ار  نآ  نامز ، رورم  اب  دنزاسب و  یشیامرف  یلعج و  یتلم  یتلود و  بوکرس ، روز و  اب  دنا  هتساوخ هک  یمالـسا  تما  نانمـشد  یارب  مھ  تسا ، یگرزب  سرد  نیا 

دننادب ات  نآ ، رادیب  یاھنادجو  رویغ و  ناناوج  هژیو  هب یمالـسا و  تما  یارب  مھ  و  دننک . یزاس  یداع مالـسا ، ناھج  رد  ار  یئ  هناملاظ لیمحت  نینچ  هدرک و  لیدبت  ریذـپانراکنا 

: دومرف هک  تسا  تسار  دنوادخ  ی  هدعو دوش و  یمن عیاض  زگرھ  هدش ، لامیاپ قح  ندنادرگزاب  هار  رد  تدھاجم  هک 

تمدـھل ضعبب  مھـضعب  سانلا  عفد هللا  ول ال  اـنبر هللا و  اولوقی  نا  ـالا  قح  ریغب  مھراـید  نم  اوجرخا  نیذـلا  ریدـقل . مھرـصن  یلع  نا هللا  اوملظ و  مھناـب  نولتاـقی  نیذـلل  نذا 

. زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  اریثک و  مسا هللا  اھیف  رکذی  دجاسم  تاولص و  عیب و  عماوص و 

نایراق  / ٠٣/١٣٨٨/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناشن ار  ندرک  لمع  نیا  رثا  ام  هب  هنیاعملاب  لاعتم  یادـخ  هزادـنا  نامھ  هب  میدـش . قفوم  یردـق  مینک ؛ لمع  نآرق  میلاعت  هب  میدرک  یعـس  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم 

، دـھد یم ضرا  رد  فالختـسا  ی  هدـعو دـھد ، یم ترـصن  ی  هدـعو نینموم  هب  لاعتم  یادـخ  رگا  الیق .» نم هللا  قدـصا  نم  و  : » تسین هدـعو  فلخ  لاعتم  یادـخ  راـک  رد  داد .

لمع یھلا  طئارـش  هب  اـم  هک  تسا  نیا  مـینیب ، یمن ناـمدوخ  یگدـنز  ی  هـصرع رد  ار  اـھ  هدـعو نـیا  اـم  هـکنیا  تـلع  تـسا . تـسار  اـھ  هدـعو نـیا  دـھد ، یم تزع  ی  هدـعو

سرد نیا  رگید . هتفگ  یروج  نیا لاعتم  یادخ  منک ؛ یم لمع  نامیپ  نآ  هب  مھ  نم  دینکب ، لمع  نم  رما  هب  نم ، نامیپ  اب  امـش  مکدـھعب ؛» فوا  یدـھعب  اوفوا  و  « ؛ مینک یمن

. تسام گرزب 

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

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 22 
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زا لاس  هن  تسیب و  دنک ! یم راک  ام  یئاوھ  ورین  وت  دراد  زونھ  دتفیب ، راک  زا  یلکب  زور  شـش  جـنپ  زا  دـعب  دوب  رارق  هک  یئاھ  نیا فا ١۴ و  فا ۴ و  فا ۵ و  یاھامیپاوھ  نامھ 

مھ فرط  نیا  زا  اما  دندش ، جراخ  هدر  زا  ناشیضعب  دندروخ ، ریت  دندش ، طقاس  دندید ، بیسآ  گنج  یوت  اھ  نآ زا  یدادعت  هتبلا  دننک ! یم راک  دنراد  زونھ  درذگ ، یم لاس ۵٩ 

، میرحت مغر  یلع ار  تاعطق  زا  یضعب  دننک و  رپ  ار  اھالخ  دننک ، تسرد  تاعطق  دنتسناوت  طبر  یذ یاھ  هاگتسد رد  ام  نیسدنھم  تشاد ؛ دوجو  یشیور  شزیر ، نیا  لابق  رد 

. دنزاسب ناشدوخ  یگنج  یامیپاوھ  عون  ود  دنریگب و  دای  اھ  نآ زا  اھ ، نیا رب  هوالع  دنراد . هگن  اپرس  ار  اھامیپاوھ  دننک و  دراو  یئاھ  هار زا  اھ ، هدننک میرحت نآ  مشچ  یروک  هب 

سدـنھم دـندرک . هدافتـسا  اھ  نآ زا  هرخالاب  اما  تسین ، ام  دوخ  یلبق  یاھامیپاوھ  نآ  نیع  هتبلا  یگنج - یاـمیپاوھ  عون  ود  اـم ، یئاوھ  یورین  رد  هک  دـیناد  یم امـش  نـآلا 

هدـش هتخاس  یماظن ، مجاھت  یارب  ی  هنیباک کی  شزومآ و  یارب  ی  هنیباـک ود  یاـمیپاوھ  دـنک - یم یحارط  شدوخ  دزودـنا ، یم هبرجت  یراـک ، هب  دـنک  یم هاـگن  رگید ، تسا 

. تسھ ام  یاھ  هاگتسد یوت  میراد و  زونھ  میتشاد ، هک  مھ  یئاھنامھ  هکنیا  رب  هوالع  تسا .

امتح و دیدرت ، یب نامگ ، یب هرصنی ؛» نم  نرـصنیل هللا  و  : » دیامرف یم هبناجدنچ  ناوارف و  دیکات  اب  لاعتم  یادخ  یتقو  تسادخ . ی  هدعو قدص  نیا ، تسادخ ؛ هب  لکوت  نیا ،

نید زا  میراد  هک  میناد  یم مھ  امـش  نم و  دیوگ - یم ار  نیا  ادـخ  یتقو  دـننک - یرای  ار  وا  نید  ینعی  ار ، وا  هک  ار  یناسک  دـنک  یم یرای  دـنک ، یم ترـصن  لاعتم  یادـخ  انیقی 

. درک دھاوخ  ترصن  ادخ  هک  دیشاب  عمجرطاخ  نیاربانب ، مینک . یم ادخ  نید  یرای  مینک ، یم تیامح  ادخ 

ار تشرد  یاھمقر  نآ  الاح  اما  راب ، اھرازھ  تفگ ؛ دوشب  دـیاش  اھفرح  نیا  زا  شیب  مینک ، باسح  میھاوخب  ار  شیاھزیر  رگا  الاح  راب - اھ  هد مھ  یلیمحت  گـنج  زاـغآ  زا  دـعب 

وا رازھ . هاجنپ  میتشاد ؛ قارع  شیپ  ریـسا  رازھ  هاجنپ  دودح  ام  دوب . ارـسا  ندمآ  نیمھ  شا  یکی میدید . ار  یھلا  کمک  میدید ؛ ار  یھلا  ترـصن  ام  دنک - باسح  دھاوخب  مدآ 

ام هک  یئاھریـسا  دندوب ، یماظن  همھ  تشاد ، ام  شیپ  وا  هک  یئاھریـسا  هک  دوب  نیا  شقرف  اھتنم  تشاد . ام  تسد  ریـسا  اھدودح ، نیمھ  رد  نیا ، زا  رتمک  هدرخ  کی مھ 

نتفرگ سپ  هک  دیـسر  مرظن  هب  دش ، مامت  گنج  هک  یتقو نم  دندوب . هدرب  دـندوب ، هدرک  عمج  ار  مدرم  اھنابایب  نیمھ  یوت  دـندوب . یماظن  ریغ  ناش  یلیخ میتشاد ، وا  شیپ 

زا دعب  نپاژ ، گنج  للملا ، نیب گنج  رد  رگید . میدوب  هدـید  فورعم  یاھگنج  رد  ار  ارـسا  لدابت  نوچ  لاس ! یـس  دـشک ؛ یم لوط  لاس  یـس  الامتحا  مادـص ، زا  اھریـسا  نیا 

یا هجیتن کی  هب  هرخالاب  ات  زیخرب ؛ نیـشنب  هنوچ ، کچ میرادن ؛ تفگ  یم وا  میراد ؛ امـش  شیپ  ریـسا  ات  دنچ  ام  هک  دوب  یعدم  فرط  کی  زونھ  لاس ، یـس  تسیب  تشذـگ 

مادـص یناکچ . هرطق مھ  نآ  دـنا ؛ یقاـب زونھ  ریـسا  دادـعت  نـالف  هلب ، هک  مینک  تباـث  اـت  دوشب ، تساـخرب  تسـشن و  دوشب ، هتـشاذگ  سنارفنک  اـت  دـص  دـیاب  دندیـسر . یم

شتعیبط مادص  دوب ؛ یمدآ  روج  نیا دھدب ؛ ناشن  شدوخ  زا  یا  یئامن تردق امتح  دنک ، تردق  ساسحا  تقو  رھ  یذوم ، ثیبخ ، قالخادب ، قلقدـب ، مدآ  رگید ؛ دوب  یروج  نیا

نآ چیھ . درک ؛ هلدابم  چـیھ  دوش  یمن الـصا  اھ  نآ اب  هک  دـنوش  یم خـفتنم  نانچ  نآ دـننکب ، تردـق  ساسحا  اجرھ  یند  تسپ و  یاھ  مدآ دوب . یا  یند تسپ  تعیبط  یلیخ 

هکنیا زا  لبق  درک . یم سامتلا  اھ  یئاکیرمآ هب  مادص  رگید ؛ دیدید  دنوش ! یم رتراسکاخ  هچروم  زا  دنریگ ، یم رارق  یرت  یوق کی  لباقم  رد  دننک ، یم فعـض  ساسحا  هک  یتقو

دماین شـسناش  اھتنم  میوشب . دـحتم  یمالـسا  یروھمج  هیلع  نام  همھ دـیزاسب ، ام  اب  دـیئایب  هک  درک  یم سامتلا  ریخا - ی  هعفد نیا  دـننک - هلمح  قارع  هب  اھ  یئاـکیرمآ

. دننک لوبق  وا  زا  اھ  یئاکیرمآ هک  رگید 

رگا هک  درک  ساسحا  دمآ ، شیپ  تیوک  هب  شا  هلمح ی  هیضق قمحا  نیا  درک و  تسرد  یا  هنحص لاعتم  یادخ  دنوشب . دازآ  ارسا  هک  دشک  یم لوط  لاس  یـس  متفگ  یم نم 

ریذـپ ناکما ارـسا  ندوب  اـب  مھ  نیا  دـشاب ؛ عمج  شرطاـخ  ناریا  زا  هکنیا  هب  دراد  جاـیتحا  دوب - تیوک  لـماک  فرـصت  دـصق  هب  تیوک  اـب  شگنج  هتبلا  دـگنجب - تیوک  اـب  دـھاوخب 

هک یئاـھ  نآ رگید  هک  ندرک ، دازآ  شدوخ  ار  ارـسا  درک  اـنب  تفرگن ، یتـسرد  باوـج  فرط  نیا  زا  نوـچ  هدـنب ، هب  یوـحن  هب  تقو و  روـھمج  سیئر هب  تشوـن  هماـن  لوا  تسین .

ترـصن نیا  دوب ، ادخ  راک  نیا  دش . مامت  ات  دندمآ ، هورگ  هورگ  مھ  رـس  تشپ  روط  نیمھ  دـنیآ ؛ یم دـنراد  زرم  زا  ارـسا  هک  میدـش  ربخ  وھکی  تسھ . ناشدای  تسا ، ناشدای 

. زورما ات  ایاضق  نیا  زا  روط  نیمھ  رگید  و  دوب . یھلا 

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

دنکیم یرای  دـنکیم ، ترـصن  لاعتم  یادـخ  انیقی  امتح و  دـیدرتیب ، ناـمگیب ، ( ١ (؛» هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  : » دـیامرفیم هبناجدـنچ  ناوارف و  دـیکات  اب  لاعتم  یادـخ  یتقو 

. مینکیم ادـخ  نید  یراـی  مینکیم ، تیاـمح  ادـخ  نید  زا  میراد  هک  مینادـیم  مھ  امـش  نم و  دـیوگیم -  ار  نیا  ادـخ  یتـقو  دـننک -  یراـی  ار  وا  نـید  ینعی  ار ، وا  هـک  ار  یناـسک 

. درک دھاوخ  ترصن  ادخ  هک  دیشاب  عمجرطاخ  نیاربانب ،

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 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماما لوق  زا  اھراب  نم  هک  روط  نیمھ  تسام ؛ نابیتشپ  مھ  لاعتم  یادـخ  و  دراد ؛ یمکحتـسم  ناکرا  یلیخ  تسا ؛ یوق  یلیخ  تسا ؛ رادهشیر  یلیخ  یمالـسا ، بالقنا 

نیمھ اتقیقح  دربیم . شیپ  ار  اھراک  دراد  یتردق  تسد  کی  مدرک -  ساسحا  ای  مدید -  میدش ، هیـضق  نیا  دراو  هک  یلوا  زا  نم  دندومرف : هک  ماهدرک  لقن  هیلع ) ناوضر هللا  )

ناک هللا ناک   نم   - » درادن ام  اب  یایشیوخ  موق و  یھلا ، تردق  تسد  نیا  هتبلا  دنیبیم . ار  یھلا  تردق  تسد  نیا  ناسنا  دندومرف . نم  هب  ناشیا  ار  نیا  و  تسا ؛ روج 

؛ مینک میدقت  هار  نیا  یارب  نادیم و  میروایب  میراد ، هک  هچنآ  هناصلاخ ؛ میشاب ؛ هار  نیا  تمدخ  رد  دیاب  ( - ٣ «) هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  (» ٢ «،) مکرصنی اورصنت هللا  نا  (، » ١ «) هل

گنـس هدرک و  لضفت  لاعتم  یادـخ  هدـش و  راک  نیمھ  مھ  زورما  درک ؛ دـھاوخ  فطل  درک ؛ دـھاوخ  لضفت  مھ  لاعتم  یادـخ  مینک . میدـقت  هار  نیا  یارب  ار  نامراک  نامـشالت و 

. دندنبب یفرط  دندرک ، هک  یاهئطوت  زا  دنتسناوتن  و  شدوخ ؛ فرط  هب  هدرک  هنامک  شریت  هتشگرب ؛ شدوخ  یوس  هب  نمشد 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماما لوق  زا  اھراب  نم  هک  روط  نیمھ  تسام ؛ نابیتشپ  مھ  لاعتم  یادـخ  و  دراد ؛ یمکحتـسم  ناکرا  یلیخ  تسا ؛ یوق  یلیخ  تسا ؛ راد  هشیر یلیخ  یمالـسا ، بالقنا 

اتقیقح درب . یم شیپ  ار  اـھراک  دراد  یتردـق  تسد  کـی  مدرک - ساـسحا  اـی  مدـید - میدـش ، هیـضق  نیا  دراو  هک  یلوا  زا  نـم  دـندومرف : هـک  ما  هدرک لـقن  هـیلع ) ناوـضر هللا  )

ناک  نم  - » درادن ام  اب  یا  یـشیوخ موق و  یھلا ، تردـق  تسد  نیا  هتبلا  دـنیب . یم ار  یھلا  تردـق  تسد  نیا  ناسنا  دـندومرف . نم  هب  ناشیا  ار  نیا  و  تسا ؛ روج  نیمھ

؛ مینک میدقت  هار  نیا  یارب  نادیم و  میروایب  میراد ، هک  هچنآ  هناصلاخ ؛ میشاب ؛ هار  نیا  تمدخ  رد  دیاب  هرصنی - » نم  نرصنیل هللا  و  «، » مکرصنی اورـصنت هللا  نا  «، » هل ناک هللا 

گنـس هدرک و  لضفت  لاعتم  یادـخ  هدـش و  راک  نیمھ  مھ  زورما  درک ؛ دـھاوخ  فطل  درک ؛ دـھاوخ  لضفت  مھ  لاعتم  یادـخ  مینک . میدـقت  هار  نیا  یارب  ار  نامراک  نامـشالت و 

. دندنبب یفرط  دندرک ، هک  یا  هئطوت زا  دنتسناوتن  و  شدوخ ؛ فرط  هب  هدرک  هنامک  شریت  هتشگرب ؛ شدوخ  یوس  هب  نمشد 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، اھتفرعم اھنامیا ، غارـس  هب  دـنک ؛ مدـھنم  ار  اـھنآ  هک  دـیآیم  یونعم  یاھرگنـس  غارـس  هب  نمـشد  اـیند ، رد  دوشیم  هتفگ  مرن  گـنج  وا  هب  زورما  هک  هچنآ  یناور و  گـنج  رد 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 23 
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؛ دنک لیدبت  فعـض  طاقن  هب  دوخ  تاغیلبت  رد  ار  توق  طاقن  دنکب و  مدھنم  ار  اھنیا  هک  دیآیم  اھنیا  غارـس  هب  نمـشد  روشک ؛ کی  ماظن و  کی  یـساسا  ناکرا  اھهیاپ و  اھمزع ،

رد مھ  یناوارف  رازبا  دـننکیم ، دـنراد  داـیز  مھ  شـالت  دـنراد ، مھ  هبرجت  راـک  نیا  رد  دـننکیم ؛ دـنراد  هک  تـسا  یئاـھراک  نـیا  دـنک . لیدـبت  دـیدھت  هـب  ار  ماـظن  کـی  یاھتـصرف 

دراد ناسنا  ار  نیا  کش ؛ نودب  میراد  یبیغ  کمک  میراد ، یھلا  ددم  ام  هتبلا  میئایب . قئاف  وا  رب  میناوتب  ات  مینادب  ار  ینمشد  داعبا  نمـشد و  داعبا  دیاب  تسھ . ناشرایتخا 

. دمآ دھاوخن  ام  غارس  هب  یھلا  کمک  میربن ، راک  هب  ار  مزال  ریبدت  میشابن ، نادیم  رد  هناھاگآ  هنارایشوھ ، هک  یمادام  ام  نکل  دنکیم ؛ هدھاشم 

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 

هب ار  رادـتقا  یاھهیام  عباـنم و  یهیقب  هک  تسا  ملع  تسا . ملع  ورگ  رد  تلم  کـی  یقیقح  رادـتقا  منکیم : رارکت  مھ  زاـب  ماهتفگ ، نم  اـھراب  دـنزادرپب . ملع  هب  دـیاب  اـھناوج 

رد تسا  یمھم  یهلئسم  قیقحت ، یهلئسم  ملع ، یهلئسم  دیتسھ . هک  یاهبتر  رھ  رد  ناتوجشناد ؛ هچ  ناتزومآشناد ، هچ  دینکن ؛ تلفغ  ملع  زا  درادیم . ینازرا  روشک 

یگزات توارط و  طاشن و  روش و  امـش  هب  نید  دـنکیم . دابآ  مھ  ار  امـش  یایند  نید  تسین ، ترخآ  ندرک  دابآ  یارب  طقف  نید  تسا . شزرااب  یلیخ  نید  ینید . یهزیگنا  رانک 

. دـنکن رثا  اھنآ  راک  دـنکن ، رثا  اھنآ  دـیدھت  دـنوشب ، ریقح  دـنوشب ، کچوک  یدام  یاھتردـق  نیا  یهمھ  ناتمـشچ  لباقم  رد  هک  دـھدیم  ار  هیحور  نیا  امـش  هب  نید  دـشخبیم .

یرابکتـسا و تردق  زکارم  و  دنراد -  دوخ  یاج  هک  ناشیلخاد  یاھهلابند  الاح  هدـننک -  دـیدھت  یاھتردـقربا  نیمھ  تسامـش . اب  یھلا  ترـصن  تسامـش ، اب  یزوریپ  دـینادب 

دیکات اب  ادخ  هک  ینیا  دیشاب . هتـشاد  نظ  نسح  دیـشاب ، هتـشاد  دامتعا  لاعتم  یادخ  هب  دنرادن . نامیااب  ردتقم و  تلم  کی  لباقم  رد  ینیـشنبقع  زج  یاهراچ  اھدیدھت ،

، درک دھاوخ  یرای  دننک ، یرای  ار  وا  فادـھا  ار و  وا  نید  هک  ار  یناسک  نآ  لاعتم  یادـخ  دـیدرت  نودـب  کشیب ، ( ١ (؛» زیزع یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » دیامرفیم

مھ یملع و  یزاـسدوخ  مھ  یزاـسدوخ -  اـب  سفن ، بیذـھت  اـب  یفاـک ، مزع  اـب  رادـتقا ، اـب  دـینک . داـمتعا  نیا  هب  تسا . یقداـص  یهدـعو  نیا  تسا ، یتـسار  نخـس  نـیا 

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

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

هب ار  رادـتقا  یاھ  هیام عبانم و  ی  هیقب هک  تسا  ملع  تسا . ملع  ورگ  رد  تلم  کـی  یقیقح  رادـتقا  منک : یم رارکت  مھزاـب  ما ، هتفگ نم  اـھراب  دـنزادرپب . ملع  هب  دـیاب  اـھناوج 

تسا یمھم  ی  هلئسم قیقحت ، ی  هلئسم ملع ، ی  هلئـسم دیتسھ . هک  یا  هبتر رھ  رد  ناتوجـشناد ؛ هچ  ناتزومآ ، شناد هچ  دینکن ؛ تلفغ  ملع  زا  دراد . یم ینازرا  روشک 

توارط و طاشن و  روش و  امـش  هب  نید  دـنک . یم دابآ  مھ  ار  امـش  یاـیند  نید  تسین ، ترخآ  ندرک  داـبآ  یارب  طـقف  نید  تسا . شزرااـب  یلیخ  نید  ینید . ی  هزیگنا راـنک  رد 

اھ نآ راک  دنکن ، رثا  اھ  نآ دیدھت  دنوشب ، ریقح  دنوشب ، کچوک  یدام  یاھتردـق  نیا  ی  همھ ناتمـشچ  لباقم  رد  هک  دـھد  یم ار  هیحور  نیا  امـش  هب  نید  دـشخب . یم یگزات 

تردـق زکارم  و  دـنراد - دوخ  یاج  هک  ناش  یلخاد یاـھ  هلاـبند ـالاح  هدـننکدیدھت - یاـھ  تردـقربا نیمھ  تسامـش . اـب  یھلا  ترـصن  تسامـش ، اـب  یزوریپ  دـینادب  دـنکن . رثا 

هک ینیا  دیشاب . هتشاد  نظ  نسح  دیـشاب ، هتـشاد  دامتعا  لاعتم  یادخ  هب  دنرادن . نامیااب  ردتقم و  تلم  کی  لباقم  رد  ینیـشن  بقع زج  یا  هراچ اھدیدھت ، یرابکتـسا و 

یرای دننک ، یرای  ار  وا  فادـھا  ار و  وا  نید  هک  ار  یناسک  نآ  لاعتم  یادـخ  دـیدرت  نودـب  کش ، یب زیزع ؛» یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » دـیامرف یم دـیکات  اب  ادـخ 

یملع و یزاسدوخ  مھ  یزاسدوخ - اب  سفن ، بیذھت  اب  یفاک ، مزع  اب  رادتقا ، اب  دینک . دامتعا  نیا  هب  تسا . یقداص  ی  هدـعو نیا  تسا ، یتسار  نخـس  نیا  درک ، دـھاوخ 

. دشاب رادتقا  ی  هلق رد  راختفا و  جوا  رد  امش  یاھتدھاجم  تکرب  هب  ناتروشک  هک  دید  دھاوخ  ار  یزور  اش هللا  نا  دیورب . شیپ  یقالخا - یزاسدوخ  مھ 

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

رفک رابکتسا و  یهھبج  لباقم  رد  تمواقم  یهھبج  نوزفازور  رادتقا  تسین -  راکنا  لباق  تفرـشیپ  نیا  هک  مینکیم -  هدھاشم  تفرـشیپ  زا  نیطـسلف  یهیـضق  رد  هک  هچنآ  ام 

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

ار و نید  یهیحور  دشاب . هتـشاد  دوجو  ادخ  هب  لکوت  ادخ و  هب  نامیا  وا  رد  هک  دش  دھاوخ  قفوم  هزرابم  یتقو  نآ  دوشیم . ریذپبیـسآ  دشابن ، هارمھ  نامیا  رـصنع  اب  هزرابم 

ام دوخ  دینک . تیوقت  مدرم  رد  دیاب  ار  یھلا  یهدعو  هب  لاعتم و  یادخ  هب  نظنسح  دینک ؛ تیوقت  مدرم  رد  دـیاب  ار  لاعتم  یادـخ  هب  لکوت  یھلا و  یهدـعو  هب  یقیقح  نامیا 

نم : » هک دیامرفیم  ام  هب  وا  ( ١ (؛» هرصنی نم  نرصنیل هللا  : » دیوگیم ام  هب  وا  تسا ؛ نیلئاقلا  قدصا  لاعتم  یادخ  میـشاب . هتـشاد  نظنسح  لاعتم  یادخ  هب  یتسیاب  مھ 

ام تسا . قداص  لاعتم  دنوادخ  دنکیم . نایب  دنکیم ؛ نیقلت  ار  نیا  ام  هب  وا  ( ٣ «.) افیعض ناک  ناطیشلا  دیک  نا  ، » دیسارھن نمشد  زا  هک : دیوگیم  وا  ؛ ) ٢ «) 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  یهفیظو  هب  رگا 

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

، دش نیطسلف  ی  هلئسم تبحص  تقو  رھ  دنداد . یدب  ناحتما  رایـسب  دنداد ؛ یدب  رایـسب  ناحتما  رگید ، یایاضق  رد  وا  زا  لبق  هزغ و  ی  هیـضق رد  برع ، یاھتلود  زا  یرایـسب 

هب هکنیا  یاج  هب  دش و  فذـح  ناش  تالداعم ی  همھ زا  یلکب  نیطـسلف  ی  هلئـسم دـمآ ، لمع  تقو  هک  یتقو نآ  تسا ! یبرع  ی  هلئـسم نیطـسلف  ی  هلئـسم دـنتفگ  یھ 

زا همھ  دنـشاب - دنباپ  ناشدوخ  تیبرع  هب  القا  دـنرادن ، هدـیقع  مھ  مالـسا  هب  رگا  دـننک - کمک  ناشدوخ  برع  ردارب  هب  دـننک ، کمک  ینیطـسلف  هب  دـننک ، کمک  نیطـسلف 

. تسا روج  نیا مھ  اـیند  رد  تسین ، طـقف  ترخآ  هب  طوـبرم  اـھازج  اھازـس و  نیا  و  دـنام . دـھاوخ  خـیرات  رد  مھ  اـھ  نیا دـنداد . یدـب  ناـحتما  رایـسب  دندیـشک ! بقع  نادـیم 

هکئالم دندرک - رارکت  مھ  لعـشم  دلاخ  یاقآ  هک  دندناوخ - هک  یا  هیآ نیمھ  رد  تسین . اجنآ  لام  دینک ، یم هزرابم  دیراد  هک  اھامـش  هب  تبـسن  دـنوادخ  ترـصن  هک  ینانچمھ 

دننک یم کمک  یھلا  یونعم  یاوق  یھلا و  ناگتـشرف  هکئالم هللا ، مھ  ایند  رد  تسین ، ترخآ  یارب  طقف  نیاربانب  «. هرخآلا یف  ایندلا و  هایحلا  یف  مکوایلوا  نحن  : » دـنیوگ یم

. دننک یم کمک  اھ  نیا اوماقتسا .» مث  انبر هللا  اولاق  : » هک یناسک  نآ 

نام هلاس تشھ عافد  رد  مھ  اـم  هب  هکئـالم هللا  مینیب . یم مینک و  یم هدـھاشم  میراد  ناـمدوخ  مشچ  هب  مینیب ؛ یم میراد  مشچ  هب  اـیند  رد  اـم  ار  اـھ  نآ کـمک  نیا  ـالاح 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 24 
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ام هب  دـنراد  هکئالم هللا  مھ  زورما  میدـید . ار  کمک  نیا  ام  دـنکن ؛ بخ  دـنک ، یمن رواب  تایدام  رد  قرغ  مدآ  کی  الاح  میدـید . نامدوخ  مشچ  هب  ار  کمک  نیا  ام  دـندرک ؛ کـمک 

تاناکما نام ، یلام تاناکما  نامیداصتقا ، یورین  تسین ؛ هسیاقم  لباق  اکیرمآ  اـب  ناـمیماظن  یورین  اـم  میداتـسیا . اـم  هک  تسا  یھلا  کـمک  هب  مھ  زورما  دـننک ؛ یم کـمک 

وا تسا ، رت  حلـسم وا  تسا ، رتراد  لوپ وا  هکنیااب  میئاکیرمآ . زا  رت  یوق ام  لاح  نیع  رد  اـما  تسین ؛ هسیاـقم  لـباق  اـکیرمآ  اـب  ناـم  یـسایس تیلاـعف  ی  هرتسگ ناـمیتاغیلبت ،

هک تسا  نیا  ام  ندوب  رت  یوق لیلد  میرت . یوق ام  تسا و  رت  فیعـض وا  لاح  نیع  رد  اما  تسا ؛ رتشیب  شا  یـسایس یلام و  تاناکما  وا  تسا ، رتشیب  شا  یتاغیلبت تاـناکما 

تکرب هب  نیا  هناشن ؛ نیا ، میور . یم ولج  ام  مینک ؛ یمن ینیـشن  بقع ام  دـنک ؛ یم ینیـشن  بقع مدـق  هب مدـق وا  میھجاوم ، مھاب  اکیرما  ام و  هک  یئاھنادـیم  نیا  ی  همھ رد 

اـش نا  و  مینیب . یم میراد  نامدوخ  مشچ  هب  ار  اھ  نیا میراد ، رواب  ار  اھ  نیا میراد ، داقتعا  اھ  نیا هب  ام  تسا . هکئـالم هللا  کـمک  یھلا و  کـمک  تکرب  هب  نیا  تسا ؛ مالـسا 

زا یلیخ  دیاش  دتفیب ، اھناملسم  تسد  هب  تسا - یعقاو  یاھ  هغدغد کی  هک  دندرک - نایب  سدق  دروم  رد  هک  یئاھ  هغدغد نیا  مغر  یلع فیرش ، سدق  هک  ار  یزور  نآ  هللا 

. درک دنھاوخ  هدھاشم  ایند  مدرم  نیطسلف و  مدرم  یزور  کی  ار  نیا  لاح  رھ  هب  میشابن ؛ ای  میشاب  ام  دینیبب ؛ ار  نآ  اھامش 

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  دـنک . یم نایب  دـنک ؛ یم نیقلت  ار  نیا  ام  هب  وا  افیعض .» ناک  ناطیـشلا  دیک  نا  ، » دیـسارھن نمـشد  زا  هک : دیوگ  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 

١٣٨٩/٠١/٠١ /  « فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » لاس لاس ١٣٨٩ /  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ملع و دنتـسھ . ام  ی  هعماج نامیا  ملع و  نمـشد  نانمـشد ، تسا . دایز  راک ، یارب  هنیمز  هک  مینادـب  مینک و  دادمتـسا  لاعتم  یادـخ  زا  مینک ؛ لکوت  لاـعتم  یادـخ  هب  دـیاب 

ام و تلم  یھلا ، ترـصن  یھلا و  کمک  دش و  دـھاوخ  کچوک  عناوم ، دـش ؛ دـھاوخ  راومھ  اھ  هار اش هللا  نا  مینک . تیوقت  دـیاب  نامدوخ  نایم  رد  فعاضم  تروص  هب  ار  نامیا 

. تشاد دھاوخ  دوخ  ی  هیاس ریز  هارمھ و  ار  ام  نیلوئسم  ام و  روشک 

یمالسا  / ١٣٨٩/٠١/١۶ یروھمج  ماظن  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

(١ «.) الوھ الوھ و  دمن  الک  « ؛ دنکیم کمک  لاعتم  یادـخ  دـشاب ، مھ  یئایند  راک  رد  دـنکیم . شکمک  ادـخ  دریگب ، راک  هب  ار  شیورین  دـشاب و  یفدـھ  کی  لابند  هک  یـسک  رھ 

لابند هک  ار  یئاھنآ  مھ  تشاد . دنھاوخن  یبیـصن  ترخآ  زا  رگید  دندش ، ایند  فورـصم  یتقو  هچرگا  مینکیم . ناشکمک  دـیوگیم  ادـخ  دنتـسھ ، ایند  لابند  هک  یناسک  نامھ 

هب تمدـخ  نکیل  تسا ؛ لئاسو  مھ  اھنیا  هتبلا  تسین . اھنیا  لسوت و  رکذ و  اـعد و  بش و  زاـمن  طـقف  مھ  ترخآ  دـنیایند . لاـبند  هک  ار  یئاـھنآ  مھ  مینکیم ، کـمک  دـنترخآ ،

تسا . یئادخ  یاھراک  شاهمھ  اھنیا  تسا ، مزال  هک  یئاجنآ  رد  روضح  مدرم ،

عقاو حودـمم  ناشتدابع  زامن و  رطاخ  هب  هک  هچنآ  زا  شیب  ام -  یهدـیقع  قبط  رب  ام ، گنھرف  یوت  الاح  دـندش -  عقاو  حودـمم  هک  یناسک  نآ  مالـسا ، ردـص  رد  دـینیبب  امش 

رتشا کلام  ای  ار ، رامت  مثیم  ای  ار ، دادقم  ای  ار ، رامع  ای  ار ، رذیبا  ام  دندش . عقاو  حودمم  ناشتدھاجم  ناشیعامتجا و  ناشیسایس ، یاھیریگعـضوم  رطاخ  هب  دندش ،

دھدب لکش  دنک ، تیادھ  تسناوت  ار  هعماج  نالک  تکرح  دوب ؛ هدننک  نییعت  عضاوم ، نیا  هک  دسانـشیم  یعـضاوم  نآ  هب  ار  اھنیا  خیرات ، مینکیم . حدم  ناشتدابع  هب  رتمک  ار 

هب دـندشن ، تمذـم  رمخ  برـش  رطاخ  هب  دـنتفرگ ، رارق  تمذـم  دروم  هک  ناگرزب  زا  یلیخ  روج . نیمھ  دـندش ، تمذـم  هک  مھ  یئاھنآ  دـنک . کمک  تکرح  نیا  تفرـشیپ  هب  و 

راک ادخ ، راک  سپ  دینیبب . دینک ، هاگن  هدرک ؛ تبث  یروجنیا  خیرات ، دندش . تمذم  دوب ، مزال  ناشروضح  هک  یئاجنآ  رد  روضح  مدـع  رطاخ  هب  دـندشن ؛ تمذـم  یزامنیب  رطاخ 

شیپ عرـضت  نآرق ، رد  ربدـت  نآرق ، توالت  تساھنیا . یهمھ  یهناوتـشپ  زامن  تفرگ . دـیابن  مکتسد  ار  زاـمن  هچرگا  ندـناوخ ؛ زاـمن  رد  تسین  رـصحنم  یدـیحوت ، راـک  یونعم ،

ناور تسا ؛ هدننک  کمک  شاهمھ  اھنیا  تسھ -  هک  یاهیعدا  نیا  یهیقب  لیمک ، یاعد  نیـسح ، ماما  یاعد  هیداجـس ، یهفیحـص  روثام -  یهیعدا  ندـناوخ  لاعتم ، یادـخ 

؛ دیھدیم ماجنا  رتتحار  ار  اھراک  نیا  دیدرک ، حالـصا  تسرد و  ار  ادخ  ناتدوخ و  نایم  دیتشاد و  سنا  ادخ  اب  امـش  هچنانچ  رگا  هک  تسا ؛ ناسنا  دوجو  روتوم  تکرح  یهدننک 

نیمھ دنکب ، مھ  ار  ایند  راک  دھاوخب  یـسک  دنکیم . شکمک  لاعتم  یادخ  دنکب ، ار  ادخ  راک  دـھاوخیم  هک  یـسک  نیاربانب  دـیھدیم . ماجنا  رتشیب  قوش  اب  رتشیب ، تبغر  اب 

دایز ار  شیاھهنومن  ایند  رد  الاح  هک  دوب -  لآم  ضرغ و  فدـھ و  ناشیارب  اھنیا  لاثما  یـسنج و  یاھتذـل  ایند ، شیع  ای  اـیند ، لوپ  اـی  اـیند ، ماـقم  اـی  اـیند ، هک  یئاـھنیا  روج .

. دراذگیم ناشرایتخا  رد  ار  لئاسو  هک  تسا  نیا  هب  یھلا  کمک  دنکیم . ناشکمک  ادـخ  دـندرک ، شالت  ناشدوخ  فدـھ  نامھ  هار  رد  هک  یتقو  مھ  اھنیا  دـینکیم -  هدـھاشم 

، تسا یورخا  یھلا و  یونعم و  بناج  هک  ار  یلصا  بناج  نآ  نوچ  هتبلا  دنـسریم . فدھ  نآ  هب  اذل  تسا ؛ یدام  فدھ  طقف  مھ  ناشفدھ  دنوریم ، هار  نیا  زا  دننکیم ، تمھ 

. دنوریم شیپ  دنتفرگ ، فدھ  هک  یتمسق  نیا  رد  اما  دننکیم ؛ ررض  اجنآ  دنتفرگ ، هدیدن 

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

هتـشون نآ -  زا  یاهشوگ  طقف  نآ -  زا  یاهشوگ  هناتخبـشوخ  هک  ار  سدقملاتیب ] تایلمع   ] تایلمع نیا  حرـش  دیورب  منکیم  شھاوخ  نم  زیزع  نادـنزرف  زیزع ، ناناوج  امش 

رگا دـندرک . هچ  دروآ ، دـھاوخ  دوجو  هب  ار  ینالوط  باتک  کی  اھنآ  یهمھ  مان  ندروآ  هک  ام  نادرم  ام ، یاھناوج  دـینیبب  داتفا . قافتا  هچ  دـینیبب  دـیناوخب ، تقد  اـب  تسا ، هدـش 

تایلمع و نیا  رد  هک  راکادف -  هدازآ و  عاجش و  رادرس  مینک -  هراشا  نایلسوتم » دمحا   » هیبش یدارفا  هب  دیاب  میروایب ، مسا  انثتـسا  هنومن و  ناونع  هب  ار  یناسک  میھاوخب 

دازآ ادـخ  ار  رھـشمرخ   » دومرف هک  دیدینـش  امـش  تسا و  هدـش  لقن  ام  راوگرزب  ماـما  زا  هک  یاهلمج  نیا  دـندرک . هدافتـسا  یئورین  هچ  زا  دـندرک ؛ هچ  گرزب  یئوراـیور  نیا  رد 

لد رد  لاعتم  یادخ  تردـق  ( ١ «.) یمر نکیل هللا  تیمر و  ذا  تیمر  اـم  و   » ناـمھ اـنیع  تسا ؛ هدـش  هتفگ  باـب  نیا  رد  هک  تـسا  ینخـس  نیرتهناـمیکح  نیرتقـیقد و  درک ،»

مولعم دوب . هدام  هب  یکتم  نمـشد  درک . ادیپ  یلجت  ناگدنمزر  راکتبا  تردق  رد  ناگدنمزر ، یاناوت  یوزاب  رد  ناگدنمزر ، ربص  رد  ناگدنمزر ، نیدالوپ  مزع  هدارا و  رد  ناگدـنمزر ،

نازیزع تسا  روج  نیمھ  مھ  زورما  تسا ، روج  نیمھ  هشیمھ  درادن . ار  تیناسنا  تیونعم و  شوج  تفھ  نینچ  کی  اب  یئورایور  یگداتـسیا و  ناوت  یدام  تردـق  هک  تسا 

نآ اب  یئورایور  هلباقم و  تردـق  ناشیملع -  یاھتفرـشیپ  اب  ناشهتفرـشیپ ، یروانف  اب  ناشتعنـص ، اـب  ناـشلوپ ، اـب  ناـشناوت -  یهمھ  اـب  یداـم  یاھتردـق  مھ  زورما  نم !

. دنرادن هتفرگ ، دوخ  راک  رایعم  صخاش و  ار  یراکادف  ار ، تمھ  ار ، مزع  ار ، نامیا  هک  یناسنا  یهعومجم 

هزغ  / ١٣٨٩/٠٣/١١ یدازآ  یاھیتشک  هب  هلمح  رد  یتسینویھص  میژر  تیانج  یپ  رد  مایپ 

هن هبنـشود  زور  یئاـیرد  تیاـنج  تسا . رتریذپبیـسآ  رتفیعـض و  هشیمھ  زا  نونکا  ناـنآ  ثیبـخ  نمـشد  هک  دـننادب  زین  هزغ  یمدرم  تلود  مدرم و  نیطـسلف و  دـھاجم  تلم 

، شیوخ تسد  هب  دوخ ، دولآگنن  نارود  رخاوا  رد  نارگمتـس  هک  هدش  یراج  نیا  رب  یھلا  تنـس  تسا . بصاغ  میژر  یگمیـسارس  یگدـنامرد و  ناشن  هک  تردـق ، یهناشن 

یاھتـسیرورت هک  دوب  راوهناوید  یاھمادـقا  نیمھ  یهلمج  زا  شیپ ، یاـھلاس  رد  هزغ  هب  هلمح  سپـس  ناـنبل و  هب  هلمح  دـننک . رتکیدزن  ار  دوخ  لاوز  اـنف و  موتحم  تشونرس 

. تسا لیبق  نامھ  زا  یرگید  یهناھلبا  مادقا  زین  هنارتیدم  یاھبآ  رد  یللملانیب  یدادما  ناوراک  هب  هلمح  . درک رتکیدزن  یئاھن  طوقس  یهرد  هب  ار  تسینویھص  نیشنهکیرا 

: هک دـینادب  و  دیـشاب . هتـشاد  نیقی  یئاـھن  یزوریپ  هب  و  دـیئازفیب . نآ  رب  دـینک و  رواـب  ار  دوخ  تردـق  دـینک ، داـمتعا  ریدـق  میکح و  دـنوادخ  هب  ینیطـسلف ! نارھاوخ  ناردارب و 

« يھلا ترصن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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(١ .) زیزع یوقل  ـه  للا نا  هرصنی  نم  ـه  للا نرصنیلو 

هزغ  / ١٣٨٩/٠٣/١١ یدازآ  یاھیتشک  هب  هلمح  رد  یتسینویھص  میژر  تیانج  یپ  رد  مایپ 

و هک : دـینادب  و  دیـشاب . هتـشاد  نیقی  یئاھن  یزوریپ  هب  و  دـیئازفیب . نآ  رب  دـینک و  رواب  ار  دوخ  تردـق  دـینک ، دامتعا  ریدـق  میکح و  دـنوادخ  هب  ینیطـسلف ! نارھاوخ  ناردارب و 

. زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا 

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

؛» 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 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد ینآرق  یاھ  هدـعو زا  ی  هدافتـسا اب  اھ ، هصرع نیا  رد  تفرـشیپ  یارب  ینامیا  تمھ  یریگراک  هب  اب  تایـصوصخ - نیا  اـب  یتلم  اـھ و  ناـمرآ نیا  اـب  یماـظن  یتقو  دـیناد  یم

هب دوشب ، رختفم  نیزم و  نارمچ  لیبق  زا  هنازرف  دنمشناد و  یئاھتیصخش  هب  نتسناد - تداھش   ادخ و  هب  لوصو  ار  گرم  گرم و  زا  ندیسرتن  اب  نینموم ، ترـصن  ی  هنیمز

. میراد ام  هک  تسا  یعقوت  نآ  نیا  دیسر !؟ دھاوخ  اجک 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اب نیناظلا  تاکرشملا  نیکرشملا و  تاقفانملا و  نیقفانملا و  بذعی  و  « ؛ تسا هدومرف  تنعل  دنراد ، وا  هب  نظوس  دنراد ، وا  یهدعو  هب  نظوس  هک  ار  یناسک  لاعتم  یادخ 

تمذم دنراد ، یھلا  یهدعو  هب  نظوس  هک  ار  یناسک  لاعتم  یادخ  ینعی  ( ١ (؛» اریصم تئاس  منھج و  مھل  دعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ 

طقف نیا  الاح  دنکیم . کمک  لاعتم  یادـخ  دـینک ، تکرح  ادـخ  هار  رد  ( ٣ «.) مکدھعب فوا  یدـھعب  اوفوا  ( » ٢ (؛» هرـصنی نم  نرـصنیل هللا   » هک تسا  هدومرف  لاعتم  یادخ  دنکیم .

ار نیا  ام  هب  ام  یهبرجت  مینک ، لوبق  ار  یھلا  یهدـعو  تسرد  میناوتن  هک  میـشاب  مھ  ینطابروک  یاھمدآ  میـشاب ، مھ  یروابرید  یاـھمدآ  رگا  اـم  تسین . یھلا  یهدـعو  مھ 

رد یقافتا  نینچ  کی  هک  دندادیم  لامتحا  نیا ، زا  لبق  لاس  لھچ  بالقنا ، نانمـشد  بالقنا و  نارادـفرط  بالقنا و  ناتـسود  بالقنا و  یلـصا  رـصانع  زا  مادـک  دـھدیم . ناشن 

هب خسار ، مزع  رطاخ  هب  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت  رطاخ  هب  دـش ؛ اما  دادـیم ؟ لامتحا  یک  دـیایب ؟ دوجو  هب  تعفر  نیا  هب  یانب  کی  تمظع ، نیا  هب  یهثداح  کی  دـتفیب ؟ روشک 

. دش دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  داتفا . قافتا  ادخ  هب  لکوت  ادخ و  مان  هب  نتفر  شیپ  تسکش ، زا  ندیسارھن  گرم ، زا  ندیسارھن  رطاخ 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

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

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 ،

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

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

و : » هک یھلا  یهدـعو  زا  ریغ  هداد ، ناـشن  اـم  هب  هبرجت  هک  تسا  یزیچ  نیا  دروـخ . دـھاوخ  تسکـش  تسا ؛ تسکـش  هب  موـکحم  دریگیم ، ماـجنا  اـیند  رد  هک  یئاـھراشف 

هدھاشم یگداتـسیا  هک  یتقو  دـنروآیم ، راشف  یتدـم  کی  تسا . تسکـش  هب  موکحم  ابلاغ  اھراشف  تسھ . تھج  نیا  رد  هک  یدایز  تایآ  و  ( ١ «) هرصنی نم  نرصنیل هللا 

تـسکش اھنیا  نیاربانب ، تسا . هدـنرب  وا  دوب ، رتشیب  شمزع  هک  رھ  تسا ؛ خـسار  یاھمزع  گنج  تساـھهدارا ؛ گـنج  گـنج ، دوشیم . ماـمت  راـشف  نآ  فرط ، نیا  زا  دـش 

، میدوب رتفیعض  ام  دوب ، رتیوق  نمشد  متفگ -  تقو -  نآ  دروخیم . تسکـش  لوا  یهھد  نامھ  دیاب  دروخب ، تسکـش  اھراشف  نیا  اب  یمالـسا  ماظن  دوب  رارق  رگا  دنروخیم .

زا یلیخ  هدش و  ناربج  اھتقو  نآ  یاھیمک  اھدوبمک و  نیا  هللادمحب  زورما  دوب ؛ رتمک  نامهبرجت  دوب ، رتمک  نامیسانشایند  دوب ، رتمک  نامتاناکما  دوب ، رتمک  ناماھیئاناوت 

دتفیب قافتا  یگنج  کی  یتقو  کی  هدرکن  یادخ  رگا  تسالاب . یلیخ  اھهزیگنا  زورما  تسا . بوخ  مھ  ناشاھهیحور  مدرم  درادن . دوجو  تشاد ، دوجو  تقو  نآ  هک  یتالاکـشا 

رتمک زور  نآ  ناوج  زا  شایراکادـف  شتمھ و  تسا ، بالقنا  موس  لسن  هک  ام  زورما  ناوج  هک  دـید  دـیھاوخ  تقو  نآ  دـنک ، باـجیا  اـھناوج  مدرم و  یارب  ار  هھبج  رد  روضح  هک 

طرـش هب  میـشاب . رادـیب  ام  هک  تسا  نیا  مھم  نکل  تسا ؛ تسکـش  هب  موکحم  اـھراشف  نیا  نیارباـنب ، دراد . دوجو  یتلاـح  نینچ  کـی  تسھ . مھ  رتشیب  دـیاش  تسین ؛

. تسا شطرش  نیا  دراد ؛ هگن  رادیب  ار  ام  شابرادیب ، هدنھدرادشھ و  یاھگنز  نیا  مینکن . تلفغ  دربن ، نامباوخ  هکنیا  طرش  هب  میشاب ؛ رادیب  ام  هکنیا 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ی هدـعو زا  ریغ  هداد ، ناشن  ام  هب  هبرجت  هک  تسا  یزیچ  نیا  دروخ . دـھاوخ  تسکـش  اـھنیا  تسا ؛ تسکـش  هب  موکحم  اـھنیا  دریگیم ، ماـجنا  اـیند  رد  هک  یئاـھراشف  نیا 

یگداتـسیا هک  یتقو  دنروآ ، یم راشف  یتدـم  کی  تسا . تسکـش  هب  موکحم  ابلاغ  اھراشف  تسھ . تھج  نیا  رد  هک  یدایز  تایآ  و  هرصنی » نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک یھلا 

اھنیا نیاربانب ، تسا . هدـنرب  وا  دوب ، رتشیب  شمزع  هک  رھ  تسا ؛ خـسار  یاھمزع  گنج  تساـھ ؛ هدارا گـنج  گـنج ، دوشیم . ماـمت  راـشف  نآ  فرط ، نیا  زا  دـش  هدـھاشم 

رت فیعض ام  دوب ، رت  یوق نمشد  متفگ - تقو - نآ  دروخیم . تسکش  لوا  ی  هھد نامھ  دیاب  دروخب ، تسکـش  اھراشف  نیا  اب  یمالـسا  ماظن  دوب  رارق  رگا  دنروخیم . تسکش 

هدـش و ناربج  اھتقو  نآ  یاھ  یمک اھدوبمک و  نیا  هللادـمحب  زورما  دوب ؛ رتمک  نام  هبرجت دوب ، رتمک  نام  یـسانشایند دوب ، رتمک  نامتاناکما  دوب ، رتمک  ناماھ  یئاناوت میدوب ،

یگنج کی  یتقو  کی  هدرکن  یادـخ  رگا  تسـالاب . یلیخ  اـھ  هزیگنا زورما  تسا . بوخ  مھ  ناـشاھ  هیحور مدرم  درادـن . دوجو  تشاد ، دوجو  تقو  نآ  هک  یتالاکـشا  زا  یلیخ 

نآ ناوج  زا  شا  یراکادف شتمھ و  تسا ، بالقنا  موس  لسن  هک  ام  زورما  ناوج  هک  دید  دیھاوخ  تقو  نآ  دنک ، باجیا  اھناوج  مدرم و  یارب  ار  هھبج  رد  روضح  هک  دتفیب  قافتا 

هب میـشاب . رادـیب  ام  هک  تسا  نیا  مھم  نکل  تسا ؛ تسکـش  هب  موکحم  اھراشف  نیا  نیاربانب ، دراد . دوجو  یتلاح  نینچ  کی  تسھ . مھ  رتشیب  دـیاش  تسین ؛ رتمک  زور 

. تسا شطرش  نیا  دراد ؛ هگن  رادیب  ار  ام  شابرادیب ، هدنھدرادشھ و  یاھگنز  نیا  مینکن . تلفغ  دربن ، نامباوخ  هکنیا  طرش  هب  میشاب ؛ رادیب  ام  هکنیا  طرش 

« يھلا ترصن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

لاعتم یادخ  هب  دینک و  شالت  نوزفازور  تروص  هب  ورین  نیا  شیازفا  رد  دیـشاب ، هتـشاد  نامیا  ناتدوخ  یورین  هب  دوب ؛ نیمھ  تلم  ی  همھ هب  ام و  هب  ام  زیزع  ماما  گرزب  سرد 

ندوب رادنید  تیصوصخ  نیا ، تسا . هارمھ  امش  اب  یھلا  ترصن  هک  دیشاب  نئمطم  دیدرک ، تکرح  ریبدت  اب  دیدرک و  یگداتـسیا  رگا  دیـشاب ؛ هتـشاد  نانیمطا  یھلا  ی  هدعو و 

. تسا یمالسا  ماظن  بالقنا و  نیا  ندوب  ینید  مدرم و 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ هیملع  هزوح  هبخن  بالط  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ییاھزیچ نآ  نیب  اھوزرآ و  نیب  مینک  کیکفت  ام  هک  تسا  بوخ  تساھوزرآ . تسین ؛ لعفلاب  یلمع  لئاسم  دندومرف ، هزوح ] الـضف  دیتاسا و  ] نایاقآ هک  یلئاسم  زا  یـضعب 

ریبعت هب  ای  زادنامشچ ، دنـس  کی  تسا . تسرد  نیا  دوش ؛ میظنت  امتح  یتسیاب  زادـنا  مشچ  هتبلا  یزیر . همانرب  هب  دراد  زاین  هزوح  زورما  دریگب . رارق  دـناوتیم  همانرب  رد  هک 

دوخ یاهنایب ، نینچ  ای  یزادـنامشچ  نینچ  کی  یهیھت  اھتنم  دوش ؛ نیودـت  دـیاب  نیا  تسا ؛ مزال  هیملع  یهزوح  تیرومام  ای  تیناحور  تیرومام  یهینایب  ناـیاقآ ، زا  یـضعب 

زادـنا مشچ  دنـس  کـی  اـی  دـننک  میظنت  تیروماـم  یهیناـیب  کـی  دننیـشنب  شوھاـب  مدآ  رکفتم و  مدآ  رفن  جـنپ  ـالاح  هکنیا  تسا . یـساسا  هژورپ  کـی  تسا ؛ مـھم  راـک  کـی 

یدنبنامز یاھهمانرب  ناوتیم  تقو  نآ  دش ، هیھت  یزادنامشچ  دنس  نینچ  رگا  هتبلا  تشون . زادنا  مشچ  دنس  کی  دوشب  ات  دراد  تامدقم  تسین ؛ ناسآ  یلیخ  دنـسیونب ،

نکمم اھراک  نیا  هتبلا  هلاس . هاجنپ  فدھ  هلاس ، تسیب  فدھ  هلاس ، هد  فدھ  درک ؛ صخـشم  ار  یعطقم  یاھفدھ  دوشیم  درک ؛ نیودـت  درک و  هیھت  نآ  ساسا  رب  ار  هدـش 

همانرب دـیاب  درک ؛ یگدـنز  همانرب  الخ  رد  دوشیمن  دـشاب . هزوح  رد  ققحت  لباق  یلمع و  تامادـقا  تایعقاو و  هب  رظان  دـیاب  میراد ، زاین  ام  هک  یایزیر  همانرب  نالا  اھتنم  تسا ؛

یاھمدآ نیا  زا  هدـنب  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  اـھوزرآ  نیا  کـشالب  یزور  کـی  تسا و  قح  هک  ییاـھوزرآ  ینعی  درک ؛ هاـگن  یلمع  یاـھزیچ  هب  دـیاب  سپ  دریگب . ماـجنا  یزیر 

رد رثوم  لـماوع  دورب . شیپ  هنوگچ  تاـیعقاو  طیارـش و  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  اـھتنم  درک ، دـھاوخ  ادـیپ  قـقحت  اـھوزرآ  نیا  هک  مراد  نیقی  نم  متـسین . رگنتسبنب  سویاـم 

هللارـصنت نا  : » تساـھنیا تسا ، هبـساحم  لـباق  هک  یزیچ  اـھنت  تسا . رود  تابـساحم  زا  تسا ، جراـخ  ناـسنا  نھذ  زا  مھ  ثداوح  نیا  بلغا  تسا ؛ عونتم  اـبلاغ  ثداوح ،

همھ نیا ، زا  ریغ  تسا . نیلئاقلا » قدـصا  وھ   » هدومرف و لاـعتم  یادـخ  تسا و  یبیغ  نوچ  ٣ ؛) « ) هرصنی نم  نرـصنیلو هللا  (، » ٢ «) هل ناک هللا  ناـک   نم  « ؛) ١ « ) مکرصنی

ار نیمھ  ناشتابـساحم  رد  زورما  مھ  یناھج  یاھتردق  تسا . جراخ  هبـساحم  زا  ثداوح  رد  رثوم  لماوع  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ، هشدـخ  لباق  اھیزیر  همانرب  تاعلاطم و  نیا 

نامیـشپ هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن  دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  دعب  دننکیم ، نالعا  ای  دننکیم  یزیرهمانرب  ار  ییاھزیچ  کی  دینیبیم  امـش  اذـل  دـننک ؛ یم  مھ  هظحالم  دـننادیم و 

درک و حرطم  یدج  روط  هب  دیاب  تسا ، یلمع  هک  ار  ییاھزیچ  نآ  نیاربانب  تسا . هدشن  هبـساحم  هک  دیآیم  شیپ  یثداوح  دوشیمن . دننیبیم  هک  تسا  نیا  یارب  دـناهدش ،

. درک لابند 

نابرق  / ١٣٨٩/٠٨/٢۶ دیع  زور  رد  ناھفصا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نآ یاعد  لومـشم  ار  ام  امرفب و  یـضار  ام  زا  ار  رـصعیلو  سدـقم  بلق  امرفب . لزان  ناھفـصا  زیزع  مدرم  رب  تلم و  نیا  رب  ار  دوخ  ترـصن  دوخ و  لضف  دوخ ، تمحر  اراگدرورپ !

. هدب رارق  راوگرزب 

ریدغ  / ١٣٨٩/٠٩/٠۴ دیع  زور  رد  یجیسب  رازھ  عمج ١١٠  رد  تانایب 

ریـسم تسا . هدرک  ضوـع  ار  ریـسم  تسا و  هداد  رییغت  ار  هار  ورـشیپ ، زاتـشیپ و  ناوـنع  هب  ناریا  تلم  دـناهدش و  تقیقح  هجوـتم  اـیند  مدرم  زا  یمیظع  یاـھتیعمج  زورما 

ماجنا ار  گرزب  راک  نیا  ناریا  تلم  امـش  هک  تسا  یھیدب  بوخ ، دشاب . تقیقح  تمـس  هب  دیاب  دشاب ، تشھب  تمـس  هب  دیاب  دشاب ، ادـخ  تمـس  هب  دـیاب  یناسنا  عماوج 

رـس رب  ندز  دـگل  هب  یهتـسباو  تسا ، ملظ  هب  یهتـسباو  تسا ، قحاـن  لـطاب و  هب  یهتـسباو  ناـشدوجو  هـک  یناـسک  نآ  دننیـشنیمن . تکاـس  هـک  لـطاب  لـھا  دـیاهداد .

. دننکیم هضراعم  اھنیا  دنک ؛ رادیب  ار  تیرشب  دنک ، رادیب  ار  ایند  دھدب ، تیادھ  تقیقح و  دایرف  ناریا  تلم  هک  دننیشنیمن  مارآ  هک  اھنیا  تساھتلم ،

رارق یناسک  یارب  ار  ترصن  دیدرت  نودب  قیقحتهب و  لاعتم  یادخ  «. هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  « ؛ دراد ینـشور  تیاھن  هضراعم  نیا  میھد ، همادا  ار  نامیگداتـسیا  ام  رگا  هتبلا 

؛ دننکیم راک  دننکیم ، شالت  دنراد  ناریا  تلم  هیلع  نانمـشد  هک  تسا  لاس  یـس  میاهدرک . هبرجت  ار  نیا  ام  و  دننکیم ؛ توعد  دـننکیم و  تکرح  قح  فرط  هب  هک  تسا  هداد 

. تسا هدش  رتفیعض  زورهبزور  مھ  نمشد  تسا ؛ هدش  رتیوق  زورهبزور  دوخ ، نامیا  تکرب  هب  دوخ ، یگداتسیا  تکرب  هب  ناریا  تلم  اما 

ریدغ  / ١٣٨٩/٠٩/٠۴ دیع  زور  رد  یجیسب  رازھ  عمج ١١٠  رد  تانایب 

هداد رارق  یناسک  یارب  ار  ترصن  دیدرت  نودب  قیقحتهب و  لاعتم  یادخ  هرصنی .» نم  نرصنیل هللا  و  « ؛ دراد ینـشور  تیاھن  هضراعم  نیا  میھد ، همادا  ار  نامیگداتـسیا  ام  رگا 

اما دننکیم ؛ راک  دننکیم ، شالت  دـنراد  ناریا  تلم  هیلع  نانمـشد  هک  تسا  لاس  یـس  میاهدرک . هبرجت  ار  نیا  ام  و  دـننکیم ؛ توعد  دـننکیم و  تکرح  قح  فرط  هب  هک  تسا 

تـسیب زا  ام  یگداتـسیا  تردق  زورما  تسا . هدش  رتفیعـض  زورهبزور  مھ  نمـشد  تسا ؛ هدش  رتیوق  زورهبزور  دوخ ، نامیا  تکرب  هب  دوخ ، یگداتـسیا  تکرب  هب  ناریا  تلم 

دیشاب هتشاد  هجوت  دیاب  اما  تسا . نیملـسم  مالـسا و  یزوریپ  هزرابم ، نیا  تیاھن  سپ  تسام . یهبرجت  نیا  تسا ؛ رتشیب  شیپ  لاس  یـس  زا  تسا ، رتشیب  شیپ  لاس 

یجیـسب زورهب  دیراد ، هگن  زورهب  ار  ناتـصالخا  دـیراد ، هگن  زورهب  ار  ناتتریـصب  دـیراد ، هگن  زورهب  ار  ناتدوخ  دـیراد ، هگن  هدامآ  ار  ناتدوخ  دـیاب  دراد ؛ دوجو  شلاچ  یریگرد و  هک 

. تسا یناریا  میظع  یهعماج  ناریا و  تلم  تیقفوم  زمر  نیا  دینامب ؛ یجیسب  دیشاب و 

ید  / ١٣٨٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، مینکیم سح  هنحـص  رد  زورما  میدناوخیم ؛ اھباتک  رد  طقف  ار  دنوادخ  تردق  تسد  ینابیتشپ  یھلا و  کمک  اھلبق  میدید . ار  ادـخ  کمک  یاھهناشن  میدـید ، ار  یھلا  تایآ  ام 

. دیدیم ار  یھلا  تردق  تسد  نوچ  دوب ، صرق  وا  لد  دومرف . نم  هب  دوب و  هدرک  سمل  ار  نیا  ام  راوگرزب  ماما  هک  روط  نامھ  مینکیم ؛ سمل 

گنج رد  تسا ؛ تدھاجم  یهدامآ  یتقو  تسا ، هنحـص  یوت  یتقو  تسا ؛ هدرک  سح  تسا ، هدرک  سمل  ار  یھلا  تیامح  ار ، یھلا  کمک  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  ناریا  تلم 

مدرم دندش ، رادیب  مدرم  دوب ؛ یھلا  تردق  تسد  لاس ٨٨  یهنتف  نیمھ  رد  روج . کی  اھهنتف  رد  یـسایس و  تاکرحت  رد  روج ، کی  نوگانوگ  یایاضق  رد  روج ، کـی  یلیمحت 

. دندرک یثنخ  ار  میظع  تکرح  کی  دندش و  هنحص  دراو 

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

ضرالا یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرنو  : » دیوگیم یھلا  یهدعو  هک  یلاح  رد  دنک . دیمون  دوخ  یاھفدھ  هب  نتفای  تسد  زا  ار  امش  دنکیم  یعس  امش  نمشد 

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

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  هرـصنی  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 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 27 
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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

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

دینادـب دـینکن و  یگتـسخ  ساسحا  دـینادب ؛ هللالیبسیف  داھج  ار  ناتدوخ  راک  هک  مھاوخیم  دـجب  رکـشت -  نمـض  هصرع -  نیا  نالاعف  ناصـصختم و  نانکراک ، یهمھ  زا  نم 

، ام تلم  نوگانوگ  یازجا  یهمھ  لاسما  دیـسر . دیھاوخ  یزوریپ  هب  دینکیم ، تکرح  ادخ  هار  رد  ادخ و  یارب  یتقو  ( ١ .) تسا نآ  یزوریپ  رب  یھلا  یهدعو  هللالیبسیف  داھج 

تکرب مھ  لاعتم  یادخ  دنریگب . شیپ  رد  ادخ  یارب  ار  شالت  نیا  دیاب  همھ  مدرم ، داحآ  روشک و  رانک  هشوگ و  رد  یناتسا  نوگانوگ  یاھشخب  نیلوئسم  یروشک ، نیلوئسم 

ود یـس و  نیا  لوط  رد  هکنیاامک  دـنکیم ؛ کمک  دـھدیم و  تکرب  امتح  دـشاب ، تھج  نیا  رد  هک  یمزع  تین و  نآ  هب  یراک ، نآ  هب  یـشالت ، نآ  هب  لاـعتم  یادـخ  داد . دـھاوخ 

. دتسیاب یناھج  رابکتسا  لباقم  رد  دناوتب  یتلم  کی  تشادن  ناکما  یھلا ، یهدارا  نودب  هدرک . کمک  ام  هب  لاعتم  یادخ  زورما  ات  لاس 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/١٠ نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

دھاوخ کمک  امـش  هب  دیرادرب ، مدق  تدھاجم  یعـس و  نادیم  رد  نامیا ، اب  رگا  هک  تسا  هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  درک . افو  دوخ  یهدعو  هب  تلم  نیا  لباقم  رد  لاعتم  یادـخ 

. دنک هبلغ  امش  رب  دناوتیمن  یتردق  چیھ  دنک ، ترـصن  ار  امـش  دناسرب و  کمک  امـش  هب  ادخ  یتقو  ( ١ (؛» مکل بلاغ  الف  مکرصنی هللا  نا  : » داد دھاوخ  ترـصن  امـش  هب  درک و 

. دننیبیم دنراد  مشچ  لباقم  رد  ام  زورما  ناناوج  ام و  تلم  ار  هدعو  نیا  تسا ؛ یھلا  یهدعو  نیا 

ماظن نادـیم  هب  تشاد ، هتنچ  رد  هک  هچنآ  یهمھ  اب  ناوت ، یهمھ  اـب  اـکیرمآ -  گرزب ، ناطیـش  ینعی  اـیند -  رب  طلـسم  یـسایس  یتاـغیلبت و  یلاـم و  یماـظن و  یروتارپما 

؛ هداتفا ایند  رد  یقافتا  هچ  دینیبب  دینک  هاگن  امش  لاس ، یس  زا  دعب  زورما  دروآیم . رد  وناز  هب  ار  بالقنا  هک  دوب  عمجرطاخ  دمآ و  بالقنا  نادیم  هب  دمآ ، یمالـسا  یروھمج 

. دننکیم فارتعا  نآ  هب  همھ  دننیبیم و  دنراد  همھ  ار  نیا  تسا ؛ هدروخ  تسکش  یلکب  اکیرمآ  یاهنایمرواخ  یهدننکنییعت  ساسح  رایسب  تسایـس  دندمآرد . وناز  هب  اھنآ 

یاھمیژر زورما  دوب ؛ هتفر  اھنآ  تسد  زا  یولھپ  دساف  توغاط  میژر  طقف  زور  کی  دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  کیدزن  نانامیپمھ  نارای و  نارودزم و  دندروخ . تسکش  نیطسلف  رد 

. دنلزلزتم نیاربانب  دننتفر ؛ تسد  زا  فرش  رد  ای  دنتفر  اھنآ  تسد  زا  یرگید 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/١٠ نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

دھاوخ کمک  امـش  هب  دیرادرب ، مدق  تدھاجم  یعـس و  نادیم  رد  نامیا ، اب  رگا  هک  تسا  هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  درک . افو  دوخ  یهدعو  هب  تلم  نیا  لباقم  رد  لاعتم  یادـخ 

نیا دنک . هبلغ  امش  رب  دناوتیمن  یتردق  چیھ  دنک ، ترصن  ار  امـش  دناسرب و  کمک  امـش  هب  ادخ  یتقو  مکل ؛» بلاغ  الف  مکرـصنی هللا  نا  : » داد دھاوخ  ترـصن  امـش  هب  درک و 

. دننیبیم دنراد  مشچ  لباقم  رد  ام  زورما  ناناوج  ام و  تلم  ار  هدعو  نیا  تسا ؛ یھلا  یهدعو 

ثعبم  / ٠٩/١٣٩٠/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هللااشنا ایبنالامتاخ ، سدـقم  دوجو  مارتحا  هب  و  کرابم ، دـیع  نیا  فیرـش و  زور  نیا  تکرب  هب  و  دـیازفیب ؛ تلم  نیا  رب  دوخ  ناوارف  تاـکرب  هب  هک  میھاوخیم  لاـعتم  دـنوادخ  زا 

. دنک دونشخ  یضار و  ام  یهمھ  زا  ار  هادف ) انحاورا   ) رصعیلو سدقم  بلق  دھدب و  رارق  دوخ  ترصن  تالضفت و  لومشم  ار  ناملسم  یاھتلم  ناریا و  تلم 

نآرق  / ١۴/١٣٩٠/٠۴ تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نآرق رد  ام  هب  لاعتم  یادخ  هک  هچنآ  هب  فارتعا  ینآرق و  میھافم  هب  روابزا  تلفغ  مود ، تساھناملسم . ام  عامتجا  یهلیـسو  نآرق  هک  نیا  زا  تلفغ  یکی  میراد : تلفغود  ام 

لباقم رد  رادـتقا  یوس  هب  تدـحو ، یوس  هب  تزع ، یوس  هب  هارتقو  نآ  میدرک ، رواب  ار  یھلا  یاھهدـعو  رگا  مینک . رواب  دـیاب  مھ  ار  یھلا  یاھهدـعو  تساـھدرک . هدـعو  میرک 

بلاغ الف  مکرـصنی هللا  نا  : » دندرک توالتیرـصم  مرتحم  داتـسا  نیا  نالا  هک  یتایآ  نیمھ  درک . دھاوخ  ادیپ  تاجن  یگدنامبقع  زا  مالـساتما  دش ، دـھاوخ  زاب  یمالـسا  تما 

، دنکن کمک  دنکن ، ترصن  ار  امش  ادخرگا  ( ٢ (؛» هدعب نم  مکرصنی  یذلاذ  نمف  مکلذخی  نا  و  . » درک دھاوخن  هبلغ  امش  رب  یتردقچیھ  دنکب ، ترصن  ار  امش  ادخ  رگا  ( ١ (؛» مکل

؛) ٣ «) مکل بلاغ  الفھللامکرصنی  نا  . » ناشرس یالاب  ناشمشچ ، ولج  دننزب  دننک ، مچرپ  دنسیونب ، اھتلم  ارنیا  تسا . ناشخرد  رطس  کی  درک ؟ دھاوخ  کمک  امـش  هب  یک 

املاح لماش  ادخ  ترـصن  هک  مینک  راک  هچ  تسا . هلئـسم  کی  نیا  دنک ؟ یرای  ار  ام  ادـخ  هک  مینکراک  هچ  دـنکیمن . هبلغ  امـش  رب  یتردـق  چـیھ  دـنک ، یرای  ار  امـش  ادـخ  رگا 

، دینک مایق  ادخیارب  دینک ، ترصن  ار  ادخ  نید  دینک ، ترصن  ار  ادخ  امـش  ۵ ؛) «) هرصنی نم  هللانرصنیلو  (،» ۴ «) مکرصنی هللاورـصنت  نا  : » هتفگ ام  هب  نآرق  دوخ  مھ  ار  نیا  دوشب ؟

رگید درکترصن ، ار  اھنآ  ادخ  یتقو  و  درک . ترصن  ار  اھنآ  لاعتم  یادخ  هنحص ، طسو  دندروآ  ار  ناشورین  ، دندرک مایق  ادخ  نید  یارب  اھتلم  اج  رھ  درک . دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  ادخ 

ار نیا  (. ۶ «) مھـسفنابام اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  نا هللا ال   » هک میدرک  هبرجت  میدومزآ ، ام  میدید . نامدوخ  رد  ار  شاهنومن  ام  دـنک . ادـیپ  هبلغ  اھنآ  رب  تسناوتن  سک  چـیھ 

ام مدـق  کیرگا  هک  تسا  نیا  مھ  بیجع  داد . رییغت  ار  اـم  عاـضوا  مھ  لاـعتم  یادـخ  میدرک ، داـجیا  رییغتناـمدوخ  رد  میدومزآ . لـمع  رد  ار  نیا  میدرک ؛ شیاـمزآ  ناریا  تلم  اـم 

. داد رییغت  ار  ام  عاضوا  درک ، کمک  ام  هب  یغلابمادخ  میداد ، رییغت  ار  نامدوخ  یکدنا  ام  درادیمرب . مدق  هد  ادخ  میرادرب ،

، نادـیم یوت  دـندمآ  تسا ؛ یمالـسا  یاھراعـش  نامھ  وتـسا  تعامج  زامن  نامھ  تسا و  ربکاهللا  نامھ  دـینک . هاگن  ار  رـصم  تلم  نـالا  مینیبیماـیند . رد  میراد  مھ  زورما 

نیا دنتـساوخیم  دراد ، ذوفن  یبرغ  یاھتردقیهمھ  رد  هک  یتسینویھـص  ثیبخ  یهھبج  رگم  دتفیب ؟ رـصم  رد  تاقافتا  نیا  هک  تساوخیماکیرمآ  رگم  داد . ترـصن  لاعتم  یادخ 

مکرصنی هللا  » نوچ ارچ ؟ داتفا . اما  ؟ داتفا دھاوخ  یقافتا  نینچ  کی  هک  دنھدب  هار  ار  رکف  نیا  دندوب  رضاح  ناشدوخ  هب  هقطنمرد  ناشیسایس  ناگتسباو  رگم  دتفیب ؟ قافتا 

لام تزع  ( ٨ (؛» نینموملل هلوسرلو و  هزعلا  و   . » دـنروایب تسد  هب  ار  ناـشتزع  دـیاب  اـھتلم  یروجنیا  دـنچوپ . اھتردـقیهمھ  رگید  درک ، ترـصن  هک  ادـخ  ( ٧ «.) مکل بلاغ  ـالف 

. دیھاوخب ار  تزع  ادخ  زا  دھدیمتزع . وا  ( ٩ (؛» اشت نم  لذت  اشت و  نم  زعت  . » تسادخ

نآرق  / ١۴/١٣٩٠/٠۴ تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رد ام  هب  لاعتم  یادـخ  هک  هچنآ  هب  فارتعا  ینآرق و  میھافم  هب  رواـب  زا  تلفغ  مود ، تساھناملـسم . اـم  عاـمتجا  یهلیـسو  نآرق  هک  نیا  زا  تلفغ  یکی  میراد : تلفغ  ود  اـم 

رد رادـتقا  یوس  هب  تدـحو ، یوس  هب  تزع ، یوس  هب  هار  تقو  نآ  میدرک ، رواب  ار  یھلا  یاھهدـعو  رگا  مینک . رواب  دـیاب  مھ  ار  یھلا  یاھهدـعو  تسا . هدرک  هدـعو  میرک  نآرق 

مکرصنی هللا نا  : » دندرک توالت  یرـصم  مرتحم  داتـسا  نیا  نالا  هک  یتایآ  نیمھ  درک . دھاوخ  ادیپ  تاجن  یگدنامبقع  زا  مالـسا  تما  دش ، دھاوخ  زاب  یمالـسا  تما  لباقم 

کمک دنکن ، ترصن  ار  امش  ادخ  رگا  هدعب ؛» نم  مکرصنی  یذلاذ  نمف  مکلذخی  نا  و  . » درک دھاوخن  هبلغ  امـش  رب  یتردق  چیھ  دنکب ، ترـصن  ار  امـش  ادخ  رگا  مکل ؛» بلاغ  الف 

بلاغ الف  هللامکرصنی  نا  . » ناشرـس یالاب  ناشمـشچ ، ولج  دننزب  دننک ، مچرپ  دنـسیونب ، اھتلم  ار  نیا  تسا . ناشخرد  رطـس  کی  درک ؟ دھاوخ  کمک  امـش  هب  یک  دنکن ،

لاح لماش  ادخ  ترصن  هک  مینک  راک  هچ  تسا . هلئسم  کی  نیا  دنک ؟ یرای  ار  ام  ادخ  هک  مینک  راک  هچ  دنکیمن . هبلغ  امش  رب  یتردق  چیھ  دنک ، یرای  ار  امش  ادخ  رگا  مکل ؛»

، دینک مایق  ادخ  یارب  دینک ، ترصن  ار  ادخ  نید  دینک ، ترصن  ار  ادخ  امش  هرصنی ؛» نم  هللانرـصنیل  و  «، » مکرـصنی هللاورـصنت  نا  : » هتفگ ام  هب  نآرق  دوخ  مھ  ار  نیا  دوشب ؟ ام 

، درک ترـصن  ار  اھنآ  ادخ  یتقو  و  درک . ترـصن  ار  اھنآ  لاعتم  یادخ  هنحـص ، طسو  دندروآ  ار  ناشورین  دندرک ، مایق  ادخ  نید  یارب  اھتلم  اج  رھ  درک . دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  ادـخ 

ار نیا  مھسفناب .» ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  نا هللا ال   » هک میدرک  هبرجت  میدومزآ ، ام  میدید . نامدوخ  رد  ار  شاهنومن  ام  دنک . ادیپ  هبلغ  اھنآ  رب  تسناوتن  سک  چیھ  رگید 

ام مدـق  کی  رگا  هک  تسا  نیا  مھ  بیجع  داد . رییغت  ار  ام  عاضوا  مھ  لاعتم  یادـخ  میدرک ، داجیا  رییغت  ناـمدوخ  رد  میدومزآ . لـمع  رد  ار  نیا  میدرک ؛ شیاـمزآ  ناریا  تلم  اـم 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 28 
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. داد رییغت  ار  ام  عاضوا  درک ، کمک  ام  هب  یغلابم  ادخ  میداد ، رییغت  ار  نامدوخ  یکدنا  ام  درادیمرب . مدق  هد  ادخ  میرادرب ،

، نادیم یوت  دندمآ  تسا ؛ یمالـسا  یاھراعـش  نامھ  تسا و  تعامج  زامن  نامھ  تسا و  ربکاهللا  نامھ  دـینک . هاگن  ار  رـصم  تلم  نالا  مینیبیم . ایند  رد  میراد  مھ  زورما 

نیا دنتساوخیم  دراد ، ذوفن  یبرغ  یاھتردق  یهمھ  رد  هک  یتسینویھص  ثیبخ  یهھبج  رگم  دتفیب ؟ رصم  رد  تاقافتا  نیا  هک  تساوخیم  اکیرمآ  رگم  داد . ترصن  لاعتم  یادخ 

مکرـصنی  » نوچ ارچ ؟ داتفا . اما  داتفا ؟ دھاوخ  یقافتا  نینچ  کی  هک  دنھدب  هار  ار  رکف  نیا  دندوب  رـضاح  ناشدوخ  هب  هقطنم  رد  ناشیـسایس  ناگتـسباو  رگم  دتفیب ؟ قافتا 

لام تزع  نینموملل ؛» هلوسرل و  هزعلا و  و   . » دـنروایب تسد  هب  ار  ناـشتزع  دـیاب  اـھتلم  یروجنیا  دـنچوپ . اھتردـق  یهمھ  رگید  درک ، ترـصن  هک  ادـخ  مکل .» بلاـغ  ـالف  هللا 

. دیھاوخب ار  تزع  ادخ  زا  دھدیم . تزع  وا  اشت ؛» نم  لذت  اشت و  نم  زعت  . » تسادخ

یربھر  / ١٧/١٣٩٠/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  مھ  یھاگ  دوشیم . هتـشاذگ  ام  رـس  رب  هک  فلتخم  یایاضق  رد  ار  یھلا  تفوطع  تسد  مینیبیمن  ار ، یھلا  لضفت  نیا  میمھفیمن  یھاـگ  مینکیم ؛ هابتـشا  اـم  هتبلا 

نکیل هللا مھبولق و  نیب  تفلا  ام  اعیمج  ضرالا  یف  ام  تقفنا  ول  « ؛ میتسین ام  هک  یلاح  رد  مینکیم ، ار  اھراک  نیا  میراد  هک  میئام  مینکیم  لاـیخ  هک  مینکیم  هابتـشا  تھج 

، یھلا تسد  زج  دنکیم ؟ ادـخ  هب  هجوتم  ار  اھنیا  روجنیا  اھنادـیم ، نیا  یوت  دروآیم  دـشکیم  ار  نینموم  نیا  یک  ( ٢ «.) نمحرلا یعبـصا  نیب  نموملا  بلق  ( » ١ «.) مھنیب فلا 

. دنکیم راودیما  ار  ام  هک  تساھنیا  تسین . یرگید  زیچ  یھلا ، تردق  زج 

؛» نینموملاب هرصنب و  کدیا  یذلا  وھ  : » منکب ار  جاتنتـسا  نیا  مھاوخیم  نم  مینیبیم -  میراد  همھ  ار  عقوام  نیا  بخ ، هک  منک -  ضرع  ار  عقوام  حرـش  طقف  مھاوخیمن  نم 

نم فلاب  مکدمم  ینا   » نامھ لثم  تسا ؛ یونعم  یاھترـصن  اجنیا  رد  دارم  رھاظلایلع  هک  دراذگیم ، نینموم  یهلیـسو  هب  ترـصن  رانک  رد  ار  شدوخ  دییات  لاعتم  یادـخ  ( ٣)

؛ دنرادیم هگن  اجرباپ  ار  ماظن  هک  دنتسھ  نینموم  دنوشیم ؛ ترـصن  بجوم  هک  دنتـسھ  نینموم  نینموملاب ؛» هرـصنب و  کدیا  یذلا  وھ  . » اھنیا لاثما  و  ( ۴ «) نیفدرم هکئالملا 

دیابن ( ۵ «) یدنع ملع  یلع  هتیتوا  امنا   » ار اھنیا  ام  دھد . ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  دناوتب  یمالسا  ماظن  ات  دننکیم  فاص  ار  هداج  فلتخم ، یاھنادیم  رد  هک  دنتسھ  نینموم 

یبوخ مدرم  راـگدرورپ ، فطل  هب  یھلا ، قیفوت  هب  اـم  مدرم  نم  رظن  هب  هک  لوا ؛ یهتکن  نیا  دـنکیم . دراد  ادـخ  ار  اـھنیا  مینکیم ؛ میراد  میتـسھ  اـم  مینکن  لاـیخ  مینک ؛ روـصت 

. تساھلد رد  نامیا  خوسر  هب  تسا ، نامیا  هب  اھنآ  یرادافو  هب  مھ  ناشیبوخ  دنتسھ ؛

لئاسو ماسقا  عاونا و  نیا  اھتنرتنیا ، نیا  اھهراوھام ، نیا  تسین . هتشذگ  اب  یهسیاقم  لباق  تسا ؛ ردقچ  تسھ ، اھناوج  لد  یاوغا  یارب  هک  یلئاسو  زورما  دینیبب  امش 

یهمھ دوجو  اب  دنکیم . رادیب  ناسنا  رد  ار  تاوھـش  دنکیم ، تسـس  ناسنا  رد  ار  یونعم  یاھهزیگنا  دربیم ، رد  هب  هار  زا  دـنکیم ، بذـج  دـنکیم ، اوغا  ار  اھلد  اھنیا  تاطابترا ،

، دنراد یھلا  تبحم  ورگ  رد  لد  اھنیا  هک  دھدیمن  ناشن  مھ  ناشرھاوظ  دیاش  تاقوا  یضعب  دنیاھناوج . نیمھ  ناشرثکا  دیدید ، امش  دش و  هراشا  هک  یـسلاجم  نیا  اھنیا ،

کـشا روطنیمھ  هتـسشن ، اجنآ  ناوج  نیا  دنیبیم  دنکیم ، هاگن  ناسنا  تسا . ناسنا  یهطبغ  یهیام  اھنآ  کشا  دنزیریم . کشا  دننزیم ، فرح  ادخ  اب  دنیآیم ، دنراد ؛ اما 

یذـلاوھ « ؛ تسا ترـصن  یهیام  نیمھ ، دـنیادخ ؛ هب  کیدزن  دـنفاص ، اھنیا  تسا ، کاپ  ناشاھلد  اھنیا  دروخیم . هطبغ  اھنیا  لاـح  هب  ناـسنا  تسا . یراـج  وا  یهرھچ  یور  رب 

«. نینموملاب هرصنب و  کدیا 

یربھر  / ١٧/١٣٩٠/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تھج نیا  زا  مھ  یھاگ  دوشیم . هتـشاذگ  ام  رـس  رب  هک  فلتخم  یایاضق  رد  ار  یھلا  تفوطع  تسد  مینیبیمن  ار ، یھلا  لضفت  نیا  میمھفیمن  یھاگ  مینکیم ؛ هابتـشا  ام 

فلا نکیل هللا  مھبولق و  نیب  تفلا  ام  اعیمج  ضرالا  یف  ام  تقفنا  ول  « ؛ میتسین ام  هک  یلاـح  رد  مینکیم ، ار  اـھراک  نیا  میراد  هک  میئاـم  مینکیم  لاـیخ  هک  مینکیم  هابتـشا 

تردـق زج  یھلا ، تسد  زج  دـنکیم ؟ ادـخ  هب  هجوتم  ار  اھنیا  روجنیا  اھنادـیم ، نیا  یوت  دروآیم  دـشکیم  ار  نینموم  نیا  یک  نمحرلا .» یعبـصا  نیب  نموملا  بلق  «. » مھنیب

. دنکیم راودیما  ار  ام  هک  تساھنیا  تسین . یرگید  زیچ  یھلا ،

؛» نینموملاب هرصنب و  کدیا  یذلا  وھ  : » منکب ار  جاتنتـسا  نیا  مھاوخیم  نم  مینیبیم -  میراد  همھ  ار  عقوام  نیا  بخ ، هک  منک -  ضرع  ار  عقوام  حرـش  طقف  مھاوخیمن  نم 

نم فلاب  مکدـمم  ینا   » نامھ لثم  تسا ؛ یونعم  یاھترـصن  اـجنیا  رد  دارم  رھاـظلایلع  هک  دراذـگیم ، نینموم  یهلیـسو  هب  ترـصن  راـنک  رد  ار  شدوخ  دـییات  لاـعتم  یادـخ 

؛ دـنرادیم هگن  اجرباپ  ار  ماظن  هک  دنتـسھ  نینموم  دـنوشیم ؛ ترـصن  بجوم  هک  دنتـسھ  نینموم  نینموملاب ؛» هرـصنب و  کدـیا  یذـلا  وھ  . » اھنیا لاثما  و  نیفدرم » هکئـالملا 

دیابن یدنع » ملع  یلع  هتیتوا  امنا   » ار اھنیا  ام  دـھد . ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  دـناوتب  یمالـسا  ماظن  ات  دـننکیم  فاص  ار  هداج  فلتخم ، یاھنادـیم  رد  هک  دنتـسھ  نینموم 

یبوخ مدرم  راـگدرورپ ، فطل  هب  یھلا ، قیفوت  هب  اـم  مدرم  نم  رظن  هب  هک  لوا ؛ یهتکن  نیا  دـنکیم . دراد  ادـخ  ار  اـھنیا  مینکیم ؛ میراد  میتـسھ  اـم  مینکن  لاـیخ  مینک ؛ روـصت 

. تساھلد رد  نامیا  خوسر  هب  تسا ، نامیا  هب  اھنآ  یرادافو  هب  مھ  ناشیبوخ  دنتسھ ؛

لئاسو ماسقا  عاونا و  نیا  اھتنرتنیا ، نیا  اھهراوھام ، نیا  تسین . هتشذگ  اب  یهسیاقم  لباق  تسا ؛ ردقچ  تسھ ، اھناوج  لد  یاوغا  یارب  هک  یلئاسو  زورما  دینیبب  امش 

یهمھ دوجو  اب  دنکیم . رادیب  ناسنا  رد  ار  تاوھـش  دنکیم ، تسـس  ناسنا  رد  ار  یونعم  یاھهزیگنا  دربیم ، رد  هب  هار  زا  دـنکیم ، بذـج  دـنکیم ، اوغا  ار  اھلد  اھنیا  تاطابترا ،

، دنراد یھلا  تبحم  ورگ  رد  لد  اھنیا  هک  دھدیمن  ناشن  مھ  ناشرھاوظ  دیاش  تاقوا  یضعب  دنیاھناوج . نیمھ  ناشرثکا  دیدید ، امش  دش و  هراشا  هک  یـسلاجم  نیا  اھنیا ،

کـشا روطنیمھ  هتـسشن ، اجنآ  ناوج  نیا  دنیبیم  دنکیم ، هاگن  ناسنا  تسا . ناسنا  یهطبغ  یهیام  اھنآ  کشا  دنزیریم . کشا  دننزیم ، فرح  ادخ  اب  دنیآیم ، دنراد ؛ اما 

یذـلاوھ « ؛ تسا ترـصن  یهیام  نیمھ ، دـنیادخ ؛ هب  کیدزن  دـنفاص ، اھنیا  تسا ، کاپ  ناشاھلد  اھنیا  دروخیم . هطبغ  اھنیا  لاـح  هب  ناـسنا  تسا . یراـج  وا  یهرھچ  یور  رب 

«. نینموملاب هرصنب و  کدیا 

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 

)...(

و ( ٢ «.) بغراـف کـبر  یلا  و  : » دـینادب دوخ  راـککمک  رـضاح و  ار  دـنوادخ  هشیمھ  ( ١ «.) بصناـف تغرف  اذاـف  : » دـینادب نادـیم  رد  هراوـمھ  ار  دوـخ  هک  تسا  نآ  مھم  یهیـصوت 

اھنیا ( ٣ «.) اـباوت ناـک  هنا  هرفغتـساو  کـبر  دـمحب  حبـسف  اـجاوفا  نـید هللا  یف  نولخدـی  ساـنلا  تـیار  حـتفلا و  هللارـصن و  اـج  اذا  : » دـنکن تـلفغ  رورغ و  راـچد  ار  اـم  اـھیزوریپ 

. تسا نموم  تلم  کییقیقح  یاھهناوتشپ 

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

نیا یهمھ  رب  ناوتیم  تعاجـش ، مزع و  درخ و  یریگراک  هب  نآرق و  رد  یھلا  ترـصن  دکوم  یاھهدـعو  هب  نظ  نسح  دامتعا و  دـنوادخ و  هب  لکوت  اب  هک  تسا  نآ  نخـس  نیلوا 

رطاخ هب  مھ  ار  گرزب  تامحز  دیاب  سپ  تسا . زاستشونرس  گرزب و  یـسب  دیاهتـشامگ ، تمھ  نادب  امـش  هک  یراک  هتبلا  درک . روبع  اھنآ  زا  هنادنمزوریپ  دمآ و  قئاف  عناوم 

دعب الا  ممالا  نم  دحا  مظع  ربجی  مل  اخر و  لیھمت و  دعب  الا  طق  رھد  یرابج  مصقی  مل  ناف هللا  تسا : هدومرف  یاهبطخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینموملاریما  درک . لمحت  نآ 

. ربتعم بطخ  نم  متربدتسا  ام  بتع و  نم  متلبقتسا  ام  نود  یف  الب و  لزا و 

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

یرجھ  ١٣٨٧ لاـس ٢٠٠٨ -  رد  هزغ  رد  اعدــم  رپ  شترا  نآ  راـبتحاضف  یماـکان  یــسمش -  یرجھ   ١٣٨۵ لاـس ٢٠٠۶ -  رد  ناـنبل  رد  یتسینویھـص  میژر  راـبتلذ  تـسکش 

هدـنامرد و یاـھناسنا  زا  یاهعومجم  زا  نیطـسلف  تلم  لیدـبت  هلمج ، کـی  رد  و  هزغ ، رد  تمواـقم  تلود  لیکـشت  هزغ ، زا  ینیـشنبقع  ناـنبل و  بوـنج  زا  رارف  یـسمش - 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 29 
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. تسا ریخا  لاس  یس  زراب  یاھهصخشم  سفن ، هب  دامتعا  یاراد  مواقم و  راودیما و  تلم  هب  دیماان ،

ینیطـسلف و یاھھورگ  زا  یریگفارتعا  تمواقم و  ندرک  شوماخ  نآ ، زا  فدھ  هک  یرابتنایخ  هناراکـشزاس و  تاکرحت  هک  دش  دھاوخ  لماک  هاگنآ  یلامجا  یلک و  ریوصت  نیا 

پمک  » نیگنن نامیپ  رد  رصانلادبع  لامج  فلخان  نئاخ و  نیـشناج  تسد  هب  نآ  زاغآ  هک  تاکرحت  نیا  دوش . هدید  یتسردب  زین  دوب ، لیئارـسا  تیعورـشم  هب  برع  یاھتلود 

هب امـسر  برع ، تلود  کی  راب ، نیتسخن  یارب  دـیوید ، پمک  دادرارق  رد  دـنک . افیا  تمواقم  نیدـالوپ  مزع  رد  ار  ناـھوس  شقن  تسا  هتـساوخ  هراومھ  داـتفا ، قاـفتا  دـیوید »

. تشاذگ ار  دوخ  یاضما  تسا ، هدش  هتخانش  نایدوھی  یلم  یهناخ  لیئارسا  نآ ، رد  هک  ار  یاهتشون  یاپ  درک و  فارتعا  نیطسلف  یمالسا  نیمزرس  ندوب  یتسینویھص 

رگرامعتـسا یاـھروشک  یھارمھ  اـکیرمآ و  یرادـنادیم  اـب  هک  یلیمکت  یاـھحرط  رد  نآ  زا  سپ  و  یـسمش -  یرجھ   ١٣٧٢ لاـس ١٩٩٣ -  رد  ولـسا »  » دادرارق اـت  سپ  نآ  زا 

تلم و زیمآبیرف ، چوپ و  یاھهدـعو  اـب  هک  دوـب  نآ  رب  نمـشد  یعـس  یهمھ  دـش ، هتـشاذگ  ناینیطـسلف  زا  یتـمھیب  راکـشزاس و  یاـھهورگ  شود  رب  یپردیپ  یئاـپورا ،

راکشآ دوز  رایسب  تادھاعم ، نیا  یهمھ  یرابتعایب  دنزاس . مرگرس  تسایـس  نادیم  رد  هنایـشان  یزاب  هب  دننک و  فرـصنم  تمواقم »  » یهنیزگ زا  ار  ینیطـسلف  یاھهورگ 

ندروآ دـیدپ  اھحرط ، نیا  زا  فدـھ  دـنرگنیم . یـشزرایب  یاھهراپ  قرو  مشچ  هب  تسا ، هدـش  هتـشون  هچنآ  هب  هک  دـنداد  ناشن  اھراب  اـھنآ  ناـیماح  اھتـسینویھص و  دـش و 

. سب تسا و  هدوب  یمالسا  تمواقم  تکرح  ندومن  ریگنیمز  و  نانآ ، بلطایند  نامیایب و  دارفا  نتخادنا  عمط  هب  و  ناینیطسلف ، رد  یلدود 

نامھ دنداتسیا و  نمشد  ربارب  رد  ادخ  نذا  هب  اھنآ  تسا . هدوب  نیطسلف  تلم  یمالـسا و  یاھهورگ  رد  تمواقم  یهیحور  نونکات ، زیمآتنایخ  یاھیزاب  نیا  یهمھ  رھزداپ 

، لماک یهرصاحم  دوجو  اب  هزغ  یگداتسیا  دندش . رادروخرب  یھلا  ترصن  کمک و  زا  (، ١ «) زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک تسا  هداد  هدعو  دنوادخ  هک  روط 

یهدرپ نداتفارب  تسا . یھلا  ترصن  هقطنم ، رد  یمالسا  یرادیب  تردقرپ  جوم  ندمآ  دیدپ  دوب . یھلا  ترـصن  کرابم ، ینـسح  دساف  نئاخ و  میژر  طوقـس  دوب . یھلا  ترـصن 

زا تسینویھـص ، میژر  رامـشیب  یپردیپ و  یاھیراتفرگ  تسا . یھلا  ترـصن  ناـنآ ، زا  هقطنم  یاـھتلم  نوزفازور  رفنت  هسنارف و  سیلگنا و  اـکیرمآ و  یهرھچ  زا  ریوزت  قاـفن و 

یھلا ترـصن  رھاظم  همھ  همھ و  نآ ، زا  یئاپورا  یاھهاگـشناد  یتح  یمومع و  راجزنا  یناھج و  یاوزنا  اـت  هتفرگ  شایلخاد  یعاـمتجا  یداـصتقا و  یـسایس و  تالکـشم 

. تسا رتمگردرس  رتراتفرگ و  هشیمھ  زا  اکیرمآ  شایلصا  یماح  و  رتیوزنم ، رتفیعض و  رتروفنم و  هشیمھ  زا  یتسینویھص  میژر  زورما  تسا .

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

نامھ دنداتسیا و  نمشد  ربارب  رد  ادخ  نذا  هب  اھنآ  تسا . هدوب  نیطسلف  تلم  یمالـسا و  یاھهورگ  رد  تمواقم  یهیحور  نونکات ، زیمآتنایخ  یاھیزاب  نیا  یهمھ  رھزداپ 

، لماک یهرـصاحم  دوجو  اب  هزغ  یگداتـسیا  دندش . رادروخرب  یھلا  ترـصن  کمک و  زا  زیزع ،» یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک تسا  هداد  هدـعو  دـنوادخ  هک  روط 

یهدرپ نداتفارب  تسا . یھلا  ترصن  هقطنم ، رد  یمالسا  یرادیب  تردقرپ  جوم  ندمآ  دیدپ  دوب . یھلا  ترـصن  کرابم ، ینـسح  دساف  نئاخ و  میژر  طوقـس  دوب . یھلا  ترـصن 

زا تسینویھـص ، میژر  رامـشیب  یپردیپ و  یاھیراتفرگ  تسا . یھلا  ترـصن  ناـنآ ، زا  هقطنم  یاـھتلم  نوزفازور  رفنت  هسنارف و  سیلگنا و  اـکیرمآ و  یهرھچ  زا  ریوزت  قاـفن و 

یھلا ترـصن  رھاظم  همھ  همھ و  نآ ، زا  یئاپورا  یاھهاگـشناد  یتح  یمومع و  راجزنا  یناھج و  یاوزنا  اـت  هتفرگ  شایلخاد  یعاـمتجا  یداـصتقا و  یـسایس و  تالکـشم 

. تسا رتمگردرس  رتراتفرگ و  هشیمھ  زا  اکیرمآ  شایلصا  یماح  و  رتیوزنم ، رتفیعض و  رتروفنم و  هشیمھ  زا  یتسینویھص  میژر  زورما  تسا .

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

اھنآ هب  هک  یاهدومرف  هدـعو  دوخ  صلاخ  ناگدـنب  هب  هک  نانچنآ  اراگدرورپ ! نک . لزان  روشک  نالوئـسم  رب  ناریا و  تلم  رب  ار  تدوخ  تاـقیفوت  دـمحم ، لآ  دـمحم و  هب  اراـگدرورپ !

. نک تیانع  لماک  ترصن  ناریا  تلم  هب  داد ، یھاوخ  ترصن 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

ماظن نیمھ  لـثم  دوب ، یتقو  اـت  یوروش  طـلغ  جـک و  فرحنم و  تموکح  دـنرادیمنرب . تسد  دـنتفین ، اـپ  زا  یتقو  اـت  دـنرادیمنرب ؛ تسد  ملاـع  یاھناطیـش  هک  تسا  یھیدـب 

دنچ رد  اما  دندوب ، فلاخم  مھ  اب  هلئسم  ات  دص  رد  اھنیا  دینادیم  دوب . فلاخم  یمالسا  یروھمج  مالسا و  اب  یـسارکومدلاربیل ، ناشدوخ -  لوق  هب  یرادهیامرـسلاربیل و - 

فرحنم ماظن  بخ ، یلو  دوب . یمالسا  یروھمج  ماظن  مالسا و  تفرشیپ  مالسا و  مایق  اب  یهزرابم  اھنآ ، سار  رد  لئاسم و  نآ  زا  یکی  دنتـشاد ؛ قفاوت  رگیدمھ  اب  هلئـسم 

اب یهلباقم  یارب  دـنروآیم  نادـیم  هب  ار  ناشدوخ  تمھ  یهمھ  دـننزیم و  ار  ناشدوخ  روز  دنتـسھ ، ات  اما  دـش ؛ دـھاوخ  دوبان  مھ  یکی  نیا  دـش ، دوبان  یوروش  یناطیش 

اب یزوریپ  اعطق  دنک ، لابند  دھدن و  تسد  زا  دوخ  لد  رد  ار  دیما  دشاب ، هتشاد  ربص  دشاب ، هتـشاد  یگداتـسیا  فرط  نیا  رگا  تسا . هدیافیب  کشالب  هتبلا  یمالـسا ؛ ماظن 

«. مکرصنی اورصنت هللا  نا  «،» هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  « ؛ تسا نیلئاقلا  قدصا  تسا ، قداص  لاعتم  یادخ  تسا . یھلا  یاھتنس  زا  یکی  نیا  تسا ؛ فرط  نیا 
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اھنآ زا  یتینما -  یاھهنیمز  رد  هچ  یسایس ، یاھهنیمز  رد  هچ  یایناطیش -  تسیاشان و  تکرح  هک  نیا  زا  میرادیم  رذحرب  ار  یئاکیرمآ  نیلوئسم  رضاح  لاح  رد  ام  هتبلا 

مدرم روفنم  هچنانچ  رگا  اھنآ  میراد . نامدوخ  مدرم  هب  ور  ام  دنراد ، ناشدوخ  مدرم  هب  تشپ  هچنانچ  رگا  اھنآ  تسا . رادیب  تسا ، هدـنز  یمالـسا  یروھمج  دـننادب  دـنزب . رس 

دراوم یهمھ  رد  زورما و  مدرم ، میظع  تاعامتجا  نیا  تسا . سکعب  هیضق  یمالسا  یروھمج  رد  تسا -  روجنیا  هیضق  هک  دنتـسھ -  ناشتیرثکا  روفنم  دنتـسھ ، ناشدوخ 

رکیپ کـی  اـجنیا  دـننادب  میتسھ . یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و  نازابرـس  همھ  میتـلم ، وزج  همھ  میتـسھ ، هنحـص  رد  همھ  اـم  تسا . مدرم  خـسار  مزع  یهدـنھدناشن  رگید ،

. دنریگیم جاب  دعب  دنروآیم ، راشف  دـننک  لایخ  رگا  تساطخ  میھدـیمن . یـسک  هب  مھ  جاب  داتـسیا و  دـھاوخ  یاهئطوت  رھ  لباقم  رد  تسا ، یمکحتـسم  دـحتم  یهچراپکی 

سار رد  مدرم  هب  یکتم  ریغ  فیعـض و  یاھمدآ  دننکیم ، ادیپ  ار  یتلود  کی  تسا ؛ نیمھ  یللملانیب  ربکتـسم  یاھتردق  جئار  یاھراک  زا  تساھتردـق . لومعم  راک  نیا ، هتبلا 

هب هک  هداد  ناشن  لاس  ود  یـس و  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  دـنریگیم . جاب  اھنآ  زا  سپـس  دـننکیم ، تسرد  یاهعیاش  کی  دـنروآیم ، یراشف  کـی  اـھنآ  هب  دـنیاھتلود ؛ نیا 

انامیا و الا  مھداز  ام  هلوسر و  قدـص هللا و  هلوسر و  اندـعو هللا و  ام  اذـھ  اولاق  بازحالا  نونموملا  ار  اـمل  و  « ؛ دـنکیمن رثا  وا  یور  مھ  اـھراشف  نیا  داد ، دـھاوخن  جاـب  یـسک 

میمھفیم مینکیم ، هدھاشم  نامدوخ  هب  تبـسن  ملاع  نیطایـش  نیرتثیبخ  فرط  زا  ار  اھهئطوت  اھتنطیـش و  نیا  مینکیم ، هظحالم  ار  اھراشف  نیا  یتقو  ام  ( ١ «.) امیلست

هلباقم امـش  اب  ناورجک  اھناطیـش و  دـینک ، تکرح  میقتـسم  هار  رد  یتقو  هک  دوب  هدومرف  هدـعو  ادـخ  هلوسر .» اندـعو هللا و  ام  اذـھ   » میئوگیم تسا ؛ تسار  یھلا  یهدـعو 

الا مھداز  ام  و  . » تسا تسار  ادخ  نخـس  هلوسر ؛» قدـص هللا و  و  . » دوب هتفگ  ام  هب  نآرق  تایآ  دوب ، هدومرف  ام  هب  البق  ادـخ  ار  نیا  تسا . شاهنومن  نیا  هللامسب ، دـننکیم ؛

ترـصن ار  ادخ  نید  دنک ، ترـصن  ار  ادخ  سک  رھ  ( ٢ «.) هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  : » تسا هدومرف  دنوادخ  دـنکیم . رتشیب  یھلا  یهدـعو  هب  ار  ام  نامیا  نیا ، امیلـست ؛» انامیا و 

. تسا ناریا  زیزع  تلم  راظتنا  رد  نیا  دینادب  و  درک . دھاوخ  زوریپ  ترصن و  ار  وا  انیقی  ادخ  دنک ، ترصن  ار  یھلا  یاھنامرآ  دنک ، ترصن  ار  ادخ  هار  دنک ،
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اندعو ام  اذھ  اولاق  بازحالا  نونموملا  ار  امل  و  « ؛ دنکیمن رثا  وا  یور  مھ  اھراشف  نیا  داد ، دھاوخن  جاب  یـسک  هب  هک  هداد  ناشن  لاس  ود  یـس و  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج 

نیطایـش نیرتثیبخ  فرط  زا  ار  اھهئطوت  اھتنطیـش و  نیا  مینکیم ، هظحالم  ار  اھراشف  نیا  یتقو  ام  امیلـست .» انامیا و  الا  مھداز  ام  هلوسر و  قدـص هللا و  هلوسر و  هللا و 

هار رد  یتـقو  هک  دوـب  هدوـمرف  هدـعو  ادـخ  هلوـسر .» اندـعو هللا و  اـم  اذـھ   » میئوـگیم تسا ؛ تسار  یھلا  یهدـعو  میمھفیم  مینکیم ، هدـھاشم  ناـمدوخ  هب  تبـسن  ملاـع 

قدص و  . » دوب هتفگ  ام  هب  نآرق  تایآ  دوب ، هدومرف  ام  هب  البق  ادخ  ار  نیا  تسا . شاهنومن  نیا  هللامسب ، دننکیم ؛ هلباقم  امش  اب  ناورجک  اھناطیـش و  دینک ، تکرح  میقتـسم 

نم نرـصنیل هللا  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  دـنکیم . رتشیب  یھلا  یهدـعو  هب  ار  ام  نامیا  نیا ، امیلـست ؛» انامیا و  الا  مھداز  اـم  و  . » تسا تسار  ادـخ  نخـس  هلوسر ؛» هللا و 

رد نیا  دینادب  و  درک . دھاوخ  زوریپ  ترصن و  ار  وا  انیقی  ادخ  دنک ، ترصن  ار  یھلا  یاھنامرآ  دنک ، ترصن  ار  ادخ  هار  دنک ، ترصن  ار  ادخ  نید  دنک ، ترـصن  ار  ادخ  سک  رھ  هرـصنی .»

. تسا ناریا  زیزع  تلم  راظتنا 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 30 
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تمواقم یارای  ار  رگید  تردق  چیھ  هک  تسا  هدرک  هیبعت  یتردـق  نانچنآ  اھتلم  یهدارا  مزع و  رد  ریدـق ، زیزع و  دـنوادخ  هک  دـش  هداد  ناشن  همھ  هب  لاس ، کی  نیا  ثداوح  رد 

. دنزاس دوخ  بیصن  ار  یھلا  ترصن  دنھد و  رییغت  ار  شیوخ  تشونرس  دنرداق  دادادخ  یورین  نیا  اب  اھتلم  تسین . نآ  ربارب  رد 
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رگید اکیرمآ و  رد  یمدرم  قیمع  یاھضارتعا  قارع ، ناتـسناغفا و  رد  یپردیپ  یاھیماکان  یداصتقا ، یاھیراتفرگ  دنرتفیعـض . هشیمھ  زا  زورما  مزینویھـص ، اکیرمآ و  برغ و 

نیرحب و نمی و  رد  مدرم  یهناریلد  یاـھمایق  ناـنبل ، نیطـسلف و  مدرم  یاـھیناشفناج  تازراـبم و  تسا -  هدـش  رتهدرتـسگ  زورهبزور  نآ  یهـنماد  هـک  یبرغ -  یاـھروشک 

رد نموم  ناـنز  نادرم و  تسا . دـیدج  یبـالقنا  یاـھروشک  هژیوب  یمالـسا و  تما  یارب  یگرزب  یاـھتراشب  لـماح  همھ  همھ و  اـکیرمآ ، ذوـفن  ریز  یاـھروشک  زا  رگید  یخرب 

یادخ هب  اھتضھن  ناورشیپ  صاوخ و  دنربب . ار  هرھب  نیرتشیب  یمالسا ، للملانیب  تردق  لیکشت  یارب  تصرف  نیا  زا  یبیل ، سنوت و  رصم و  رد  هژیوب  مالسا و  ناھج  رـسارس 

ترصن زاسهنیمز  یھلا و  یاضر  یهیام  هک  دوخ ، راگدـنام  تاراـختفا  اـب  ار  یمالـسا  تما  خـیرات  یهدوشگهزاـت  یهحفـص  دـننک و  داـمتعا  وا  ترـصن  یهدـعو  هب  لـکوت و  گرزب 

. دنزاس نیزم  تسوا ،

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

ترابع هک  یللملانیب ، یروتاتکید  یناھج و  یروتاتکید  هیلع  مایق  یارب  تسا  یاهمدقم  نیا  تسا ؛ هدش  مایق  هتسباو  یاھیروتاتکید  هیلع  یمالسا  یاھروشک  رد  زورما 

اکیرمآ یروتاتکید  رد  تسا  مسجتم  یللملانیب  یروتاتکید  یللملانیب و  دادبتسا  زورما  یرابکتسا . یاھتردق  یتسینویھـص و  ثیبخ  دساف و  یهکبـش  یروتاتکید  زا  تسا 

امش هچنآ  دننکیم . یروتاتکید  دنراد  ایند  یهمھ  رد  نوگانوگ  یاھرازبا  اب  فلتخم و  یاھـشور  اب  اھنیا  زورما  یتسینویھـص . کانرطخ  یناطیـش و  یهکبـش  اکیرمآ و  ناوریپ  و 

هب تدشب  نآ  یهزیگنا  رگید  یاھروشک  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نیرحب  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نمی  رد  دیداد ، ماجنا  یبیل  رد  دیداد ، ماجنا  سنوت  رد  دیداد ، ماجنا  رصم  رد 

تسا ترابع  متفگ ، هک  یایخیرات  چیپ  نیا  دھدیم . راشف  ار  تیرشب  دراد  تسا  نرق  ود  هک  تسا  یرـضم  کانرطخ و  یروتاتکید  نیا  اب  یهزرابم  زا  یئزج  تسا ، هدمآ  دوجو 

. دینکن داعبتسا  دمآ ؛ دھاوخ  شیپ  نیا  یھلا ؛ یونعم و  یاھشزرا  تیمکاح  اھتلم و  یدازآ  هب  یایروتاتکید  نینچ  یهرطیس  زا  لوحت  زا 

یداع و هاگن  رد  تسا  نکمم  درک . دھاوخ  ترصن  ار  امـش  دیدرک ، ترـصن  ار  وا  رگا  هک  دنکیم  دیکات  لاعتم  یادخ  ( ١ «.) هرصنی نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک تسا  یھلا  یهدعو  نیا 

هک دـیدرکیم  رکف  ایآ  نیا  زا  لبق  هام  هس  ود  لاس و  کی  رد  امـش  داتفا . قافتا  دـمآیم و  رظن  هب  دـیعب  اـھزیچ  زا  یلیخ  اـما  دـیایب ؛ رظن  هب  دـیعب  یداـم ، تابـساحم  رب  ینتبم 

اما دندرکیم ؛ داعبتـسا  یرایـسب  دـش ، دـھاوخ  طقاس  کرابم  دـساف  یهتـسباو  میژر  هک  دـشیم  هتفگ  یناسک  هب  زور  نآ  رگا  دورب ؟ نیب  زا  دوش و  لیلذ  روجنیا  رـصم  توغاط 

رد هک  تفگیم  یـسک  رگا  دـندرکیمن . رواب  رثکا  تسویپ ، دـھاوخ  عوقو  هب  بیجع  ثداوح  نیا  اـقیرفآ  لامـش  رد  هک  درکیم  اـعدا  نیا  زا  لـبق  لاـس  ود  یـسک  رگا  داـتفا . قاـفتا 

قافتا اھنیا  اما  درکیمن ؛ رواب  یـسک  دـنھدب ، تسکـش  ار  یتسینویھـص  زھجم  شترا  یتسینویھـص و  میژر  تسناوت  دـنھاوخ  نموم  ناوج  هورگ  کـی  ناـنبل ، لـثم  یروشک 

دنک و تمواقم  لاس  ود  یـس و  تسناوت  دـھاوخ  دـشیم ، لامعا  وا  هیلع  برغ  قرـش و  زا  هک  ینمـشد  همھ  نیا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تفگیم  یـسک  رگا  داتفا .

هیا نوکتل  مکنع و  ساـنلا  یدـیا  فک  هذـھ و  مکل  لـجعف  اھنوذـخات  هریثـک  مناـغم  مکدـعو هللا  . » داـتفا قاـفتا  اـما  درکیمن ؛ رواـب  یـسک  دورب ، رتوـلج  دوـش و  رتیوـق  زورهبزور 

نآ دـھدیم . ناشن  ام  هب  دراد  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  قح  یهقئاف  تردـق  زا  یئاھهناشن  اھنیا  تسا ؛ یھلا  تیآ  اھیزوریپ  نیا  ( ٢ «.) امیقتسم اطارص  مکیدھی  نینموملل و 

نیذلاو « ؛ دھدیم ناشن  ام  هب  مھ  ار  هار  لاعتم  یادخ  تسا . یعطق  یھلا  ترـصن  مینک ، نادـیم  دراو  ار  نامدوخ  یدوجوم  ام  هک  یتقو  نآ  دـنیایب ، نادـیم  هب  مدرم  هک  یتقو 

. میشاب نادیم  رد  ام  هک  تسا  نیا  شطرش  دناسریم ؛ یلاع  فادھا  هب  مھ  دنکیم ، کمک  مھ  دنکیم ، تیادھ  مھ  ادخ ، ( ٣ «.) انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج 
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رایـسب راک  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هک  یراک  تسامـش . لام  هدنیآ  دیزوریپ ، امـش  دیبلاغ ، امـش  دـنکیم . یناوتان  ساسحا  یمالـسا  یرادـیب  لباقم  رد  یناھج  رابکتـسا  زورما 

زا ار  نمـشد  دـنناوتب  ات  دـنھدب  همادا  ار  تدـھاجم  دـیاب  ناملـسم  یاھتلم  تسا . زاـغآ  نیا  تسا ، عورـش  نیا  تسا -  نیا  مھم  تسین -  راـک  ناـیاپ  نیا  اـما  تسا ؛ یگرزب 

. دننک هلازا  نوگانوگ  یاھنادیم 

بلاغ وا  تسا ، لاـعتم  یادـخ  هب  یکتم  شلد  هک  یـسک  نآ  تسا . بلاـغ  وا  دـشاب ، هتـشاد  یرتیوق  یهدارا  فرط  رھ  تساـھهدارا . اـھمزع و  اـھتمھ و  یهزراـبم  هزراـبم ،

یاھتلم میھاوخیم  ام  تفر . دیھاوخ  شیپ  امش  درک ؛ دھاوخن  هبلغ  امش  رب  سک  چیھ  دیروایب ، تسد  هب  ار  یئادخ  ترـصن  رگا  ( ١ (؛» مکل بلاغ  الف  مکرصنی هللا  نا  . » تسا

ار ناشدوخ  یگدنز  مالسا ، یلاعتم  یقرتم و  ماکحا  اب  دنوشن ؛ ریقحت  دنشاب ، زیزع  دنشاب ، لقتسم  دنشاب ، دازآ  دنایمالـسا ، گرزب  تما  یهدنھدلیکـشت  هک  ناملـسم 

رادیب ام  زورما  دـندرب . نیب  زا  ار  ام  لالقتـسا  دـندرک ، لاماپ  ار  ام  گنھرف  دنتـشاد ؛ هگن  بقع  یملع  ظاحل  زا  ار  ام  زارد ، نایلاس  لوط  رد  دـناوتیم . مالـسا  و  دـنھدب ؛ ناماس 

. درک میھاوخ  فرصت  یرگید  زا  سپ  یکی  مھ  ار  ملع  یاھنادیم  ام  میاهدش .
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یحارط لوغشم  تسا ، هدمآ  دراو  وا  رب  شیبومک  هقطنم  یاھروشک  یهیقب  یبیل و  سنوت و  رصم و  رد  هک  یاهبرـض  لباقم  رد  نمـشد  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  زورما  هچنآ 

. دینک هدافتـسا  نارگید  یاھهبرجت  زا  دننکن . فرحنم  ار  اھهار  دـنیابرن ، اھنآ  زا  ار  مدرم  یاھبالقنا  دوب  بقارم  دـیاب  دوب . نمـشد  یاھهئطوت  هجوتم  دـیاب  تسا . ینیچهئطوت  و 

بقارم دیاب  دنک ؛ ماکان  ار  هدشهتخیر  یاھنوخ  اھتدھاجم و  هکنیا  یارب  دنک ، یثنخ  ار  اھتکرح  هکنیا  یارب  دـنک ، فرحنم  ار  اھبالقنا  هکنیا  یارب  دـنکیم  یدایز  یاھراک  نمـشد 

. دیشاب هجوتم  دیشاب ، رایشوھ  دیتسھ ؛ اھتکرح  نیا  روتوم  اھناوج  امش  دوب . رایشوھ  دیاب  دوب ،

چیھ میاهدمآ ... . قئاف  اھینمشد  رب  میاهدرک و  یگداتسیا  میاهدرک ، هضراعم  اھینمشد  اب  ام  هک  تسا  لاس  ود  یس و  میراد . یدایز  تایبرجت  لاس  ود  یس و  نیا  رد  ام 

، دنتـسناوت یراک  رھ  دنتـسناوتیمن . نوچ  دـندرکن ، یراک  رھ  دنـشاب . هدادـن  ماجنا  دـنھدب و  ماجنا  یمالـسا  یروھمج  هیلع  دـنناوتب  اکیرمآ  برغ و  هک  تسا  هدوبن  یاهئطوت 

یروھمج هیلع  اھهئطوت  یهمھ  رد  مھ  نیا  زا  دعب  دوب . دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  دناهدروخ ... . تسکـش  تسا و  هدروخ  ناشنھد  یوت  لحارم  یهمھ  رد  دـندرک و 

. میرادن کش  ام  و  ام ، هب  تسا  یھلا  یهدعو  نیا  دروخ ؛ دنھاوخ  تسکش  یمالسا 

نیقفانملا و بذـعی  و  « ؛ دـنراد نظوس  وا  هب  هک  ار  یناسک  دـنکیم  تمـالم  لاـعتم  یادـخ  میرادـن . نظوس  لاـعتم  یادـخ  هب  اـم  مینکیمن . دـیدرت  یھلا  یهدـعو  قدـص  رد  اـم 

، لاعتم یادخ  یهدعو  ( ١ «.) اریصم تئاس  منھج و  مھل  دعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نیناظلا  تاکرشملا  نیکرشملا و  تاقفانملا و 

یعطق یھلا  ترـصن  نیارباـنب  تسا -  هدرک  هصرع  دراو  ار  دوخ  تاـناکما  یهمھ  ناریا  تلم  میتسھ -  هزراـبم  یهصرع  لـخاد  مینادـیم ، دراو  نوچ  اـم  تسا . قداـص  یهدـعو 

. میشاب نانمشد  دئاکم  هجوتم  یتسیاب  ام  یهمھ  میشاب . رایشوھ  دیاب  ام  یهمھ  میشاب . رایشوھ  دیاب  اھتنم  تسا . روج  نیمھ  مھ  رگید  یاھروشک  یهمھ  رد  تسا .

. دنک داجیا  فالتخا  دنک ، یثنخ  ار  اھتکرح  دنکیم  یعس  نمشد 
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یداع و هاگن  رد  تسا  نکمم  درک . دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  دیدرک ، ترـصن  ار  وا  رگا  هک  دنکیم  دـیکات  لاعتم  یادـخ  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک تسا  یھلا  یهدـعو  نیا 

هک دـیدرکیم  رکف  ایآ  نیا  زا  لبق  هام  هس  ود  لاس و  کی  رد  امـش  داتفا . قافتا  دـمآیم و  رظن  هب  دـیعب  اـھزیچ  زا  یلیخ  اـما  دـیایب ؛ رظن  هب  دـیعب  یداـم ، تابـساحم  رب  ینتبم 

اما دندرکیم ؛ داعبتـسا  یرایـسب  دـش ، دـھاوخ  طقاس  کرابم  دـساف  یهتـسباو  میژر  هک  دـشیم  هتفگ  یناسک  هب  زور  نآ  رگا  دورب ؟ نیب  زا  دوش و  لیلذ  روجنیا  رـصم  توغاط 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 31 
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رد هک  تفگیم  یـسک  رگا  دـندرکیمن . رواب  رثکا  تسویپ ، دـھاوخ  عوقو  هب  بیجع  ثداوح  نیا  اـقیرفآ  لامـش  رد  هک  درکیم  اـعدا  نیا  زا  لـبق  لاـس  ود  یـسک  رگا  داـتفا . قاـفتا 

قافتا اھنیا  اما  درکیمن ؛ رواب  یـسک  دـنھدب ، تسکـش  ار  یتسینویھـص  زھجم  شترا  یتسینویھـص و  میژر  تسناوت  دـنھاوخ  نموم  ناوج  هورگ  کـی  ناـنبل ، لـثم  یروشک 

دنک و تمواقم  لاس  ود  یـس و  تسناوت  دـھاوخ  دـشیم ، لامعا  وا  هیلع  برغ  قرـش و  زا  هک  ینمـشد  همھ  نیا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تفگیم  یـسک  رگا  داتفا .

هیا نوکتل  مکنع و  ساـنلا  یدـیا  فک  هذـھ و  مکل  لـجعف  اھنوذـخات  هریثـک  مناـغم  مکدـعو هللا  . » داـتفا قاـفتا  اـما  درکیمن ؛ رواـب  یـسک  دورب ، رتوـلج  دوـش و  رتیوـق  زورهبزور 

نآ دـھدیم . ناشن  ام  هب  دراد  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  قح  یهقئاف  تردـق  زا  یئاـھهناشن  اـھنیا  تسا ؛ یھلا  تیآ  اـھیزوریپ  نیا  امیقتـسم .» اطارـص  مکیدـھی  نینموملل و 

نیذلاو « ؛ دھدیم ناشن  ام  هب  مھ  ار  هار  لاعتم  یادخ  تسا . یعطق  یھلا  ترـصن  مینک ، نادـیم  دراو  ار  نامدوخ  یدوجوم  ام  هک  یتقو  نآ  دـنیایب ، نادـیم  هب  مدرم  هک  یتقو 

. میشاب نادیم  رد  ام  هک  تسا  نیا  شطرش  دناسریم ؛ یلاع  فادھا  هب  مھ  دنکیم ، کمک  مھ  دنکیم ، تیادھ  مھ  ادخ ، انلبس .» مھنیدھنل  انیف  اودھاج 
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بلاغ وا  تسا ، لاـعتم  یادـخ  هب  یکتم  شلد  هک  یـسک  نآ  تسا . بلاـغ  وا  دـشاب ، هتـشاد  یرتیوق  یهدارا  فرط  رھ  تساـھهدارا . اـھمزع و  اـھتمھ و  یهزراـبم  هزراـبم ،

یاھتلم میھاوخیم  ام  تفر . دیھاوخ  شیپ  امـش  درک ؛ دھاوخن  هبلغ  امـش  رب  سک  چـیھ  دـیروایب ، تسد  هب  ار  یئادـخ  ترـصن  رگا  مکل ؛» بلاغ  الف  مکرـصنی هللا  نا  . » تسا

ار ناشدوخ  یگدنز  مالسا ، یلاعتم  یقرتم و  ماکحا  اب  دنوشن ؛ ریقحت  دنشاب ، زیزع  دنشاب ، لقتسم  دنشاب ، دازآ  دنایمالـسا ، گرزب  تما  یهدنھدلیکـشت  هک  ناملـسم 

رادیب ام  زورما  دـندرب . نیب  زا  ار  ام  لالقتـسا  دـندرک ، لاماپ  ار  ام  گنھرف  دنتـشاد ؛ هگن  بقع  یملع  ظاحل  زا  ار  ام  زارد ، نایلاس  لوط  رد  دـناوتیم . مالـسا  و  دـنھدب ؛ ناماس 

. درک میھاوخ  فرصت  یرگید  زا  سپ  یکی  مھ  ار  ملع  یاھنادیم  ام  میاهدش .
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نیقفانملا و بذـعی  و  « ؛ دـنراد نظوس  وا  هب  هک  ار  یناسک  دـنکیم  تمـالم  لاـعتم  یادـخ  میرادـن . نظوس  لاـعتم  یادـخ  هب  اـم  مینکیمن . دـیدرت  یھلا  یهدـعو  قدـص  رد  اـم 

، لاعتم یادـخ  یهدـعو  اریـصم .» تئاس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نیناظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و 

یعطق یھلا  ترـصن  نیارباـنب  تسا -  هدرک  هصرع  دراو  ار  دوخ  تاـناکما  یهمھ  ناریا  تلم  میتسھ -  هزراـبم  یهصرع  لـخاد  مینادـیم ، دراو  نوچ  اـم  تسا . قداـص  یهدـعو 

. میشاب نانمشد  دئاکم  هجوتم  یتسیاب  ام  یهمھ  میشاب . رایشوھ  دیاب  ام  یهمھ  میشاب . رایشوھ  دیاب  اھتنم  تسا . روج  نیمھ  مھ  رگید  یاھروشک  یهمھ  رد  تسا .

. دنک داجیا  فالتخا  دنک ، یثنخ  ار  اھتکرح  دنکیم  یعس  نمشد 

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 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

قنوریب ار  تاباختنا  نیا  هک  دـنداتفا  راک  هب  ایند  یاھهناسر  رد  یگـشیمھ  یزاـببشهمیخ  یاھکـسورع  ناـمھ  تسا . تاـباختنا  اـبیرقت ، رگید  یهتفھ  ود  ینعی  ادرف ، سپ 

رد ار  نمـشد  دراد ؛ هگن  نوصم  ظوفحم و  نمـشد  رـش  زا  دربب ، شیپ  ار  روشک  دناوتیم  تاباختنا  رد  مدرم  روضح  منکیم : رارکت  مھ  زاب  مدرک ، ضرع  منکیم ؛ ضرع  نم  دـننک .

. تسا نمشد  ناھد  هب  یمکحم  تشم  روشرپ ، تاباختنا  دنک . ینیشنبقع  هب  راداو  ار  نمشد  دنکب ؛ دیدرت  لزلزت و  راچد  شدوخ  یاھهئطوت 

. دـننکیم کمک  وا  هب  یھلا  یاھتنـس  دـنکیم ، کمک  وا  هب  ادـخ  دـنکیم ، تکرح  ادـخ  هار  رد  تلم  یتقو  ( ١ (؛» هل ناک هللا  ناک   نم  . » تسامـش اب  ادـخ  تسامـش ، اب  ادـخ 

. درک دھاوخ  کمک  مدرم  نیا  هب  مھ  تاباختنا  نیا  رد  لاعتم  یادخ  هللااشنا  و  ( ٢) تسا یھلا  تردق  دی  عونصم  خسار ، یاھهدارا  مزع و  نیا  تسادخ . تسد  مدرم  یاھلد 

مھن  / ١٣٩١/٠٣/٢۴ سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یاـضتقا هب  مھ  امـش  یهمھ  مراد ؛ جاـیتحا  هتکن  نیا  هب  هجوت  هب  امـش  زا  رتـشیب  هدـنب  مینک -  هجوـت  نآ  هب  دـیاب  اـم  یهمھ  هک  دراد  دوـجو  اـجنیا  رد  یـساسا  یهتکن  کـی 

هداشگ اھھار  یهمھ  دـش ، دـھاوخ  لح  تالکـشم  یهمھ  دـش ، رگا  نیا  تسادـخ . یارب  لـمع  تین و  صـالخا  تسا ؛ فیلکت  ساـسحا  نآ ، و  دـیراد -  جاـیتحا  تیلوئـسم ،

، دـش رگا  نیا  دـندرک -  توالت  نالا  هک  یتایآ  نیمھ  ( - ١ « ) اناقرف مکل  لعجی  اوقتت هللا  نا  « ؛ دش دھاوخ  لاح  لماش  یھلا  کمک  یھلا و  تمحر  دـش ، رگا  نیا  دـش ؛ دـھاوخ 

لح ار  تالکـشم  یهمھ  تسا -  صلاخ  تین  نیا  زا  یـشان  هک  ادـخ -  اب  طابترا  ادـخ ، هب  لکوت  تفر . دـھاوخ  نیب  زا  نمـشد  طلـست  نمـشد و  لـباقم  رد  مازھنا  طـلغ  مھوت 

زوریپ بالقنا  نیا  اعطق  تشادـن ، ار  صالخا  نیا  ار ، لکوت  نیا  دوب -  هملکلاینعم  مامت  هب  ربھر  اتقیقح  هک  ام -  راوگرزب  ماـما  رگا  دـش . زوریپ  روج  نیمھ  مھ  بـالقنا  دـنکیم .

عافد نارود  رد  تفریمن . شیپ  راک  دنتشادیمن ، ار  ادخ  یارب  راک  نیا  ار ، صالخا  نیا  نادیم ، طسو  دندناشک  ار  مدرم  هک  یناگبخن  نادیم ، یوت  دندمآ  هک  یمدرم  رگا  دشیمن .

هچ دوب و  هنوگچ  دوب و  هچ  هک  دننادیم  کیدزن  زا  دـندوب ، هک  یئاھنآ  بخ ، دـیدوب ؛ سدـقم  عافد  نارود  رد  اھامـش  زا  یدایز  یهدـع  هک  دـندومرف  دوب . روج  نیمھ  مھ  سدـقم 

. میشاب یھلا  یاضر  بسک  لابند  میشاب ، فیلکت  لابند  تسا : نیا  یلصا  زار  دوب . ربخ 

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

هدـھاشم تسا -  باـن  تسا ، صلاـخ  هک  مدرم -  یوس  زا  شخبیدازآ  گرزب و  تکرح  کـی  اـیند  زا  یاهشوگ  رھ  رد  یتـقو  رابکتـسا  یاھهاگتـسد  هب  یهتـسباو  یاـھناطیش 

اھروشک رد  مدرم  تسا . ربخ  هچ  ام  یهقطنم  رد  زورما  دینیبیم  دنزادنیب . تیصاخ  زا  ای  دوخ ، دض  هب  دننک  لیدبت  ار  تکرح  نآ  هک  دننکیم  زکرمتم  ار  ناشورین  مامت  دننکیم ،

یاھروشک لد  رد  یناطرـس  یهدـغ  نیا  دوجو  زا  ترفن  زاربا  یارب  مسینویھـص ، طلـست  لـباقم  رد  تلذ  زا  تاـجن  یارب  اـکیرمآ ، هب  یگتـسباو  زا  تاـجن  یارب  دـننکیم  بـالقنا 

. تساھنیا هلئسم ، دننک . یثنخ  ار  تکرح  ات  دتفایم  تکرح  هب  شیاھهتسباو  رابکتسا و  یلام  یتاعالطا و  یسایس و  یاھهاگتسد  مامت  یمالسا ؛

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 

نیا ( ١ ( ؛» زیزع یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  : » تسا هدرک  هدعو  لاعتم  یادخ  دنھدب . ناشن  ادخ  هب  نظ  نسح  دننک ؛ ادـیپ  دامتعا  ناشدوخ  یادـخ  هب  ناشدوخ ،

. تسام تلم  شاهدنز  یهنومن  دنزوریپ ؛ اعطق  دننک ، یگداتسیا  دننک ، تمواقم  دنتسیاب ، اھتلم  یتقو  تسا . یھلا  دیکات 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩١/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. دننک ادا  ار  مالـسا  گرزب  قح  دننک و  هللااشنا اا  ار  تلم  نیا  گرزب  قح  هک  دـھدب  قیفوت  نیلوئـسم  داحآ  یهمھ  هب  ام ، هب  امـش ، هب  لاعتم  دـنواخ  هللااشنا  هک  میراودـیما 

یهدعو درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  یھلا  یهدعو  املـسم  درادن و  یفلخت  چیھ  یھلا  یهدعو  تسا و  هدومرف  هدعو  لاعتم  یادخ  دش . دـیھاوخ  مھ  قفوم  هک  دیـشاب  نئمطم 

دنکیم یریگتسد  ار  اھنآ  مھ  دنکیم ، ناشتیادھ  مھ  دنکیم ، کمک  اھنیا  هب  مھ  لاعتم ، یادخ  دننکیم ، شالت  قح  هار  رد  هک  یناسک  تسا . قح  لھا  قح و  ترـصن  یھلا ،

نیا فلتخم  یاھشخب  رد  ماظن  هاگتـسد  نالوئـسم  نانکراک و  میظع  داوس  نیا  نیلوئـسم ، ناریا ، تلم  راک  مھ  زورما  دناسرب . فدھ  هب  ار  اھنآ  هک  تسا  هدش  نماض  مھ  و 

. دشخبب تکرب  مھ  لاعتم  یادخ  میراودیما  تسا ؛ هناقداص  یاھشالت  ناشاھشالت  و  بوخ ، رایسب  یاھتین  ناشاھتین  افاصنا  تسا .

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 32 
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ناگدازآ  / ٢۵/١٣٩١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هجاوم مئاد  مینکیم ، یگدنز  ایند  رد  هک  یلاس  هد  دنچ  نیا  نامیویند ، هاتوک  یگدنز  نارود  رد  ام  هرخالاب  تسا . یھلا  تنس  تربع و  یهلئسم  تراسا ،]  ] هیـضق رگید  دعب 

اب شلاچ  ناطیش ، اب  شلاچ  ینورد ، یاھشلاچ  یمالسا ، بالقنا  عضو  رد  نکیل  تسھ ؛ ینوگانوگ  یاھشلاچ  تسین . اکیرمآ  رابکتـسا و  اب  شلاچ  هشیمھ  میـشلاچ . اب 

یزور نآ  دیاش  میراد . جایتحا  یھلا  تنـس  نیا  رد  قمعت  لمات و  تربع و  هب  ام  تسھ . مھ  رابکتـسا  ناھاوخهدایز و  نابلطراصحنا و  نارگهطلـس و  اب  شلاچ  و  هراما ، سفن 

وا یور  هب  یدیما  یهچیرد  رھاظ  بسح  هب  درکیم ، یگدنز  اھهجنکش  نآ  اب  لولس  نآ  رد  ای  تیعـضو ، نآ  اب  هاگودرا  نآ  رد  ناملـسم  ناوج  یناریا ، یلیمحت  گنج  ریـسا  هک 

، دینک هاگن  ار  تیعقاو  زورما  دشاب . هتشادن  ندش  هتشک  گرم و  زج  یماجنارس  ای  دشکب  لوط  یرتشیب  یاھلاس  تسا  نکمم  تیعـضو  نیا  هک  درکیم  روصت  دیاش  دوبن ؛ زاب 

. تسا یھلا  یهدعو  قدص  یتسار و  یتسرد و  یهناشن  نیا  تسا ؛ تربع  کی  نیا  دیئاجک ؟ امش  دنیاجک ، اھنآ  تسا ؛ هداتفا  یقافتا  هچ  دینیبب 

یانعم ( ١ «،) زیزع یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » دیامرفیم رگا  مینک ؛ ادیپ  قیمع  داقتعا  رواب و  یھلا  یاھهدعو  ندوب  تسار  هب  میروایب ؛ نامیا  یھلا  یهدـعو  هب 

اب تسا  هجاوم  اـکیرمآ  لـباقم  رد  ناریا  تلم  زورما  راـشف ، نآ  اـب  دـیدوب  هجاوـم  یثـعب  روماـم  اـی  نادـنز  سیئر  اـی  هجنکـش  روماـم  لـباقم  رد  امـش  زور  نآ  مینک . کرد  ار  نیا 

ار اھنآ  لاعتم  دنوادخ  دنرادن ، رواب  ار  ادخ  یهدعو  هک  یناسک  نآ  تسا . تسار  ادخ  یهدعو  زیزع .» یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  و  . » تسا هیضق  نامھ  یئاھشلاچ ؛

رگا تسھ . ناریا  تلم  یارب  هلئـسم  نیمھ  مھ  زورما  تسا . قح  ادخ  یهدـعو  ( ٢ .) دروآیم باسح  هب  دوخ  تمحر  تحاس  زا  یهداتفارود  نوعلم و  ار  اـھنآ  دـنادیم ، دورطم 

تربع کی  نیا  تسا ؛ ناریا  تلم  اب  یزوریپ  اعطق  دـیدرک -  لمع  طئارـش  نیا  هب  تراسا  نارود  رد  امـش  هک  نانچمھ  مینک -  لمع  هتفگ ، لاعتم  یادـخ  هک  هچنآ  طئارـش  هب  ام 

. تسا

، دـندش مادـعا  ناشدوخ  دـنداتفا ، خـیرات  نادهلابز  هب  ناشدوخ  درک ، میھاوخ  مادـعا  ار  امـش  دـنتفگیم  ای  دـینامب ، نادـنز  نیا  رد  دـیاب  دـبا  اـت  دـنتفگیم  امـش  هب  هک  یئاـھنآ 

ار سرد  نیا  هتشذگ  رد  ام  مھ  رگید  راب  کی  تسا . سرد  نیا  دینکیم ؛ یگدنز  دیراد  تزع  اب  زارفارـس و  یمالـسا ، یروھمج  رد  هللادمحب  زورما  امـش  دندش ؛ دوبان  ناشدوخ 

، دینکیم یگداتـسیا  دوخیب  شفرد ،» تسا و  تشم  ، » اقآ دنتفگیم  یناسک  دوب ؛ دایز  اھراشف  توغاط ، نارود  رد  قانتخا ، نارود  رد  میدرکیمن . رواب  ناماھیـضعب  میتشاد .

هک دروآ  شیپ  ار  یاهثداح  لاعتم  یادخ  ( ٣ «.) رظتنی نم  مھنم  هبحن و  یـضق  نم  مھنمف  هیلع  اودھاع هللا  ام  اوقدص  ، » هن دنتفگیم  مھ  یاهدع  کی  دـینکیم ؛ تمواقم  دوخیب 

، دننادیم تابث  یهریزج  ار  نآ  اھیئاکیرمآ  هچنآ  هک  درکیمن  رواب  یسک  درکیمن . رواب  یسک  مھ  ایند  رد  درکیمن ، رواب  یـسک  ناریا  رد  هکنیا  هن  درکیمن ؛ رواب  سک  چیھ  ایند  رد 

. دوش یھتنم  ناشنارودزم  لامع و  سیلگنا و  یاوزنا  هب  رابکتسا ، یاوزنا  هب  اکیرمآ ، یاوزنا  هب  تیاھن  رد  هک  دوشب  ینافوط  شوختسد  روجنیا 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلخ دق  یتلا  هنـس هللا  اریـصن . ایلو و ال  نودجی  مث ال  رابدالا  اولول  اورفک  نیذلا  مکلتاق  ول  و  « ؛ تسا یعطق  یزوریپ  دیدرک ، یگداتـسیا  دیتشاذگ و  نادیم  رد  اپ  ادخ  یارب  رگا 

. تسا تنس هللا  رابدالا ؛» اولول  اورفک  نیذلا  مکلتاق  ول  و   » هک تسین  مالسا  ردص  گنج  یارجام  هب  طوبرم  طقف  نیا  ( ١ «.) الیدبت هنسل هللا  دجت  نل  لبق و  نم 

یناطیـش یاھهسوسو  اب  هار  طسو  ای  میتسیان ، فرح  نآ  یاپ  ای  مینک ، حرط  میئوگب و  میـشابن  دلب  ای  مینادن ، میـشابن ، دلب  ار  نامدوخ  باسح  فرح  ام  هک  یتقو  نآ  هلب ،

زا رگید  ( ٢ «.) هرصنی نم  نرصنیل هللا  : » هک تسا  یئاجنآ  رس  رب  ثحب  تسا . مولعم  دیسر ؛ دھاوخن  یئاج  هب  تدھاجم  مینک ، تسس  اپ  اھیلبنت  ای  سفن  یاھهسوسو  ای 

یارب ریبدـت  نداتـسیا ، نآ  یاپ  ملاع ، رد  نآ  تسرد  ندرک  حرطم  بان ، یاھهشیدـنا  نتخودـنا  ندرک ، رکف  اب  ادـخ  ترـصن  مینکب -  ادـخ  ترـصن  رگا  دوشیمن . رتـالاب  دـیکات ، نیا 

ادخ ینعی  تسا ؛ نیا  نرـصنیل »  » یانعم درک . دھاوخ  ترـصن  اعطق  امتح و  لاعتم  یادـخ  نرـصنیل هللا ؛»  - » ندرک رپس  هنیـس  نآ  تارطخ  لباقم  رد  ندرب ، راک  هب  نآ  دربشیپ 

؟ تسیک رتوگتسار  ادخ  زا  ( ٣ (؛» الیق نم هللا  قدصا  نم  و  . » دنکیم ترصن  اعطق  امتح و 

، دینک یگداتـسیا  دیوریم ، دیراد  هک  یھار  نیا  رد  مزاع ، ناوترپ و  هیحورشوخ و  یاھناوج  امـش  ام ، زیزع  تلم  امـش  رگا  تسا . هدرک  مھ  هبرجت  لمع  رد  ار  اھنیا  ناریا  تلم 

مالسا و یایند  هب  تبسن  هکلب  روشک ، نیا  دوخ  هب  تبسن  طقف  هن  ناریا  تلم  یاھراعش  اھهیعاد و  اھوزرآ و  لامآ و  مامت  بسانتم ، نامز  رد  دوخ ، نامز  رد  هک  دینکن  کش 

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  یرشب  یهعماج  یمالسا و  تما 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مث ال رابدالا  اولول  اورفک  نیذـلا  مکلتاـق  ول  و  « ؛ تسا یعطق  یزوریپ  دـیدرک ، یگداتـسیا  دـیتشاذگ و  نادـیم  رد  اـپ  ادـخ  یارب  رگا  تسا : نآرق  فرح  نیا  تسین ؛ اـم  فرح  نیا 

اورفک نیذلا  مکلتاق  ول  و   » هک تسین  مالـسا  ردص  گنج  یارجام  هب  طوبرم  طقف  نیا  الیدبت .» هنـسل هللا  دـجت  نل  لبق و  نم  تلخ  دق  یتلا  هنـس هللا  اریـصن . ایلو و ال  نودجی 

. تسا تنس هللا  رابدالا ؛» اولول 

یناطیـش یاھهسوسو  اب  هار  طسو  ای  میتسیان ، فرح  نآ  یاپ  ای  مینک ، حرط  میئوگب و  میـشابن  دلب  ای  مینادن ، میـشابن ، دلب  ار  نامدوخ  باسح  فرح  ام  هک  یتقو  نآ  هلب ،

زا رگید  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  : » هک تسا  یئاجنآ  رـس  رب  ثحب  تسا . مولعم  دیـسر ؛ دھاوخن  یئاج  هب  تدھاجم  مینک ، تسـس  اپ  اھیلبنت  ای  سفن  یاھهسوسو  ای 

یارب ریبدـت  نداتـسیا ، نآ  یاپ  ملاع ، رد  نآ  تسرد  ندرک  حرطم  بان ، یاھهشیدـنا  نتخودـنا  ندرک ، رکف  اب  ادـخ  ترـصن  مینکب -  ادـخ  ترـصن  رگا  دوشیمن . رتـالاب  دـیکات ، نیا 

ادخ ینعی  تسا ؛ نیا  نرـصنیل »  » یانعم درک . دھاوخ  ترـصن  اعطق  امتح و  لاعتم  یادـخ  نرـصنیل هللا ؛»  - » ندرک رپس  هنیـس  نآ  تارطخ  لباقم  رد  ندرب ، راک  هب  نآ  دربشیپ 

؟ تسیک رتوگتسار  ادخ  زا  الیق ؛» نم هللا  قدصا  نم  و  . » دنکیم ترصن  اعطق  امتح و 

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

؛ دنزادرپب دناهدرک ، لاس  دنچ  یس و  نیا  رد  هک  یراک  یبایزرا  هب  ام  تلم  داحآ  ام ، ناناوج  ام ، ناھاگآ  ام ، ناگنازرف  هک  تسا  یبوخ  تصرف  رجف ، یهھد  یاھزور  اھزور ، نیا 

«. نیرکاملا ریخ  رکم هللا و هللا  اورکم و  و   » هک ار ؛ نانمـشد  رکم  فعـض  دننیبب  ار ؛ یھلا  یاھکمک  دـننیبب  ار ؛ ناشدوخ  قفوم  شالت  دـننیبب  ار ؛ ناشدوخ  یاھتفرـشیپ  دـننیبب 

شیپ دینک ؛ تکرح  یریگتھج  نیمھ  اب  هاگن ، نیمھ  اب  ییاوھ  یورین  رد  امش  مینک . باختنا  دیاب  هنوگچ  ار  نامهدنیآ  هار  مینیبب  هک  ام  یارب  یلک  لمعلاروتـسد  کی  دش  نیا 

. دننکب تکرح  هاگن  نیا  اب  روشک  نالوئسم  تلم ، داحآ  روشک ، فلتخم  یاھشخب  دیورب .

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

یسوم ردام  هب  دنوادخ  هک  یاهدعو  ود  زا  نآرق  تیاکح  دھدیم . دیون  ار  رتگرزب  یاھهدعو  ققحت  هک  تسا  یـشخبدیما  یهناشن  یھلا ، یاھهدعو  نوگزجعم  ققحت  هراومھ 

. تسا یبوبر  کیتکات  نیا  زا  یاهنومن  داد ،

ققحت ( ١ «.) نیلـسرملا نم  هولعاـج  کـیلا و  هودار  اـنا  : » هک دومرف  هدـعو  یھلا  باـطخ  دـش ، هداد  دازون  لـماح  قودنـص  ندـنکفا  بآ  هب  ناـمرف  هک  راوشد  یهماـگنھ  نآ  رد 

تدمدنلب ربص  تدھاجم و  جنر و  مزلتـسم  هتبلا  رتگرزب و  یـسب  هک  دـش ، تلاسر  یهدـعو  ققحت  یهناشن  دوب ، ردام  یـشوخلد  یهیام  رتکچوک و  یهدـعو  هک  لوا  یهدـعو 

ریـسم تفای و  ققحت  لاس  دـنچ  زا  سپ  هک  تسا  گرزب  تلاسر  نامھ  قح ، یهدـعو  نیا  ( ٢ «.) قح دـعو هللا  نا  ملعتل  نزحت و  اـھنیع و ال  رقت  یک  هما  یلا  هاـنددرف  : » دوب

. داد رییغت  ار  خیرات 

: رما لاثتما  هب  نابطاخم ، قیوشت  یارب  مظعا ، ربمایپ  یهلیـسو  هب  دـنوادخ  هک  تسا ، فیرـش  تیب  هب  ناـمجاھم  بوکرـس  رد  یھلا  یهقئاـف  تردـق  یروآداـی  رگید ، یهنومن 

(۴ «.) لیلضت یف  مھدیک  لعجی  مل  ا  : » دیامرفیم دربیم و  راک  هب  ( ٣ «) تیبلا اذھ  بر  اودبعیلف  »

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 33 
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(۶ «) یدھف الاض  کدـجو  و  یواف . امیتی  کدـجی  مل  ا   : » نوگزجعم تمعن  یروآدای  زا  ( ۵ «،) یلق ام  کبر و  کعدو  ام   : » یهدـعو رواب  شبوبحم و  ربماـیپ  یحور  تیوقت  یارب  اـی 

. تسا رایسب  نآرق  رد  یئاھهنومن  نینچ  و  دریگیم . هرھب 

تمکح تربع و  لھا  دنک ، حتف  ساسح  رایـسب  یهقطنم  نیا  یاھروشک  نیرتساسح  زا  یکی  رد  ار  مزینویھـص  اکیرمآ و  ژد  تسناوت  دش و  زوریپ  ناریا  رد  مالـسا  هک  زور  نآ 

. دیسر ارف  و  دیسر ؛ دھاوخ  ارف  یپردیپ  رگید  تاحوتف  دنریگ ، راک  هب  ار  تریصب  ربص و  رگا  هک  دنتسناد 

هب دـنوادخ  زا  دادمتـسا  تمواقم و  ربص و  یھلا و  یهدـعو  هب  دامتعا  یهیاـس  رد  همھ  دـننکیم ، فارتعا  نادـب  اـم  نانمـشد  هک  یمالـسا  یروھمج  رد  ناـشخرد  یاـھتیعقاو 

یبر یعم  نا  الک   : » هک دناهدز  بیھن  دندادیم ، رس  ( ٧ «) نوکردمل انا  : » یادن زیگنابارطضا ، عطاقم  رد  هک  یئافعض  یهسوسو  ربارب  رد  هراومھ  ام  مدرم  تسا . هدمآ  تسد 

(٨ «.) نیدھیس

ار اکیرمآ  هب  هتسباو  نامرفهبشوگ و  دساف و  یاھتموکح  دناهتسناوت  هدرک و  ملع  دق  دادبتسا  رابکتـسا و  ربارب  رد  هک  تسا  یئاھتلم  سرتسد  رد  اھبنارگ  یاهبرجت  نیا  زورما 

. دننک لزلزتم  ای  هتخاس  نوگنرس 

، یمالسا ندمت  یهلق  هب  ندیسر  ات  ار  راختفا  ریـسم  نیا  تسناوت  دھاوخ  ( ٩ «) زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  و  : » یهدعو هب  دامتعا  رـصب و  ربص و  یگداتـسیا و 

. دنک راومھ  یمالسا  تما  ربارب  رد 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

یدـنمهرھب ندـمت ، نیا  یمومع  یلـصا و  یهصخاش  دـبای . تسد  نآرق  بولطم  یندـمت  هاگیاج  هب  دـیاب  اھروشک ، اـھتلم و  بلاـق  رد  دوخ  ضاـعبا  یهمھ  اـب  یمالـسا  تما 

شیارآ تسا . هدرک  هیبـعت  ناـنآ  دوخ  دوجو  رد  تعیبـط و  ملاـع  رد  ناـنآ ، یلاـعت  تداعـس و  نیماـت  یارب  دـنوادخ  هک  تسا  یایوـنعم  یداـم و  یاـھتیفرظ  یهمھ  زا  اـھناسنا 

، طاقتلا تعدب و  زین  عاجترا و  رجحت و  زا  زیھرپ  رد  رشب ، یونهبون  یاھزاین  هب  یئوگخـساپ  داھتجا و  رد  نآرق ، زا  هتفرگرب  نیناوق  رد  یمدرم ، تموکح  رد  ار  ندمت  نیا  یرھاظ 

، ملاع نامولظم  زا  عافد  رد  یناسنا ، قالخا  شرتسگ  رد  رثاکت ، ابر و  یراوخهژیو و  رب  ینتبم  داصتقا  زا  ندش  صالخ  رد  تلادع ، رارقتـسا  رد  یمومع ، تورث  هافر و  داجیا  رد 

داصتقا و زا  و  یمـسر ، تیبرت  میلعت و  ماظن  ات  یناسنا  مولع  زا  نوگانوگ ، یاھهصرع  هب  هناملاع  یداھتجا و  هاگن  درک . هدـھاشم  دـیاب  ناوتیم و  راـکتبا ، راـک و  شـالت و  رد  و 

. تسا یزاسندمت  نیا  مزاول  زا  همھ  هریغ ، هریغ و  للملانیب و  طباور  ات  و  امنیس ، رنھ و  ات  نردم  یاھهناسر  زا  و  یروانف ، ینف و  دیلوت  ات  یرادکناب 

ینیبدب تسیرگن . زادـنامشچ  نیا  هب  هنانیبدـب  ای  هدزباتـش  هاگن  اب  دـیابن  تسا . ام  عماوج  یاھیئاناوت  سرتسد  رد  نکمم و  یاھراک  همھ ، اھنیا  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 

میناوتیم اـم  تسا . وسلا » نظ  اـب  نیناـظلا  : » یهطرو هب  ندـیزغل  ورف  شنیرفآ ، یاھتنـس  کـمک  یھلا و  دادـما  زا  تلفغ  و  تسا ؛ یھلا  تمعن  نارفک  دوخیاـھیئاناوت ، هب 

تیلقا روھقم  کنیا  هک  ناـھج  یاـھتلم  تیرثکا  قح  قاـقحا  ورـشیپ  ار  یمالـسا  تما  مینکـشب و  ار  رگهطلـس  یاھتردـق  یـسایس  یداـصتقا و  یملع و  تاراـصحنا  یهقلح 

. میشاب دنربکتسم ،

دھد و هیدھ  تیرشب  یهمھ  هب  یمالـسا و  تما  هب  ار  الاو  قالخا  هتفرـشیپ و  یهشیدنا  موادم ، تدھاجم  قالخا و  ملع و  نامیا و  یاھهصخاش  اب  دناوتیم  یمالـسا  ندمت 

. دشاب دنبرغ ، یزورما  ندمت  ناکرا  هک  یاهدیشک  نجل  هب  قالخا  هناملاظ و  یدام و  ینیبناھج  زا  یئاھر  یهطقن 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

هب دـنوادخ  زا  دادمتـسا  تمواقم و  ربص و  یھلا و  یهدـعو  هب  دامتعا  یهیاـس  رد  همھ  دـننکیم ، فارتعا  نادـب  اـم  نانمـشد  هک  یمالـسا  یروھمج  رد  ناـشخرد  یاـھتیعقاو 

یبر یعم  نا  الک   : » هک دناهدز  بیھن  دندادیم ، رـس  نوکردـمل » انا  : » یادـن زیگنابارطـضا ، عطاقم  رد  هک  یئافعـض  یهسوسو  ربارب  رد  هراومھ  ام  مدرم  تسا . هدـمآ  تسد 

«. نیدھیس

ار اکیرمآ  هب  هتسباو  نامرفهبشوگ و  دساف و  یاھتموکح  دناهتسناوت  هدرک و  ملع  دق  دادبتسا  رابکتـسا و  ربارب  رد  هک  تسا  یئاھتلم  سرتسد  رد  اھبنارگ  یاهبرجت  نیا  زورما 

. دننک لزلزتم  ای  هتخاس  نوگنرس 

رد یمالسا ، ندمت  یهلق  هب  ندیسر  ات  ار  راختفا  ریسم  نیا  تسناوت  دھاوخ  زیزع » یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » یهدعو هب  دامتعا  رـصب و  ربص و  یگداتـسیا و 

. دنک راومھ  یمالسا  تما  ربارب 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٢/٢۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یراصن و تینابھر  مھیلع .» اھانبتک  ام  اھوعدـتبا  هینابھر  و  « ؛ دـندرک تسرد  یراصن  هک  یتینابھر  اـب  دـنکیم  قرف  لـیللا ،» ناـبھر   » دـندومرف هک  یتیناـبھر  نآ  مالـسا ، رد 

یف داھجلا  یتما  هحایـس   - » دوب یگدـنز  یاھهنحـص  یهمھ  رد  روضح  یانعم  هب  مالـسا  تینابھر  دوب ؛ ایند  زا  عاطقنا  دوب ، ینیـشنهشوگ  دوب ، اوزنا  یانعم  هب  رگید  ناـیدا 

نم  » تقو نآ  ادخ . هار  رد  همھ  همھ و  ناشمادقا ، ناشنوکس ، ناشتوکس ، ناشتکرح ، ناشیتشآ ، ناشحلـص ، ادخ : تھج  رد  تانکـس ، تاکرح و  یهمھ  لیبس هللا - »

دھاوخ امش  اب  مھ  یھلا  ینابیتشپ  یھلا ، ددم  یھلا ، فطل  دیدرک ، تکرح  ادخ  هار  رد  یتقو  هرـصنی ؛» نم  نرـصنیل هللا  «، » مکرـصنی اورـصنت هللا  نا  «، » هل ناک هللا  ناک  

، تلم نیا  لباقم  رد  هک  یتلاذر  تثابخ و  همھ  نیا  اب  ینمـشد ، همھ  نیا  اب  تلم  کـی  دـینکیم  هدـھاشم  امـش  هکنیا  تسا . ناریا  تلم  تفرـشیپ  زار  نیا  نم ! نازیزع  دوب .

اب دوخ ، تفرـشیپ  اب  دوخ ، مزع  اب  ناریا  تلم  دـننک و  فقوتم  ار  تلم  نیا  دنتـسناوتن  اما  دـندرک ، لامعا  فرط  همھ  زا  فلتخم ، یاھهصرع  رد  فلتخم ، حوطـس  رد  نانمـشد 

همادا نیا  و  تسا ؛ یھلا  یهناوتـشپ  نیمھ  رطاـخ  هب  تسا ، تایـصوصخ  نیمھ  رطاـخ  هب  درک ، ینیـشنبقع  هب  راداو  ار  اـھنآ  یهمھ  دوـخ ، یهنوگداـھج  رمتـسم و  تکرح 

. دھدیم همادا  ار  هار  نیمھ  ناریا  تلم  یھلا ، قیفوت  هب  تشاد . دھاوخ 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٢/٢۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهدارا اـب  یگدـنز ، یاھنادـیم  یهمھ  رد  دـناوتب  هکنیا  یارب  دوشیم  یاهریخذ  دوشیم ، یاهناوتـشپ  کـی  دروآیم ، تسد  هب  یوـنعم  قرط  زا  قـیرط و  نیا  زا  تلم  کـی  هچنآ 

ماما لثم  یـسک  تسا . تیونعم  نیا  اھنیا ، یهمھ  یهناوتـشپ  دـھد . ماجنا  گرزب  یاھراک  دـنک ، زاب  ار  اھتـسبنب  دورب ؛ شیپ  تالکـشم  لـباقم  رد  مواـقم  مزع  اـب  خـسار و 

زیچ رھ  زا  شیب  دزادـنیب ، هار  ار  میظع  تکرح  نیا  دـنک و  جیـسب  ار  تلم  یهمھ  لـکوت ، ناـمیا و  خـسار و  یهدارا  مزع و  تکرب  هب  تسناوـت  دـش و  دراو  هنتکی  هک  اـم  راوـگرزب 

بــش یهـمین  یگتــسکش ، یناوتاـن و  یریپ و  دوـجو  اـب  راوـگرزب  نـیا  مـھ  رمع  رخآ  اـت  تداـبع . تـفرعم ، لـکوت ، یحور ، یوـنعم ، یبـلق ، شــشوج  ناـمھ  هـب  دوـب  یکتم 

یاھهمین ناشیا  میتشاد ؛ عالطا  میدوب ، هدینـش  دـندوب ، فقاو  ناشیا  یگدـنز  تایـصوصخ  یهمھ  هب  هک  ناشیا  ناکیدزن  زا  میتشاد  ربخ  ام  تخیریم . کـشا  تساـخیمرب ،

، دادیم تسکش  ار  اھتردق  اھنادیم ، یوت  دمآیم  ینارغ  ریش  لثم  زور  تقو  نآ  تلاح ، نآ  اب  بش  ( - ١ «) لیللا نابھر   - » درکیم دادمتسا  لاعتم  یادخ  زا  تساخیمرب ، بش 

. یونعم یهناوتشپ  نآ  تکرب  هب  تخادنایم ؛ هار  درکیم و  تیوقت  ار  مدرم  ام  یهمھ  یاھهدارا  درکیم ، فرطرب  ار  تلم  یاھفعض 

دـینک و هدافتـسا  دـیوش و  لصتم  تدارا ، اب  لکوت ، اب  تردـق ، میظع  ندـعم  عبنم و  ناـمھ  هب  دـیناوتیم  اـھناوج -  صوصخب  اـھناوج ، صوصخب  ناـمزیزع -  مدرم  امـش  کـیکی 

هینابھر و  « ؛ دندرک تسرد  یراصن  هک  یتینابھر  اب  دـنکیم  قرف  لیللا ،» نابھر   » دـندومرف هک  یتینابھر  نآ  مالـسا ، رد  دـینک . افیا  شقن  دـیوش و  ینارون  دـینک و  هضافتـسا 

یهمھ رد  روضح  یانعم  هب  مالـسا  تینابھر  دوب ؛ ایند  زا  عاطقنا  دوب ، ینیـشنهشوگ  دوب ، اوزنا  یانعم  هب  رگید  نایدا  یراـصن و  تیناـبھر  ( ٢ «.) مھیلع اھانبتک  ام  اھوعدـتبا 

، ناشتوکـس ناـشتکرح ، ناـشیتشآ ، ناشحلـص ، ادـخ : تھج  رد  تانکـس ، تاـکرح و  یهـمھ  ( - ٣ «) لـیبس هللا یف  داـھجلا  یتـما  هحایـس   - » دوب یگدـنز  یاـھهنحص 

ادـخ هار  رد  یتقو  ( ۶ (؛» هرصنی نم  نرـصنیل هللا  ( » ۵ «،) مکرصنی اورـصنت هللا  نا  (، » ۴ «) هل ناـک هللا  ناـک   نم   » تقو نآ  ادـخ . هار  رد  همھ  همھ و  ناشمادـقا ، ناـشنوکس ،

اب تلم  کی  دینکیم  هدھاشم  امش  هکنیا  تسا . ناریا  تلم  تفرشیپ  زار  نیا  نم ! نازیزع  دوب . دھاوخ  امـش  اب  مھ  یھلا  ینابیتشپ  یھلا ، ددم  یھلا ، فطل  دیدرک ، تکرح 

دنتسناوتن اما  دندرک ، لامعا  فرط  همھ  زا  فلتخم ، یاھهصرع  رد  فلتخم ، حوطـس  رد  نانمـشد  تلم ، نیا  لباقم  رد  هک  یتلاذر  تثابخ و  همھ  نیا  اب  ینمـشد ، همھ  نیا 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 34 
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نیمھ رطاـخ  هب  درک ، ینیـشنبقع  هب  راداو  ار  اـھنآ  یهمھ  دوخ ، یهنوگداـھج  رمتـسم و  تکرح  اـب  دوخ ، تفرـشیپ  اـب  دوخ ، مزع  اـب  ناریا  تلم  دـننک و  فقوتم  ار  تلم  نیا 

. دھدیم همادا  ار  هار  نیمھ  ناریا  تلم  یھلا ، قیفوت  هب  تشاد . دھاوخ  همادا  نیا  و  تسا ؛ یھلا  یهناوتشپ  نیمھ  رطاخ  هب  تسا ، تایصوصخ 

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  قدص  تلم  نیا  ( ١ «.) رصنلا انیلع  لزنا  تبکلا و  انودعب  لزنا  انقدص  یار هللا  املف  : » دومرف هغالبلاجھن  رد  مالسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما هک  داتفا ؛

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

ار هبرجت  نیمھ  هک  تسا  نیا  یارب  دننک ؟ گرزب  ربارب  هد  نارگید -  مشچ  رد  دسرب  هچ  نامدوخ -  مشچ  رد  ار  ام  کچوک  یاھفعـضهطقن  دـننکیم  شالت  هناگیب  یاھویدار  ارچ 

نیا دیناوتیم  بالقنا  خیرات  زا  یھاگآ  اب  امـش  تسا . هدرک  تباث  ار  شدوخ  لمع ، نادیم  رد  تسا ؛ هدشهبرجت  ام  یرظن  ینابم  هک  مینک  شومارف  هکنیا  یارب  دنربب ؛ ام  دای  زا 

، ار رھـشمرخ  ندرک  دازآ  سدـقملاتیب و  تاـیلمع  نیمھ  ار ، عاـفد  نارود  هب  طوبرم  ار ، گـنج  هب  طوبرم  تارطاـخ  نیا  دـیناوخب  منکیم  هیـصوت  نم  هکنیا  دـیروایب . تسد  هب  ار 

ار یزوریپ  رـصنلا ؛» انیلع  لزنا  «، » تبکلا انودعب  لزنا   » لاعتم یادخ  تقو  نآ  تسا . مزال  نیا  تسا ؛ نیا  یارب  دندرک ، روج  هچ  دـندرک ، راک  هچ  دـندوب ، هچ  دـندوب ، یک  دـینیبب 

. درک لزان 

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 ؛

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

ار هبرجت  نیمھ  هک  تسا  نیا  یارب  دننک ؟ گرزب  ربارب  هد  نارگید -  مشچ  رد  دسرب  هچ  نامدوخ -  مشچ  رد  ار  ام  کچوک  یاھفعـضهطقن  دـننکیم  شالت  هناگیب  یاھویدار  ارچ 

نیا دیناوتیم  بالقنا  خیرات  زا  یھاگآ  اب  امـش  تسا . هدرک  تباث  ار  شدوخ  لمع ، نادیم  رد  تسا ؛ هدشهبرجت  ام  یرظن  ینابم  هک  مینک  شومارف  هکنیا  یارب  دنربب ؛ ام  دای  زا 

، ار رھـشمرخ  ندرک  دازآ  سدـقملاتیب و  تاـیلمع  نیمھ  ار ، عاـفد  نارود  هب  طوبرم  ار ، گـنج  هب  طوبرم  تارطاـخ  نیا  دـیناوخب  منکیم  هیـصوت  نم  هکنیا  دـیروایب . تسد  هب  ار 

ار یزوریپ  رـصنلا ؛» انیلع  لزنا  «، » تبکلا انودعب  لزنا   » لاعتم یادخ  تقو  نآ  تسا . مزال  نیا  تسا ؛ نیا  یارب  دندرک ، روج  هچ  دـندرک ، راک  هچ  دـندوب ، هچ  دـندوب ، یک  دـینیبب 

. درک لزان 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

، دوشیم جراخ  ناسنا  ناھد  زا  هک  یفرح  دنـشاب . بقارم  دیاب  مھ  اھنآ  دنراد ؛ ینیگنـس  فئاظو  دننزیم ، فرح  دنوشیم و  رھاظ  دزمان  ناونع  هب  نویزیولت  رد  هک  مھ  ینایاقآ 

هب هچرھ  مینک ، بلج  ار  مدرم  هجوـت  هکنیا  یارب  ـالاح  هک  دـشابن  روـجنیا  دـشاب . وگتـسار  قداـص و  ناـبز  زا  یهدـمآرب  تسرد و  تاـعالطا  هب  یکتم  یمیمـص ، یعقاو ، دـیاب 

هب همانرب ، ناونع  هب  هدعو ، ناونع  هب  الاح  دنیوگب -  ار  نآ  دنھد ، ماجنا  دنناوتیم  تسا ، تسرد  دننادیم  هک  یراک  اھدزمان  دننک . تبقارم  دیاب  ار  اھنیا  میئوگب ؛ دـمآ ، نامناھد 

لاعتم یادـخ  دـش ، نیا  رگا  داد ؛ دـھاوخ  تکرب  ادـخ  دـش ، نیا  رگا  ناشدوخ . تیعقاو  مھ  عاضوا ، تیعقاو  مھ  دـننک ؛ هجاوم  تیعقاو  اـب  ار  مدرم  دـننک  یعـس  هچرھ -  ناونع 

رگا هددـم .» نم  هدمتـسم  لـکلا  و  هدـیب /  رط  رومـالا  همزا  «، » نوـعجار هیلا  لـک  « ؛ ددرگیمرب یھلا  یهدارا  هب  زیچ  همھ  تسا ، ادـخ  تـسد  اـھراک  نوـچ  درک ؛ دـھاوخ  کـمک 

هب کمک  یھاگ  منک ، ادـیپ  ار  تیلوئـسم  نیا  قیفوت  هک  تسا  نیا  ریقح  یهدـنب  نیا  هب  کمک  یھاگ  درک . دـھاوخ  کمک  مھ  یھلا  یهدارا  میدرک ، لمع  هناقداص  ام  هچنانچ 

هک هچنآ  درک و  دـھاوخ  کمک  ام  هب  لاعتم  یادـخ  میدرک ، لمع  هناقداص  ام  هچنانچ  رگا  تسا . یھلا  کمک  شیود  رھ  منکن ؛ ادـیپ  ار  تیلوئـسم  نیا  قیفوت  هک  تسا  نیا  نم 

طوبرم هک  هچنآ  هچ  مینک ؛ بیرخت  تسا ، ام  یاروام  هک  ار  هچنآ  یهمھ  دـنوش ، هجوتم  ام  هب  مدرم  هکنیا  یارب  الاح  هک  دـشابن  روجنیا  داد . دـھاوخ  ام  هب  تسا ، ریخ  حالص و 

. درک میھاوخ  باختنا  ام  تقو  نآ  دوش . لمع  تسرد  دیاب  تسا . هعماج  دوجوم  یاھتیعقاو  هب  طوبرم  هک  هچنآ  هچ  تسا ، رگید  یاھدزمان  هب 

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 ،

)...(

رد جـیردتب  رواب  هس  نیمھ  تقو  نآ  درک ؛ تباث  راگدـنام و  تلم ، نیا  یارب  ار  ماما  یهقیرط  ماما و  هار  ماما و  رکف  تشاد ؛ هگن  ناوج  تشاد ؛ هگن  هدـنز  ار  ماـما  رواـب ، هس  نیا 

یاج تفرگ ، ار  سای  یاج  اـھنیا  دـش ؛ ادـیپ  ادـخ  هب  لـکوت  دـش ، ادـیپ  سفن  هب  داـمتعا  دـش ، ادـیپ  دـیما  دـش ؛ یناـگمھ  نوگاـنوگ ، یاھرـشق  رد  اـم ، ناـناوج  رد  اـم ، مدرم 

ام اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  نا هللا  : » داد رییغت  ار  اھنآ  عضو  مھ  لاعتم  یادخ  دنداد ، رییغت  ار  ناشدوخ  تایحور  ناریا  مدرم  تفرگ ؛ ار  ینیبدـب  یاج  تفرگ ، ار  یئامنکیرات 

. درک ینابیتشپ  داد و  ترصن  اھنآ  هب  درک ، کمک  اھنآ  هب  مھ  لاعتم  یادخ  دندرک ، حالصا  ار  دوخ  یاھهزیگنا  ار ، دوخ  تکرح  ار ، دوخ  هار  ناریا  تلم  مھسفناب ؛»

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 

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

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 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 35 
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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 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی یاهصرع  کی  رد  ام  هب  لاعتم  یادـخ  هکنآ  زا  دـعب  دـیوگب . ساپـس  رکـش و  ار  لاعتم  یادـخ  تسا  فظوم  ناسنا  دـھدیم ، ناسنا  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یترـصن  رھ  زا  دـعب 

یف نولخدی  سانلا  تیار  و  حتفلا . هللارصن و  اج  اذا  : » دومرف تسا . ام  یهفیظو  نیا  میھد ؛ شیازفا  ار  نامدوخ  هجوت  لسوت و  عرـضت و  میفظوم  تشاد ، ینازرا  ار  یتیقفوم 

عرـضت دنک ، ایحا  ادخ  اب  ار  ام  یهطبار  دنک ، کیدزن  لاعتم  یادخ  هب  ار  ام  دـیاب  تسا ؛ یھلا  لضفت  ترـصن ، ( ١ «.) اباوت ناک  هنا  هرفغتسا  کبر و  دمحب  حبـسف  اجاوفا . نید هللا 

 - دوب مھ  یگرزب  ترـصن  هک  نآ -  نیرخآ  تسا ؛ هدوب  مدرم  نیا  لاح  لماش  یپردیپ  یھلا  یاھترـصن  هللادمحب  مینکیم ؛ رکـش  ار  ادخ  دھد . شیازفا  لاعتم  یادخ  شیپ  ار  ام 

نیا لومـشم  دـندوب و  لیخد  یـسایس  یهساـمح  نیا  رد  صاـخ ، وحن  هب  روشک  نالوئـسم  مھ  اـمومع ، ناریا  تلم  مھ  دوب . مدرم  روضح  دوب ، تاـباختنا  یهلئـسم  نیمھ 

یاھـشخب رد  گرزب  یهسامح  نیا  راثآ  هک  مینک -  اپ  رب  ار  گرزب  یهساـمح  نیا  میتسناوت  دـش و  اـم  لاـح  لـماش  یھلا  ترـصن  هک  ـالاح  دـندش . یھلا  ترـصن  یھلا و  فطل 

ناضمر هام  هک  صوصخب  مینک ؛ یرازگساپس  لاعتم  یادخ  زا  میئاشگب و  راگدرورپ  تیانع  لیذ  هب  لسوت  عرـضت و  تسد  دیاب  سپ  داد -  دھاوخ  ناشن  ار  دوخ  جیردتب  فلتخم 

رارق یھلا  تمحر  هاـم  رد  روـشک ، یـسایس  تکرح  مھم  یهظحل  نیا  رد  هک  تسا  یلاـبقا  کـی  مھ  نیا  تسا ؛ یقیفوـت  کـی  مھ  نیا  تسا ، یتـصرف  کـی  مھ  نیا  تـسا ؛

هام یاھزور  یاھاعد  زا  اـھنیا  ( ٢ (؛» هنجلاب زوفلا  رانلا و  نم  قتعلا  رھـش  اذھ  همحرلا و  هرفغملا و  رھـش  اذـھ  هبوتلا و  رھـش  اذـھ  هبانالا و  رھـش  اذـھ  و  : » دومرف هک  میتفرگ ،

تـسا نیا  هبانا  یانعم  میتفر . ار  هار  نآ  دوخ ، یاھتلفغ  اب  دوخ ، ناھانگ  اب  ام  هک  یطلغ  هار  زا  تشگرب  ینعی  هبوت  تسا . هبوت  هام  تسا ، هبانا  هام  ناـضمر  تسا . ناـضمر 

زا مھ  تسا . هدنیآ  لاح و  هب  طوبرم  هبانا  تسا ، هتـشذگ  هب  طوبرم  هبوت  هک  تسا  نیا  هبانا  هبوت و  نیب  قرف  دناهتفگ  هدنیآ . لاح و  یارب  مینک  ادیپ  لاعتم  یادـخ  هب  هجوت  هک 

رد لاح و  زا  مینک  هبانا  مھ  و  میدرگرب ، مینک و  رافغتسا  مینک ، یھاوخرذع  لاعتم  یادخ  شیپ  هدز ، رس  ام  زا  هک  یشخب  رھ  رد  نامدوخ  تشز  رادرک  زا  اھاطخ ، زا  ناھانگ ،

زا یدازآ  شتآ . زا  یدازآ  رانلا ؛» نم  قتعلا  رھـش  اذھ  و  : » دومرف تسا . ترفغم  هام  تسا ، تمحر  هام  ناضمر  مینک . تیوقت  ادخ  نامدوخ و  نیب  ار  یبلق  یهطبار  نیا  هدـنیآ ؛

ملظ اجنیا  رگا  دنترخآ . یاھباذـع  نآ  یتوسان  یاھتروص  نامھ  ام ، یاھاطخ  ام ، ناھانگ  نیا  میھدـیم . ماجنا  ام  هک  تسا  یناھانگ  اھاطخ و  نیمھ  زا  یدازآ  عقاو  رد  شتآ ،

خزرب ملاع  رد  هک  دراد  یورخا  تروص  کی  اھنیا  زا  مادک  رھ  مینکیم ، زواجت  فیلکت  زا  رگا  مینکیم ، زواجت  نامدوخ  دح  زا  رگا  مینکیم ، یئوگدـب  رگا  مینکیم ، تبیغ  رگا  مینکیم ،

نیا زا  یزیخرب  گرگ  نافـسوی /  نیتسوپ  هدیرد  یا  : » تفگ تسا . یھلا  باذع  اھنیا  و  دنکیم ؛ ادیپ  مسجت  دوشیم ، رھاظ  شدوخ  صوصخم  یاھلکـش  هب  تمایق  ملاع  رد  و 

؛» هنجلاب زوفلا  رانلا و  نم  قتعلا  رھش  اذھ  . » دھدیم هجیتن  ار  باوخ  زا  نتساخرب  گرگ  یھلا و  باذع  یلجت  اجنآ  رد  نآ ، نیا و  لد  رد  ندنکفارد  هجنپ  اجنیا  رد  نارگ .» باوخ 

یئوگتـسار و یتسار و  میروایب ، اجهب  ار  لفاون  میروایب ، اـجهب  ار  تاداـبع  مینک ، هزیکاـپ  ار  ناـمیاھلد  مینک ، حالـصا  ار  ناـمدوخ  راـک  اـجنیا  رد  تسا : نیمھ  مھ  تنج  هب  زوف 

نیمھ تمایق ، ملاع  رد  هک  تسا  تشھب  هب  نتفر  نامھ  نیا  مینک ، تیاعر  فلتخم  یاھشخب  رد  ار  فیلکت  ماجنا  میروایب ، اجهب  نینموم  هب  تبسن  ار  افص  تقافر و  تناما و 

. تسا هدش  هداد  هدعو  نیقتم  نینموم و  یارب  هک  یھلا  معن  تروص  هب  دش ؛ دھاوخ  مسجم  تروص  نآ  هب  ام  لمع 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی یاهصرع  کی  رد  ام  هب  لاعتم  یادـخ  هکنآ  زا  دـعب  دـیوگب . ساپـس  رکـش و  ار  لاعتم  یادـخ  تسا  فظوم  ناسنا  دـھدیم ، ناسنا  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یترـصن  رھ  زا  دـعب 

یف نولخدی  سانلا  تیار  و  حتفلا . هللارصن و  اج  اذا  : » دومرف تسا . ام  یهفیظو  نیا  میھد ؛ شیازفا  ار  نامدوخ  هجوت  لسوت و  عرـضت و  میفظوم  تشاد ، ینازرا  ار  یتیقفوم 

ار ام  عرضت  دنک ، ایحا  ادخ  اب  ار  ام  یهطبار  دنک ، کیدزن  لاعتم  یادخ  هب  ار  ام  دیاب  تسا ؛ یھلا  لضفت  ترصن ، اباوت .» ناک  هنا  هرفغتسا  کبر و  دمحب  حبـسف  اجاوفا . نید هللا 

نیمھ دوب -  مھ  یگرزب  ترصن  هک  نآ -  نیرخآ  تسا ؛ هدوب  مدرم  نیا  لاح  لماش  یپردیپ  یھلا  یاھترصن  هللادمحب  مینکیم ؛ رکش  ار  ادخ  دھد . شیازفا  لاعتم  یادخ  شیپ 

یھلا فطل  نیا  لومشم  دندوب و  لیخد  یسایس  یهسامح  نیا  رد  صاخ ، وحن  هب  روشک  نالوئسم  مھ  امومع ، ناریا  تلم  مھ  دوب . مدرم  روضح  دوب ، تاباختنا  یهلئـسم 

جیردتب فلتخم  یاھـشخب  رد  گرزب  یهسامح  نیا  راثآ  هک  مینک -  اپ  رب  ار  گرزب  یهسامح  نیا  میتسناوت  دش و  ام  لاح  لماش  یھلا  ترـصن  هک  الاح  دندش . یھلا  ترـصن  و 

. مینک یرازگساپس  لاعتم  یادخ  زا  میئاشگب و  راگدرورپ  تیانع  لیذ  هب  لسوت  عرضت و  تسد  دیاب  سپ  داد -  دھاوخ  ناشن  ار  دوخ 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

وحم ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دنربب و  نیب  زا  ار  بالقنا  نیا  دنھاوخیم  دنتفگ  دندرک و  ینمـشد  مالعا  احیرـص  هک  دندوب  ینانمـشد  دش ، زوریپ  بالقنا  نیا  هک  یلوا  زور  زا 

، دننک لزلزتم  ار  یمالسا  ماظن  دنتـسناوتن  طقف  هن  تسا . هدرک  تفرـشیپ  ناریا  تلم  نانمـشد ، مغریلع  زورهبزور  درذگیم ، لاس  راھچ  یـس و  هک  زورما  ات  زور  نآ  زا  دننک .

نیا میدرکیمن ؛ مھ  ار  شروصت  بالقنا  لوا  یاـھلاس  رد  هک  میاهدرک  تفرـشیپ  یئاـھهنیمز  رد  زورما  اـم  دـنریگب . مھ  ار  یمالـسا  ماـظن  دـشر  یولج  دنتـسناوتن  یتح  هکلب 

. دندوب راک  شالت و  لوغشم  تدم  نیا  رد  هک  تسا  ینیلوئسم  شالت  مدرم و  یوق  روضح  یھلا و  کمک  یھلا و  فاطلا  هب  طوبرم 

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

یهمھ دنـشاب ، راودیما  لاعتم  یادخ  هب  دشابن . لح  لباق  هک  تشاد  دھاوخن  دوجو  یلکـشم  چـیھ  مینک ، زاب  دوخ  یور  هب  دوخ و  یوس  هب  ار  یھلا  کمک  هار  میتسناوت  رگا 

یهمھ ام  هک  تسا  یتقو  نآ  یھلا  فطل  یھلا ، یریگتـسد  یھلا ، تیادـھ  دوب . یھلا  تمحر  هب  راودـیما  درکن و  راک  درک ، یلبنت  دوشیمن  دـنروایب . هنحـص  هب  ار  دوخ  شـالت 

یناـسنا یورین  میظع  تاـناکما  زا  راـک ، ناوت  یمـسج و  یورین  زا  ریبدـت ، رکف و  زا  مینک ؛ هنحـص  دراو  تسا -  لاـعتم  یادـخ  هب  قـلعتم  مھ  نآ  هک  ار -  دوـخ  ناوـت  یدوـجوم 

. درک دھاوخ  لضفت  اعطق  لاعتم  یادخ  تقو  نآ  مینک ؛ هدافتسا  زیچ  همھ  زا  روشک ،

راچد ای  دندوب ، نیبکیدزن  ای  هک  یدارفا  دندوب  میراد ؛ یددعتم  یاھهبرجت  لاس ، دنچ  یـس و  نیا  رد  ام  دندشیم . سویام  روشک  یهدنیآ  زا  یعطاقم ، رد  هک  دندوب  یرایـسب 

لوط رد  ( ١ (؛» رـصن هللا یتم  هعم  اونما  نیذـلا  لوسرلا و  لوقی  یتح  اولزلز  و  ، » یعقاوم کی  رد  دنتـشادن ؛ یھلا  یهدـعو  هب  نظ  نسح  ای  دـندوب ، یھلا  کمک  هب  رواب  فعض 

رد هتـشذگ ، یاھهرود  یهمھ  هب  تبـسن  ام ، روشک  ام ، تلم  دـینک  هظحالم  زورما  امـش  و  تسا . هدرک  کمک  لاعتم  یادـخ  عقاوم ، ناـمھ  رد  تسا ؛ هدـمآ  شیپ  مھ  خـیرات 

هک تسا  نیا  مھم  درک ؛ دھاوخ  تفرشیپ  مھ  زاب  تسا ، هدرک  تفرشیپ  تلم  هللادمحب  زورهبزور  تسا ؛ هدش  ناریا  تلم  تکرح  تاذ  وزج  تفرـشیپ  دراد ؛ رارق  مدقم  یهطقن 

. مینک مکحم  لاعتم  یادخ  اب  ار  نامدوخ  یهطبار 

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

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

، مینک زاب  دوخ  یور  هب  دوخ و  یوس  هب  ار  یھلا  کمک  هار  میتسناوت  رگا  داد . ماجنا  یبوخب  دوشیم  راگدرورپ  کمک  اب  ار  اھتیلوئـسم  نیا  اھنآ ؛ شود  رب  تسا  یئاھتیلوئـسم 

راودیما درکن و  راک  درک ، یلبنت  دوشیمن  دنروایب . هنحص  هب  ار  دوخ  شالت  یهمھ  دنـشاب ، راودیما  لاعتم  یادخ  هب  دشابن . لح  لباق  هک  تشاد  دھاوخن  دوجو  یلکـشم  چیھ 

دراو تسا -  لاـعتم  یادـخ  هب  قلعتم  مھ  نآ  هک  ار -  دوخ  ناوت  یدوجوم  یهمھ  اـم  هک  تسا  یتـقو  نآ  یھلا  فطل  یھلا ، یریگتـسد  یھلا ، تیادـھ  دوب . یھلا  تمحر  هب 

دھاوخ لضفت  اعطق  لاعتم  یادخ  تقو  نآ  مینک ؛ هدافتسا  زیچ  همھ  زا  روشک ، یناسنا  یورین  میظع  تاناکما  زا  راک ، ناوت  یمـسج و  یورین  زا  ریبدت ، رکف و  زا  مینک ؛ هنحص 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 36 
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. درک

راچد ای  دندوب ، نیبکیدزن  ای  هک  یدارفا  دندوب  میراد ؛ یددعتم  یاھهبرجت  لاس ، دنچ  یـس و  نیا  رد  ام  دندشیم . سویام  روشک  یهدنیآ  زا  یعطاقم ، رد  هک  دندوب  یرایـسب 

خیرات لوط  رد  رصن هللا ؛» یتم  هعم  اونما  نیذلا  لوسرلا و  لوقی  یتح  اولزلز  و  ، » یعقاوم کی  رد  دنتـشادن ؛ یھلا  یهدعو  هب  نظ  نسح  ای  دندوب ، یھلا  کمک  هب  رواب  فعض 

یهطقن رد  هتـشذگ ، یاھهرود  یهمھ  هب  تبـسن  ام ، روشک  ام ، تلم  دینک  هظحالم  زورما  امـش  و  تسا . هدرک  کمک  لاعتم  یادخ  عقاوم ، نامھ  رد  تسا ؛ هدـمآ  شیپ  مھ 

یهطبار هک  تسا  نیا  مھم  درک ؛ دھاوخ  تفرشیپ  مھ  زاب  تسا ، هدرک  تفرشیپ  تلم  هللادمحب  زورهبزور  تسا ؛ هدش  ناریا  تلم  تکرح  تاذ  وزج  تفرـشیپ  دراد ؛ رارق  مدقم 

. مینک مکحم  لاعتم  یادخ  اب  ار  نامدوخ 

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 

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

جایتحا مھ  تسرد ، یهشیدنا  هب  ندیـسر  رد  یھلا  تیادـھ  یھلا و  کمک  هب  میراد  جایتحا  مھ  دـنک . کمک  دـھدب و  قیفوت  امـش  هب  هک  مینکیم  تلئـسم  لاعتم  دـنوادخ  زا 

ام تساوخ . کمک  ادخ  زا  لاعتم و  یادخ  هب  درک  هجوت  درک ، لسوت  یتسیاب  میریگیم . میمـصت  مینادیم و  تسرد  هچنآ  یارجا  رب  ییاناوت  یهنیمز  رد  راگدرورپ  کمک  هب  میراد 

شیپ رد  هک  یایگنھرف  مھم  یاھراک  هللااشنا  تسا ؛ راگدرورپ  نآ  زا  کمک  تسا و  ادـخ  نآ  زا  تکرب  میرواـیب و  هنحـص  هب  ار  ناـمدوخ  شـالت  ناـمدوخ و  تمھ  میراد  هفیظو 

. تفر دھاوخ  شیپ  امش  شالت  امش و  تمھ  اب  میراد 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا داعبا  نیا  زا  یکی  تسا ؛ نتفرگ  سرد  ندرک و  وگزاب  لباق  هک  دراد  دوجو  هثداـح  نیا  رد  یداـعبا  تسا ؛ قیقدـت  لـمات و  روخرد  ید  مھدزون  یهثداـح  مھم  یهلئـسم  زونھ 

یهکرابم یهروس  رد  نآرق ، یهیآ  رد  نینموملا ؛ رـصن  انیلع  اقح  ناک  اومرجا و  نیذلا  نم  انمقتناف  تسا : هفیرـش  یهیآ  نیا  دامن  رھظم و  مق ، ید ]  ] هدزون یهثداح  هک  تسا 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 37 
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لیجنالا و هاروتلا و  یف  اقح  هیلع  لثم ]  - ] تسا هتفر  راک  هب  ریبعت  نیا  میرک  نآرق  رد  اج  دنچ  دـنوادخ ؛ یهدـھع  رب  تسا  یقح  نینموم  ترـصن  لاعتم  دـنوادخ  ریبعت  هب  مور ،

نیا بخ ، میھدب . ترصن  ار  نینموم  هک  ملاع  راگدرورپ  سدقا  تاذ  یهدھع  رب  ینعی  ام  یهدھع  رب  تسا  یقح  نیا  دیامرفیم  هک  تسا  اجنیا  یکی  و  یرگید -  دراوم  و  نارقلا ،

هظحالم درادن . دوجو  رھاظ  بسح  هب  یدیما  یهنزور  چیھ  هک  تسا  یطیارش  نآ  رد  نیا  دننکیم ؟ ادیپ  ترصن  نینموم  هک  دناهتفگ  یطیارش  هچ  رد  تسا ؟ یطیارش  هچ  رد 

یمیظع یاهھبج  یهزرابم  کی  تسا ؛ هداتسیا  نینموم  لباقم  رد  یوق  یاھهجنپرـس  اب  یرھاظ و  تردق  اب  نامیا  یهھبج  نمـشد  هک  تسا  یتقو  نآ  ار ؛ تایآ  نیمھ  دینک 

. نینموملا رصن  انیلع  اقح  ناک  و  دیامرفیم : یطیارش  نینچ  کی  رد  تسا ؛ هدمآ  دوجوهب 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هارمھ تریـصب  اب  نامیا  نیا  و  دـشاب ، خـسار  نامیا  نیا  و  دـشاب ، هتـشاد  یتسرد  نامیا  یتلم -  کـی  گرزب ، ساـیقم  کـی  رد  یتعاـمج -  کـی  هک  تسا  نیا  یزوریپ  لـماع 

ترصن دنتسھ و  ینینموم  دینیبیم  امش  هک  ییاجنآ  تسا . یعطق  ترصن  دش ، هتـشاذگ  مھ  یور  یتقو  اھنیا  دشاب ؛ هارمھ  مادقا  لمع و  اب  تریـصب  نامیا و  نیا  و  دشاب ،

هب تبـسن  تریـصب  اب  هارمھ  نامیا  ای  دوب -  نموم  نآ  هب  دیابن  هک  تسا  یزیچ  هب  نامیا  تسا -  طلغ  نامیا  ای  تسا ، فیعـض  نامیا  ای  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دننکیمن ، ادـیپ 

. تسین ناشدوخ  شوحولوح  لئاسم  ناھج و  لئاسم 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا داعبا  نیا  زا  یکی  تسا ؛ نتفرگ  سرد  ندرک و  وگزاب  لباق  هک  دراد  دوجو  هثداـح  نیا  رد  یداـعبا  تسا ؛ قیقدـت  لـمات و  روخرد  ید  مھدزون  یهثداـح  مھم  یهلئـسم  زونھ 

یهروـس رد  نآرق ، یهـیآ  رد  ( ١ (؛ نینموملا رـصن  اـنیلع  اـقح  ناـک  اوـمرجا و  نیذـلا  نم  اـنمقتناف  تسا : هفیرـش  یهیآ  نیا  داـمن  رھظم و  مق ، ید ]  ] هدزوـن یهثداـح  هک  تسا 

هاروتلا و یف  اقح  هیلع  لثم ]  - ] تسا هتفر  راک  هب  ریبعت  نیا  میرک  نآرق  رد  اج  دـنچ  دـنوادخ ؛ یهدـھع  رب  تسا  یقح  نینموم  ترـصن  لاعتم  دـنوادخ  ریبعت  هب  مور ، یهکرابم 

ترـصن ار  نینموم  هک  ملاع  راگدرورپ  سدـقا  تاذ  یهدـھع  رب  ینعی  اـم  یهدـھع  رب  تسا  یقح  نیا  دـیامرفیم  هک  تسا  اـجنیا  یکی  و  یرگید -  دراوم  و  ( ٢ ،) نارقلا لیجنالا و 

رھاظ بسح  هب  یدیما  یهنزور  چیھ  هک  تسا  یطیارـش  نآ  رد  نیا  دننکیم ؟ ادیپ  ترـصن  نینموم  هک  دناهتفگ  یطیارـش  هچ  رد  تسا ؟ یطیارـش  هچ  رد  نیا  بخ ، میھدـب .

کی تسا ؛ هداتـسیا  نینموم  لـباقم  رد  یوق  یاھهجنپرـس  اـب  یرھاـظ و  تردـق  اـب  ناـمیا  یهھبج  نمـشد  هک  تسا  یتقو  نآ  ار ؛ تاـیآ  نیمھ  دـینک  هظحـالم  درادـن . دوجو 

. نینموملا رصن  انیلع  اقح  ناک  و  دیامرفیم : یطیارش  نینچ  کی  رد  تسا ؛ هدمآ  دوجوهب  یمیظع  یاهھبج  یهزرابم 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهتشارفارب مچرپ  زا  عافد  هب  تقیقح ، زا  عافد  هب  ماما ، زا  عافد  هب  مق و  نابایخ  هچوک و  رد  دندمآ  نموم  مدرم  نوگانوگ و  راشقا  هبلطریغ و  هبلط و  زا  مق  یاھناوج  هک  یزور 

نآ شوحولوح  زا  مدرم و  نآ  زا  سکچیھ  دش ، هتخیر  نابایخ  یاھتلافـسآ  یور  ناشنوخ  دـنتفرگ و  رارق  توغاط  میژر  نارودزم  یاھهلولگ  لباقم  رد  توغاط و  هیلع  یهزرابم 

[ مق مدرم  . ] نادیم دندمآ  دنتفرگ ، تسد  یور  دنتشاد  هچنآ  ار و  ناشدوخ  یورین  دندرک ، فیلکت  ساسحا  تشاذگ . دھاوخ  یرثا  هچ  هثداح  نیا  هک  درکیمن  نامگ  زگرھ  مدرم 

رکف مق  مدرم  دـنک ؟ مامت  ار  راک  مدرم و  یمومع  گرزب  شزیخ  هب  دوشب  یھتنم  دوشب و  تاضارتعا  تازراـبم و  یهریجنز  میظع  لوحت  نیا  اـشنم  ید  هدزون  هک  دـندرکیم  رکف 

کی رد  یتعامج -  کـی  هک  تسا  نیا  یزوریپ  لـماع  ( ١ .) نینموملا رـصن  انیلع  اقح  ناک  و  اما : دندرکیمن ؛ رکف  دشاب ؟ هتـشاد  تکرب  ردقنیا  دننکیم  دـنراد  هک  یراک  دـندرکیم 

هارمھ مادـقا  لمع و  اب  تریـصب  نامیا و  نیا  و  دـشاب ، هارمھ  تریـصب  اب  نامیا  نیا  و  دـشاب ، خـسار  نامیا  نیا  و  دـشاب ، هتـشاد  یتسرد  نامیا  یتلم -  کـی  گرزب ، ساـیقم 

نامیا ای  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـننکیمن ، ادـیپ  ترـصن  دنتـسھ و  ینینموم  دـینیبیم  امـش  هک  ییاجنآ  تسا . یعطق  ترـصن  دـش ، هتـشاذگ  مھ  یور  یتقو  اـھنیا  دـشاب ؛

ناشدوخ شوحولوح  لئاسم  ناھج و  لئاسم  هب  تبـسن  تریـصب  اب  هارمھ  نامیا  ای  دوب -  نموم  نآ  هب  دیابن  هک  تسا  یزیچ  هب  نامیا  تسا -  طلغ  نامیا  ای  تسا ، فیعض 

باب رد  همھ  نیا  هک  ام  دـیورب . دـیاب  اجک  دـینادیمن  اما  دـیراد ، مھ  هدارا  دـیراد ، مھ  مزع  هلب ، دـنیبیمن . ناسنا  ار  هار  تسا ؛ مشچ  نتـشادن  لثم  تریـصب  نتـشادن  تسین .

هھاریب هب  ار  ناـسنا  تسا  نکمم  ناـمیا  ناـمھ  دوـبن ، تریـصب  رگا  تسا ؛ نیا  رطاـخ  هب  دـماین ، ناشـشوخ  اھیـضعب  مـیدرک و  هـیکت  تریـصب  یور  ید  هـن  ثداوـح  یهیـضق 

ردھ طقف  هن  وا  یورین  یهمھ  دنکیم ؛ یط  یـضوع  ار  هار  هک  دوشیم  تاقوا  یھاگ  درذگیم ، دراد  وا  نوماریپ  هچنآ  هب  درادن  تسرد  تریـصب  درادـن ، ملع  هک  یـسک  دـناشکب .

موادت و و  تریـصب ، اب  هارمھ  نامیا  تسرد ، نامیا  خسار و  نامیا  نامیا ، ساسا  رب  حلاص  لمع  تسا . مزال  تریـصب  سپ  دناشکیم ؛ دناسریم و  ار  وا  هھارجک  هب  هکلب  دوریم ،

ای تسین ، تماقتـسا  ای  تسین ، تسرد  نامیا  ای  تسین ، نامیا  ای  دنرادن : ار  اھنیا  زا  یکی  دنوشیمن ، زوریپ  هک  ییاھنیا  تسا . یعطق  یزوریپ  دوب ، هچنانچ  رگا  تماقتـسا ،

یامنھار وا  یامنھار  نوچ  دوب ، تسرد  وا  نامیا  درک ؛ مھارف  ار  طیارش  نیا  ناریا  تلم  دنسریمن . هجیتن  هب  اعبط  تسا ؛ نتشاذگ  نیمز  رب  ار  راب  هارهمین  رد  تسین ؛ تریـصب 

ناشن مدرم  هب  ار  هار  تنـس ؛ باتک و  هب  هاگآ  و  یـصخش ، یدام  عفانم  عماطم و  زا  یهدـیرب  و  ناھج ، لئاسم  هب  هاگآ  هیقف  کی  دوب ؛ یریبخ  رھاـم و  یاـمنھار  دوب ، یقداـص 

. تسا روجنیمھ  مھ  الاح  نینموملا ؛ رصن  انیلع  اقح  ناک  و  دنداد ، ماجنا  ار  راک  نآ  دننکب ؛ دیاب  راک  هچ  هک  دندیمھف  دندرک ؛ تکرح  تریصب  اب  مھ  مدرم  دادیم ،

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنراد ار  هابتـشا  نیمھ  مھ  نالا  دندوب ، هابتـشا  نیا  راچد  هشیمھ  دنتخانـشن ، دنتخانـش و  دب  ار  ناریا  تلم  هشیمھ  هتبلا  هک  ام -  نانمـشد  دینکیم  هظحالم  امـش  زورما 

هدرب و الاب  اھنآ  لباقم  رد  ار  شیاھتـسد  تلم  یداصتقا ، یهرـصاحم  میرحت و  راشف  رطاخهب  هک  دننکیم  لایخ  دنـسانشیمن -  ار  ام  روشک  دنـسانشیمن ، ار  ام  تلم  دننکیم ؛

هدشن میلست  تلم  نیا  مھ ،]  ] نیا زا  رتتخس  یطیارش  رد  تسین . دربب  الاب  میلست  تمالع  هب  ار  شیاھتسد  هک  یتلم  تلم ، نیا  دینکیم . هابتشا  اقآ ، هن  هدش ؛ میلـست 

کمک یمرجم  کی  هب  یناھج  گرزب  یاھتردـق  یهمھ  لاس ! تشھ  تسا ؟ یخوش  تسا ؛ یلیمحت  گنج  لاـس  تشھ  راـکنا  لـباقریغ  نشور  حـضاو  یهنومن  کـی  تسا .

(١ «) نینموملا رـصن  انیلع  اقح  ناک  و   » مھ اجنآ  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  تسا ؟ یکچوک  راک  نیا  دیایب ؛ قئاف  اھنآ  یهمھ  رب  تلم  نیا  دنکب و  راک  تلم  روشک و  هیلع  هک  دـننک 

لاس کی  اب  نامگنج  لوا  زور  ام  درک . زاب  یکی  یکی  ار  اھهرگ  لمع ، یهنحـص  لمع و  نادـیم  هب  هدادادـخ  یدوجوم  ندروآ  عطاـق ، میمـصت  خـسار ، مزع  نیمھ  مھ  اـجنآ  دوب ،

میژر زا  نارگید  سیلگنا ، وتان ، اپورا ، زور ، نآ  یوروش  اکیرمآ ، هک  دندید  ایند  یهمھ  دمآ ، دوجوهب  اھشیاشگ  یپ  رد  یپ  دوب ؟ یکی  رگم  دعب  لاس  هس  اب  دعب ، لاس  ود  اب  ، دعب

کی دناوتب  هکنیا  نودب  لاس ، تشھ  زا  دعب  ماکان  وا  و  دشاب ؛ هتـشاد  ام  زیزع  روشک  هب  راگدنام  یزواجت  دناوتب  وا  هکلب  دـندرک ، تیامح  مرجم  مادـص  زا  دـندرک ، تیامح  یثعب 

نیمھ مھ  زورما  دـش . ینیـشنبقع  هب  روبجم  یللملانیب  ییوربآیب  همھ  نآ  اب  هتـشک و  همھ  نآ  اـب  تراـسخ و  همھ  نآ  اـب  دوشب ، کـیدزن  شدوخ  یهتـساوخ  هب  بجو 

اھلد هک  ییادخ  هب  دامتعا  اب  روشک ، ینورد  یاھییاناوت  رب  هیکت  اب  تلم ، یگداتسیا  اب  اھیراتفرگ ، نیا  یهمھ  عفر  نمشد و  یاھینمـشد  اب  یهلباقم  مھ  زورما  تسا ؛

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

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دوخ یهدعو  هب  لاعتم  یادخ  هک  دـنھدیم  ناشن  ار  تقیقح  نیا  نمھب ، مودوتسیب  ییامیپھار  اب  مدرم  ینعی  تسا ؛ یگداتـسیا  یاھراعـش  اھراعـش  روشک ، رـسارس  رد 

روبجم امش  دراذگیمن  درادیم ؛ راوتسا  ار  امش  یاھماگ  درادیم ؛ تباث  ار  امش  یاھمدق  لاعتم  یادخ  ( ١ (؛ مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  دومرف : هک  تسا  هدرک  لمع 

هب مدق  تابث  لاعتم  یادـخ  دـیدرک ، ترـصن  ار  ادـخ  نید  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  ققحت  ناریا  تلم  دروم  رد  یھلا  یهدـعو  نیا  تسا ؛ یھلا  یهدـعو  نیا  دـیوشب . ینیـشنبقع  هب 

. داد امش 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

امش ادخ  مکرصنی ،»  » لوا دش : دھاوخ  بترتم  هجیتن  ود  دینکب ، ادخ  نید  ترصن  ینعی  دینکب ، ادخ  ترصن  امش  رگا  مکرـصنی ؛ اورـصنت هللا  نا  دیامرفیم : نآرق  یهفیرـش  یهیآ 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 38 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24940
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24940
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24940
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=24940
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25363
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25363
http://farsi.khamenei.ir


ناریا و هب  تبـسن  یناھج  رابکتـسا  اکیرمآ و  فادھا  یھلا  قیفوت  هب  دینادب  و  دیوشب . ینیـشنبقع  هب  روبجم  امـش  دراذگیمن  ( ١ «،) مکمادقا تبثی  و   » مود دـنکیم ؛ یرای  ار 

مشچ لباقم  رد  اھهنیمز  اھهصرع و  یهمھ  رد  ار  دوخ  یزوریپ  ناریا  تلم  هک  دینادب  و  دروخ . دھاوخ  تسکش  دوز  ای  رید  هک  تسا  یفادھا  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج 

. تفرگ دھاوخ  نشج  هللااشنا  نادوسح  ناھاوخدب و 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لاحنیعرد دناهدرک -  روبع  ابیرقت  مھ  یناوج  یهرود  زا  دناهلاس -  نانز ٣۵  نادرم و  زورما  دندش ، دلوتم  بالقنا  لوا  لاس  هکیناسک  نآ  تسا ؛ هتـشذگ  بالقنا  زا  لاس   ٣۵

دیراذـگب تسین ؟ بیجع  نیا  دوشیم ؛ رارکت  تکوش  تردـق و  اب  بالقنا ، یاـھنامرآ  هب  تبـسن  یراداـفو  اـب  تماقتـسا ، ساـسحا  اـب  هزیگنا ، اـب  لاـسهمھ  بـالقنا ، درگلاـس 

دنمھفیم دننکیم ، هعلاطم  دناهتـسشن و  هک  ییاھنآ  تسا . ربخ  هچ  اجنیا  رد  دنمھفیم  ناشرکف  یاھقاتا  اما ] ، ] دننکب دننکب  دنھاوخیم  راک  رھ  نابز ، رد  نمـشد  یاھهناسر 

. درک هلباقم  دوشیمن  نامیا  نیا  اب  هزیگنا ، نیا  اب  بالقنا ، نیا  اب  تلم ، نیا  اب  هک 

رـسارس رد  رگید -  تسا  نیمھ  اجهمھ  بالقنا -  میقتـسم  طارـص  میقتـسم و  طخ  رد  یگداتـسیا  یاھراعـش  تسا ؟ ییاھراعـش  روجهچ  دـنھدیم ، مدرم  هک  ییاـھراعش 

هدرک لمع  دوخ  یهدـعو  هب  لاعتم  یادـخ  هک  دـنھدیم  ناشن  ار  تقیقح  نیا  نمھب ، مودوتسیب  ییامیپھار  اب  مدرم  ینعی  تسا ؛ یگداتـسیا  یاھراعـش  اھراعـش  روشک ،

هب روـبجم  امـش  دراذـگیمن  درادـیم ؛ راوتـسا  ار  امـش  یاـھماگ  درادـیم ؛ تباـث  ار  امـش  یاھمدـق  لاـعتم  یادـخ  مکمادـقا ؛ تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  دوـمرف : هـک  تـسا 

امـش هب  مدق  تابث  لاعتم  یادخ  دیدرک ، ترـصن  ار  ادخ  نید  تسا ؛ هدرک  ادیپ  ققحت  ناریا  تلم  دروم  رد  یھلا  یهدعو  نیا  تسا ؛ یھلا  یهدعو  نیا  دـیوشب . ینیـشنبقع 

. دیوگیم ار  مدق  تابث  لاسما ، یگلاس  نشج ٣۵  نیا  داد .

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

امش ادخ  مکرصنی ،»  » لوا دش : دھاوخ  بترتم  هجیتن  ود  دینکب ، ادخ  نید  ترصن  ینعی  دینکب ، ادخ  ترصن  امش  رگا  مکرـصنی ؛ اورـصنت هللا  نا  دیامرفیم : نآرق  یهفیرـش  یهیآ 

ناریا و هب  تبـسن  یناھج  رابکتـسا  اکیرمآ و  فادـھا  یھلا  قیفوت  هب  دـینادب  و  دـیوشب . ینیـشنبقع  هب  روبجم  امـش  دراذـگیمن  مکمادـقا ،» تبثی  و   » مود دـنکیم ؛ یراـی  ار 

مشچ لباقم  رد  اھهنیمز  اھهصرع و  یهمھ  رد  ار  دوخ  یزوریپ  ناریا  تلم  هک  دینادب  و  دروخ . دھاوخ  تسکش  دوز  ای  رید  هک  تسا  یفادھا  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج 

. تفرگ دھاوخ  نشج  هللااشنا  نادوسح  ناھاوخدب و 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

باحـصا لاق  ناعمجلا  اآرت  املف  دیـسر ؛ تشپ  زا  نوعرف  رکـشل  یتدم  زا  دعب  بخ  دروآ ، ار  اھنیا  یـسوم  بانج  دندمآ و  نوریب  رـصم  زا  دـندرک و  تکرح  لیئارـساینب  هکیتقو 

؛ دندیدیم ار  اھنیا  مھ  اھنآ  دنیآیم ، دنراد  اھنآ  هک  دندیدیم  اھنیا  ینعی  دندیدیم  رود  زا  ار  رگیدمھ  رگید  هک  دندیـسر  یدح  هب  تیعمج  ود  نیا  هک  یتقو  نوکردمل ، انا  یـسوم 

دراذگیماو رگم  لاعتم  یادخ  دیـشاب ، ادخ  اب  تسا : سرد  نیا  دینیبب  نیدھیـس ؛ یبر  یعم  نا  الک  لاق  میتفر ؛ تسد  زا  دمآ ، رد  نامردـپ  نوکردـمل ، انا  یـسوم  بحـصا  لاق 

کمک لاعتم  یادخ  میـشاب ، هک  ادخ  یارب  میـشاب ، هک  ادـخ  اب  یـسوم . ترـضح  یهیـضق  زا  یرگید  شخب  رد  یرا ؛ عمـسا و  امکعم  یننا  افاختال  دـشاب ؟ وا  اب  هک  ار  یاهدـنب 

. ندشن کانمیب  رگید ، یهفیظو  نیا  مھ  نیا  دنکیم .

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دندمآ و نوریب  رصم  زا  دندرک و  تکرح  لیئارساینب  هکیتقو  تسا ؛ یمھم  رایسب  رما  یھلا  تیامح  هب  اکتا  و  دھدب . هار  شدوخ  هب  ناسنا  یمیب  کی  یتسیابن  نانمشد  زا 

یدـح هب  تیعمج  ود  نیا  هک  یتقو  ( ١ ، ) نوکردمل انا  یسوم  باحصا  لاق  ناعمجلا  اآرت  املف  دیـسر ؛ تشپ  زا  نوعرف  رکـشل  یتدم  زا  دعب  بخ  دروآ ، ار  اھنیا  یـسوم  بانج 

زا دمآ ، رد  نامردپ  نوکردـمل ، انا  یـسوم  بحـصا  لاق  دـندیدیم ؛ ار  اھنیا  مھ  اھنآ  دـنیآیم ، دـنراد  اھنآ  هک  دـندیدیم  اھنیا  ینعی  دـندیدیم  رود  زا  ار  رگیدـمھ  رگید  هک  دندیـسر 

امکعم یننا  افاختال  دشاب ؟ وا  اب  هک  ار  یاهدـنب  دراذـگیماو  رگم  لاعتم  یادـخ  دیـشاب ، ادـخ  اب  تسا : سرد  نیا  دـینیبب  ( ٢ ( ؛ نیدھیـس یبر  یعم  نا  ـالک  لاـق  میتفر ؛ تسد 

کانمیب رگید ، یهفیظو  نیا  مھ  نیا  دنکیم . کمک  لاعتم  یادخ  میـشاب ، هک  ادخ  یارب  میـشاب ، هک  ادخ  اب  یـسوم . ترـضح  یهیـضق  زا  یرگید  شخب  رد  ( ٣ ( ؛ یرا عمسا و 

. ندشن

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

یمالـسا فراعم  تانایب و  دھدیم ، ناشن  ام  هب  مھ  هبرجت  هدـش . هظحالم  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تسا  یروحممدرم  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھهفلوم  زا   ] مجنپ یهتکن 

؛ تسھ مھ  یھلا  ینابیتشپ  یھلا و  کمک  یھلا و  تیانع  دنتـسھ ، مدرم  اجرھ  هعامجلا ؛ عم  دـی هللا  تسھ . مھ  ادـخ  تسد  دـنیآیم  مدرم  اجرھ  هک  دـنکیم  دـیکات  مھ 

شیپ اھراک  دـندوب ، نادـیم  رد  مدرم  نوچ  تسا ]  ] لاس نیا ٣۵  راوشد  یاھهندرگ  زا  رذـگ  نآ  یهنومن  و  بالقنا ، دوخ  نآ  یهنومن  هلاـستشھ ، عاـفد  نآ ، یهنومن  هناـشن و 

ادا دـیاش  دـیاب و  هکنانچ  نآ  قح  هتبلا  دوب ؛ نیمھ  یارب  میدرک ، غالبا  میدرک و  بیوصت  ام  هک  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  میداد . اھب  رتمک  نیا  هب  یداصتقا  یهنیمز  رد  ام  هتفر ؛

تفرگ ماجنا  ییاھراک  مھ  لمع  رد  دوب ؛ همھ  قیدـصت  دروم  مدرک ؛ تبحـص  لصا ۴۴  یاھتـسایس  هب  عجار  نیلوئـسم  اب  یهسلج  رد  اھلاس ، نامھ  اجنیمھ  رد  نم  دشن .

نادیم طسو  رد  دنیایب  دیاب  ناشتاناکما  اب  مدرم  میھدب ؛ اھب  مینک ، هیکت  مدرم  هب  تسیاب  ام  دشن . لمع  دوب  اھتسایس  نآ  قح  هک  نانچنآ  نکل  دوب ، رازگرکـش  یتسیاب  هک 

مھ اـھورین  نـیا  اـعقاو  هـک  دراد ، دوـجو  روـشک  نـیا  رد  هـک  یناـیاپیب  مکارتـم و  یاـھورین  هیامرــس ، ناـبحاص  تراـھم ، ناـبحاص  نارکتبم ، ناـنیرفآراک ، نــالاعف ، یداــصتقا ؛

اھنیا زا  منیبیم  نم  هک  دوشیم  راکـشآ  ام  یارب  ییاھزیچ  کی  یھاگ  لاحنیعرد  مدرم ؛ فلتخم  یاھرـشق  اب  مراد  راکورـس  هک  تسا  یدامتم  یاـھلاس  هدـنب  دنرامـشیب .

تلود دـنراک ؛ یهنـشت  اھنیا  هک  دنتـسھ  روشک  رد  هیامرـس  یاراد  ای  شناد ، یاراد  ای  راکتبا ، یاراد  اـی  تراـھم ، یاراد  اـی  راـک ، هب  یهداـمآ  رـصانع  ردـقنیا  میدوب . لـفاغ  مھ 

نیا تلود  یهدمع  تیلوئسم  دنکب ؛ تیامح  اھنآ  زا  دندنبب ، راک  هب  ار  ناشدوخ  ناوت  دنناوتیم  اھاجک  هک  دنک  ییامنھار  ار  اھنیا  دنک ، یزاسهنیمز  اھنیا  روضح  یارب  یتسیاب 

دروم اھتـسایس  نیا  رد  هک  دوشب ؛ هداد  مدرم  هب  یداـصتقا  تیلاـعف  دـیاب  نکل  تشاد ؛ دـھاوخ  دوجو  ارھق  یریزگاـن ، یاھـشخب  کـی  رد  تلود  یداـصتقا  تیلاـعف  ـالاح  تسا .

. تفرگ رارق  هظحالم 

انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

کراـبم ماـن  و  مالــسلاهیلع )  ) رقاـب ماـما  کراـبم  ماـن  نـم  هـکنیا  یھلا . کـمک  هـب  داـمتعا  سفن و  هـب  داـمتعا  یرواـبدوخ و  زا  تـسا  تراـبع  یداـھج  تیریدــم  مـھم  لـماع 

یھلا کـمک  زا  دادمتـسا  لاـعتم و  یادـخ  هب  لـکوت  اـھراک  یهمھ  رد  تسا ؛ نیا  رطاـخهب  منکیم ، ضرع  مضیارع  یهـعیلط  رد  ار  بـجر  کراـبم  ماـیا  کـیربت  نینموـملاریما و 

نم هقزری  و  اجرخم ،  هل  لعجی  قتی هللا  نم  و  دوشیم : زاب  امـش  یوسهب  اھهار  دـیھاوخیم ، کـمک  لاـعتم  یادـخ  زا  امـش  [ یتقو . ] مینک داـمتعا  یھلا  یاـھکمک  هب  مینک ؛] ]

قرب یزیچ  کی  ناتنھذ  رد  ناھگان  امش  یھاگ  دسریم ؛ امـش  نم و  هب  یفلتخم  یاھلکـش  هب  تسا ، هدش  هتفگ  رگید  تایآ  رد  هیآ و  نیا  رد  هک  یقزر  نیا  بستحیال . ثیح 

. تسا یھلا  قزر  نامھ  نیا  دـیآیم ؛ دوجوهب  امـش  لد  رد  یرفاو  دـیما  کـی  ناـھگان  راـشف ، یهھرب  کـی  رد  تسا ؛ یھلا  قزر  نیا  دوشیم ؛ زاـب  یھار  دـشخردیم ، دـنزیم ،

ناینبشناد یاھهعومجم  دـش ؛ هداد  حرـش  دوخ  یاج  رد  هک  تسا  یداصتقا  تمواقم  ناکرا  زا  یکی  مھ  نیا  هک  شناد  شوھ و  یریگراکهب  یھلا ؛ کمک  هب  دامتعا  نیارباـنب 

هک ییاھتفرشیپ  زا  تفرگن ، مکتسد  یتسیاب  ار  راک  راکتشپ ، یریگراک  هب  و  تسا ؛ ناینبشناد  یهتسجرب  یاھهنومن  زا  یکی  امـش  یهعومجم  نیا  هناتخبـشوخ  بخ  هک 

هتفرن یاھهار  راکتبا ، و  دنکیم ؛ دوکر  راچد  فقوتم و  ار  ام  میاهدیسر ، نآ  هب  هک  یدح  نآ  هب  ندش  عناق  دیوشب ، قیاش  رتشیب  یاھتفرشیپ  هب  دیوشن ، عناق  دیدروآ  تسد  هب 

[. تسا مزال  اھنیا   ] نتفرگ شیپ  رد  ار  ربنایم  یاھهار  ار ،

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 39 
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انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

هراکهفـصن یزاـگ  هاـگورین  کـی  اـجک ، میوگب  مھاوخیمن  هک  روشک  زا  یاهطقن  کـی  رد  اـم  مدوـب ، روـھمج  سیئر  هدـنب  هک  یهھد ۶٠  لـئاوا  یاـھلاس  رد  منکیمن  شوـمارف  نـم 

تمحر ادخ  مھ  ناشیضعب  دناهدنز ، ناشیـضعب  نم -  شیپ  دندمآ  ینالوئـسم  مینک ؛ مامت  نامدوخ  دیاب  ار  هاگورین  نیا  هک  اھنآ  هب  میتفگیم  میدرکیم ، رارـصا  ام  میتشاد ؛

زا یتسیاب  میناوتیمن ؛ ام  هک  دننک  عناق  ار  هدنب  دننک و  تابثا  هدنب  هب  دندوب  هدمآ  دینکن . شالت  دوخیب  دیـشکن ، تمحز  دوخیب  دوشیمن ؛ اقآ ! دنتفگیم  دـناهتفر -  ایند  زا  دـنک ،

. تخس یاھمیرحت  یهرود  ناوارف ، یاھراشف  یهرود  گنج ، یهرود  دوب ، گنج  یهحوبحب  رد  دیایب ؛ میھاوخب  ایند ، رد  رگید  تکرش  کی  ای  هدنزاس  تکرش  نآ 

ایند مشش  یهبتر  ینعی  یزاگ -  یاھهاگورین  تخاس  یالاب  یهبتر  هب  ار  ناتدوخ  دیاهتسناوت  شزرااب ، یداھج  ناریدم  روشک و  نیا  نالاعف  روشک ، نیا  یاھناوج  امش  زورما 

یاھهاگورین امش  و  دیتسھ ؛ امش  ایند  رد  نیمشش  نپاژ ، رد  یتکرـش  ایلاتیا ، رد  یتکرـش  هسنارف ، رد  یتکرـش  ناملآ ، رد  یتکرـش  اکیرمآ ، رد  یتکرـش  کی  دیناسرب ؛ - 

اب دادعتـسااب ، یاھورین  قیوشت  اب  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت  اب  تمھ ، اب  راکتـشپ ، اب  اما  دوشیمن ، دنتفگیم  ام  هب  اھلاس  نآ  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دیزاسیم ؛ دـیراد  ار  یزاگ 

قافتا لباق  مھ  نآ  ربارب ؛ هد  دینکب  دیتسھ ، زورما  هک  ار  یحطس  نیا  امش  نم ! نازیزع  میوگب  مھاوخیم  نم  داتفا . قافتا  راک  نیا  دندرب ، راک  هب  ام  ناریدم  هک  یخسار  مزع 

نوچ دنـسانشیمن ؛ ار  ناسنا  تعیبط  نوچ  دـنمھفب ، دـننک و  کرد  دـنناوتیمن  نیبکیدزن  یاھهاگن  هاتوک و  یاھتمھ  ار  اھزیچ  یـضعب  دـش . دـھاوخ  مھ  نآ  تسا ، نداـتفا 

. دننکیم راکنا  ار  ام  دوخ  ینورد  یاھدادعتسا  دننکیمن و  کرد  ار  خسار  مزع  تمیق  ردق و  نوچ  دنمھفیمن ؛ ار  یھلا  کمک 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب دـیما  ساسحا  اب  نمـشد ، زا  ندیـسرتن  نمـشد و  لباقم  رد  ىریلد  ساسحا  اب  دوخ ، نایم  رد  ىنورد  داحتا  اب  تثعب ، ماـیپ  هب  داـقتعا  اـب  نآرق ، هب  داـقتعا  اـب  ناریا  تلم 

. دوریم شیپ  هب  دنمشزرا ، ىاھهریخذ  نیا  اب  و  ( ١ ( ؛ مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  دومرف : تسا و  ىھلا  حیرص  ىهدعو  هک  ترصن ، ىھلا  ىهدعو 

. میوریم شیپ  مینکیم و  حتف  هللااشنا  میشاب ، هتـشاد  تسا  مزال  ىتلادعىب  لھج و  ملظ و  اب  ىهزرابم  ىهمادا  ىارب  هک  ار  ىیاھرگنـس  ىرگید ، زا  سپ  ىکی  ام  هللادمحب 

رـس تشپ  میتشاذگ و  رـس  تشپ  ىرگید  زا  سپ  ىکی  ار  تالکـشم  میتـفر ، شیپ  مدـق  هب  مدـق  تسا ؛ هدوـب  رادروـخرب  ىھلا  کـمک  ىھلا و  قـیفوت  زا  ناریا  تلم  هللادـمحب 

. ىھلا ىهوق  لوح و  لضف و  هب  تشاذگ ؛ میھاوخ 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ىرادیب اما  دندرک -  بوکرس  مھ  ىیاھاج  کی  و  دننک -  بوکرـس  ار  ىرادیب  نیا  هک  مالـسا  نانمـشد  ىوس  زا  دش  ىعـس  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  ىمالـسا  ىرادیب  ام  رظن  هب 

، ملاع ىهطقن  رھ  رد  ناناملسم ، رد  زورما  ىمالسا  تیوھ  ساسحا  تسا ؛ هدش  هتشارفارب  تسا ، هدش  دنلب  مالـسا  هب  زازتعا  مچرپ  تسین . ىندش  بوکرـس  ىمالـسا 

ناریا تلم  داد . دھاوخ  ماجنا  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، هداد  ماجنا  هک  تسا  هتـشاد  ىگرزب  ىاھتیلوئـسم  هنیمز  نیا  رد  ناریا  تلم  دش . دھاوخ  دنمورین  تسا و  هدش  دنمورین 

ىھلا ىهدعو  هب  دـیما  ساسحا  اب  نمـشد ، زا  ندیـسرتن  نمـشد و  لباقم  رد  ىریلد  ساسحا  اب  دوخ ، نایم  رد  ىنورد  داحتا  اب  تثعب ، مایپ  هب  داقتعا  اب  نآرق ، هب  داقتعا  اب 

. دوریم شیپ  هب  دنمشزرا ، ىاھهریخذ  نیا  اب  و  مکمادقا ؛ تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  دومرف : تسا و  ىھلا  حیرص  ىهدعو  هک  ترصن ،

. میوریم شیپ  مینکیم و  حتف  هللااشنا  میشاب ، هتـشاد  تسا  مزال  ىتلادعىب  لھج و  ملظ و  اب  ىهزرابم  ىهمادا  ىارب  هک  ار  ىیاھرگنـس  ىرگید ، زا  سپ  ىکی  ام  هللادمحب 

رـس تشپ  میتشاذـگ و  رـس  تشپ  ىرگید  زا  سپ  ىکی  ار  تالکـشم  میتـفر ، شیپ  مدـق  هب  مدـق  تسا ؛ هدوب  رادروـخرب  ىھلا  کـمک  ىھلا و  قـیفوت  زا  ناریا  تلم  هللادـمحب 

. ىھلا ىهوق  لوح و  لضف و  هب  تشاذگ ؛ میھاوخ 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

سیلبا تسین ؛ ىنج  ناطیش  طقف  هک  ناطیش  میمھفن . دب  ار  لئاسم  دوشن ، لالتخا  راچد  نج  سنا و  ىاھناطیش  ىهلیسوهب  ام  ىتابساحم  هاگتـسد  هک  میـشاب  بقارم 

نم دـننکیم . مھ  کـمک  مھ  هب  نـج  سنا و  نیطایـش  ( ١ (؛ ارورغ لوقلا  فرخز  ضعب  ىلا  مھـضعب  ىحوی  نجلا  سنـالا و  نیطیـش  اودـع  ىبـن  لـکل  اـنلعج  تسین ؛ طـقف  هک 

ىاھتنـس ار ، ىونعم  لماوع  ىنعی  دـنامب ؛ دودـحم  ىدام  افرـص  سوسحم و  لماوع  بوچراھچ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  ىتابـساحم  ىاھاطخ  زا  ىکی  منک : دـیکات  اجنیمھ 

دنوادـخ تسا . ىتابـساحم  گرزب  ىاـھاطخ  زا  ىکی  نیا  دریگب ؛ هدـیدن  دوشیمن ، هدـید  مشچ  اـب  هک  ار  ىیاـھزیچ  نآ  تسا ، هداد  ربـخ  اـھنآ  زا  ادـخ  هک  ىیاھتنـس  ار ، ىھلا 

؛ داد دھاوخ  ترصن  ار  امش  ادخ  دینک ، ترـصن  ار  ادخ  نید  دینک ، تکرح  ادخ  هار  رد  امـش  رگا  رتحضاو ؟ نیا  زا  رگید  ( ٢ ،) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورـصنت هللا  نا  تسا : هدومرف 

ار امـش  ادـخ  دـیدرک ، تیاعر  ار  تھج  نیا  دـیدرک و  تکرح  ىھلا  نید  ىاـیحا  هار  رد  رگا  ( ٣ (؛ الیدـبت هنـسل هللا  دـجت  نل  و  تسا : رییغت  لباق  ریغ  نیا  تسا ، ىھلا  تنـس  نیا 

ىدتمم خیرات  رد  بالقنا  خیرات  ىهعطق  نیا  دینادب  میاهدرک . هبرجت  ار  نآ  لمع  رد  مھ  ام  تسا ؛ ىھلا  ىهدعو  هک  تحارص  نیا  اب  تسا ، هتفگ  نآرق  ار  نیا  داد . دھاوخ  ترـصن 

ىرگهزیتس ىایند  رد  اھتردقربا ، طلست  ىایند  رد  ىدام ، ىایند  رد  تسا . ىخیرات  عطاقم  نیرتهتسجرب  زا  ىکی  تفرگ ، دھاوخ  رارق  ثحب  دروم  هدنیآ ، ىاھلسن  لوط  رد  هک 

ریثات ایند  ىاجهمھ  زا  شیب  هک  ىاهطقن  رد  تسرد  مھ  نآ  مالـسا ، ىهیاپرب  دـیایب  دوجوهب  ىماظن  کی  ىمالـسا ، ىاھـشزرا  ىمالـسا و  فراـعم  مالـسا و  اـب  ىهبناـجهمھ 

تبثی و  تسا . مکرصنی » اورصنت هللا  نا   » نامھ نیا  میدرک . تداع  امـش  نم و  تسا ؛ ىبیجع  زیچ  نیا ] . ] دنتـشاد روضح  دنتـشاد و  ذوفن  هدننک  فرحنم  ىاھتردق  نآ  لماوع 

ناریا تلم  ىدرمناوجان ، همھ  نیا  رازآ ، همھ  نیا  هئطوت ، همھ  نیا  راشف ، همھ  نیا  دـشن ؛ لزلزت  راچد  ناریا  تلم  میدـشن . هکنیا  امک  دـیوشیمن ، مھ  لزلزت  راچد  مکمادـقا ؛

. تسا ىھلا  ىاھتنس  زا  ىکی  نیا  دشن . فرصنم 

، بیط ىهملک  ( ۴ .) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  ىتوت  امسلا . ىف  اھعرف  تباث و  اھلصا  هبیط  هرجشک  هبیط  هملک  الثم  برـض هللا  فیک  رت  ملا  دیامرفیم :]  ] نآرق ىهفیرـش  ىهیآ 

ىروـھمج ماـظن  دوـب . دـھاوخ  شخبرمث  دوـشیم و  مکحتـسم  دـناودیم ، هشیر  نیمز  رد  دـنامیم ، نیا  هک  تـسا ، ىروـجنیا  ادـخ  ىارب  مادـقا  هزیکاـپ ، مادـقا  تـسرد ، مادـقا 

کی ناونعهب  ماـظن ، کـی  ناونعهب  ىمالـسا  ىروـھمج  ماـظن  زورما  تسا . هدـش  رتمکحتـسم  تسا ، هدـنام  ىقاـب  هبیط  ىهرجـش  لـثم  تسا ، بیط  ىهملک  نآ  ىمالـسا 

تباثلا لوقلاب  اونما  نیذلا  تبثی هللا  دـیامرفیم :]  ] دـعب هیآ  ود  رد  تسین . هسیاقم  لباق  ماکحتـسا  ظاحل  زا  لبق  لاس  ىـس  اب  ىـسایس  ىهعومجم  کی  ناونعهب  تموکح ،

لماوع ىهمھ  دیایب . باسح  هب  دیاب  لماوع  نیا  ام  تابـساحم  رد  دید ؛ دـیاب  ار  لماوع  نیا  دـنکیم . رارکت  اددـجم  ار  تابثا  تیبثت و  نامھ  ( ۵ .) هرخآلا ىف  ایندـلا و  هویحلا  ىف 

شوخ لد  اھنآ  هب  تاسوسحم ، لھا  هدام ، لھا  هک  ىفراعتم  ىدام  لماوع  بوچراھچ  رد  نتفاین ، نتفاـی و  تسد  اـھتیقفوم  هب  تفرـسپ و  تفرـشیپ و  تواقـش و  تداـعس و 

. دراد دوجو  شرانک  رد  لماوع  نیا  دنامیمن ؛ دودحم  دننکیم ،

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک ییاھتنس  ار ، یھلا  یاھتنس  ار ، یونعم  لماوع  ینعی  دنامب ؛ دودحم  یدام  افرـص  سوسحم و  لماوع  بوچراھچ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  یتابـساحم  یاھاطخ  زا  یکی 

اورـصنت هللا نا  تسا : هدومرف  دنوادخ  تسا . یتابـساحم  گرزب  یاھاطخ  زا  یکی  نیا  دریگب ؛ هدیدن  دوشیمن ، هدید  مشچ  اب  هک  ار  ییاھزیچ  نآ  تسا ، هداد  ربخ  اھنآ  زا  ادخ 

ریغ نیا  تسا ، یھلا  تنس  نیا  داد ؛ دھاوخ  ترصن  ار  امش  ادخ  دینک ، ترـصن  ار  ادخ  نید  دینک ، تکرح  ادخ  هار  رد  امـش  رگا  رتحضاو ؟ نیا  زا  رگید  مکمادقا ، تبثی  مکرـصنی و 

هتفگ نآرق  ار  نیا  داد . دـھاوخ  ترـصن  ار  امـش  ادـخ  دـیدرک ، تیاعر  ار  تھج  نیا  دـیدرک و  تکرح  یھلا  نید  یایحا  هار  رد  رگا  الیدـبت ؛ هنـسل هللا  دـجت  نل  و  تسا : رییغت  لباق 

دروم هدنیآ ، یاھلـسن  لوط  رد  هک  یدتمم  خـیرات  رد  بالقنا  خـیرات  یهعطق  نیا  دـینادب  میاهدرک . هبرجت  ار  نآ  لمع  رد  مھ  ام  تسا ؛ یھلا  یهدـعو  هک  تحارـص  نیا  اب  تسا ،

فراعم مالسا و  اب  یهبناجهمھ  یرگهزیتس  یایند  رد  اھتردقربا ، طلـست  یایند  رد  یدام ، یایند  رد  تسا . یخیرات  عطاقم  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  تفرگ ، دھاوخ  رارق  ثحب 

هدننک فرحنم  یاھتردق  نآ  لماوع  ریثات  ایند  یاجهمھ  زا  شیب  هک  یاهطقن  رد  تسرد  مھ  نآ  مالـسا ، یهیاپرب  دـیایب  دوجوهب  یماظن  کی  یمالـسا ، یاھـشزرا  یمالـسا و 

مھ لزلزت  راـچد  مکمادـقا ؛ تبثی  و  تـسا . مکرـصنی » اورـصنت هللا  نا   » ناـمھ نـیا  مـیدرک . تداـع  امـش  نـم و  تـسا ؛ یبـیجع  زیچ  نـیا ] . ] دنتـشاد روـضح  دنتـشاد و  ذوـفن 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 40 
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زا یکی  نیا  دشن . فرـصنم  ناریا  تلم  یدرمناوجان ، همھ  نیا  رازآ ، همھ  نیا  هئطوت ، همھ  نیا  راشف ، همھ  نیا  دشن ؛ لزلزت  راچد  ناریا  تلم  میدشن . هکنیا  امک  دـیوشیمن ،

. تسا یھلا  یاھتنس 

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 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، تسا ناسآ  فرح  ماقم  رد  میاهتفگ ، ررکم  منکیم و  ضرع  امـش  هب  زورما  نم  هک  ییاھفرح  نیا  هتبلا  میـسرب . اجنیا  هب  دـیاب  دوشب ؛ عطق  تفن  هب  روشک  یهجدوب  اکتا  دـیاب 

. داد ماجنا  ناوتیم  ار  تخـس  راک  نیا  مدقتعم  اما  تسا  یتخـس  راک  ارجا  منادیم  هدنب  تسا ؛ هدوب  ارجا  رد  اھلاس  متـسد  نم  دوخ  تسا . یلکـشم  یاھراک  لمع  ماقم  رد 

اب روشک ، یلخاد  یاھهیامرـس  هب  دامتعا  اب  اھناوج ، نیا  هب  دامتعا  اب  مدرم ، نیا  هب  دامتعا  اب  تمھ ، اـب  ار  تخـس  راـک  نیمھ  اـما  تسا ؛ ندز  فرح  زا  رتتخـس  ندرک  ارجا 

. داد ماجنا  دوشیم  تسا ، هداد  ترصن  یهدعو  هک  لاعتم  یادخ  هب  دامتعا 

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

دای زا  ار  لصا  نیا  دیاب  ام  یگنھرف  لئاسم  رد  هچ  میریگیم ، یداصتقا  لئاسم  رد  هک  ییاھمیمـصت  هچ  مینکیم ، هک  ییاھـشالت  یهمھ  رد  میراد ، ام  هک  ییاھراک  یهمھ  رد 

نالف رد  الثم  هکنیا  رطاخهب  میھاکب  مالـسا  نامرآ  زا  هک  دـشابن  روجنیا  میـشاب . لماک  مالـسا  لابند  دـیاب  تسا ؛ هلماکب  مالـسا  هب  ندیـشخب  ققحت  ام  یهفیظو  هک  میربن 

کمک مھ  لاعتم  یادـخ  دـش ، روجنیا  رگا  مینک .] ققحم  ار  لماک  مالـسا   ] میناوتب هللااشنا  هک  تسا  نیا  هب  هتـسباو  ام  تفرـشیپ  اـم ، تیقفوم  هن ، میوشب ؛ قفوم  هیـضق 

زا رتحضاو  نیا و  زا  رتحیرص  رگید  مکرـصنی ؛ اورـصنت هللا  نا  مینک . ترـصن  ار  ادخ  نید  ام  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  یدیدرت  چیھ  نودب  انیقی و  اعطق و  یھلا  ترـصن  و  درک ، دھاوخ 

یاھزیچ رگید  اھنیا  ( ٢ ( ؛ هرصنی نم  نرـصنیل هللا  و  ( ١ ( ؛ مکمادقا تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  دینک ؛ ترـصن  ار  ادخ  نید  ینعی  اورـصنت هللا » نا  « ؛ درادـن دوجو  یفرح  نیا ،

ققحت لباق  ریغ  ار  ادـخ  یهدـعو  ناسنا  اـعقاو  هکنیا  ( ٣ ( ؛ وسلا نظ  اـب  نینآـظلا  دوب ؛ هجوـتیب  یھلا  یاھهدـعو  نیا  هب  دـیابن  تسا ؛ یھلا  یاھهدـعو  هک  تسا  یدـکوم 

. تسا هتسناد  دوخ  بضغ  دروم  دننکیم  تکرح  روجنیا  هک  ار  یناسک  نآ  انحتفانا ، یهکرابم  یهروس  رد  لاعتم  یادخ  هک  تسا  لاعتم  یادخ  هب  نظوس  نیرتدب  دنادب ،

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

هدـنز هدـنب  رگا  الاح  هک  یگنھرف -  لئاسم  رد  هچ  میریگیم ، یداصتقا  لئاسم  رد  هک  ییاھمیمـصت  هچ  مینکیم ، هک  ییاھـشالت  یهمھ  رد  میراد ، ام  هک  ییاھراک  یهمھ  رد 

مالـسا هب  ندیـشخب  ققحت  ام  یهفیظو  هک  میربن  دای  زا  ار  لصا  نیا  دـیاب  اـم  درک -  مھاوخ  ضرع  هللااـشنا  هک  نتفگ  یارب  تسھ  یبلاـطم  میدیـسر ، لاـس  لوا  هب  مدوب و 

ام تفرشیپ  ام ، تیقفوم  هن ، میوشب ؛ قفوم  هیضق  نالف  رد  الثم  هکنیا  رطاخهب  میھاکب  مالـسا  نامرآ  زا  هک  دشابن  روجنیا  میـشاب . لماک  مالـسا  لابند  دیاب  تسا ؛ هلماکب 

چیھ نودب  انیقی و  اعطق و  یھلا  ترـصن  و  درک ، دھاوخ  کمک  مھ  لاعتم  یادخ  دـش ، روجنیا  رگا  مینک .] ققحم  ار  لماک  مالـسا   ] میناوتب هللااشنا  هک  تسا  نیا  هب  هتـسباو 

ینعی اورصنت هللا » نا  « ؛ درادن دوجو  یفرح  نیا ، زا  رتحضاو  نیا و  زا  رتحیرـص  رگید  ( ٢٠ ( ؛ مکرصنی اورصنت هللا  نا  مینک . ترـصن  ار  ادخ  نید  ام  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  یدیدرت 

دیابن تسا ؛ یھلا  یاھهدعو  هک  تسا  یدـکوم  یاھزیچ  رگید  اھنیا  ( ٢٢ ( ؛ هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  ( ٢١ ( ؛ مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورـصنت هللا  نا  دینک ؛ ترـصن  ار  ادخ  نید 

هک تسا  لاعتم  یادخ  هب  نظوس  نیرتدب  دـنادب ، ققحت  لباق  ریغ  ار  ادـخ  یهدـعو  ناسنا  اعقاو  هکنیا  ( ٢٣ ( ؛ وسلا نظ  اب  نینآـظلا  دوب ؛ هجوتیب  یھلا  یاھهدـعو  نیا  هب 

. تسا هتسناد  دوخ  بضغ  دروم  دننکیم  تکرح  روجنیا  هک  ار  یناسک  نآ  انحتفانا ، یهکرابم  یهروس  رد  لاعتم  یادخ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 41 
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یتح تسا ، رتالاب  رترب و  لامعا  یهمھ  زا  تسا ، تداعس  زوف و  یهلیـسو  تسا ، ( ٣ «) یقت لک  نابرق  ، » تسا نموم  رھ  جارعم  هک  تسا  هتفھن  زاـمن  تقیقح  رد  هک  یزمر 

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

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

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

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

دامتعا یمومع  تکرح  نیا  هب  مراد ؛ دامتعا  تلم  نیا  کت  کت  هب  مھ  هدـنب  دـندرک ، دامتعا  فیعـض  ریقح  نیا  هب  مدرم  تسا ؛ لباقتم  دامتعا  یانبم  رب  مدرم  اب  ناـمفرح  اـم 

ار سدق  زور  تالکـشم ؛ نآ  رد  امرـس ، نآ  رد  دینک ، هاگن  ار  نمھب  مودوتسیب  دنکیم . راک  دراد  هک  تسا  ادـخ  تسد  مراد  داقتعا  ١ ؛) « ) هعامجلا عم  دی هللا   » مدـقتعم مراد ؛

ار ادـخ  تسا ؛ ادـخ  تسد  نیا  اـھنابایخ ؟ نـیا  رد  ندـمآ  زا  دـیآیم  ناـشریگ  هـچ  اـھنابایخ ؟ نـیا  رد  دروآیم  ار  مدرم  یـسک  هـچ  هزور ؛ ناـھد  نآ  اـب  اـمرگ  نآ  رد  دـینک ، هاـگن 

. مھاب مینزیم  فرح  مینکیم ؛ دامتعا  یمدرم  تریصب  قدص و  نیا  هب  یمدرم ، ساسحا  نیا  هب  یمدرم ، تکرح  نیا  هب  مینکیم  دامتعا  مینیبیم ،

میرک  / ٠٣/٠٢/١٣٩۴ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  هرود  نیمود  ىس و  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  یولج  فالتخا ؛ داجیا  زا  تسا  ترابع  دننکیم ، لابند  تدش  اب  مھ  زورما  دندرک ، لابند  ار  نآ  هشیمھ  یمالـسا  تما  نورد  رد  مالـسا  نانمـشد  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

مالـسا و نانمـشد  یوگدنلب  ام  یهرجنح  میـشاب  بقارم  دنادن . هچ  دنادب ، شدوخ  هچ  تسا ؛ نمـشد  یوگدنلب  دـنزب ، فرح  فالتخا  تھج  رد  هک  یاهرجنح  رھ  تفرگ . دـیاب 

یاھبصعت اھتیلم و  اھتیموق و  فالتخا  نوگانوگ ، یاھروشک  فالتخا  مجع ، برع و  فالتخا  ینس ، هعیـش و  فالتخا  یبھذم ، فالتخا  دھدن . رـس  فالتخا  دایرف  دوشن ؛ نآرق 

. داتسیا اھنیا  لباقم  دیاب  دننکیم . لعتشم  ناملسم  عماوج  نیب  رد  دنراد  هک  تسا  ییاھزیچ  یتسیلانویسان ،

؛ میریگب میمـصت  ام ؛ یهدارا  مزع و  زا  تسا  ترابع  یلـصا  لماع  تسا . زاب  هار  دراد ، دوجو  لمع  هار  نکل  تسا ؛ راوشد  شندرک  لمع  تسا ، ناـسآ  اـھفرح  نیا  نتفگ  هتبلا 

هک دنتسھ  ییاھروشک  یمالسا ، یاھروشک  رد  زورما  میسانشب . ار  تسود  میـسانشب ، ار  نمـشد  میـشاب ، هتـشاد  تریـصب  الوا  تسا . یلـصا  لماع  ود  مزع  تریـصب و 

، بخ دننکیم ؛ لایخ  نمـشد  ار  تسود  دننکیم ، لایخ  تسود  ار  نمـشد  دنھدب . صیخـشت  نمـشد  زا  ار  تسود  دـنناوتیمن  دناهرـصاب ؛ یاطخ  راچد  اھروشک  نآ  نالوئـسم 

انا و هریصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذھ  لق  تسا . مزال  تریصب  دوشیم ؛ هبرـض  راچد  یـشنیب ، نینچ  اب  یھاگن ، نینچ  اب  یروشک ، نینچکی  دروخیم . هبرـض  ناسنا 

؛ دـش دـھاوخ  هدومیپ  ناسآ  هار ، دـھدب ، ناشن  دـھدب و  جرخهب  مھ  هدارا  مزع و  تقونآ  دسانـشب ، تسرد  ار  هار  ناـسنا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تریـصب  رگا  ( ١ .) ینعبتا نم 

؛ نیمھ ینعی  ادخ  ترصن  ( ٢ (؛ مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  تفگ ؟ دوشیم  هچ  رتحیرص ، نیا  زا  رتحضاو و  نیا  زا  مکرصنی ؛ اورصنت هللا  نا  نیمھ ؛ ینعی  یھلا  ترصن 

. دنکیم نیمات  ام  یارب  ار  نیا  نآرق  ندادن . نت  نمشد  لیمحت  هب  نمشد ، قیمحت  هب  نمشد ، یهئطوت  هب  نتفر ، نآ  لابند  ندرک ، ادیپ  نتخانش و  ار  ادخ  هار 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یهتسیاش هاگیاج  هب  تلم  نیا  روشک و  نیا  دنراذگن  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  نانمشد  فدھ  دندرک ، هراشا  ناشدوخ  یاھینارنخس  رد  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روطنیمھ 

فدھ هک  تسا  نیا  ماهدیقع  مھ  هدنب  هلب ، تسا . نیا  رطاخهب  اھمیرحت  هدش ؛ زاغآ  روشک  رد  تکرح  نیا  هک  دناهدرک  ساسحا  نوچ ] [ ؛ دـسرب یندـمت ، هاگیاج  نآ  شدوخ ،

ناوخهضور هک  رغصایلع  یهضور  یارب  ینالف  ارچ  دنتفگ  تسین . مھ  مسیرورت  یهلئسم  تسین ، مھ  رشب  قوقح  یهلئـسم  تسین ، طقف  یاهتـسھ  یهلئـسم  اھمیرحت 

دـض ناشدوخ  اھنیا  دنرورپتسیرورت ، ناشدوخ  اھنیا  دنکیم ؟ هیرگ  رغـصایلع  یهضور  یارب  نیا  هدـیرب ؛ رـس  رغـصایلع  دـص  شدوخ  ادـخ  هدـنب  نآ  تفگ  درکن ؟ هیرگ  دـناوخ ،

اھفرح نیا  زا  رتارف  رتالاب و  رایسب  یهبساحم  کی  هلئسم  تسین ؛ نیا  هلئسم  دنروایب ؟ راشف  یروشک  کی  هب  رشب  قوقح  یارب  هک  دنتسھ  نیا  لابند  اھنیا  دنرشب ؛ قوقح 

؛ مالظنا ملظ و  ماظن  رابکتـسا و  ماظن  یدابم  لباقم  یهطقن  تسرد  یایدابم  یعبانم و  رب  ینتبم  تسا  هدـمآ  دوجوهب  یتیوھ  کی  یتکرح ، کی  یتلم ، کـی  ینعی  تسا ؛

هتبلا مھ  اھمیرحت  مینک . شـالت  دـیاب  مینکب ، تکرح  تسیاـب  میتسھ . یھاـگیاج  نینچکـی  رد  اـم  میتسھ ؛ یتیعقوم  نینچکـی  رد  اـم  دـسرب ؛ ییاـج  هب  نیا  دـنھاوخیمن 

یاھترازو مولع و  ترازو  و  دـیراد ؛ شقن  هنیمز  نیا  رد  دـیتاسا  امـش  و  مینک . هدافتـسا  نامیاھتیفرظ  زا  دـیاب ] [ ؛ دوشن تفرـشیپ  عنام  دـناوتیم  اما  دـنکیم  داـجیا  ییاـھتمحز 

ار هفیرش  یهیآ  نیا  دیھاوخب . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  زا  هللااشنا  دینک و  لابند  دینادب و  ردق  ار  اھشقن  نیا  دنراد ؛ یمھم  یساسا و  یاھشقن  شناد ، یهلئـسم  هب  طوبرم 

. تسا یھلا  فلختیب  یهدعو  نیا  ( ٧ -) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا   - دندناوخ ناتسود  هک  مھ 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

تکرح نیا  هک  دناهدرک  ساسحا  نوچ ] [ ؛ دسرب یندمت ، هاگیاج  نآ  شدوخ ، یهتـسیاش  هاگیاج  هب  تلم  نیا  روشک و  نیا  دنراذگن  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  نانمـشد  فدھ 

مھ رـشب  قوقح  یهلئـسم  تسین ، طقف  یاهتـسھ  یهلئـسم  اھمیرحت  فدـھ  هک  تسا  نیا  ماهدـیقع  مھ  هدـنب  هلب ، تسا . نیا  رطاـخهب  اـھمیرحت  هدـش ؛ زاـغآ  روشک  رد 

؛ هدیرب رس  رغصایلع  دص  شدوخ  ادخ  هدنب  نآ  تفگ  درکن ؟ هیرگ  دناوخ ، ناوخهضور  هک  رغصایلع  یهضور  یارب  ینالف  ارچ  دنتفگ  تسین . مھ  مسیرورت  یهلئـسم  تسین ،

کی هب  رـشب  قوـقح  یارب  هک  دنتـسھ  نیا  لاـبند  اـھنیا  دنرـشب ؛ قوـقح  دـض  ناـشدوخ  اـھنیا  دـنرورپتسیرورت ، ناـشدوخ  اـھنیا  دـنکیم ؟ هیرگ  رغـصایلع  یهضور  یارب  نیا 

هدـمآ دوجوهب  یتیوھ  کی  یتکرح ، کی  یتلم ، کی  ینعی  تسا ؛ اھفرح  نیا  زا  رتارف  رتالاب و  رایـسب  یهبـساحم  کی  هلئـسم  تسین ؛ نیا  هلئـسم  دـنروایب ؟ راـشف  یروشک 

یتیعقوم نینچکی  رد  اـم  دـسرب ؛ ییاـج  هب  نیا  دـنھاوخیمن  مـالظنا ؛ ملظ و  ماـظن  رابکتـسا و  ماـظن  یداـبم  لـباقم  یهطقن  تسرد  یایداـبم  یعباـنم و  رب  ینتبم  تسا 

[ دیاب [ ؛ دوشن تفرشیپ  عنام  دناوتیم  اما  دنکیم  داجیا  ییاھتمحز  هتبلا  مھ  اھمیرحت  مینک . شالت  دیاب  مینکب ، تکرح  تسیاب  میتسھ . یھاگیاج  نینچکی  رد  ام  میتسھ ؛

نیا دنراد ؛ یمھم  یـساسا و  یاھـشقن  شناد ، یهلئـسم  هب  طوبرم  یاھترازو  مولع و  ترازو  و  دیراد ؛ شقن  هنیمز  نیا  رد  دیتاسا  امـش  و  مینک . هدافتـسا  نامیاھتیفرظ  زا 

- مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورـصنت هللا  نا   - دندناوخ ناتـسود  هک  مھ  ار  هفیرـش  یهیآ  نیا  دیھاوخب . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  زا  هللااشنا  دینک و  لابند  دینادب و  ردق  ار  اھـشقن 

. تسا یھلا  فلختیب  یهدعو  نیا  ( ١)

یمالسا  / ٢۶/٠۵/١٣٩۴ یاھنویزیولت  ویدار و  یهیداحتا  مالسلامھیلع و  تیب  لھا  یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رابکتـسا یاھهلابند  رابکتـسا و  ناھارمھ  رابکتـسا و  یتینما ، یـسایس و  یماظن و  یلام و  ظاحل  زا  هک  یناوارف  شالت  دـنکیم و  رابکتـسا  هک  ییاـھیناوخزجر  مغریلع 

دھاوخ رتشیب  مالسا  تردق  دش ، دھاوخ  رتشیب  مالسا  تزع  هللااشنا  زورهبزور  تسا ؛ مالسا  هب  قلعتم  اعطق  هدنیآ  مالسا ، یایند  لک  رد  هقطنم و  نیا  رد  دنھدیم ، ماجنا 

، مینادب دـیاب  ار  اھنآ  ردـق  دـندایز ، هللادـمحب  مالـسا ، یایند  یهمھ  رد  دـھاجم  ناناوج  دـھاجم ، نانز  نادرم و  دـھاجم ، یاھناسنا  دوشب و  تدـھاجم  تسا  مزال  هتبلا  دـش .

تبثی مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  درک . دـھاوخ  کـمک  لاـعتم  یادـخ  اـنیقی  میھدـب و  رارق  تھج  نـیا  رد  دـیاب  ار  ناـمیاھتیلاعف  ار ، ناـمتاملک  ار ، ناـمیاھتکرح  ار ، ناـمیاھراعش 

(١ .) مکمادقا

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 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 42 
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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 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لکوت لاعتم  یادخ  هب  هک  تسا  نیا  شطرـش  دش . دھاوخ  زوریپ  شنانمـشد  یهمھ  رب  یـساسا  نوناق  نیا  اب  قطنم ، نیا  اب  مدرم ، نیا  اب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  دینادب 

لاعتم یادخ  مینکب ، تیاعر  روجنیا  رگا  مینکن . فیعـضت  ار  رگیدـمھ  مینکن ، داجیا  یگتـسدود  روشک  رد  مینک ، مکحتـسم  ار  نامیگناگی  یردارب و  تسد  رگیدـمھ  اب  مینک ،

. درک دھاوخ  ترصن  ار  وا  لاعتم  یادخ  دنک ، ترصن  ار  مالسا  هک  یسک  رھ  درک . دھاوخ  تیاعر  مھ 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار ادخ  مینک ؛ نیمات  ار  اورـصنت هللا  نا  هک  دشاب  نیا  دـیاب  ام  تمھ  ( ۴ «.) مکرصنی اورـصنت هللا  نا   » هک دینکن  دیدرت  چیھ  نیا  رد  تسا ؛ امـش  نابیتشپ  لاعتم  یادخ  هک  دینادب 

، دینک لابند  ار  تکرح  نیا  تسا . ریذپانفلخت  یھلا  یهدعو  دراد ؛ دوجو  امتح  مکرـصنی  شلابند  اورـصنت هللا ، نا  اب  دنک  قیبطت  ام  تکرح  ام ، لمع  ام ، تین  رگا  مینک . ترـصن 

رد مھ  دروخ ، دـنھاوخ  تسکـش  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  مھ  نیملـسم ، مالـسا و  نانمـشد  تسا . امـش  لام  هدـنیآ  دـینک ؛ لابند  ار  اھتیدـج  نیا  دـینک ؛ لابند  ار  راـک  نیا 

راک اـم  هکنیا  طرـش  هب  یگنھرف ؛ یاـھهنیمز  رد  یداـصتقا و  یاـھهنیمز  رد  یھلا  قیفوت  هب  مھ  دروخ ، دـنھاوخ  تسکـش  یماـظن  یتینما و  یهنیمز  رد  مھ  رگید ؛ قطاـنم 

یدیدرت چیھ  نیا  رد  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  نمشد  اعطق  میشاب ، راک  یاپ  میشاب ، هتشاد  روضح  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یتسردب و  ام  رگا  میشاب ، باکرهباپ  ام  رگا  مینک .

. درادن دوجو 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار ادخ  مینک ؛ نیمات  ار  اورـصنت هللا  نا  هک  دشاب  نیا  دـیاب  ام  تمھ  ( ١ «.) مکرصنی اورـصنت هللا  نا   » هک دینکن  دیدرت  چیھ  نیا  رد  تسا ؛ امـش  نابیتشپ  لاعتم  یادخ  هک  دینادب 

، دینک لابند  ار  تکرح  نیا  تسا . ریذپانفلخت  یھلا  یهدعو  دراد ؛ دوجو  امتح  مکرـصنی  شلابند  اورـصنت هللا ، نا  اب  دنک  قیبطت  ام  تکرح  ام ، لمع  ام ، تین  رگا  مینک . ترـصن 

رد مھ  دروخ ، دـنھاوخ  تسکـش  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  مھ  نیملـسم ، مالـسا و  نانمـشد  تسا . امـش  لام  هدـنیآ  دـینک ؛ لابند  ار  اھتیدـج  نیا  دـینک ؛ لابند  ار  راـک  نیا 

راک اـم  هکنیا  طرـش  هب  یگنھرف ؛ یاـھهنیمز  رد  یداـصتقا و  یاـھهنیمز  رد  یھلا  قیفوت  هب  مھ  دروخ ، دـنھاوخ  تسکـش  یماـظن  یتینما و  یهنیمز  رد  مھ  رگید ؛ قطاـنم 

یدیدرت چیھ  نیا  رد  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  نمشد  اعطق  میشاب ، راک  یاپ  میشاب ، هتشاد  روضح  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یتسردب و  ام  رگا  میشاب ، باکرهباپ  ام  رگا  مینک .

. درادن دوجو 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

لـصا رد  تبثم و  طاقن  حیـضوت  رد  هک  ریخا  یهدـننکهرکاذم  تئیھ  هلمج  زا  اھهرود  یهمھ  رد  شلاـچرپ ، دـنیارف  نیا  ناراکردـناتسد  یهمھ  زا  منادـیم  مزـال  زیچ  رھ  زا  شیپ 

زا اصوصخم  دـندش و  روآدای  ام  یهمھ  هب  ار  نآ  فعـض  طاـقن  نیـسحت ، لـباق  ینیبزیر  اـب  هک  ینادـقتنم  زا  زین  و  دـندرب ، راـک  هب  ار  دوخ  نکمم  یعـس  یهمھ  طاـقن  نآ  تیبثت 

و دـنداد ، شـشوپ  ار  الخ  طاقن  زا  یخرب  دوخ ، مھم  تاظحالم  جرد  اب  هک  یلم  تینما  یلاع  یاروش  ماقمیلاع  یاضعا  زا  زین  سلجم و  یهژیو  نویـسیمک  یاـضعا  سیئر و 

ناگدنـسیون یلم و  یهناسر  زا  زین  و  دـندرک ، هئارا  تلود  هب  ار  ارجا  تسرد  هار  هناطاتحم ، یحرط  بیوصت  اب  هک  یمالـسا  یاروش  سلجم  ناگدـنیامن  سیئر و  زا  ماـجنارس 

رپ یهعومجم  نیا  مراد . مالعا  ار  دوخ  ینادردـق  دـنداھن ، یمومع  راکفا  ربارب  رد  همانتقفاوم  نیا  زا  یلماک  ریوصت  عومجم  رد  اھرظنفالتخا ، یهمھ  اب  هک  روشک  تاـعوبطم 

هب تسا . یدنسرخ  یهیام  ریدقت و  روخ  رد  دشاب ، یمالسا  یروھمج  زومآتربع  یندنام و  دای  هب  لئاسم  یهلمج  زا  دوریم  نامگ  هک  یاهلئسم  رد  رکف  شالت و  راک و  مجح 

، دوـب دـھاوخ  قـح  ترـضح  تاذ  تیادـھ  تمحر و  ترـصن و  رب  لمتـشم  هنالوئـسم ، یاـھینیرفآ  شقن  نیا  یارب  یھلا  شاداـپ  هک  تـفگ  ناوـتیم  ناـنیمطا  اـب  لـیلد  نـیمھ 

. تسا ریذپانفلخت  وا ، نید  ترصن  ربارب  رد  یھلا  ترصن  یهدعو  اریز  هللااشنا ؛

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دوجوهب ماـظن  مدرم و  نیب  کاـنرطخ  یبـطقود  کـی  هک  تسا  هدوـب  نیا  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  تسا - اـکیرمآ  مھ  شـسار  رد  هک   - نمـشد یهھبج  یمئاد  یاھفدـھ  زا  یکی 

؛ دنروایب دوجوهب  ار  فاکش  نیا  دناهتـساوخ  اھنآ  مدرم . اب  ماظن  لماک  یگتخیمآ  ینعی  تسا ؛ هدش  انب  نآ  ساسا  رب  یمالـسا  یروھمج  هک  یزیچ  نآ  سکع  تسرد  دروایب ؛

نیا تسا و  مدرم  اب  ماظن  مکحتـسم  طابترا  یهدـنھدناشن  ینعی  دـنکیم ؛ سویاـم  هصرع  نیا  رد  ار  نمـشد  هک  تسا  یدراوم  یهلمج  زا  تاـباختنا  دـناهدشن . قفوم  هتبلا 

. تسا اورصنت هللا » نا   » قادصم تاباختنا  رابتعا ، نیا  هب  دربیم . نیب  زا  یلکب  ار  نمشد  یهقالع  دروم  یبطقود 

ترصن تسا ؟ یروجهچ  تسیچ ؟ ادخ  ندرک  ترـصن  درک . دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  مھ  لاعتم  یادخ  دیدرک ، ترـصن  ار  ادخ  امـش  رگا  ( ۴ (؛ مکرصنی اورـصنت هللا  نا  دیوگیم : نآرق 

یلکش رھ  هب  ار  یمالسا  یروھمج  هک  یسکرھ  تسا ؛ شقادصم  نیرتگرزب  یمالسا  یروھمج  نیمز . یور  رد  یھلا  یعیرـشت  یهدارا  ققحت  رد  یعـس  ینعی  ادخ  ندرک 

لوا زا  نیمھ  رگم  یروجنیا ؟ هدشن  رگم  دنکیم . ترصن  ار  امش  مھ  ادخ  مکرصنی ؛ تسیچ ؟ شباوج  تقونآ  تسا . هدرک  ترصن  ار  ادخ  تسا ؛ اورـصنت هللا » نا  ، » دنک ترـصن 

ار هاگن  نیا  رظن  رکف و  لھا  هتبلا  دـننکب ؛ همھ  یقیقد  هاگن  کـی  اـعقاو  دـندوب ؟ هجاوم  اـم  اـب  یناـسک  هچ  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  هدـشن ؟ ناـحتما  رگم  هدادـن ؟ باوج  بـالقنا 

، دوشب دراو  یروشک  کی  رد  یتقو  بالقنا  دـننکب . یراک  دنتـسناوتن  دـندوب و  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یورهبور  اـیند  کـی  یهجرد  یداـم  یاھتردـق  بـالقنا ، لوا  زا  دـننکیم .

دندرک یعـس  دـننک ؛ هیزجت  ار  روشک  دـندرک  یعـس  لوا ، یناماسبان  یاھزور  نآ  رد  اھنیا  دروآیم . دوجوهب  یناماسبان  یگتفـشآ و  رادـقم  کی  هک  تسا  نیا  بالقنا  تعیبط 

امـش هک  ییاـھمیرحت  نیا  دـندرک ؛ میرحت  لوا  یاـھزور  ناـمھ  زا  دـندرک ؛ لـیمحت  تکلمم  نیا  رب  گـنج  لاـس  تـشھ  دـنتخادنا و  هار  ار  یلیمحت  گـنج  دـشن ؛ دـننک ، اـتدوک 

دیدھت همھنیا  لباقم  رد  دناوتیم  روشک  مادک  دنک ؟ یگداتـسیا  دـناوتیم  روشک  مادـک  بخ ، دـندرک . دـیدشت  مھ  زورهبزور  هتبلا  تسا و  یلوا  یاھمیرحت  یهلابند  دـینیبیم ،

لوا یاھزور  اب  یمالـسا  یروھمج  تردق  زورما  درک . تیوقت  ار  دوخ  تشاد ، هگن  ار  دوخ  طقف  هن  درک ؛ تمواقم  یمالـسا  ناریا  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اما  دـنک ؟ تمواقم 

یناھج یاھتردق  دادع  رد  تسا ؛ یناھج  تردق  کی  امـش  روشک  یلئاسم  کی  رد  یناھج ؛ تردق  کی  یدراوم  کی  رد  یاهقطنم ، تردق  کی  ناونعهب  تسین ؛ هسیاقم  لباق 

ترـصن ینعی  یزیچ . نینچ  کی  هب  هدش  لیدـبت  تسا ؛ یروجنیا  زورما  تسا ؛ رترثوم  ایند  کی  یهجرد  یاھتردـق  یار  رظن و  زا  ملاع  لئاسم  زا  یخرب  رد  شیار  رظن و  تسا ؛

. داد دیاب  همادا  ار  اورـصنت هللا » نا   » نیا دشیمن . درکیمن  یرای  ادخ  رگا  ار ؛ امـش  درک  یرای  ادخ  دروآ ، ار  مکرـصنی »  » شلابند دیدرک ، امـش  هک  یا  اورـصنت هللا» نا  ، » دـمآ یھلا 

. تسا اھزیچ  نیمھ  زا  یکی  تاباختنا ، رد  مدرم  روضح 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 43 
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دوجوهب ماـظن  مدرم و  نیب  کاـنرطخ  یبـطقود  کـی  هک  تسا  هدوـب  نیا  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  تسا - اـکیرمآ  مھ  شـسار  رد  هک   - نمـشد یهھبج  یمئاد  یاھفدـھ  زا  یکی 

؛ دنروایب دوجوهب  ار  فاکش  نیا  دناهتـساوخ  اھنآ  مدرم . اب  ماظن  لماک  یگتخیمآ  ینعی  تسا ؛ هدش  انب  نآ  ساسا  رب  یمالـسا  یروھمج  هک  یزیچ  نآ  سکع  تسرد  دروایب ؛

نیا تسا و  مدرم  اب  ماظن  مکحتـسم  طابترا  یهدـنھدناشن  ینعی  دـنکیم ؛ سویاـم  هصرع  نیا  رد  ار  نمـشد  هک  تسا  یدراوم  یهلمج  زا  تاـباختنا  دـناهدشن . قفوم  هتبلا 

. تسا اورصنت هللا » نا   » قادصم تاباختنا  رابتعا ، نیا  هب  دربیم . نیب  زا  یلکب  ار  نمشد  یهقالع  دروم  یبطقود 

ترصن تسا ؟ یروجهچ  تسیچ ؟ ادخ  ندرک  ترـصن  درک . دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  مھ  لاعتم  یادخ  دیدرک ، ترـصن  ار  ادخ  امـش  رگا  ( ۴ (؛ مکرصنی اورـصنت هللا  نا  دیوگیم : نآرق 

یلکش رھ  هب  ار  یمالسا  یروھمج  هک  یسکرھ  تسا ؛ شقادصم  نیرتگرزب  یمالسا  یروھمج  نیمز . یور  رد  یھلا  یعیرـشت  یهدارا  ققحت  رد  یعـس  ینعی  ادخ  ندرک 

لوا زا  نیمھ  رگم  یروجنیا ؟ هدشن  رگم  دنکیم . ترصن  ار  امش  مھ  ادخ  مکرصنی ؛ تسیچ ؟ شباوج  تقونآ  تسا . هدرک  ترصن  ار  ادخ  تسا ؛ اورـصنت هللا » نا  ، » دنک ترـصن 

ار هاگن  نیا  رظن  رکف و  لھا  هتبلا  دـننکب ؛ همھ  یقیقد  هاگن  کـی  اـعقاو  دـندوب ؟ هجاوم  اـم  اـب  یناـسک  هچ  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  هدـشن ؟ ناـحتما  رگم  هدادـن ؟ باوج  بـالقنا 

، دوشب دراو  یروشک  کی  رد  یتقو  بالقنا  دـننکب . یراک  دنتـسناوتن  دـندوب و  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یورهبور  اـیند  کـی  یهجرد  یداـم  یاھتردـق  بـالقنا ، لوا  زا  دـننکیم .

دندرک یعـس  دـننک ؛ هیزجت  ار  روشک  دـندرک  یعـس  لوا ، یناماسبان  یاھزور  نآ  رد  اھنیا  دروآیم . دوجوهب  یناماسبان  یگتفـشآ و  رادـقم  کی  هک  تسا  نیا  بالقنا  تعیبط 

امـش هک  ییاـھمیرحت  نیا  دـندرک ؛ میرحت  لوا  یاـھزور  ناـمھ  زا  دـندرک ؛ لـیمحت  تکلمم  نیا  رب  گـنج  لاـس  تـشھ  دـنتخادنا و  هار  ار  یلیمحت  گـنج  دـشن ؛ دـننک ، اـتدوک 

دیدھت همھنیا  لباقم  رد  دناوتیم  روشک  مادک  دنک ؟ یگداتـسیا  دـناوتیم  روشک  مادـک  بخ ، دـندرک . دـیدشت  مھ  زورهبزور  هتبلا  تسا و  یلوا  یاھمیرحت  یهلابند  دـینیبیم ،

لوا یاھزور  اب  یمالـسا  یروھمج  تردق  زورما  درک . تیوقت  ار  دوخ  تشاد ، هگن  ار  دوخ  طقف  هن  درک ؛ تمواقم  یمالـسا  ناریا  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اما  دـنک ؟ تمواقم 

یاھتردق ( ۵) دادـع رد  تسا ؛ یناھج  تردـق  کی  امـش  روشک  یلئاسم  کی  رد  یناھج ؛ تردـق  کی  یدراوم  کـی  رد  یاهقطنم ، تردـق  کـی  ناونعهب  تسین ؛ هسیاـقم  لـباق 

ینعی یزیچ . نینچ  کی  هب  هدش  لیدبت  تسا ؛ یروجنیا  زورما  تسا ؛ رترثوم  ایند  کی  یهجرد  یاھتردق  یار  رظن و  زا  ملاع  لئاسم  زا  یخرب  رد  شیار  رظن و  تسا ؛ یناھج 

دیاب همادا  ار  اورصنت هللا » نا   » نیا دشیمن . درکیمن  یرای  ادخ  رگا  ار ؛ امش  درک  یرای  ادخ  دروآ ، ار  مکرصنی »  » شلابند دیدرک ، امـش  هک  یا  اورـصنت هللا» نا  ، » دمآ یھلا  ترـصن 

. تسا اھزیچ  نیمھ  زا  یکی  تاباختنا ، رد  مدرم  روضح  داد .

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زیزع مدرم  زا  هراومھ  هچنآ  اب  مینکیم  هرطاخ  دیدجت  کیدزن  زا  تسا و  بولطم  نیریـش و  زور  کی  ریقح - نیا  یارب  ینعی   - ام یارب  لاس  رھ  رد  نمھب  مھنوتسیب  زور  اتقیقح 

هاگآ هک  تسا  نیا  مدرم  زا  هعومجم  کی  گرزب  نسح  یرادیب . طاشن و  نامیا و  هزیگنا و  روش و  نامھ  ینعی  میھاگآ ؛ میاهدرک و  ساسحا  میاهدـید و  زیربت  مدرم  ناجیابرذآ و 

زیزع مدرم  امش  رد  همھ  اھنیا  هک  دنورب ، شیپ  دننکن و  همھاو  هار  تارطخ  زا  دنسانشب ، ار  هار  دنشاب ، راکتبا  یاراد  دوخ  تیلاعف  رد  دنشاب ، مدقتباث  دنشاب ، رادیب  دنـشاب ،

یاھنایب اھراتفگ و  نیا  ساسحا و  روش و  نیا  منیبیم  یتقو  هدـنب  اتقیقح  مینکیم . رکـش  ار  ادـخ  تسا ؛ هدـش  هبرجت  اررکم  هدـش و  هدـید  تسھ و  زیربت  مدرم  ناـجیابرذآ و 

وھ دـیامرفیم : شربمغیپ  هب  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . یھلا  ترـصن  یهناشن  اھنیا  منکیم ؛ رکـش  ار  ادـخ  مرازگیم ، ساپـس  ار  ادـخ  ار ، روشرپ  قیمع و  نامیا  زا  یکاـح 

نیا نینموم  شقن  درک ؛ کمک  نانموم  تباث  یاھماگ  نانموم و  دنمورین  یاھتسد  هدارا و  مزع و  یهلیسوهب  دوخ و  ترصن  اب  ار  وت  دنوادخ  ( ١ (؛ نینموملاب هرصنب و  کدیا  یذلا 

. دنکیم نایب  نآرق  رد  ادخ  هک  تسا  یمیظع  شقن  نینچ  کی  هزیگنارپ  زیزع و  مدرم  امش  اھناوج ، امش  شقن  تسا .

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

همھاو هار  تارطخ  زا  دنسانشب ، ار  هار  دنشاب ، راکتبا  یاراد  دوخ  تیلاعف  رد  دنـشاب ، مدقتباث  دنـشاب ، رادیب  دنـشاب ، هاگآ  هک  تسا  نیا  مدرم  زا  هعومجم  کی  گرزب  نسح 

یتقو هدنب  اتقیقح  مینکیم . رکـش  ار  ادخ  تسا ؛ هدش  هبرجت  اررکم  هدـش و  هدـید  تسھ و  زیربت  مدرم  ناجیابرذآ و  زیزع  مدرم  امـش  رد  همھ  اھنیا  هک  دـنورب ، شیپ  دـننکن و 

. تسا یھلا  ترصن  یهناشن  اھنیا  منکیم ؛ رکـش  ار  ادخ  مرازگیم ، ساپـس  ار  ادخ  ار ، روشرپ  قیمع و  نامیا  زا  یکاح  یاھنایب  اھراتفگ و  نیا  ساسحا و  روش و  نیا  منیبیم 

نانموم و دنمورین  یاھتسد  هدارا و  مزع و  یهلیـسوهب  دوخ و  ترـصن  اب  ار  وت  دنوادخ  ( ٢ (؛ نینموملاب هرـصنب و  کدیا  یذلا  وھ  دیامرفیم : شربمغیپ  هب  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 

. دنکیم نایب  نآرق  رد  ادخ  هک  تسا  یمیظع  شقن  نینچ  کی  هزیگنارپ  زیزع و  مدرم  امش  اھناوج ، امش  شقن  تسا . نیا  نینموم  شقن  درک ؛ کمک  نانموم  تباث  یاھماگ 

دابآفجن  / ١٢/٠۵/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب باـختنا  رگا  ددرگیمرب ؛ امـش  دوخ  هب  امـش  بوخ  باـختنا  دـیاهدرک . باـختنا  ناـتدوخ  یارب  دـینک  باـختنا  هچرھ  ناـناوج ! نم ، زیزع  نادـنزرف  زیزع ، نارھاوخ  زیزع ، ناردارب 

ماجنا ار  یمادـقا  کی  دـیراد  هدارا  اب  رایتخا و  اب  تسا . نیا  راک  تیـصاخ  ددرگیمرب ؛ امـش  هب  شایدـب  دـیایبرد ، راک  زا  دـیایبرد و  بآ  زا  یدـب  باـختنا  هک  دـیھدب  ماـجنا  تلفغ 

ماجنا تسرد  ار  راک  هک  دوشیم  یـضار  امـش  زا  لاعتم  یادخ  الوا  دـیربیم : هدـیاف  ود  دـیداد ، ماجنا  تقد  اب  تسرد و  رگا  دـیھدب . ماجنا  تسرد  ار  راک  دـینک  یعـس  دـیھدیم ،

بآ زا  بوخ  هجیتن  یتقوکی  تسھ  مھ  نکمم  میھدب ، ماجنا  تقد  اب  هظحالم و  اب  ار  راک  هچنانچرگا  دوب . دھاوخ  تسرد  یهجیتن  دایز  لامتحا  هب  راک  یهجیتن  ایناث  دیاهداد ؛

هدرک انثا  رد  ناسنا  مھ  یھابتـشا  کی  ولو  دـنکیم ، لوبق  امـش  زا  لاعتم  یادـخ  دـیداد ، ماجنا  تریـصب  اب  تقد و  اـب  امـش  ار  راـک  یتقو  دراد ؛ دوجو  یلوا  رجا  نآ  اـما  دـیاینرد 

دیـسانشب و دـینکب ، دـیھاوخیم  هک  باختنا  دوشیم . مک  مھ  قح  اب  ندـش  فداصم  لامتحا  دوشیم ، یـضاران  مھ  لاعتم  یادـخ  هن ؛ دـیداد ، ماـجنا  تقدیب  رگا  اـما  دـشاب ؛

بوعرم هب  ناشتعاجـش و  هب  ناشهدارا ، مزع و  هب  بالقنا ، هار  رد  ناشیگداتـسیا  هب  بالقنا ، هب  ناشیرادافو  هب  ناشدـھعت ، هب  ناـشنید ، هب  دیـسانشب . دـینک ؛ باـختنا 

هک تسا ، مھم  ود  رھ  دنکیمن ، یقرف  ناگربخ ؛ سلجم  تاباختنا  رد  هچ  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تاباختنا  رد  هچ  دـیھدب ؛ یار  تقونآ ] ، ] دـیوشب عمجرطاخ  ناشندـشن 

هب اھنآ ، نید  هب  هک  یناسک  غارس  دیورب  هن ، مھدیمن ؛ یار  سپ  مسانشیمن  نم  دییوگن  دیـسانشیمن ، هک  مھ  ییاجنآ  ماهدرک . تبحـص  ود  رھ  تیمھا  یهرابرد  البق  نم 

مھ راک  تسا ، نشور  فیلکت  هفیظو و  تسا ، نشور  فدھ  تسا ، نشور  هار  نیاربانب ، تسا . جالع  هار  نیا  دینک ؛ لاوس  اھنآ  زا  دیراد ، نانیمطا  اھنآ  تریـصب  هب  اھنآ و  دھعت 

امش اعطق  لاعتم  یادخ  دیدز ، مدق  یھلا  ترصن  هار  رد  امـش  یتقو  ( ١ (؛ مکرـصنی اورـصنت هللا  نا  داد ، ماجنا  تسرد  ار  ییادخ  راک  ار و  گرزب  راک  ناسنا  یتقو  و  تسا . گرزب 

. دشاب هچرھ  تسا  روشک  عفن  هب  هللااشنا  هک  دوب  دھاوخ  یاهجیتن  تاباختنا  یهجیتن  تروص ، نآ  رد  درک . دھاوخ  ترصن  ار 

دابآفجن  / ١٢/٠۵/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اورـصنت هللا نا  داد ، ماجنا  تسرد  ار  ییادـخ  راک  ار و  گرزب  راـک  ناـسنا  یتقو  و  تسا . گرزب  مھ  راـک  تسا ، نشور  فیلکت  هفیظو و  تسا ، نشور  فدـھ  تسا ، نشور  هار 

هب هللااشنا  هک  دوب  دھاوخ  یاهجیتن  تاباختنا  یهجیتن  تروص ، نآ  رد  درک . دھاوخ  ترصن  ار  امش  اعطق  لاعتم  یادخ  دیدز ، مدق  یھلا  ترصن  هار  رد  امـش  یتقو  ( ۶ (؛ مکرصنی

یارب تسا - هدرک  شالت  امئاد  نمـشد  لاـس ، نیا ٣٧  رد  هک   - دـنکیم دراد  نمـشد  هک  یـشالت  یهمھ  اب  مراد  خـسار  داقتعا  نم  دـینادب  و  دـشاب . هچرھ  تسا  روشک  عفن 

نیا یارب  ناریا و  تلم  امـش  یارب  ار  ییاھن  یزوریپ  لاعتم  یادـخ  مھ  نیا  زا  دـعب  دـینادب  تسا ، هتفر  شیپ  ( ٧) وا فنا  مغرهب  امئاد  روشک  بـالقنا و  و  بـالقنا ، هب  ندز  هبرض 

نیا هب  تسناوت  دھاوخن  نمشد  یھلا  لضف  هب  درک و  دھاوخ  بولغم  ار  امش  نانمشد  لاعتم  یادخ  دیسر و  دیھاوخ  هجیتن  هب  امـش  هللااشنا  تسا و  هدومرف  ردقم  روشک 

. دنک دراو  یاهبرض  هنوگچیھ  یمالسا  ماظن  نیا  هب  بالقنا و 

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

دوشیمن درک ، اکتا  دوشیمن  ناگناگیب  هب  درک ، اکتا  دوشیمن  نارگید  هب  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  اـم  هک  تسا  نیا  هدـمع 

دـینکیم و هظحالم  مھ  الاح  ( ٣ .) درک دامتعا  دوشیمن  اھییاکیرمآ  هب  متفگ  رتشیب - ای  هبترم  جـنپ  راـھچ  دـیاش   - یاهتـسھ تارکاذـم  نیمھ  نارود  رد  ررکم  نم  درک . داـمتعا 

اھنیا هب  دوشیمن  اعقاو  ینعی  مدزیم ؛ تقونآ  هدنب  هک  تسا  یفرح  نآ  یاضما  الماک  دنھدیم ، ناشن  هک  یدرکلمع  دننکیم و  هک  یتاراھظا  دـننزیم ، هک  ییاھفرح  دـینیبیم ؛

« يھلا ترصن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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؛ دنراتفردب قالخادب و  ادادب و  روجنیمھ  هک  دنتـسھ  مھ  ینارگید  دنتـسین ، مھ ]  ] اھنآ طقف  دنتـسھ ]  ] ییادادب یقالخادب و  دامن  ناونعهب  اھییاکیرمآ  هتبلا ] . ] درک دامتعا 

نینموملاریما دنکیم . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هک  مینادب  میناوتیم و  مینادـب  مینک و  هیکت  نامدوخ  هب  مینک ، دامتعا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  درک . دامتعا  اھنآ  هب  دوشیمن  هرخالاب 

اعطق اـم  هب  ار  ترـصن  لاـعتم  یادـخ  مینکیم ، تکرح  میوشیم و  نادـیم  دراو  هناـقداص  اـم  یتقو  ( ۴ (؛ تبکلا انودـعب  لزنا  رـصنلا و  انیلع  لزنا  انقدـص  یار هللا  اـملف  دـیامرفیم :

لکـشم راچد  ناسنا  ییاھاج  کی  تلم . کی  یگدـنز  یعاـمتجا و  یگدـنز  هب  دـسرب  هچ  دراد ، بیـشنوزارف  مھ  یدرف  یگدـنز  دراد ؛ بیـشنوزارف  یگدـنز  بخ  داد . دـھاوخ 

نآ ام  هک  تسا  نیا  هدـمع  تسھ . شروجهمھ  دوشیم ؛ شیاشگ  اب  هجاوم  ناسنا  مھ  ییاھاج  کی  دوشیم ، بولطمان  طیارـش  یراجنھان و  راچد  ییاـھاج  کـی  دوشیم ،

. میورب شیپ  مینک و  لابند  هللااشنا  ار  میقتسم  طارص  ار و  میقتسم  طخ 

١٣٩۴/۶/١٨ مدرم ؛ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب  هلمج ، زا  ( ٣

یهبطخ ۵۶ هغالبلاجھن ، ( ۴

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

لزنا انقدص  یار هللا  املف  دیامرفیم : نینموملاریما  دنکیم . کمک  مھ  لاعتم  یادـخ  هک  مینادـب  میناوتیم و  مینادـب  مینک و  هیکت  نامدوخ  هب  مینک ، دامتعا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام 

؛ دراد بیـشنوزارف  یگدنز  بخ  داد . دـھاوخ  اعطق  ام  هب  ار  ترـصن  لاعتم  یادـخ  مینکیم ، تکرح  میوشیم و  نادـیم  دراو  هناقداص  ام  یتقو  تبکلا ؛ انودـعب  لزنا  رـصنلا و  انیلع 

طیارش یراجنھان و  راچد  ییاھاج  کی  دوشیم ، لکشم  راچد  ناسنا  ییاھاج  کی  تلم . کی  یگدنز  یعامتجا و  یگدنز  هب  دسرب  هچ  دراد ، بیـشنوزارف  مھ  یدرف  یگدنز 

هللااشنا ار  میقتـسم  طارـص  ار و  میقتـسم  طخ  نآ  ام  هک  تسا  نیا  هدـمع  تسھ . شروجهمھ  دوشیم ؛ شیاشگ  اب  هجاوم  ناسنا  مھ  ییاـھاج  کـی  دوشیم ، بولطماـن 

. میورب شیپ  مینک و  لابند 

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

دوشیمن درک ، اکتا  دوشیمن  ناگناگیب  هب  درک ، اکتا  دوشیمن  نارگید  هب  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  اـم  هک  تسا  نیا  هدـمع 

دـینکیم و هظحـالم  مھ  ـالاح  درک . داـمتعا  دوشیمن  اـھییاکیرمآ  هب  متفگ  رتـشیب - اـی  هبترم  جـنپ  راـھچ  دـیاش   - یاهتـسھ تارکاذـم  نیمھ  نارود  رد  ررکم  نم  درک . داـمتعا 

اھنیا هب  دوشیمن  اعقاو  ینعی  مدزیم ؛ تقونآ  هدنب  هک  تسا  یفرح  نآ  یاضما  الماک  دنھدیم ، ناشن  هک  یدرکلمع  دننکیم و  هک  یتاراھظا  دـننزیم ، هک  ییاھفرح  دـینیبیم ؛

؛ دنراتفردب قالخادب و  ادادب و  روجنیمھ  هک  دنتـسھ  مھ  ینارگید  دنتـسین ، مھ ]  ] اھنآ طقف  دنتـسھ ]  ] ییادادب یقالخادب و  دامن  ناونعهب  اھییاکیرمآ  هتبلا ] . ] درک دامتعا 

نینموملاریما دنکیم . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هک  مینادب  میناوتیم و  مینادـب  مینک و  هیکت  نامدوخ  هب  مینک ، دامتعا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  درک . دامتعا  اھنآ  هب  دوشیمن  هرخالاب 

اعطق اـم  هب  ار  ترـصن  لاـعتم  یادـخ  مینکیم ، تکرح  میوشیم و  نادـیم  دراو  هناـقداص  اـم  یتقو  ( ١ (؛ تبکلا انودـعب  لزنا  رـصنلا و  انیلع  لزنا  انقدـص  یار هللا  اـملف  دـیامرفیم :

لکـشم راچد  ناسنا  ییاھاج  کی  تلم . کی  یگدـنز  یعاـمتجا و  یگدـنز  هب  دـسرب  هچ  دراد ، بیـشنوزارف  مھ  یدرف  یگدـنز  دراد ؛ بیـشنوزارف  یگدـنز  بخ  داد . دـھاوخ 

نآ ام  هک  تسا  نیا  هدـمع  تسھ . شروجهمھ  دوشیم ؛ شیاشگ  اب  هجاوم  ناسنا  مھ  ییاھاج  کی  دوشیم ، بولطمان  طیارـش  یراجنھان و  راچد  ییاـھاج  کـی  دوشیم ،

. میورب شیپ  مینک و  لابند  هللااشنا  ار  میقتسم  طارص  ار و  میقتسم  طخ 

یربھر  / ٠٣/٠۴/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  هرود  نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

. تخومآ سرد  روآتفگش ، یهدیدپ  نآ  زا  تسناد و  ردق  دیاب  تسا ، یھلا  ترصن  حتف و  مچرپ  نتشارفا  تمواقم و  یزوریپ  دامن  هک  ار  دادرخ  موس 

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

. دیزوریپ امش  نمشد  مشچ  یروک  هب  دینادب : زیزع ! ناناوج  زیزع ، تلم  دیشاب . هتشاد  نانیمطا  دامتعا و  ( ١ «) مکرصنی اورصنت هللا  نا   » یهدعو هب 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نا تسا : هدومرف  ادخ  دـش . دـھاوخ  فرطرب  تالکـشم  مینکب ، مھارف  ار  هدـعو  نآ  تامدـقم  میـشاب و  نیبشوخ  تسا  هداد  لاعتم  یادـخ  هک  یاهدـعو  هب  ناریا  تلم  ام  رگا 

هک مھ  ار  یسک  درک ؛ دھاوخ  ترصن  ار  امش  لاعتم  یادخ  اعطق  دینک ، ترصن  دینک و  تیوقت  ار  یھلا  یاھهزیگنا  دینک و  ترـصن  ار  ادخ  نید  امـش  رگا  ( ١ (؛ مکرصنی اورصنت هللا 

. دش دھاوخ  رتزوریپ  دش و  دھاوخ  رتیوق  زورهبزور  دنکب ؛ فیعضت  ار  وا  دناوتیمن  ملاع  رد  یدوجوم  چیھ  دنکب ، ترصن  لاعتم  یادخ 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نا تسا : هدومرف  ادخ  دـش . دـھاوخ  فرطرب  تالکـشم  مینکب ، مھارف  ار  هدـعو  نآ  تامدـقم  میـشاب و  نیبشوخ  تسا  هداد  لاعتم  یادـخ  هک  یاهدـعو  هب  ناریا  تلم  ام  رگا 

هک مھ  ار  یـسک  درک ؛ دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  لاعتم  یادخ  اعطق  دینک ، ترـصن  دینک و  تیوقت  ار  یھلا  یاھهزیگنا  دینک و  ترـصن  ار  ادخ  نید  امـش  رگا  مکرـصنی ؛ اورـصنت هللا 

. دش دھاوخ  رتزوریپ  دش و  دھاوخ  رتیوق  زورهبزور  دنکب ؛ فیعضت  ار  وا  دناوتیمن  ملاع  رد  یدوجوم  چیھ  دنکب ، ترصن  لاعتم  یادخ 

نایجیسب  / ٠٩/٠٣/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

نامدوخ یارب  ار  لمع  نسح  ار و  اوقت  اھناوج - ریغ  اھناوج و   - ام یهمھ  هک  تسا  نیا  دراد  یزوریپ  نیا  هک  یایلـصا  طرـش  تسا . زوریپ  ام  روشک  رد  یجیـسب  تکرح  اعطق 

رگید ماهدرک و  یـضیارع  ماهدرک ، تبحـص  مھ  یھورگ  یاوقت  یهرابرد  نم  الاح  دراد ؛ ییاـنعم  مادـکرھ  یھورگ ، یعاـمتجا و  یاوقت  یـصخش و  یاوقت  مینادـب . هفیظو  کـی 

نیذلا عم  نا هللا  دومرف : ادخ  دش ، روط ] ] نیا رگا  دـینک . یھورگ  تبقارم  مھ  دـینک ، یـصخش  تبقارم  مھ  دـینک ؛ تبقارم  ار  ناتدوخ  تسا ؛ مزال  اوقت  منک . رارکت  مھاوخیمن 

یمھم یهلئـسم  یلیخ  دشاب ، یعمج  کی  اب  ادخ  هکنیا  تسا . اھنیا  اب  ادخ  نیذلا ، عم  دننکب ، لمع  وکین  دـننک و  هشیپ  اوقت  هک  یناسک  ( ١ (؛ نونسحم مھ  نیذلا  اوقتا و 

. تسا

ود هک  دوب  یمیظع  راک  یلیخ  بخ  نوعرف ، غارـس  هب  دنورب  هک  درک  رومام  ار  نوراھ  یـسوم و  لاعتم  یادخ  منزب : ینآرق  خیرات  زا  نآرق و  زا  امـش  یارب  لاثم  کی  نم  دـینیبب !

ظاحل زا  یتح  یعامتجا ، ظاحل  زا  یسایس ، ظاحل  زا   - دوب یمیظع  رایسب  تردق  کی  ینوعرف  تردق  زور ؛ نآ  میظع  تردق  کی  اب  یهضراعم  هلباقم و  هب  دنورب  اھنت ، مدآ  رفن 

یادـخ تاناکما ؛ همھ  نآ  اب  اشیاملاعف ؛ دبتـسم  تردـق  کـی  نوعرف ؛ دوب  یبیجع  زیچ  کـی  ینوعرف - تردـق  دراد  یلیـصافت  هک  یرادا ، تاسیـسات  ظاـحل  زا  مدرم ، رد  ذوفن 

لتق هب  دنـشکب ، الثم  ار  ام  میورب ، تسا  نکمم  اراگدرورپ ! درک  ضرع  یـسوم  ترـضح  دینک . هزرابم  دینک و  هضراعم  مدآ  نیا  اب  امـش  دـیورب  هک  دـنکیم  رومام  ار  رفن  ود  لاعتم 

. متـسھ امـش  اب  نم  تفگ ] ادخ  ( ] ٢ ،) ٰىرا عمـسا و  امکعم  یننا  افاخت  لاق ال  دنامیم - هراکهفـصن  راک  دنتفگ  دندیـسرتیمن ، نتـشک  زا   - دـنامب هراکهفـصن  نامراک  دـنناسرب ،

ام اب  ادخ  میـشاب  هتـشاد  اوقت  امـش  نم و  رگا  منکیم  ضرع  نم  هک  « - اوقتا نیذلا  عم  نا هللا   » دیوگیم ادخ  هکنیا  ٰىرا . عمـسا و  امکعم  یننا  تسا : نیا  یھلا  تیعم  دینیبب 

. نوعرف کی  گنج  هب  داتسرف  ار  یلاخ  تسد  یاھنت  مدآ  رفن  ود  ناوتیم  هک  تسا  نیا  شیانعم  ادخ ، ندوب  ام  اب  یھلا و  تیعم  نیا  تسا -

داـتفا و ینلع  ییورردور  هضراـعم و  هب  ناـشراک  هک  یتـقو  منکیم - ضرع  نم  ار  شرگید  یاـجکی  ـالاح  تسھ ، نآرق  رد  هتبلا  ررکم   - رگید یاـجکی  ٰیـسوم  ترـضح  نـیمھ 

هک حبص  دنوشب ، صالخ  نوعرف  تسد  زا  دنورب و  دننک و  رارف  هک  رھش  نوریب  هب  دندرک  تکرح  بش ، همین  ای  دوز  یلیخ  هاگحبص  ینعی ] ، ] رحس هک  درک  عمج  ار  لیئارساینب 

« يھلا ترصن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یاجکی دنوریم  الاح  اھنیا  هک  دش  هچاپتسد  نوعرف  دناهتفر ؛ همھ  دناهدرک و  یلاخ  ار  رھش  لیئارساینب  هک  دنداد  ربخ  نوعرف  یاھسوساج  دمآ ، الاب  زور  یرادقمکی  دش و 

زور ود  ای  زورکی  دیاش  منادیمن ، نم  هدش  هلصاف  ردقچ  الاح  دنداتفا ؛ هار  اھنیا  رس  تشپ  دندرک و  عمج  ار  رکـشل  دیوشب . عمج  تفگ  دننکیم ؛ تسرد  یاهتـسھ  کی  رگید و 

اب اھنیا  اما ] - ] هچب درم ، نز ، دـندوب ؛ مدرم  تشم  کی   - دـنتفریم تازیھجت  نودـب  دنتـشاد  هداـیپ  اـھنآ  بخ ، تسا . هداـتفا  هار  رکـشل  نیا  هک  هدـش  هلـصاف  رتشیب  اـی  رتمک  اـی 

؛ دـیآیم دراد  نوـعرف  رکـشل  یاو ! هک  دـندید  رود  زا  یـسوم  باحـصا  دندیـسر . مھ ]  ] اـھنآ هب  دندیـسریم ؛ اـھنآ  هب  دوز  اـعبط  زیچهمھ ؛ بسا و  رگـشل و  هاپـس و  تازیھجت و 

رـس تشپ  هک  نوعرف  هورگ  دنتفریم و  ولج  هک  یـسوم  ترـضح  هورگ  ینعی  هورگ  ود  هکیتقو  ناعمجلا ،» آٰرت  املف   » هک دیامرفیم  ارعـش - یهروس   - نآرق رد  دـندش . هچاپتـسد 

یسوم اب  هک  لیئارـساینب  ( ٣ (؛ نوکردمل انا  ٰٓیـسوم  ٰـب  حـصا لاق  دننیبب ، ار  رگیدـکی  دنتـسناوتیم  هک  دـندش  کیدزن  مھ  هب  ردـقنیا  دـندید و  رود  زا  ار  رگیدـمھ  دـندمآیم ،

ترضح داد ؟ باوج  هچ  یسوم  دننکیم . ماعلتق  دنریگیم و  ار  ام  دنسریم ، اھنآ  نالا  ینعی  نوکردم » « ؛ دنسریم ام  هب  نالا  یسوم ! ای  هک  دنتفگ  تشادرب ، ناشفوخ  دندوب ،

نا ٓالک  تسا ؛ نم  اب  نم  راگدرورپ  تسا ، نم  اب  ادخ  تفگ ] . ] تسا نیا  تیعم  یبر ؛ یعم  نا  ارچ ؟ دمآ ؛ دـھاوخن  شیپ  یزیچ  نینچ  زگرھ  ٓالک ، لاق  تفگ : باوج  رد  یـسوم 

نم و رگا  تسناد . ردق  دیاب  ار  تیعم  نیا  ، نونـسحم مھ  نیذلا  اوقتا و  نیذلا  عم  نا هللا  دنیوگیم : هکنیا  دراد . تیمھا  ردـقنیا  یھلا  تیعم  دـینیبب ! ( ۴ .) نیدھیس یبر  یعم 

رب تسا ، وا  اب  ادخ  هک  ییورین  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  ورین  ایند  رد  یناسک  مھ  اکیرمآ  تردق  ربارب  هد  رگا  چـیھ ، هک  اکیرمآ  دـینادب  مینک ، ظفح  ار  یھلا  تیعم  نیا  میناوتب  امش 

. درک دھاوخ  هبلغ  اھنآ 

سدقم  / ٠٣/٠٣/١٣٩۶ عافد  هرطاخ  بش  مسارم  رد  تانایب 

لقن میاهدینـش و  میاهتفگ و  اھراب  هک  ار -  یبالقنا  ینید و  تیوھ  یلم و  تیوھ  زا  عافد  یهشیدـنا  رکف و  نیا  ام  هک  دوب  نیا  هلاستشھ ] عاـفد  گـنج و  ] رگید یهدـیاف  کـی 

یلیخ نیا  میدرک ؛ هبرجت  نامدوخ  رگید  راـب  کـی  دـنکیم ــ  زوریپ  دراد ، دوجو  قح  هار  رد  هک  یعناوم  قئاوع و  ربارب ]  ] رد ار  اـھناسنا  دـنکیم و  کـمک  لاـعتم  یادـخ  هک  میاهدرک 

یدام یاـیند  رد  صوصخب  یرایـسب ؛ عناوم  اـب  دوشیم  هجاوم  یعیبط  روطهب  دـنکیم ، تکرح  دراد  ـالاو  فادـھا  تمـس  هب  تفرـشیپ  تھج  رد  هک  یاهعماـج  کـی  تسا . مھم 

ساسحا یتلم  کی  هکنیا  دـیآیم . دوجو  هب  یعناوم  هک  تسا  یھیدـب  دـشاب ، اھنیا  دـننام  یبلطایند و  دـض  یبلطتردـق و  دـض  یونعم و  یاھنامرآ  اـھنامرآ ، نآ  رگا  و  زورما ؛

میناوخیم ار  اھنیا  دننام  و  ( ١ «) هبـسح وھف  ىلع هللا  لکوتی  نم  و   » ادخ و هب  لکوت  تایآ ، تایاور و  رد  هلب ، تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  دوشب ، زوریپ  عناوم  رب  دناوتیم  هک  دـنکب 

لاعتم یادـخ  هب  تمظع ، نآ  اب  میھاربا  ترـضح  دـنکیم . قرف  یلیخ  دـنیبب ، مدآ  ار  هبـسح » وھف  ىلع هللا  لکوتی  نم  «و  لمع رد  هکنیا  نکل  میراد ، مھ  هدـیقع  مییوگیم و  و 

نئمطیل نکٰل  و  مراد ؛ لوبق  ارچ ، ٰىلب ؛ لاـق  دـھدیم : باوج  یرادـن ؟ لوـبق  رگم  نموـت ؛ ملو  ا  دـیامرفیم : دـنوادخ  منیبـب . ار  اـھهدرم  ندـش  هدـنز  مھاوـخیم  هک  دـنکیم  ضرع 

. داد ناشن  ام  هب  هلاستشھ -  عافد  گنج -  ار  نیا  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  تقیقح ، کی  هب  تبـسن  ناسنا  ناج  رواب و  قامعا  زا  شریذپ  نیا  لد ، شمارآ  نیا  ( ٢ .) یبلق

دناوتیم اھنآ  یهمھ  رب  دزادنیب و  هجنپ  دـناوتیم  دـنروآیم ، دوجو  هب  وا  لباقم  رد  هک  ییاھـشلاچ  یهمھ  اب  یمالـسا  یروھمج  هک  مینکب  اعدا  ناوت  یهمھ  اب  میناوتیم  نالا  ام 

کی لباقم  رد  اھهوک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  لمع  رد  لد و  رد  نامیا  رگا  ( ٣ (؛ نینموم متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحت و  ـال  اونھت و  ـال  و  میاهدرک . هبرجت  ار  نیا  نوچ  دوشب ؛ بلاـغ 

. دوب نیا  ام  یارب  گنج  دیاوف  زا  یکی  تشاد . دھاوخن  تمواقم  تردق  دش و  دھاوخ  راومھ  یوق ، ناسنا  کی  هعومجم ، کی  هعماج ،

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هار رد  امـش  دیکات ! اب  مھنآ ] [ ؛ هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  رگید ، یهیآ  رد  مکمادقا . تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  دینک ؛ رواب  ار  یھلا  ترـصن  یهدعو  دینک ، لکوت  دنوادخ  هب 

لباـقم رد  درک . دـھاوخ  ترـصن  ار  امـش  لاـعتم  یادـخ  هـک  دیــشاب  نـئمطم  سپ  تـسا ، یھلا  ترــصن  نـیا  دـیتسھ ، ادـخ  نـید  تیمکاـح  داـجیا  نـید ، اـیحا  نـید ، یهماـقا 

. تسا امش  هب  قلعتم  هدنیآ  هللااشنا  دینادب  دینامن و  توافتیب  دینیشنن ، مارآ  اھینکشنوناق  اھیزیتسنید و 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

رد امش  دیکات ! اب  مھنآ ] ( ] ٢ (؛ هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  رگید ، یهیآ  رد  ( ١ .) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  دینک ؛ رواب  ار  یھلا  ترـصن  یهدعو  دینک ، لکوت  دنوادخ  هب 

لباـقم رد  درک . دـھاوخ  ترـصن  ار  امـش  لاـعتم  یادـخ  هک  دیـشاب  نئمطم  سپ  تسا ، یھلا  ترـصن  نیا  دـیتسھ ، ادـخ  نـید  تیمکاـح  داـجیا  نـید ، اـیحا  نـید ، یهماـقا  هار 

. تسا امش  هب  قلعتم  هدنیآ  هللااشنا  دینادب  دینامن و  توافتیب  دینیشنن ، مارآ  اھینکشنوناق  اھیزیتسنید و 

نارھت  / ٠۶/٠۶/١٣٩۶ ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

ایبنا تاقیفوت  نامھ  دراد ، مھ  ار  اھتوبن  رجا  نامھ  دراد ، ار  ایبنا  تالکشم  نامھ  اعبط  نیا  یرشب . یهعماج  هب  دیشخبب  تایح  دیھاوخیم  امـش  تسا . تیناحور  ناش  نیا 

هرخالاب دـندرک ، راکنا  ار  اھنآ  ناشموق  هک  ییاھنآ  یتح  دندیـسر ، تداھـش  هب  هک  ییاھنآ  یتح  ایبنا  یهمھ  دـندرک . ادـیپ  قیفوت  ایبنا  دـندش ، قفوم  اـیبنا  نوچ  دراد ؛ مھ  ار 

ناراگتـساوخ و اـیند  رد  زورما  تشاد ، نمـشد  همھنیا  زورنآ  هک  نوگاـنوگ  یاـھربمغیپ  دوـھ و  ترـضح  حوـن و  ترـضح  فرح  دـینیبب  دـینک  هاـگن  امـش  دـش . زبـس  ناـشفرح 

، دندمآ ایبنا  یهلـسلس  روطنیمھ  جیردتب  دعب  اما  دش  هجاوم  راکنا  اب  زورنآ  دش . زوریپ  دنام ، هدـنز  فرح  نیا  سپ  بخ ، دراد . رامـشیب  نادـیرم  نادـنمهقالع و  ناراکبلط و 

یادخ ینعی  دوب  دھاوخ  ناتلاح  لماش  یھلا  تاقیفوت  مھ  تفر ، دھاوخ  شیپ  کشالب  دش و  دھاوخ  زبس  ناتفرح  مھ  تسا ؛ ناربمغیپ  راک  امـش  راک  سپ  دش . زوریپ  فرح 

ار امش  دنکیم  ترصن  دنوادخ  ایندلا ؛ هٰویحلا  یف  اونمآ  نیذلا  انلسر و  رصننل  انا  دنکیم : ناتکمک  لاعتم 

مارحلا  / ٠٩/٠۶/١٣٩۶ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

زا ناگمھ  نتـشاد  رذحرب  تدحو و  داجیا  یهفیظو  دنراد : شود  رب  نیگنـس  فیاظو  مالـسا ، یایند  رد  یگنھرف  ینید و  یـسایس و  ناگبخن  یمالـسا و  یاھروشک  یاسور 

رد نمشد  اب  هلباقم  یارب  ناگمھ  زیھجت  یهفیظو  مسینویھص ؛ رابکتسا و  تنایخ  ینمـشد و  یاھهویـش  زا  اھتلم  یزاسهاگآ  یهفیظو  یبھذم ؛ یموق و  یاھیرگهزیتس 

رد نمی ، ثداوح  نوچمھ  نآ  خـلت  یاھهنومن  زورما  هک  یمالـسا  یاھروشک  نایم  رد  رابهعجاف  عیاقو  یروف  یزاسفقوتم  یهفیظو  تخـس ؛ مرن و  گنج  نوگاـنوگ  یاھنادـیم 

زا عافد  یهفیظو  رتمھم  همھ  زا  و  هریغ ؛ رامنایم و  نامولظم  نوچمھ  ناملسم ، متس  تحت  یاھتیلقا  زا  عطاق  عافد  یهفیظو  تسا ؛ ضارتعا  هودنا و  یهیام  ناھج  رـسارس 

. دنکیم هزرابم  دوخ  یهدشبصغ  روشک  یارب  تسا  لاس  داتفھ  هب  کیدزن  هک  یتلم  اب  نوچودنچیب  یھارمھ  یراکمھ و  نیطسلف و 

نیا دنـشوکب . نآ  ققحت  هار  رد  صلاخ  تین  خـسار و  مزع  اب  دـیاب  ناگبخن  دـننک و  هبلاطم  دوخ  یاھتلود  زا  ار  نآ  دـیاب  اھتلم  تسا . اـم  یهمھ  شود  رب  یمھم  فیاـظو  اـھنیا 

. تشاد دھاوخ  هارمھ  هب  ار  ادخ  ترصن  یھلا ، یهدعو  قبط  رب  کشیب  هک  تسا  ادخ  نید  ترصن  یعطق  قادصم  اھراک 

تمواقم  / ٠٨/١٠/١٣٩۶ یاملع  یناھج  هیداحتا  سیئر  هب  مایپ 

دومح رھام  خیش  یاقآ  بانج  لیلج  ملاع 

تمواقم یاملع  یناھج  یهیداحتا  مرتحم  سیئر 

یملع و ناگبخن  کشیب  تسا . مالـسا  یایند  یهمھ  شود   رب  نیطـسلف  یندشنشومارف  نیگنـس و  تیلوئـسم  سنارفنک ، نیا  مرتحم  راضح  یهمھ  امـش و  رب  مالس 

ترـصن ، یھلا یهدعو  تسا ؛ تبقاعشوخ  سدقم و  یاهزرابم  نیا ، دنراد ؛ شود  رب  ار  تیلوئـسم  نیا  رتمھم  شخب  یمالـسا  یاھروشک  نالوئـسم  یـسایس و  یناحور و 

. تسا میظع  یمومع و  تکرح  نیا  زا   یشخب  امش  زورما  یهرگنک  تسا . هزرابم  نیا  رد  یعطق 

ساسحا ار  گرزب  تیلوئـسم  نیا  هک  یناـسک  یهمھ  هب  ار  تسینویھـص  زواـجتم  میژر  اـب  عونتم  یهزراـبم  موادـت  منکیم و  تلئـسم  ار  امـش  عمج  قیفوت  لاـعتم  یادـخ  زا 

. منکیم هیصوت  دننکیم ،

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 46 
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شعاد  / ٠٨/٣٠/١٣٩۶ هرطیس  نایاپ  هرابرد  ینامیلس  مساق  رکشلرس  همان  هب  بالقنا  ربھر  خساپ 

( هقیفوت ماد   ) ینامیلس مساق  جاح  رکشلرس  یاقآ  هللالیبس  یف  دھاجم  مالسا و  راختفا  رپ  رادرس 

هک ار  یاهثیبخ  یهرجش  دومرف و  اطع  تکرب  فلتخم ، حوطـس  رد  ناتناراکمھ  میظع  لیخ  امـش و  یهناراکادف  تادھاجم  هب  هک  مرازگـساپس  دوجو  یهمھ  اب  ار  گرزب  یادخ 

؛ دوبن شعاد  هایـسور  رگمتـس و  هورگ  هب  هبرـض  اھنت  نیا  درک . نکهشیر  قارع  هیروس و  روشک  رد  حلاص ، ناگدنب  امـش  تسد  هب  دوب ، هدـش  سرغ  ناھج  تیغاوط  تسد  هب 

یاسور یهلیسو  هب  ار  لقتسم  یاھتلود  فیعضت  یتسینویھص و  دض  تمواقم  یدوبان  هقطنم و  رد  یلخاد  گنج  داجیا  هک  دوب  یدولآتثابخ  تسایس  هب  رتتخـس  یهبرض 

هنوگهمھ دـندروآ و  دوجو  هب  ار  هورگ  نیا  هک  هقطنم  نیا  رد  نآ  هب  هتـسباو  یاھمیژر  اـکیرمآ و  ینونک  یلبق و  یاـھتلود  هب  دوب  هبرـض  دوب ؛ هتفرگ  فدـھ  هارمگ  هورگ  نیا  یقش 

یهدوت نیا  نتخاس  یشالتم  اب  امش  دنزاس . طلسم  نآ  رب  ار  تسینویھـص  بصاغ  میژر  دننارتسگب و  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  ار  دوخ  سحن  یهطلـس  ات  دندرک  ینابیتشپ 

ذا تیمر  ام  و   » قادصم یھلا و  یترصن  نیا  دیدرک . گرزب  یتمدخ  تیرـشب  هب  اھتلم و  یهمھ  هب  هکلب  مالـسا  ناھج  هب  هقطنم و  یاھروشک  هب  طقف  هن  کلھم ، یناطرس و 

. دش هداد  شاداپ  امش  هب  ناتنامزرمھ  امش و  یزورهنابش  تدھاجم  رطاخهب  هک  دوب  ٰیمر » نکٰل هللا  تیمر و 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

لاعف شکتمحز و  یناـسنا  یورین  اـب  ملاـع  یداـم  یهتفرـشیپ  یاـھروشک  تسا . یناـسنا  یورین  دـنزیم  ار  ییاـھن  فرح  هک  یرـصنع  نآ  یروشک ، رھ  رد  یماـظن ، رھ  رد 

هب یناسنا  یورین  یاھییاناوت  یناسنا و  یورین  یریگیپ  رطاخهب  لوپ - یارب  ایند و  هار  رد  ولو  ایند ، بلط  رد  ولو   - دنتفرگ ار  راک  لابند  دنتشاذگ و  رانک  ار  یلبنت  هک  ناشدوخ 

دنـشاب و یبلطایند  لابند  یاهعماج ، یاهعومجم ، رگا  هک  دـیوگیم  یھلا  یهدـعو  تسا . یھلا  یهدـعو  نامھ  نیا  یدام ؛ یهلئـسم  نامھ  رد  دندیـسر  یجوا  یهطقن  کـی 

ار نابلطایند  مھ  ( ١ (؛ کبر آطع  نم  آلوٰھ  آلوٰھ و  دمن  الک  دنسریم : نآ  هب  دننک ، شالت  دنـشاب و  یقیقح  یلاعت  یونعم و  یاھـشزرا  لابند  رگا  دنـسریم ؛ نآ  هب  دننک ، شالت 

هب تسا ، یدام  یگدنز  یاھهدروارف  ردقهب  طقف  ناشتمھ  هک  یناسک  نآ  اھتنم  دنکیم ؛ کمک  لاعتم  یادـخ  ار  نابلطیلاعت  نابلطشزرا و  مھ  دـنکیم ، کمک  لاعتم  یادـخ 

. تسا روط ] ] نیا هتبلا  دنشچیمن ؛ ار  تیونعم  معط  دنمھفیمن ، ار  یقیقح  یگدنز  یانعم  دنسریم ؛ نیمھ 

هیروس  / ١٢/١٠/١٣٩۶ یاملع  زا  یعمج  فاقوا و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

شالت تدھاجم و  اما  دشاب  نامیا  رگا  دیآیمن ؛ تسد  هب  لماک  روطهب  ترـصن  دشابن ، نامیا  رگا  دھاجم ؛ نموم  هب  تسا  قلعتم  یزوریپ  هک  تسا  هداد  هدـعو  ام  هب  مالـسا 

تافالتخا نیا  هک  تسا  نیا  شتامدـقم  زا  یکی  مینک ؛ عافد  مینک و  تیامح  یمالـسا  تکرح  زا  مالـسا و  زا  هک  تسا  نیا  ناـم  یهفیظو  دـیآیمن . تسد  هب  هجیتن  دـشابن ،

ام زا  ار  یناسک  کی  دنراذگب ؛ دنھاوخیمن  دنتسھ و  نیا  اب  فلاخم  هک  دنتـسھ  یناسک  میراذگب ، رانک  ار  تافالتخا  نیا  میھاوخب  رگا  بخ  رانک . میراذگب  ار  یفئاط  یاهقرف و 

نیا هک  ییاھنیا  دـننک . راک  دـننک و  مادـقا  دـننزب ، فرح  تدـحو  تکرح  فالخرب  هکنیا  هب  دـنوشیم  راداو  اھنیا  و  دـننکیم ، کیرحت  ام  ناردارب  زا  ار  یناسک  کی  دـننکیم ، کـیرحت 

دیاب درک ، یئانتعایب  ناشھب  دـیاب  دنـشابن ، تاسایـس  نیا  زا  یهتـساخرب  رگا  ینعی  دنـشابن ، یرابکتـسا  یناھج و  یاھتـسایس  هب  یهتـسباو  رگا  دـننکیم  افیا  ار   شقن 

، درک هلباقم  اھنیا  اب  دـیاب  یرابکتـسا ، یاھتـسایس  زا  دـشاب  یـشان  ینکفافالتخا  نیا  رگید ، یاھیـضعب  لثم  اھیدوعـس و  لثم  هچنانچ  رگا  اما  اھنیا ؛ هب  مینکن  یئانتعا 

ام ار  ینس  نآ  دننکب ، تیامح  وا  زا  لیئارسا  اکیرمآ و  هک  یاینس  نآ  میرادن . لوبق  ام  ار  هعیش  نآ  دنکب ، تیامح  وا  زا  ندنل  هک  یاهعیش  نآ  دش . هجاوم  اھنیا  اب  مکحم  دیاب 

ام تاکرتشم  تسا ؛ اھنیا  نامتاکرتشم  ام  تسا ؛ فلاخم  رابکتـسا  اب  ملظ و  اـب  رفک و  اـب  هک  تسا  نآ  مالـسا  مینادـیمن . ناملـسم  الـصا  ار  وا  ینعی  مینادـیمن ؛ ناملـسم 

زا همھ  نامتابجاو  رگید . تاکرتشم  زا  یلیخ  تسا و  تیبلھا  هب  تبحم  ام  تاکرتشم  تسا ، ربمغیپ  سدقم  دوجو  ام  تاکرتشم  تسا ، هبعک  ام  تاکرتشم  تسا ، دـیحوت 

میشاب و دقتعم  دحا  دحاو  یادخ  هب  هک  تسا  نیا  هیضق  لصا  دنکب . داجیا  فالتخا  هک  تسین  یزیچ  نیا  یناوخن ، امـش  مناوخب ، تونق  هدنب  زامن  رد  هکنیا  تسا ؛ تاکرتشم 

. تسا هیضق  لصا  اھنیا  میشاب ؛ دقتعم  اعقاو  تمایق  هب  میشاب و  دقتعم  یھلا  ترصن  هب  میشاب و  دقتعم  توبن  هب 

یربھر  / ١٢/٢۴/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

قح یهھبج  اـب  یزوریپ  دـیایب ، دوجو  هب  یاهزراـبم  نینچ  اـجرھ  ادرف ، زورما و  زورید ، هکلب ] ، ] زورما هن  تسا . قح  یهھبج  اـب  اـعطق  یزوریپ  لـطاب ،] قح و  [ی  هزراـبم نیا  رد 

؛ دش دنھاوخ  زوریپ  کشالب  دننک ، هزرابم  دننک ، یگداتسیا  دننک ، ربص  دننک ، تمھ  دننک ، تین  دنقح ، رادفرط  هک  یناسک  قح و  لھا  رگا ] [ ؛ طرش دنچ  هب  طورشم  تسا ،

لتق هب  ار  اـھنیا  هک  یدراوـم  میراد  مھ  اـیبنا  رد  اـم  هلب  تسا ؛ روـجنیمھ  مـھ  اـیبنا  دروـم  رد  تـسا . روـجنیا  خـیرات - رود  نارود  زا   - تـسا هداـتفا  قاـفتا  نـیا  هـک  ییاـج  رھ 

رطاخهب نیا  دـندش ؛ طلـسم  دـندش ، قفوم  ایبنا  هک  دـیراد  ار  یدراوم  تایاور ، رد  نآرق و  دوخ  رد  اما  دـندرک ، اھنیا  دـننام  ییاھراک  دـندرک و  هرخـسم  دـندرک ، دوبان  دـندناسر ،

یگداتـسیا و تاـبث و  هک  ییاـجنآ  هدـش ؛ یروـجنآ  دـنداد ، جرخ  هب  لاـمھا  دـنداد ، جرخ  هب  یتسـس  قـح  نارادفرط  هک  ییاـجنآ  هدرکیم . تواـفت  طیارـش  هک  تـسا  نـیمھ 

نیا تکرح ، نیا  هکیتقو  مھ  زورما  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  زورما  تسا . روجنیا  خیرات  لوط  رد  ینعی  دندش ؛ زوریپ  دنداد ، جرخ  هب  اھنیا  دننام  تریصب و  هزرابم و  تماقتـسا و 

زا دندش ؛ نادیم  دراو  فلتخم  یاھاج  فلتخم ، یاھرـشق  نز ، درم ، ناوج ، ریپ ، نادیم ؛ لخاد  دندمآ  دندرک ، یوریپ  مدرم  بخ  دـش ، عورـش  راوگرزب  ماما  یهلیـسوهب  تضھن 

هدمآ تسد  هب  یزوریپ  املسم  میدرک ، ار  تمھ  نیا  حالطصاهب  ام  هک  مھ  رگید  یاج  رھ  رد  روجنیمھ ؛ مھ  گنج  رد  دش . زوریپ  دندرک ، یگداتسیا  دندیسرتن ، ندش  هتشک 

. تسا یعطق  یزوریپ  مینکب ، لمع  تسرد  طیارش ، هب  ام  رگا  مھ  زورما  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  زورما  تسا .

(١ «،) مکرـصنی اورـصنت هللا  نا   » یهیآ هلمجزا  تسا ؛ یدایز  تایآ  دھدیم ، ربخ  دھدیم و  میلعت  دنکیم و  یروآدای  ام  هب  ار  یزوریپ  تیعطق  یهتکن  نیا  هک  یتایآ  میرک  نآرق  رد  و 

. تسا نیا  یهدنھدناشن  همھ  اھنیا  هدش ، رارکت  اج  دنچ  رد  هک  ( ٣ «) نیقتملل هبقاعلاو   » یهیآ ( ٢ «،) هرصنی نم  نرصنیل هللا   » یهیآ

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  مکرصنی ،» اورصنت هللا  نا   » هک دنادیم  دشاب  انشآ  یمالسا  فراعم  اب  هک  یسکرھ  مرادن . یدیدرت  چیھ  هدنب  میرادن ؛ کش  نمشد  تسکش  رد  ام 

تـشونرس هک  مینادیم  دـنروخیم ؛ تسکـش  هک  مینادـیم  تسین . یدـیدرت  نیا  رد  تسا و  ملـسم  اھنیا  دـنع هللا ،» نم  الا  رـصنلا  ام  و   » هک دـندرک  توالت  هک  یاهیآ  نیمھ  ای 

دـش و دـھاوخ  مگ  خـیرات  رد  اـھنامھ  لـثم  مھ  نیا  دوب ؛ دـھاوخن  هیقب - ناـگیر و  یاـھیربورود  اـھناکوئن و  شوب و   - شفالـسا تشونرـس  زا  رتـھب  مھ  ینونک  روھمجسیئر 

هک یعطق  یهجیتن  نیا  زگرھ  تسا ؛ ام  یهدھع  رب  یفیاظو  کی  یھلا ، تنـس  قبط  نکیلو  میرادـن . یدـیدرت  چـیھ  نیا  رد  دـنام ؛ دـھاوخ  یقاب  دنلبرـس  یمالـسا  یروھمج 

، میھدـن ماجنا  ار  فیاظو  نیا  رگا  هک  تسا  ام  یهدـھع  رب  یفیاظو  کی  دـنک . لفاغ  نامفیاظو  زا  ار  اـم  دـیابن  تسا ، یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  یھلا  ترـصن  تفرـشیپ و 

. میھدب ماجنا  ار  نامهفیظو  دیاب  میشاب ؛ نئمطم  جیاتن  نآ  هب  میناوتیمن 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار اـھتیفرظ  دراد . لـماکروطهب  ار  یداـصتقا  تالکـشم  رب  یهبلغ  ییاـناوت  اـھتیفرظ ، تـکرب  هـب  روـشک  هـک  تـسا  نـیا  روـشک  یداـصتقا  لـئاسم  باـب  رد  اـم  ضرع  یهصـالخ 

شالت میراد  اھملک  العا  یارب  اـم  مینکن . شومارف  ار  یھلا  ترـصن  رتـالاب ، اـھنیا  یهمھ  زا  میھدـب و  رارق  رظندـم  ار  اـھهبرجت  مینک ، اـصحا  ار  اـھییاناوت  مینک ، ییاـسانش 

رد میھاوخیم  ام  دنک ؛ ادیپ  ققحت  هعماج  رد  یمالـسا  تعیرـش  میھاوخیم  ام  دوشب ، دنلبرـس  مالـسا  میھاوخیم  ام  میتسین ؛ اھزیچ  نیا  یدام و  تردق  لابند  ام  مینکیم ،

؛ دوشب هرادا  نید  ماکحا  اب  هک  مینک  تسرد  یروشک  کی  یاهعماج ، کی  یتموکح ، کی  هتفرگارف ، ار  نآ  یرـشب  زیارغ  زا  نوگانوگ  یاھفارحنا  داسف و  یرگیداـم و  هک  ییاـیند 

قفوم میاهدوبن  قفوم  هک  مھ  ییاھـشخب  نآ  رد  هللااشنا  مینکیم  شالت  هک  میراد  تیقفومان  مھ  یدراوم  کی  رد  میاهدـش ، قفوم  مھ  یدودـح  کی  ات  میتسھ . نیا  لاـبند 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 47 
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. دیآیمنرد فالخ  زگرھ  یھلا  یهدعو  هدرک و  هدعو  لاعتم  یادخ  تسا ؛ یعطق  یھلا  ترصن  فدھ ، نیا  اب  تسا . نیا  ام  فدھ  میوشب ؛

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نم نرـصنیل هللا  و  ( ١ «،) مکرصنی اورـصنت هللا  نا   » هک دنادیم  دشاب  انـشآ  یمالـسا  فراعم  اب  هک  یـسکرھ  مرادن . یدیدرت  چیھ  هدنب  میرادن ؛ کش  نمـشد  تسکـش  رد  ام 

هک مینادیم  دنروخیم ؛ تسکش  هک  مینادیم  تسین . یدیدرت  نیا  رد  تسا و  ملـسم  اھنیا  ( ٣ «،) دنع هللا نم  الا  رـصنلا  ام  و   » هک دـندرک  توالت  هک  یاهیآ  نیمھ  ای  ( ٢ (؛ هرصنی

مگ خـیرات  رد  اـھنامھ  لـثم  مھ  نیا  دوب ؛ دـھاوخن  هیقب - ناـگیر و  یاـھیربورود  و  ( ٩) اـھناکوئن شوب و   - شفالـسا تشونرـس  زا  رتـھب  مھ  ینونک  روھمجسیئر  تشونرس 

یهجیتن نیا  زگرھ  تسا ؛ ام  یهدھع  رب  یفیاظو  کی  یھلا ، تنس  قبط  نکیلو  میرادن . یدیدرت  چیھ  نیا  رد  دنام ؛ دھاوخ  یقاب  دنلبرـس  یمالـسا  یروھمج  دش و  دھاوخ 

ماجنا ار  فیاظو  نیا  رگا  هک  تسا  ام  یهدھع  رب  یفیاظو  کی  دنک . لفاغ  نامفیاظو  زا  ار  ام  دـیابن  تسا ، یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  یھلا  ترـصن  تفرـشیپ و  هک  یعطق 

. میھدب ماجنا  ار  نامهفیظو  دیاب  میشاب ؛ نئمطم  جیاتن  نآ  هب  میناوتیمن  میھدن ،

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تیعـضو نیا  اب  راوگرزب ، ماما  یراتفر  یوگلا  رد  ار  تیـصوصخ  دـنچ  نم  تسا . سرد  ام  یارب  اھنیا  منک ؛ ضرع  رـصتخم  هاـتوک و  یلیخ  نم  ار  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ماـما  یوگلا 

. منکیم رکذ 

...

دوجو یهمھ  اب  درکیم ، ار  دوخ  شالت  یهمھ  دوب ؛ یھلا  ترـصن  هب  ماما  اکتا  یلـصا . یهطقن  نآ  مھ  نیا  یھلا ؛ یهدعو  هب  یھلا و  ترـصن  هب  خـسار  داقتعا  نامیا و  متفھ :

یدـحا الا  انل  اـم   - تشاد یعقاو  داـقتعا  نیینـسحلایدحا  هب  ماـما  دوب . یھلا  تردـق  هب  وا  یهیکت  یھلا و  تردـق  هب  یھلا و  ترـصن  هب  یهتـسب  وا  دـیما  اـما  دوب ، نادـیم  رد 

تفرـشیپ ای  دش ؛ دھاوخن  دیاع  هجوتم و  یررـض  هنوگچـیھ  دریگب ، ماجنا  ادـخ  یارب  راک  رگا  تسا ؛ هتـسب  ررـض  رد  مینکب ، ادـخ  یارب  ار  راک  رگا  هک  دوب  دـقتعم  و  نیینـسحلا -

. میزارفارس راگدرورپ  لباقم  رد  میاهداد و  ماجنا  تسا  هدوب  ام  یهفیظو  هک  ار  یراک  میدرکن ، مھ  تفرشیپ  رگا  ای  مینکیم ،

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

امیکح . امیلع  ناک هللا  ضرالا و  تاوامسلا و  دونج  مھنامیا و   عم  انامیا  اودادزیل  نینموملا  بولق  یف  هنیکسلا  لزنا  ىذلا  وھ  میرکلا : هباتک  یف  میکحلا  لاق هللا 

یاھلد رد  ار  شمارآ  هنیکـس و  هفیرـش ، یهیآ  دـشخبیم . سفنهبدامتعا  نانیمطا و  شمارآ و  اـھلد  هب  گرزب ، یاـھناسنا  یونعم  یاـھزاورپ  دـنلب و  یاـھهلق  اـھتمظع و  داـی   

ار و نیا  سکع  نمشد  دنکیم ؛ یفرعم  نامیا  دایدزا  نامیا و  تیوقت  یهیام  ار  یبلق  یهنیکـس  ار و  نانیمطا  ار و  شمارآ  دنادیم و  یھلا  ترـصن  حتف و  زا  یـشان  ناناملـسم 

. دنکیم لابند  ام  یایوپ  کرحتم و  نموم و  یهعماج  یارب  یمالسا و  تما  یارب  ار  نیا  دض 

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

لاعفنا و راچد  درک : میھاوخ  هللااشنا  میاهدرک و  لابند  ومهبوم  ار  ماما  هار  نامھ  ماما ، زا  دعب  ام  ناریا ! گرزب  تلم  زیزع و  نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  منکیم  ضرع  امـش  هب  نم 

هب نتم  یاج  هب  میریگیمن ، میمصت  یتاساسحا  هدزناجیھ و  میتسیایم ؛ نانمـشد  ناگناگیب و  ییوگروز  یھاوخهدایز و  ربارب  رد  یھلا  یهوق  لوح و  هب  میوشیمن و  فعض 

و میھدیم ؛ صیخشت  یھلا  تیادھ  هب  یھلا و  قیفوت  هب  ار  نامیاھتیولوا  میوشیمن ؛ مرگرس  میوشیمن ، یـشاوح  دراو  مینکیمن و  انتعا  دنزاسیم  نامیارب  هک  ییاھهیـشاح 

یگتـسدود و زا  ار  نامزیزع  مدرم  مینکیمن ؛ نانیمطا  دامتعا و  اقلطم  نمـشد  هب  و  مینکیم ؛ دامتعا  نامزیزع  ناناوج  هب  اھنآ و  یاـھییاناوت  هب  ناـممدرم و  هب  ادـخ  دـیما  هب 

، نامیا نیا  اب  دنکیم ، تکرح  دراد  زورما  هک  یـساسحا  نیا  اب  و  هزیگنا ، نیا  اب  ناریا ، تلم  هک  میرادن  کش  میراد . نانیمطا  مھ  یھلا  ترـصن  هب  و  میرادیم ؛ رذـحرب  یبطقود 

. دش دھاوخ  زوریپ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا و  قیفوت  هب  اعطق  دیما ، نیا  اب 

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ترصن هب  ماما  اکتا  یلـصا . یهطقن  نآ  مھ  نیا  دوب ؛]  ] یھلا یهدعو  هب  یھلا و  ترـصن  هب  خسار  داقتعا  نامیا و  نمـشد ] ربارب  رد  ینیمخ  ماما  راتفر  یوگلا  تایـصوصخ  زا  ]

هب ماـما  دوب . یھلا  تردـق  هب  وا  یهیکت  یھلا و  تردـق  هب  یھلا و  ترـصن  هب  یهتـسب  وا  دـیما  اـما  دوب ، نادـیم  رد  دوجو  یهمھ  اـب  درکیم ، ار  دوـخ  شـالت  یهمھ  دوـب ؛ یھلا 

، دریگب ماجنا  ادخ  یارب  راک  رگا  تسا ؛ هتـسب  ررـض  رد  مینکب ، ادخ  یارب  ار  راک  رگا  هک  دوب  دـقتعم  و  ( ١ -) نیینسحلا یدحا  الا  انل  ام   - تشاد یعقاو  داقتعا  نیینـسحلایدحا 

راگدرورپ لباقم  رد  میاهداد و  ماجنا  تسا  هدوب  ام  یهفیظو  هک  ار  یراک  میدرکن ، مھ  تفرـشیپ  رگا  اـی  مینکیم ، تفرـشیپ  اـی  دـش ؛ دـھاوخن  دـیاع  هجوتم و  یررـض  هنوگچـیھ 

. میزارفارس

رھشون  / ١٨/١٣٩٧/٠۶ هر ) ) ینیمخ ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

یروھمج تسا ؟ هداتفا  یقافتا  هچ  یمالـسا  یروھمج  رد  لاس  لھچ  نیا  رد  تسا ؛ اکیرمآ  ناتـسدمھ  اکیرمآ و  یراـکبارخ  جاـمآ  هک  تسا  لاـس  لـھچ  یمالـسا  یروھمج 

یاھتلم لد  تسا  هتـسناوت  اکیرمآ ، یرابکتـسا و  یاھتردق  فنا  مغر  هب  یمالـسا  یروھمج  رمثرپ ؛ دـنمورب و  تخرد  کی  هب  تسا  هدـش  لیدـبت  کیراب  لاھن  کی  زا  یمالـسا 

، تسا قارع  هنومن  کی  تسا ، هیروس  هنومن  کی  دنک ؛ هجاوم  تسکش  اب  هقطنم  نیا  رد  ار  اکیرمآ  یهئطوت  تسا  هتسناوت  دنک ؛ بذج  دنک و  بلج  دوخ  مایپ  هب  ار  یمالسا 

رد یراکادف  اب  هیروس  تلم  داتـسیا ، تعاجـش  اب  قارع  تلم  دندومزآ ؛ رابکتـسا  یهئطوت  لباقم  رد  ار  ناشدوخ  یگداتـسیا  تردـق  هقطنم  یاھتلم  تسا . نانبل  هنومن  کی 

مھ ( ١ (؛ مکمادقا تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  اونما  نیذلا  اھیاای  دومرف : هک  تسا  یھلا  یهدعو  قدص  یاھهناشن  دنوادخ و  تردـق  یاھهناشن  اھنیا  دـش ؛ رـضاح  نادـیم 

. داد مدق  تابث  مھ  داد ، ترصن 

رھشون  / ١٨/١٣٩٧/٠۶ هر ) ) ینیمخ ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

یروھمج رمثرپ ؛ دـنمورب و  تخرد  کی  هب  تسا  هدـش  لیدـبت  کـیراب  لاـھن  کـی  زا  یمالـسا  یروھمج  تسا ؟ هداـتفا  یقاـفتا  هچ  یمالـسا  یروھمج  رد  لاـس  لـھچ  نیا  رد 

رد ار  اکیرمآ  یهئطوت  تسا  هتـسناوت  دنک ؛ بذج  دنک و  بلج  دوخ  مایپ  هب  ار  یمالـسا  یاھتلم  لد  تسا  هتـسناوت  اکیرمآ ، یرابکتـسا و  یاھتردق  ( ٢) فنا مغر  هب  یمالسا 

لباقم رد  ار  ناشدوخ  یگداتـسیا  تردـق  هقطنم  یاھتلم  تسا . نانبل  هنومن  کـی  تسا ، قارع  هنومن  کـی  تسا ، هیروس  هنومن  کـی  دـنک ؛ هجاوم  تسکـش  اـب  هقطنم  نیا 

یهدعو قدص  یاھهناشن  دنوادخ و  تردق  یاھهناشن  اھنیا  دـش ؛ رـضاح  نادـیم  رد  یراکادـف  اب  هیروس  تلم  داتـسیا ، تعاجـش  اب  قارع  تلم  دـندومزآ ؛ رابکتـسا  یهئطوت 

. داد مدق  تابث  مھ  داد ، ترصن  مھ  ( ٣ (؛ مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  اونما  نیذلا  اھیاای  دومرف : هک  تسا  یھلا 

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 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 48 
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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 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلع نیا  تسا ؛ میظع  تکرح  نیا  تقیقح  تیھام و  ینمشد ، تلع  درک ؛ دیابن  یشیدنالھس  درک ، دیابن  یراگنالھس  تسا . ینمـشد  تلع  یهلئـسم  نیمھ  هتکن  کی 

یمالسا یروھمج  یدنبیاپ  ینمشد ، تلع  تسا . ینمشد  تلع  اھنیا  تسا ؛ ناریا  تلم  یرادافو  تسا ، ناریا  تلم  یراکادف  تعاجش و  ینمشد ، تلع  تسا . ینمشد 

یمالـسا یروھمج  هک  تسا  نیا  ینمـشد ، تلع  تسا . اھنیا  ینمـشد  تلع  تسا ؛ هدنام  ظوفحم  لماک  روط  هب  زورما  ات  یدـنبیاپ  نیا  هک  تسا  بالقنا  یلـصا  ینابم  هب 

رامعتـسا رابکتـسا و  ملظ و  طاسب  دـسرب ، شدوخ  جـیاتن  هب  یھلا  کمک  هب  یھلا و  قیفوت  هب  رگا  هک  تسا  یگدـنلاب  دـشر و  لاـح  رد  یندـمت  کـی  هک  دـھدیم  ناـشن  دراد 

... تسا اھنیا  ینمشد  تلع  دش ؛ دھاوخ  هدیچرب  یبرغ  یاھتلود 

اب ام  رگا ] . ] تسا راگدرورپ  سدقم  تاذ  هب  قلعتم  تردق  نوچ  تسا  زوریپ  وا  تسا ، وا  اب  ادخ  سک  رھ  هک  تسا  نیا  ینمشد  نیا  یهجیتن  تسیچ ؟ ینمـشد  نیا  یهجیتن 

رثا رب  نیا  میدرواین ؛ تسد  هب  یزوریپ  بخ  میدرک ، یھاتوک  ام  ییاھاج  کی  تسین . نآ  رد  یدیدرت  چیھ  تسا ، دصرددص  یعطق  یزوریپ ، میـشاب ، ادخ  هار  رد  میـشاب ، ادـخ 

تکرح تکرح ، و  روج - کی  ام  مدرم  روج ، کی  ام  نالوئـسم   - مینکب تکرح  تسرد  مینک ، لمع  تسرد  اـم  هک  ییاـجنآ  تسا . اـم  ندرک  لـمع  دـب  رثا  رب  تسا ، اـم  یھاـتوک 

. تسین اجنیا  رد  یدیدرت  ( ١ (؛ هرصنی نم  نرصنیل هللا  و  دنکیم ؛ کمک  لاعتم  یادخ  کشالب  اجنآ  دشاب ، یتسرد 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلع نیا  تسا ؛ میظع  تکرح  نیا  تقیقح  تیھام و  ینمشد ، تلع  درک ؛ دیابن  یشیدنالھس  درک ، دیابن  یراگنالھس  تسا . ینمـشد  تلع  یهلئـسم  نیمھ  هتکن  کی 

یمالسا یروھمج  یدنبیاپ  ینمشد ، تلع  تسا . ینمشد  تلع  اھنیا  تسا ؛ ناریا  تلم  یرادافو  تسا ، ناریا  تلم  یراکادف  تعاجش و  ینمشد ، تلع  تسا . ینمشد 

یمالـسا یروھمج  هک  تسا  نیا  ینمـشد ، تلع  تسا . اھنیا  ینمـشد  تلع  تسا ؛ هدنام  ظوفحم  لماک  روط  هب  زورما  ات  یدـنبیاپ  نیا  هک  تسا  بالقنا  یلـصا  ینابم  هب 

رامعتـسا رابکتـسا و  ملظ و  طاسب  دـسرب ، شدوخ  جـیاتن  هب  یھلا  کمک  هب  یھلا و  قیفوت  هب  رگا  هک  تسا  یگدـنلاب  دـشر و  لاـح  رد  یندـمت  کـی  هک  دـھدیم  ناـشن  دراد 

. تسا اھنیا  ینمشد  تلع  دش ؛ دھاوخ  هدیچرب  یبرغ  یاھتلود 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رتتسرد ادخ  زا  یـسک  هچ  یهدعو  تسا ؟ رتوگتـسار  ادخ  زا  یـسک  هچ  ( ١١ (؟ الیق نم هللا  قدـصا  نمو  بخ ، ( ١٠ «.) مکرـصنی اورـصنت هللا  نا   » هک ادخ  ریذپانفلخت  یهدعو 

ار امش  ادخ  دیتفر ، شیپ  ادخ  نید  ققحت  یمالسا و  یهعماج  مالسا و  ندمت  تمس  هب  ینعی  ار ، ادخ  دیدرک  ترصن  امش  رگا  مکرـصنی ؛ اورـصنت هللا  نا  دیوگیم : ادخ  تسا ؟

؛ دنکیم یرای 

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 

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

وا هار  رد  مدـقتباث  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  دـندوزفا : دـندناوخ و  یزوریپ  حـتف و  هدـنھد  تراشب  ار  ندرا  دور  یبرغ  لحاس  نانکاس  هزغ و  مدرم  تمواقم  یگداتـسیا و  ناشیا 

فلتخم داعبا  رد  ریذـپان  یگتـسخ  شالت  هزراـبم و  داـھج و  اـھنآ  نیرتمھم  زا  هک  دراد  یتاـمازلا  هدـعو  نیا  ققحت  هتبلا  تسا و  هداد  یزوریپ  یراـی و  هدـعو  دـننک ، یگداتـسیا 

. تسا یماظن  یداصتقا و  یرکف ، یگنھرف ، یسایس ،

یداھج  / ١٠/١٣٩٨/٠۵ یاھهورگ  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، ندـناوخ زامن  تقو  لوا  هجوت ، تدابع ، ینعی  یلمع ؛ راک  هب  دوشیم  طوبرم  شایرادـقم  کی  تسا ، مزال  دوخ  یاج  رد  امتح  هک  اھنیا  دـننام  یرکف و  یداـقتعا و  راـک  زا  ریغ 

دنناوخب و دجـسم  رد  ار  ناشزامن  امتح  دننکیم ، راک  دنراد  ناوج  تشم  کی  یاهقطنم  کی  رد  دینک  ضرف  تابحتـسم . هب  نتخادرپ  ناکما  دح  رد  ندناوخ ، نآرق  زور  رھ  امتح 

هقباس رگا  تسا ؛ یتخـس  راک  اھام  نینـس  رد  راک  نیا  هک  دنھدب  ماجنا  ادخ  یارب  ار  راک  هک  دننک  یعـس  صالخا ؛ تیاعر  دنناوخب . هجوت  اب  بوخ و  زامن  دـنناوخب و  تقو  لوا 

اھامـش نینـس  رد  تسا . یتخـس  راک  یلیخ  مینکب ، نادـیم  دراو  اصلخم  ار  نامدوخ  میھاوخب  ـالاح  میـشاب و  هدوبن  شرکف  هب  یناوج  زا  میـشاب ، هدرکن  میـشاب ، هتـشادن 

تیادـھ یھلا و  تمحر  دـیدرک ، صلاخ  ار  تین  هک  یتقو  دـینک ؛ صلاخ  ادـخ  یارب  ار  ناتتین  اعقاو  دـیناوتیم  تسا . ناسآ  صالخا  یناوج  نینـس  رد  تسا ؛ یناسآ  راک  یلیخ 

کمک یھلا و  تیادـھ  دوشب ، اھتیاعر  نیا  هچناـنچ  رگا  اـعقاو  دـھدیم . رارق  نیقتم  یارب  ار  شدوخ  تیادـھ  نآرق  ( ۴ (؛ نیقتملل یدـھ  درابیم ؛ امـش  یارب  فرط  همھ  زا  یھلا 

. دیشاب قفوم  هللااشنا  دش . دھاوخ  دایز  مھ  یھلا  یرکف 

ناناوج  / ١۶/١٣٩٨/٠۵ لابیلاو  یلم  میت  یاضعا  یملع و  یاھدایپملا  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

رد تسا ، یمالـسا  رکفت  رب  ینتبم  هک  ار  یایناینب  بالقنا  شرگن  هاگن و  ار ، یبالقنا  هاگن  دـیاب  دیـشاب ، دـیفم  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  ناـتروشک  یارب  دـیھاوخب  رگا  اـمش 

تیوقت دیناوتیم  هچ  رھ  ار  نیا  تسھ ؛ امـش  رد  هاگن  نیا  دوشیم ، ساسحا  ناتیاھفرح  رد  هچنآ  هب ] هجوت  اب   ] منیبیم هناتخبـشوخ  زورما  دینک . تیوقت  دینک و  ظفح  ناتدوخ 

، دـنام میھاوـخ  بقع  مینکن ، لاـبند  ار  یبـالقنا  هاـگن  نیا  اـم  هچناـنچ  رگا  تسا ؛ نیمھ  رطاـخ  هب  ماهدرک ، ثحب  ماهدرک و  هـیکت  هـمھ  نـیا  نآ  یور  هدـنب  هـک  تریـصب  دـینک .

نیمھ توغاط  نارود  رد  هتـشذگ ، رد  هکنیا  امک  دوب  دھاوخن  روشک  دوس  هب  دیایب ، دوجو  هب  ام  دارفا  ام و  صاخـشا  رد  مھ  یتفرـشیپ  رگا  دش ؛ دـھاوخ  فقوتم  ام  تفرـشیپ 

رادـقم نآ  درکیمن ، روھظ  زورب و  اھدادعتـسا  درکیمن و  زورب  اھتیفرظ  هکنیا  رب  هوالع  الاح  دـندمآیمن ؛ روشک  راک  هب  اھهبخن  نیا  اما  میتشاد  یناگبخن  ام  مھ  زور  نآ  دوب . روج 

. دینک ظفح  دینک ، تیوقت  ناتدوخ  رد  امتح  ار  یبالقنا  هاگن  یبالقنا ، رکف  تفرگیم . رارق  نارگید  تمدخ  رد  دشیم ، مامت  نارگید  عفن  هب  درکیم ، زورب  هک  مھ  یکدنا 

ادخ دنک ، شالت  سک  رھ  دیوگیم  ام  هب  نآرق  هتبلا  دـھدیم . قیفوت  دـنوادخ  تسا ؛ نم  دـکوم  یهیـصوت  نیا  دـینکن ؛ شومارف  مھ  ار  راگدرورپ  زا  دادمتـسا  ار و  ادـخ  هب  لکوت  و 

رطاخ هب  دننکب ، شالت  یتقو  دننکیم ، راک  دنراد  ایند  یارب  هک  مھ  ار  یناسک  نآ  لاعتم  یادخ  یتح  تسین ؛ نینموم  لام  افرـص  ادخ  کمک  ینعی  دـمن ؛ کـال  دـنکیم : شکمک 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 49 
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یاهزیکاپ یاھلد  امـش  یاھلد  دراد . طابترا  ادـخ  اـب  یـسک  هک  ییاـجنآ  تسا و  نینموم  لاـم  یھلا  یهژیو  یاـھکمک  اـما  ( ١ (؛ الوھ الوھ و  دـمن  الک  دـنکیم . کمک  ناشـشالت 

دیناوتب هک  دنکیم  کمک  امش  هب  لاعتم ، یادخ  زا  امش  دادمتسا  لاعتم و  یادخ  هب  امـش  لکوت  لاعتم و  یادخ  اب  امـش  طابترا  تسا ؛ هزیکاپ  ناتیاھلد  دیناوج ، امـش  تسا ،

نیا و  تسا . یمھم  رایـسب  یهتکن  مھ  نیا  دیورب ؛ شیپ  دینک و  مرن  هجنپ  هتـسد و  تالکـشم  اب  رتهناراودـیما  دـیراذگب و  رـس  تشپ  ار  تالکـشم  رتتحار  دـیورب ، شیپ  رتھب 

، زامن هب  هجوت  لاعتم ، یادخ  اب  لد  ییانشآ  هانگ ، زا  بانتجا  لوا ، یهجرد  رد  منکیم : هیصوت  مھ  امش  هب  منکیم و  هیـصوت  اھناوج  هب  هشیمھ  نم  هک  ار  ادخ  اب  یبلق  طابترا 

، هلب دھدب . قیفوت  اھامش  هب  دنوادخ  هک  میراودیما  و  دربیم ؛ شیپ  هار  نیا  رد  ار  امش  دنکیم و  کمک  امـش  هب  هللااشنا  هک  تسا  ام  یمتح  یاھهیـصوت  اھنیا  رکذ ؛ هب  هجوت 

دـیتسھ و روـشک  نیا  نامـشچرون  روـشک و  نیا  نادـنزرف  اھامـش  دوـشب . باجتـسم  اھامـش  یهراـبرد  مھ  نم  یاـعد  هک  مراودـیما  ار و  امـش  منکیم  اـعد  اـمتح  مھ  نم 

. دش دھاوخ  نشور  امش  هب  روشک  مشچ  هللااشنا 

ناناوج  / ١۶/١٣٩٨/٠۵ لابیلاو  یلم  میت  یاضعا  یملع و  یاھدایپملا  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

ادـخ دـنک ، شالت  سک  رھ  دـیوگیم  ام  هب  نآرق  هتبلا  دـھدیم . قیفوت  دـنوادخ  تسا ؛ نم  دـکوم  یهیـصوت  نیا  دـینکن ؛ شومارف  مھ  ار  راگدرورپ  زا  دادمتـسا  ار و  ادـخ  هب  لکوت 

رطاخ هب  دننکب ، شالت  یتقو  دننکیم ، راک  دنراد  ایند  یارب  هک  مھ  ار  یناسک  نآ  لاعتم  یادخ  یتح  تسین ؛ نینموم  لام  افرـص  ادخ  کمک  ینعی  دـمن ؛ کـال  دـنکیم : شکمک 

یاهزیکاپ یاھلد  امـش  یاھلد  دراد . طابترا  ادـخ  اـب  یـسک  هک  ییاـجنآ  تسا و  نینموم  لاـم  یھلا  یهژیو  یاـھکمک  اـما  ( ٢ (؛ الوھ الوھ و  دـمن  الک  دـنکیم . کمک  ناشـشالت 

دیناوتب هک  دنکیم  کمک  امش  هب  لاعتم ، یادخ  زا  امش  دادمتسا  لاعتم و  یادخ  هب  امـش  لکوت  لاعتم و  یادخ  اب  امـش  طابترا  تسا ؛ هزیکاپ  ناتیاھلد  دیناوج ، امـش  تسا ،

. تسا یمھم  رایسب  یهتکن  مھ  نیا  دیورب ؛ شیپ  دینک و  مرن  هجنپ  هتسد و  تالکشم  اب  رتهناراودیما  دیراذگب و  رس  تشپ  ار  تالکشم  رتتحار  دیورب ، شیپ  رتھب 

بالقنا  / ٢٢/١٣٩٨/٠۵ ربھر  اب  هارمھ  تئیھ  نمی و  هللاراصنا  شبنج  یوگنخس  رادید 

نیا اب  دیاب  دندوزفا : دندرمـشرب و  زورما  یایند  تایعقاو  زا  هنومن  کی  دھدیم ، خر  نیطـسلف  نمی و  رد  هک  یتایانج  لابق  رد  ار  برغ  یایند  یتوافتیب  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

. تسا نیمھ  هار  اھنت  دش و  هجاوم  یھلا ، ترصن  هب  اکتا  تمواقم و  نامیا و  تردق  اب  راکتیانج ، یاھتردق 

یقارع  / ٢٧/١٣٩٨/٠۶ نارادبکوم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دنوادخ دننکیم ، راک  دنراد  یمالسا  تما  هیلع  حالس  اب  تسایس ، اب  لوپ ، اب  لیاسو ، اھرازبا و  ماسقا  عاونا و  اب  یمالسا  تما  نانمشد  مالـسا و  نانمـشد  هک  یراگزور  رد 

تما ترـصن  رب  یھلا  یهدارا  یهناـشن  نیا  تسا ، یھلا  یاـمظع  تیآ  نیا  دـھدیم . هولج  روج  نیا  دـھدیم ، تمظع  روـج  نیا  ار  نیعبرا  ییاـمیپهار  یهثداـح  ناـھگان  لاـعتم 

. تسا هتفرگ  قلعت  یمالسا  تما  ترصن  رب  لاعتم  یادخ  یهدارا  هک  دھدیم  ناشن  نیا  تسا ، یمالسا 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

، دناسر دھاوخ  هللااشنا  مھ  جوا  هب  هدـناسر ، اجنیا  ات  درب ؛ شیپ  داد و  تکرح  ار  روشک  هک  دوب  یمالـسا  یبالقنا و  رکفت  تیمکاح  روشک و  یبالقنا  میظع  تکرح  بالقنا و 

ملع بلاط  هک  یـسک  یارب  هتبلا  تسین ، یناسآ  راک  بخ  یملع  راک  دـنکیم . قرف  دـنک ؛ تکرح  دـیاب  دـیما  نیا  اب  ناوج  میھار . لوا  زونھ  اـم  تشاد ؛ میھاوخ  ییاھـشھج 

. تفر دھاوخ  شیپ  دشاب  هارمھ  دیما  اب  رگا  تخس  راک  نیا  تسا ؛ تخس  اھراک  دربشیپ  تسا ؛ یراوشد  تخس و  راک  اما  تسا ، زیگناقوش  تسا 

ار یھلا  یھن  رما و  تیاعر  دـیدوب ، نمادـکاپ  دـیدوب ، اوقت  لھا  امـش  یتقو  ( ١ (؛ نیقتملل هبقاعلا  لاعتم ؛ یادـخ  هب  لـکوت  زا  تسا  تراـبع  دـیما  مھم  یاـھهیام  زا  یکی  هتبلا 

ناسنا اب  یونعم  تجھب  تسا ، ناسنا  اب  یماکداش  تسا ، ناـسنا  اـب  تیقفوم  تسا ، ناـسنا  اـب  یزوریپ  ینعی  تسا  ناـسنا  اـب  ادـخ  یتقو  تسا . امـش  اـب  ادـخ  دـیدرک ،

نیا زا  یکاپ ، نیا  زا  ات  منکیم  هیصوت  دیدشن - اھام  لاثما  تالکشم  راتفرگ  زونھ  دیتسھ ، هتساریپ  اھامـش  دیکاپ ، اھامـش  دمحلا  هک   - ار اھناوج  امـش  ادکوم  نم  تسا .

شیپ هللااشنا  دیـشاب . هتـشاد  هارمھ  هراومھ  ناتدوخ  لمع  رد  ناتدوخ ، نھذ  رد  ناـتدوخ ، لد  رد  ار  لاـعتم  یادـخ  دـینک ؛ هدافتـسا  دـیناوتیم  هچ  رھ  تینارون  نیا  زا  اـفص ،

. تفر دیھاوخ 

(ع)  / ١٣٩٨/٠٧/٢١ نیسحماما هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

نآ درکیم ؛]  ] اکیرمآ زا  تبحص  اجنیا  هک  دوب  هدشن  دیعبت  زونھ  درکیم و  ینارنخـس  مق  رد  زونھ  ماما   - دش هجاوم  اکیرمآ  اب  دش ، هزرابم  نیا  دراو  هک  یلوا  زا  ماما  دیدید  هکنیا 

نیا رطاخ  هب  تسا - لبق  لاس  هاجنپ  یارب  هیـضق  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  روھمجسیئر  ام  روشک  رد  درف  نیرتروفنم  زورما  دومرف  ینارنخـس  رد  مق ، رد  هیع ) ناوضر هللا   ) ماـما زور 

یسک نآ  ( ١ (؛ هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  تسا : هدومرف  لاعتم  یادخ  هک  تشاد  رواب  دوب ، راودیما  و  دیمھفیم ؛ دیدیم ، ار  تقیقح  دوب ، زاب  شمـشچ  دوب ، ریـصب  ماما  تسا .

. درک ترصن  درک و  دھاوخ  ترصن  ار  وا  اعطق  ادخ  دنک ، ترصن  ار  ادخ  هک 

یاھحور کاپ و  یاھلد  یهمھ  ناریا ، تلم  ناناوج  یهمھ  هکلب ]  ] امـش طقف  هن  دیورب ؛ شیپ  دیھدب ، همادا  تردـق  اب  ار  هار  نیا  زیزع ! ناناوج  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  نم  و 

یادخ اعطق  دنتـسیاب ، تیرـشب  نید و  نانمـشد  لباقم  رد  تمواقم ، یگداتـسیا و  هار  رد  رگا ] ، ] دـنھدب ماجنا  ار  ناشدوخ  یناسنا  یھلا و  یهفیظو  دـنھاوخیم  هک  هدولآان 

هب دـعب  یاھماگ  رد  مود ، ماگ  رد  هدـنیآ ، رد  میدـش ، زوریپ  یھلا  قیفوت  هب  لاس  لھچ  نیا  رد  ام  هک  ناـنچمھ  هرـصنی . نم  نرـصنیل هللا  و  درک ؛ دـھاوخ  تیاـمح  ار  اـھنآ  لاـعتم 

. دش میھاوخ  زوریپ  نانمشد  رب  درک و  میھاوخ  هبلغ  عناوم  یهمھ  رب  یھلا  قیفوت 

(ع)  / ١٣٩٨/٠٧/٢١ نیسحماما هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

راوگرزب ماما  هک  دیدرک  هظحالم  امـش  دنراد . هفیظو  مھ  اھریپ  دـنراد ، هفیظو  مھ  اھناوج  ریغ  ارچ ، دـنرادن ؛ یاهفیظو  هار  نیا  رد  اھناوج  ریغ  هکنیا  هن  تسا ؛ اھناوج  هب  دـیما ،

اھناوج دنتـسھ . اھناوج  یاهعماج  رھ  رد  هدـنربشیپ  روتوم  اھتنم  دیـشیدنایم ؛ اھناوج  لـثم  دزیم ، فرح  اـھناوج  لـثم  درکیم ، تکرح  اـھناوج  لـثم  یریپ  رد  تلوھک ، رد  اـم 

رب مکاح  هچنآ  زا  امش ، نھذ  زا  امش ، رکف  زا  تسا  ترابع  نمشد  مجاھت  جامآ  نیلوا  دنسانشب . ار  نمشد  دنفرت  دننک ، هدامآ  ار  ناشرکف  دننک ، هدامآ  ار  ناشدوخ  یتسیاب 

دھاوخ ضوع  لمع  یعیبط  روط  هب  دش ، ضوع  رکف  یتقو  دـھدب ؛ رییغت  ار  رکفت  نیا  دـنکیم  یعـس  اھهلیح  عاونا  اب  تسا . نمـشد  جامآ  نیلوا  نیا  تسا ؛ امـش  یهشیدـنا 

مکحم دربب . نیب  زا  شدوخ  یاھدنفرت  اب  نمـشد  ار  امـش  یلاع  تمھ  نامیا و  ینورد  تردق  دیراذگن  دننک ؛ فیعـض  ار  اھهزیگنا  دیراذگن  دننک ، ضوع  ار  اھرکف  دیراذگن  دـش .

ار نیدـھاجم  تسا و  وا  هار  رد  تکرح  لھا  اب  ادـخ  تسا ، اوقت  لھا  اب  ادـخ  ( ١ .) نیقتملا عم  نا هللا  تسا ؛ امـش  اب  هللااشنا  لاعتم  یادخ  و  دینک ، لکوت  ادـخ  هب  دـیتسیاب ،

. داد دھاوخ  ترصن  هللااشنا 

(ع)  / ١٣٩٨/٠٧/٢١ نیسحماما هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

نیا رطاخ  هب  یھلا ، قیفوت  هب  میروآیمن  مک  نانمـشد ، یتاغیلبت  راشف  لباقم  رد  ام  هکنیا  تسا . هفیظو ) ماجنا   ) نیا مییآیمن  هاتوک  اکیرمآ  اب  یهلباـقم  رد  اـم  هکنیا  تلع 

نامھ یتشونرـس و  نامھ  هب  مھ  ار  ام  لاعتم  یادـخ  مییاـیب ، هاـتوک  اـم  رگا  هلخدـم . انلخدـی  نا  ىلع هللا  اـقح  ناـک  میدرکن ، هچناـنچ  رگا  تسا ؛ هفیظو  کـی  نوچ  تسا ؛

اکیرمآ اب  دش ، هزرابم  نیا  دراو  هک  یلوا  زا  ماما  دیدید  هکنیا  تسا . یمالسا  یروھمج  نیا  تسا ، نیا  ام  یهفیظو  دنکیم ؛ التبم  درک  دھاوخ  التبم  ار  رگمتس  نآ  هک  یخزود 

دومرف ینارنخـس  رد  مق ، رد  هیع ) ناوضر هللا   ) ماما زور  نآ  درکیم ؛]  ] اکیرمآ زا  تبحـص  اـجنیا  هک  دوب  هدـشن  دـیعبت  زونھ  درکیم و  ینارنخـس  مق  رد  زونھ  ماـما   - دـش هجاوم 

ار تقیقح  دوب ، زاب  شمشچ  دوب ، ریصب  ماما  تسا . نیا  رطاخ  هب  تسا - لبق  لاس  هاجنپ  یارب  هیـضق  نیا  ( ۶ (؛ تسا اکیرمآ  روھمجسیئر  اـم  روشک  رد  درف  نیرتروفنم  زورما 

دھاوخ ترصن  ار  وا  اعطق  ادخ  دنک ، ترـصن  ار  ادخ  هک  یـسک  نآ  ( ٧ (؛ هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  تسا : هدومرف  لاعتم  یادخ  هک  تشاد  رواب  دوب ، راودیما  و  دیمھفیم ؛ دـیدیم ،

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 50 
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. درک ترصن  درک و 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

(١ (؛ مکل بلاغ  الف  مکرـصنی هللا  نا  دـیامرفیم : نآرق  رد  لاعتم  یادـخ  تسا . هدشنیمـضت  ناریا ، رد  یبالقنا  میظع  نایرج  نیا  یزوریپ  جیـسب و  یزوریپ  ناریا و  تلم  یزوریپ 

، ار ادـخ  نید  دـیدرک  یراـی  امـش  رگا  ( ٢ (؛ مکرـصنی اورـصنت هللا  نا  تسا ؟ یروـج  هچ  ادـخ  ندرک  یراـی  بخ ، دـنکیمن . هبلغ  امـش  رب  سک  چـیھ  دـنک ، یراـی  ار  امـش  ادـخ  رگا 

میظع نایرج  نیا  دراد . دوجو  زورما  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  درک ؛ دھاوخ  یرای  درک و  دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  مھ  ادخ  ار ، ادـخ  هار  ار ، ییادـخ  قطنم  ار ، یھلا  یریگتھج 

لابند دـننکیم و  بلط  دـنراد  روشک  رد  ار  یھلا  تعیرـش  ققحت  دـننکیم ، لابند  دـنراد  ار  یمالـسا  یهعماج  داجیا  دـننکیم ، لاـبند  ار  یھلا  فادـھا  دـنراد  روشک  رد  یبـالقنا 

بلاغ الف  درک ، ترـصن  لاعتم  یادخ  یتقو  و  درک ، دھاوخ  ترـصن  مھ  لاعتم  یادخ  دش ، ادخ  ترـصن  یتقو  تسا ؛ ادخ  ترـصن  تسا ، ادـخ  هار  تسا ، ادـخ  راک  سپ  دـننکیم ؛

. درک دھاوخن  هبلغ  امش  رب  سک  چیھ  ( ٣ (؛ مکل

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یزیچ  نامھ  نیا  درک ؛ دھاوخ  یرای  درک و  دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  مھ  ادخ  ار ، ادخ  هار  ار ، ییادـخ  قطنم  ار ، یھلا  یریگتھج  ار ، ادـخ  نید  دـیدرک  یرای  امـش  رگا 

رد ار  یھلا  تعیرـش  ققحت  دـننکیم ، لابند  دـنراد  ار  یمالـسا  یهعماج  داجیا  دـننکیم ، لابند  ار  یھلا  فادـھا  دـنراد  روشک  رد  یبـالقنا  میظع  ناـیرج  نیا  دراد . دوجو  زورما 

یتقو و  درک ، دھاوخ  ترـصن  مھ  لاعتم  یادخ  دش ، ادخ  ترـصن  یتقو  تسا ؛ ادخ  ترـصن  تسا ، ادـخ  هار  تسا ، ادـخ  راک  سپ  دـننکیم ؛ لابند  دـننکیم و  بلط  دـنراد  روشک 

. درک دھاوخن  هبلغ  امش  رب  سک  چیھ  مکل ؛ بلاغ  الف  درک ، ترصن  لاعتم  یادخ 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

درک و لوحتم  داد ، ناکت  ار  ایند  هک  دمآ  دوجو  هب  یبالقنا  تفرگ ، ماجنا  یگرزب  یهثداح  تفرگ ، ماجنا  یگرزب  راک  شناھارمھ ] ینامیلـس و  دیھـش  تداھـش  [ی  هیـضق نیا  رد 

؛ مینک هاگن  مشچ  نیا  اب  یھلا  کمک  هب  داد . رییغت  دش - دھاوخ  تواضق  اھدعب  هک   - ار ناھج  خیرات  ریـسم  دیاش  ار و  هقطنم  خـیرات  ریـسم  ار ، روشک  خـیرات  ریـسم  ار ، خـیرات 

رپ نامتسد  تسین ، یلاخ  نامتسد  هللادمحب  زورما  ام  دوب ؛ یلاخ  مدرم  تسد  زور  نآ  نامیگدنز . ثداوح  یهمھ  رد  مینیبب  روج  نیا  ار  یھلا  تردق  تسد  یھلا و  تیادھ 

نامیا نامھ  هب  دشاب  یکتم  هک  دشخبیم  هدیاف  یتقو  نآ  یماظن  رازبا  تسین ؛ یماظن  رازبا  هب  طقف ]  ] هیکت نکل  ملاع ، نایوگروز  لباقم  رد  دنزھجم  زورما  ناریا  تلم  تسا .

هکنیا میـشاب ؛ هتـشاد  دای  هب  دیاب  هشیمھ  نمـشد  عیـسو  یهھبج  لباقم  رد  ام  زورما  ار  نیا  دنکیم . ییاشگراک  دـنکیم ، رثا  یماظن  رازبا  هک  تسا  تقو  نآ  ینید ؛ تریغ  و 

عیـسو و رایـسب  یهھبج  کـی  رب  یاهلیلق  یهئف  کـی  یھاـگ  تـسا ؛ اـج  نـیمھ  شقادـصم  ( ١ «،) نذاـب هللا هریثـک  ـه  ئف تبلغ  هل  ـ یلق هئف  نـم  مـک   » دـیامرفیم لاـعتم  یادـخ 

. ینید تریغ  نامیا و  نیا  هب  دشاب  یکتم  هک  یتقو  دوشیم  زوریپ  یھلا  تردق  هب  یاهدرتسگ ،

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، تفرگ ماجنا  یگرزب  راک  شناھارمھ ] ینامیلس و  دیھـش  تداھـش  [ی  هیـضق نیا  رد  هک  نانچمھ  میھدب ؛ ماجنا  یگرزب  یاھراک  ینید  تریغ  نامیا و  تکرب  هب  میناوتیم  ام 

ار ناھج  خیرات  ریسم  دیاش  ار و  هقطنم  خیرات  ریسم  ار ، روشک  خیرات  ریـسم  ار ، خیرات  درک و  لوحتم  داد ، ناکت  ار  ایند  هک  دمآ  دوجو  هب  یبالقنا  تفرگ ، ماجنا  یگرزب  یهثداح 

. نامیگدنز ثداوح  یهمھ  رد  مینیبب  روج  نیا  ار  یھلا  تردق  تسد  یھلا و  تیادھ  مینک ؛ هاگن  مشچ  نیا  اب  یھلا  کمک  هب  داد . رییغت  دش - دھاوخ  تواضق  اھدعب  هک  -

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

دندرک یعـس  اـیند  یهمھ  رد  مسینویھـص  یربخ  یروتارپما  هثداـح ، نیا  زا  دـعب  هثداـح و  نیا  زا  لـبق  زور  دـنچ  رد   - مسینویھـص یربخ  یروتارپما  شـالت  زا  سپ  هک  دـش  هچ 

دندرک رارکت  ایند  یهمھ  رد  یتسینویھـص  یربخ  یاھهاگتـسد  تفگ ، شاهجراـخ  ریزو  تفگ ، اـکیرمآ  روھمجسیئر  دوخ  تسیرورت ؛ هب  دـننک  مھتم  ار  اـم  زیزع  راوگرزب  رادرس 

نیا حور  هب  مدرم  فلتخم  یاھروشک  رد  ناریا ، رد  اجنیا  رد  طـقف  هن  داد ؟ بیترت  دنتـساوخیم  اـھنآ  هک  هچنآ  سکعب  تسرد  ار  هحفـص  لاـعتم  یادـخ  تسیرورت -» تسیرورت ، »

رد ربمغیپ ، یهرابرد  هک  ار  ( ١ «) انعم نا هللا  نزحت  ال   » ایآ دید ؟ دوشیمن  حوضوب  ار  ادخ  تسد  ایآ  دندز . شتآ  ار  اھتسینویھـص  اکیرمآ و  مچرپ  دنداتـسرف و  دورد  گرزب  دـیھش 

موق هب  ار  ٰیـسوم  ترـضح  شیامرف  نیا  ایآ  دھدیمن ؟ ناشن  ار  نیا  تسا ؛ ام  اب  ادخ  انعم » نا هللا  نزحت  ال   » دـیوگیم شھارمھ  هب  سکیب ، اھنت ، روث  راغ  رد  تدـش ، تیاھن 

ٰیـسوم ترـضح  دننکب ، مامت  ار  ام  راک  نب  خیب و  زا  دننک و  هرـصاحم  ار  ام  دنیایب  نوعرف  یاھورین  هک  تسا  نالا  ( ٢ «) نوکردمل انا   » دنتفگیم دندوب  هدیسرت  هک  لیئارـساینب 

ادخ تسا ؟ ام  اب  ادخ  انعم ،» نا هللا   » هک دنک  ساسحا  دناوتیمن  ناریا  تلم  دـنیبب ؟ دوشیمن  ناسنا  ار  یبر » یعم  نا   » اجنیا ایآ  ( ٣ (؛» نیدھیس یبر  یعم  نا  الک  ، » دومرف

تلود ییاوسر  تسا ؛ یھلا  تردـق  تاـیآ  زا  یکی  مھ  گرزب  تداھـش  نیا  دوخ  تسا . هدرک  لاـعف  تلم  نیا  ناـیم  رد  هعماـج ، نیا  رد  روشک ، نیا  رد  ار  دوخ  تردـق  یاھتـسد 

یانعم هب  ینامیلس  دیھش   - دوب مسیرورت  اب  یهزرابم  هدنامرف  نیرتیوق  نیرتسانشرس و  هک  ار  یسک  اھنیا  دز ؛ مقر  ار  تلود  نیا  ییاوسر  اکیرمآ ، یوربآیب  تلود  اکیرمآ ،

هقطنم لک  رد  مسیرورت  دض  هدنامرف  دندرک ؛] رورت  - ] تسا هدش  هتخانـش  مھ  ناونع  نیمھ  هب  تسا ، هقطنم  نیا  رد  مسیرورت  اب  یهزرابم  هدـنامرف  نیرتیوق  هملک ، یعقاو 

؛ دندرک فارتعا  مھ  ناشدوخ  درک ، رورت  ار  وا  هنالدزب  هنادزد و  اکیرمآ  تلود  دندشن ، هجاوم  وا  اب  گنج  یورهبور  نادـیمرد  دـندرک . رورت  ار  هدـنامرف ، نیرتسانـشرس  نیرتیوق و 

ام هک  دننکیم  مالعا  الاح  دوشیمن . ناربج  یزیچ  چیھ  اب  هبرـض  نیا  دوب ؛ اکیرمآ  تھبا  هب  هبرـض  دوب ، یتیثیح  یهبرـض  هبرـض ، نیا  دش ؛ اکیرمآ  یھایـسور  یهیام  راک ]  ] نیا

کی مھ  نیا  دوب . یتیـصوصخ  نینچ  کی  هنادـنمتردق  خـساپ  نیا  دـنادرگرب . ار  اکیرمآ  یهتفرتسدزا  یوربآ  دـناوتیمن  راـک  نیا  اـما  دـنھدیم  شیازفا  ار  اـھمیرحت  میدرک ، میرحت 

. تسا هناصلخم  تدھاجم  خساپ  هک  تسا  یھلا  کمک  یهولج 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

، میھاوخیم ار  یھلا  تاـقیفوت  رگا  تسا ؛ اوقت  رد  میھاوـخیم  ار  یھلا  ترـصن  رگا  یھلا . یاوـقت  تیاـعر  هب  منکیم  هیـصوت  منکیم و  توـعد  ار  مدوـخ  ار و  زیزع  ناردارب  یهمھ 

ار یھلا  یاوقت  هک  مینک  شـشوک  دـیاب  همھ  تسا ؛ اوقت  رد  میھاوخیم  ار  یعامتجا  یـصخش و  لـئاسم  رد  شیاـشگ  جرف و  رگا  تسا ؛ اوقت  رد  میھاوخیم  ار  یھلا  تیادـھ 

. میھدب رارق  نامدوخ  راک  رایعم 

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  ( ١ .) 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  ( ٢ (؛ نم هللا هدـھعب ؛ ٰیفوا  نم  و  تسا : نآرق  یهیآ  مھ  نیا  دـنکیم ؛ افو  دوخ  یهدـعو  هب  لاـعتم  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 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 51 
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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 

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

رگا دـنکیم . تکرح  دراد  طلغ  هار  رد  دـنکیم ، تکرح  دراد  لطاب  هار  رد  ناریا  تلم  نمـشد  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا ؛ تسکـش  هب  موکحم  ناریا  تلم  نمـشد  هک  دـینادب 

، ناشدوخ یزورفاگنج  ناشدوخ ، یاھفارحنا  ناشدوخ ، یاھداسف  ششوپ ، نودب  ینلع و  رگید  هک  الاح  دندرکیم ، ییاھراک  ییاھشـشوپ ، ریز  اکیرمآ  یاسور  ناگتـشذگ 

نامھ ناطیـش ، هار  نیا  و  تسا ؛ ناطیـش  هار  تسا ، لطاب  هار  هار ، دـنھدیم . ناشن  دـنراد  ار  نارگید  یاـھتورث  اھهتـشاد و  هب  ناـشدوخ  یزروعمط  ناـشدوخ ، یزاـسهنتف 

یترـصن دـنکیم ، رود  شدوخ  هاـگرد  زا  دـنکیم و  تنعل  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  ( ٧ (؛ اریـصن هل  دـجت  نلف  نعلی هللا  نمو  مھنعل هللا  نیذـلا  کـئلوا  دوـمرف : لاـعتم  یادـخ  هک  تسا 

ار امش  هللااشنا  تسا و  میکح  زیزع و  دنوادخ  هدننکترـصن  نآ  دیراد و  هدننکترـصن  امـش  یلو  تسا . نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  تفای ؛ دھاوخن  یاهدننکترـصن  تفای ، دھاوخن 

. دناسر دھاوخ  ناتدوصقم  هب  درک و  دھاوخ  ترصن 

یراکتخرد  / ١٣٩٨/١٢/١٣ زور  هناتسآ  رد  لاھن  تشاک  زا  سپ  تانایب 

ام هب  میرک  نآرق  تسا و  یمزال  رما  کی  نیا  تسا ؛ یھلا  کمک  تساوخرد  راگدرورپ و  هب  تاھجوت  تالسوت و  هب  یهیصوت  تسا ، یمھم  یهیصوت  رایسب  هک  یدعب  یهیصوت 

(٣ (؛ هفیخو اعرضت  کسفن  یف  کبر  رکذا  و  رگید : یاج  کی  رد  ( ٢ (؛ هل اوملسا  مکبر و  یلا  اوبینا  و  رگید : یاج  کی  رد  ( ١ (؛ مکوٰاعد الول  یبر  مکب  اوبعی  ام  لق  دھدیم : روتسد 

شیپ هک  یرگید  نوگانوگ  ثداوح  هچ  لیبق ، نیا  زا  یعیبط  ثداوح  هچ  دنکیمن ، قرف   - نوگانوگ ثداوح  لباقم  رد  دـنھدیم  روتـسد  ار  ام  هک  تسھ  نآرق  رد  یددـعتم  دراوم  و 

الثم هک  دننکیم  لقن  ییاھزیچ  یھاگ  الاح  میھاوخب . لاعتم  دنوادخ  زا  لاعتم و  یادخ  هب  مینک  دنلب  لسوت  تسد  نامدوخ - صاخـشا  یارب  تلم ، یارب  روشک ، یارب  دیآیم 

. میھاوخب لاعتم  یادخ  زا  مینزب ، فرح  لاعتم  یادخ  اب  ام  هکنیا  ینعی  اعد  مرادن . هنیمز  نیا  رد  یصاخ  یهیصوت  الاح  هدنب  میناوخب ؛]  ] ار اعد  نالف  ار ، لمع  نالف  دینک  ضرف 

عفد ار  گرزب  یاھالب  ناشدوخ  یاعد  اب  دـنناوتیم  اعقاو  اھنیا  هک  راگزیھرپ  یقتم و  نموم و  رـصانع  و  اھناوج ، فاص  کاـپ و  لد  هب  صوصخب  متـسھ  راودـیما  مھ  یلیخ  هدـنب 

. میاهدرک هدـھاشم  ار  یدراوم  روشک  رد  مھ  نامدوخ  دراد ، هتـشاد و  دوجو  مھ  رتگرزب  اھالب  نیا  زا  تسین ، یگرزب  نانچنآ  یالب  اـم  رظن  هب  اـنورک ) یراـمیب   ) ـالب نیا  دـننک .

هب و  مالسلا ) مھیلع   ) راھطا یهمئا  هب  لسوت  ناراوگرزب و  نآ  زا  کمک  بلط  و  مالسلا ) مھیلع   ) راھطا یهمئا  زا  تطاسو  تعافـش و  بلط  اب  تالـسوت و  اب  اعد ، اب  دنناوتیم 

. دننک فرطرب  ار  تالکشم  زا  یلیخ  مالسا  مرکم  یبن  لوسر و 

لاس ١٣٩٩  / ١٣٩٩/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هک اـھنیا - لاـثما  میرحت و  لـثم  اـھهناگیب  زاـستسد  ثداوح  هچ  اـھنیا ، لاـثما  هلزلز و  لیـس و  لـثم  یعیبـط  ثداوح  هچ   - تسھ ثداوح  نیا  رد  هتبلا  مھ  رگید  یهتکن  کـی 

هچ و  میتسھ ، ریذپبیسآ  میتسھ ، فیعض  همھ  ام  تسین ، ندش  رورغم  یاج  دنادب  ناسنا  هک  نامدوخ ، یعیبط  یاھفعض  هچ  دنکیم ؛ شدوخ  یاھفعض  هجوتم  ار  ناسنا 

ادخ هجوتم  دوشب ، جراخ  تلفغ  زا  رورغ و  زا  ناسنا  میسانشب ؛ ار  نامدوخ  یاھفعض  دوشیم . اھفعض  نآ  راچد  یرھق  روط  هب  ناسنا  ثداوح ، اب  یهھجاوم  رد  هک  ییاھفعض 

ادـخ یهناخ  رد  هب  طقف  تسا . بجر  هام  یاـھاعد  زا  نیا  ( ١ (؛ کب الا  نوململا  عاض  کل و  الا  نوضرعتملا  رـسخ  کریغ و  ٰىلع  نودـفاولا  باخ  دـھاوخب . کمک  ادـخ  زا  دوشب ،

لیاسو ملاع  یاھرازبا  یهمھ  تشگ . دـھاوخرب  یھت  نامتـسد  مینک ، زارد  ادـخ  زا  ریغ  یرگید »  » فرط هب  تسد  میدرگیمرب ؛ دـیماان  میورب ، یرگید »  » یهناخ رد  تفر ؛ دـیاب 

. هتکن کی  مھ  نیا  میھاوخب . لاعتم  یادخ  زا  ار  رثا  هجیتن و  اما  مینک ، هدافتسا  بابسا  نیا  زا  مینک ، راک  دیاب  بابسا  نیا  اب  تسا ؛ بابسالاببسم  وا  دنتسھ ، یھلا 

سدق  / ١٣٩٩/٠٣/٠٢ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یاهشوگ رد  یتلود  لیکشت  هب  نآ  نتساکورف  تسا . شیوخ  روشک  هب  ناینیطسلف  یهمھ  تشگزاب  و  رھن - ات  رحب  زا   - نیطـسلف نیمزرـس  یهمھ  یدازآ  هزرابم ، نیا  فدھ 

. تسا ینیبعقاو  یهناشن  هن  تسا و  ییوجقح  یهناشن  هن  دوشیم ، دای  نآ  زا  بدایب  یاھتسینویھـص  تاـیبدا  رد  هک  یزیمآریقحت  یهویـش  هب  مھ  نآ  نیمزرـس ، نیا  زا 

هب هتبلا  دـنزاس و  تمھ  یهھجو  ار  گرزب  داھج  نیا  دـنناوتب  هک  دناهدیـسر  سفن  هب  دامتعا  هبرجت و  هشیدـنا و  زا  یاهبترم  هب  ینیطـسلف  اھنویلیم  زورما  هک  تسا  نآ  عقاو 

یرای و ار  اھنآ  ناھج  رسارس  رد  ناناملسم  زا  یرایسب  کشیب  ( ١ (؛ زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی ، نم  نرصنیل هللا  و  دومرف : هک  دنشاب ، نئمطم  ییاھن  یزوریپ  یھلا و  ترـصن 

. هللااشنا درک  دنھاوخ  یدردمھ  نانآ  اب 

سدق  / ١٣٩٩/٠٣/٠٢ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

هب نآ  نتـساکورف  تسا . شیوخ  روـشک  هب  ناینیطـسلف  یهمھ  تشگزاـب  و  رھن - اـت  رحب  زا   - نیطـسلف نیمزرـس  یهمھ  یدازآ  نیطـسلف ،) یدازآ  یارب   ) هزراـبم نیا  فدـھ 

هن تسا و  ییوجقح  یهناشن  هن  دوشیم ، دای  نآ  زا  بدایب  یاھتسینویھص  تایبدا  رد  هک  یزیمآریقحت  یهویش  هب  مھ  نآ  نیمزرس ، نیا  زا  یاهشوگ  رد  یتلود  لیکـشت 

یهھجو ار  گرزب  داھج  نیا  دنناوتب  هک  دناهدیسر  سفن  هب  دامتعا  هبرجت و  هشیدنا و  زا  یاهبترم  هب  ینیطسلف  اھنویلیم  زورما  هک  تسا  نآ  عقاو  تسا . ینیبعقاو  یهناشن 

رد ناناملسم  زا  یرایـسب  کشیب  ( ١ (؛ زیزع یوـقل  نا هللا  هرـصنی ، نم  نرـصنیل هللا  و  دوـمرف : هک  دنـشاب ، نئمطم  ییاـھن  یزوریپ  یھلا و  ترـصن  هب  هتبلا  دـنزاس و  تمھ 

. هللااشنا درک  دنھاوخ  یدردمھ  نانآ  اب  یرای و  ار  اھنآ  ناھج  رسارس 

سامح  / ١۴/١٣٩٩/٠۴ یسایس  رتفد  سیئر  هینھ  لیعامسا  یاقآ  همان  هب  خساپ 

اب ادـتبا  ار  اھینیطـسلف  ملـسم  قوقح  عییـضت  دوخ و  یبلطهعـسوت  دربھار  تسا ، هدـش  لمحتم  یناربج  لباق  ریغ  یاھتسکـش  ینادـیم  یهصرع  رد  هک  نوبز  نمـشد 

لقع قطنم  اب  نیطسلف  عاجش  تلم  تمواقم و  نایرج  نکل  و  دیامنیم ، لابند  شزاس  حلـص و  حرط  هرکاذم و  گنرین  اب  هاگنآ  مولظم و  یهزغ  یهرـصاحم  یداصتقا و  راشف 

میقتـسم طارـص  نیمھ  رد  مھ  سپ  نیا  زا  هدز و  مقر  ار  فرـش  تزع و  ریـسم  دوخ  یندزلاـثم  یگداتـسیا  اـب  هتـشذگ  نوچمھ  هتفاـتنرب و  ار  اـھنآ  عیمطت  دـیدھت و  هبرجت ، و 

ترصن بلج  هدوب ، رثوم  نمشد  موش  یاھهشقن  یزاسیثنخ  رد  ینیطسلف  یاھنایرج  مدرم و  یگچراپکی  تدحو و  یرایـشوھ ، ظفح  اعطق  هللااشنا . درک  دھاوخ  تکرح 

. تشاد دھاوخ  هارمھ  هب  ار  یھلا 

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

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 52 
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ام و روشک  عضو  یبایزرا  یهیـضق  رد  اھییاکیرمآ  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ؛ زومآسرد  ام  یادرف  یارب  ام و  زورما  یارب  هک  دراد  دوجو  هیـضق  نیا  رد  یھجوت  لـباق  یهتکن  کـی 

، دندوب هتسب  شترا  هب  اھنآ  هک  یدیما  دنتشاد . یتابساحم  یاطخ  تسا ؛ یمھم  یهتکن  نیا  دندش ؛ یگرزب  یتابساحم  یاطخ  راچد  مدرم ، یهلئسم  شترا و  یهلئـسم 

، هدـش رـشتنم  اھلاس  زا  دـعب  هک  یدانـسا  نیمھ  رد  دـندش . ریگلفاغ  تابـساحم ، هابتـشا  نیمھ  رطاخ  هب  دـندش ؛ ریگلفاـغ  هک  دوب  یتابـساحم  یاـطخ  نیمھ  زا  یـشان 

مودوتسیب زا  لبق  زور  دنچ  ات  نوگاتنپ  نیا ، زا  رتالاب  چـیھ ! دنتـشادن ؛ یولھپ  یهلـسلس  هاش و  طوقـس  زا  یدروآرب  چـیھ  نمھب ۵٧  هام  زا  لبق  یکدـنا  ات  هک  دـندرک  فارتعا 

دراد لماک  طلست  شترا  دنتفگیم  دندوب ؛ یتابساحم  بیجع  یاطخ  رد  دندوب ، هابتـشا  رد  ردق  نیا  اھنیا  ینعی  دنک ؛ طوقـس  یولھپ  میژر  درادن  ناکما  هک  درکیم  مالعا  نمھب 

میراذگیم شیاج  ار  رگید  رفن  کی  دیایب ، دورب ، دریمب ، الاح  تسا ، رفن  کی  هاش  دنتفگیم  دوب ؛ رتمھم  مھ  هاش  صخش  زا  اھییاکیرمآ  یارب  ناریا ، شترا  هتبلا  درادن . ناکما  و 

دـندوب و هدرک  راک  نآ  یور  دوب و  مھم  ردـق  نیا  اھییاکیرمآ  یارب  هک  یـشترا  نیمھ  و  دـندوب ؛ هدرک  باـسح  یلیخ  نآ  یور  دوب و  مھم  یلیخ  ناـشیارب  شترا  ناـمزاس  نکل 

رد ادخ  هک  ناریا  رد  اکیرمآ  یاھدیما  یدوبان  بجوم  توغاط و  میژر  تسکش  لماع  دش  دنتـشاد ، روضح  شترا  رد  ناریا ، رد  اھزور  نامھ  رد  ییاکیرمآ  راشتـسم  رازھ  لھچ 

. دندروخ یلیس  دندروخ و  هبرض  دندرکیمن  لایخ  هک  ییاجنآ  زا  ( ١ (؛ اوبستحی مل  ثیح  نم  مھٰیتاف هللا  دیامرفیم : نآرق 

یتابـساحم هاگتـسد  اـعقاو  دنایتابــساحم و  یاـطخ  راـچد  ناریا  لـئاسم  یهـنیمز  رد  اـھییاکیرمآ  مـھ  زورما  اـت  ینعی  دراد ، هـمادا  زوـنھ  یتابــساحم  یاـطخ  نـیا  هـتبلا 

. دـننکیم اـطخ  یپردیپ  اذـل  دنــسانشیمن و  زوـنھ  ار  ناریا  تـلم  دنــسانشیمن ؛ ار  اـم  تـلم  دـننکیمن و  کرد  ار  اـم  لـئاسم  دـنمھفیمن ، دــنکیمن ؛ راـک  ناشیــسایس 

مامت ار  زیچ  همھ  هکنیا  لایخ  هب  درک ، عافد  نآ  زا  داتسیا و  یهنتف ٨٨  رس  تشپ  امسر  اکیرمآ  زور  نآ  تارکومد  روھمجسیئر  دندرک ، اطخ  یهنتف ٨٨  یهیضق  رد  اھییاکیرمآ 

. دوب یتابساحم  یاطخ  بخ  هک  درک  دھاوخ 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

عقاو رد  تیعمج  یولج  رد  هک  دوب  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما الوا  مھ  اجنآ  دوب ؛]  ] روج نیمھ  اھناتسرھش  زا  یرایسب  رد  نارھت و  رد  نمھب  مودوتسیب  هب  یھتنم  یاھزور  رد 

قاـفتا تمظع  نـیا  هـب  یهثداـح  نـیا  درکیم ، یلبنت  ماـما  رگا  دـشیم ، هتـسخ  ماـما  رگا  دـشیم ، دـیماان  ماـما  رگا  دیـسرتیم ، ماـما  رگا  دوـبن ، عاجـش  ماـما  رگا  درک . تـکرح 

هک ییاـجنآ  هب  دیـسر  اـت  دوب  تاـنایرج  رد  لـخاد  دوب و  ثداوح  بقارم  هظحل  هب  هظحل  دـش ، بـالقنا  یزوریپ  هب  یھتنم  هک  تضھن  رخآ  یاـھزور  یاـیاضق  رد  ماـما  داـتفایمن .

یعقاو یانعم  هب  دندش و  نادیم  دراو  دندیـسرتن و  دنداد و  جرخ  هب  تعاجـش  مھ  مدرم  ایناث ] . ] دش مامت  هیـضق  دناشک و  اھنابایخ  هب  ار  مدرم  درک ، یفن  ار  یماظن  تموکح 

. دندرک ادیپ  روضح  هملک 

انیف اودھٰج  نیذلاو  دراذگیمناو ؛ لاعتم  یادخ  دمآ ، دوجو  هب  یگتـشذگدوخ  زا  نیا  دـش ، تدـھاجم  نیا  یتقو  ینعی  تسھ ؛ مھ  یھلا  تیادـھ  دـشاب ، تدـھاجم  نیا  هاگرھ 

مھ تفرـشیپ  تیقفوم و  یھلا ، تیادھ  رب  یهوالع  داد ؛ دھاوخ  اھنآ  هب  ار  شدوخ  تیادـھ  مھ  لاعتم  یادـخ  دوشب ، رھاظ  شناگدـنب  تدـھاجم  یتقو  ( ١ (؛ انلبس مھنیدھنل 

لح زا  هیانک  دـنیوگیم  نیرـسفم  هک  لالز  بآ  ناورف و  بآ  زا  ندرک  باریـس  ینعی  قدـغ » ام  ( » ٢ .) اقدغ ٰام  مھٰنیقـسال  هقیرطلا  یلع  اوماقتـسا  ول  ناو  دومرف : هک  دوب  دـھاوخ 

تکرح میقتسم  قیرط  نیمھ  رد  دینک ، تکرح  تسرد  ندشن - فرحنم  ینعی  تماقتـسا   - دینک تماقتـسا  دینک ، یراشفاپ  هار  نیا  رد  رگا  تسا . یگدنز  تالکـشم  یهمھ 

. میـشاب هتـشاد  هجوت  هشیمھ  هتکن  نیا  هب  دیاب  ام  دش ؛ دھاوخ  فرطرب  اھفعـض  دش ، دھاوخ  فرطرب  اھیراتفرگ  دش ، دھاوخ  لح  مھ  یگدـنز  تالکـشم  املـسم  دـینکب ،

. میشاب فقاو  تیمھا  نیا  هب  یتسیاب  ام  تسا ؛ الاب  رایسب  هدرک  یط  زورما  ات  ناریا  تلم  هک  یھار  تیمھا 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

! نارھاوخ ناردارب و 

تلذ ییوس  زا  و  زواجتم ، یوگروز  ربارب  رد  تمواقم  تدھاجم و  زا  یـشان  تردـق  ییوس  زا  تسا ؛ اھتربع  اھـسرد و  هاگـشیامن  نآ ، نوگانوگ  عیرـس و  ثداوح  ام و  یهقطنم 

. وا یاھلیمحت  لمحت  فعض و  راھظا  میلست و  زا  یشان 

ناـیوگروز رگید  اـکیرمآ و  نتـشادزاب  تدـھاجم ، نـیا  رثا  نیتـسخن  ( ١ .) مکمادـقا تـبثی  مکرـصنی و  اورــصنت هللا  نا  تـسا : ادـخ  هار  نادـھاجم  ترــصن  یھلا ، قداـص  یهدـعو 

. هللااشنا تسا ، یمالسا  یاھروشک  رد  ترارش  تلاخد و  زا  یللملانیب 

یادھـش ناشلامیظع و  ینیمخ  ماما  تاجرد  ولع  متـسرفیم و  دورد  هادـف ) انحاورا   ) اـھیقب ترـضح  هب  منکیم و  تلئـسم  ار  ناملـسم  یاـھتلم  ترـصن  لاـعتم  دـنوادخ  زا 

. مبلطیم ادخ  زا  ار  راوگرزب 

ینامیلس  / ١۴٠٠/١٠/١١ مساق  جاح  دبھپس  دیھش  درگلاس  داتس  هداوناخ و  رادید  رد  تانایب 

یهمھ دنکیم ، تکرح  دنکیم ، راک  دراد  بوخ  یلیخ  ناشیا  دـمحلا  هک  ینآاق ، رادرـس  یاقآ  مھ  ناشنامزرمھ ، ناتـسود و  مھ  ناشمرتحم ، یهداوناخ  مھ  مھ ، اھامش 

هار رد  میراد  ام  بخ  هداد . عافد  یهدـعو  ( ١ ( ؛ اونمآ نیذلا  نع  عفادی  نا هللا  هداد : یزوریپ  یهدـعو  ام  هب  لاعتم  یادـخ  و  دـیورب . شیپ  دـینک ، لابند  ار  طخ  نیا  هللااشنا  امش 

. مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  ( ٢ ( ؛ هرصنی نم  نرصنیل هللا  ترصن : مھ  دعب  عافد ، نیا  دنکیم ؛ راک  مالـسا  یارب  تلم  مینکیم و  تکرح  یھلا  فادھا  یھلا و  یهدارا 

(٣)

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

و دیامرفیم : نارمعلآ  یهکرابم  یهروس  رد  هفیرش ، یهیآ  نیا  رد  هک  تسا  نمشد  اب  راکشآ  یهزرابم  نادیم  ینعی  یگدنز  یاھنادیم  نیرتتخس  زا  یکی  رد  رافغتـسا  ریثات 

انبونذ و انل  رفغا  انبر  اولاق  نا  الا  مھلوق  ناک  ام  و  نیرباصلا ، بحی  اوناکتسا و هللا  ام  اوفعض و  ام  لیبس هللا و  یف  مھباصا  امل  اونھو  امف  ریثک  نویبر  هعم  لتاق  یبن  نم  نیاک 

دوشن روصت  دوشیم ؛ مولعم  مھ  ناربمغیپ  تکرح  تھج  انمـض  اجنیا  هک  دندرکیم ــ  تدھاجم  ناربمغیپ  اب  هارمھ ]  ] گنج نادیم  رد  هک  یناسک  نیا  ینعی  ؛ انرما یف  انفارـسا 

هزرابم نانمـشد  اب  دنتفریم و  ناربمغیپ  هک  یگنج  یاھنادیم  رد  ریخن ــ  دندوب ؛]  ] اھنیا دننام  دباعم و  دجاسم و  رد  هشیمھ  الثم  ای  دندوب ، هتـسشن  اھهناخ  رد  ناربمغیپ  هک 

موقلا ىلع  انرـصنا  انمادـقا و  تبث  انرما و  یف  انفارـسا  انبونذ و  اـنل  رفغا  اـنبر  دوب : نیا  ناـشیاعد  یتسرپادـخ  یاـھروحم  ناتـسرپادخ و  نویناـبر و  اـی  نویبر  نیا  دـندرکیم ،

. تسا روج  نیا  رافغتسا  رگید ؛ تسا  نیا  ترصن ؛ اب  مدق ، تابث  اب  گنج ، اب  رافغتسا  یهطبار  ینعی  نیرفاکلا ؛

؛ رگید دھدیم  باوج  لاعتم  یادخ  دـنک ، یھاوخترذـعم  دـنک و  ترفغم  بلط  اھنیا  دـننام  اھیھاتوک و  اھاطخ و  رطاخ  هب  لاعتم  یادـخ  زا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ناسنا  رگا 

ایندلا باوث  مھاتآف هللا  دوب : نیا  هدب ، ترـصن  ار  ام  هک  دـنتفگ  لاعتم  یادـخ  هب  دـندرک و  رافغتـسا  هک  ییاھنیا  هب  لاعتم  یادـخ  خـساپ  تقو  نآ  تسا . نآرق  یهیآ  حیرـص  نیا ،

یاھنادیم رد  یزوریپ  یارب  رافغتـسا  زا  نتفرگ  ددم  دش  نآرق  سرد  سپ  دندوب . هدرک  هک  یرافغتـسا  رطاخ  هب  داد ، ار  اھنیا  خـساپ  ایند  رد  ترخآ ، زا  لبق  هرخآلا ؛ باوث  نسحو 

یاھنادیم رد  رافغتـسا  هن ، تسا ؛ یفاک  رافغتـسا  نامدوخ  لد  یوشتـسش  یارب  یـصخش و  ناھانگ  یارب  طقف  الثم  هک  دشابن  نیا  رافغتـسا  هب  نامھاگن  ینعی  نوگانوگ ؛

. دناسریم گرزب  تاقیفوت  هب  ار  ام  دراد و  ریثات  دراد ، درکراک  یعامتجا  گرزب  یاھنادیم  رد  یلم ،

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

رھ هرـصنی ؛ نم  نرـصنیل هللا  تسا : نیا  نیناوق  نیا  زا  یکی  دراد ... ینیناوـق  دراد ، یدـعاوق  ناـسنا  ملاـع  رد  تعیبـط ، ملاـع  رد  لاـعتم  یادـخ  هدـعاق ؛ نوناـق ، ینعی  تنس 

دیراد امش  هک  یقیرط  رگا  تسا . یھلا  تنس  نیا  مکرصنی ؛» اورصنت هللا  نا   » ای دیکات ــ  تمالع  دنچ  اب  نرصنیل هللا ــ  دنکیم ؛ ترصن  ار  وا  ادخ  دنک ، ترصن  ار  ادخ  هک  یـسک 

نیا رد  رگا  نیا ــ  ینعی  یھلا ؛ یاھـشزرا  ترـصن  ینعی  ادخ ، نید  ترـصن  ینعی  ادخ  ترـصن  دشاب ــ ]  ] ادخ ترـصن  امـش ، یریگتھج  دینکیم ، دـیراد  امـش  هک  یراک  دـیوریم ،

تنـس کی  نیا  دینک . لمع  دییوگب ؛ طقف ]  ] هکنیا هن  دینک ، لمع  دینک ، تکرح  هک  یطرـش  هب  هتبلا  درک . دھاوخ  کمک  ار  امـش  ادخ  دش ، دیھاوخ  زوریپ  دـینکب ، تکرح  تھج 

« يھلا ترصن   » 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 54هاگياپ  هحفص 53 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47366
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=48289
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49260
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50037
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50545
http://farsi.khamenei.ir


. تسا یھلا 

« : یھلا ترصن   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ییاضر  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ دمتعم  یدھم  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  مظعم  ربھر  رظنم  زا  یمالسا  یرادیب  رد  یھلا » ترصن   » ینآرق هدعو  یسررب 

بوجحم  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ نیتم  هدنسیون :  خیرات /  هفسلف  یاھ  هراگنا  هیاپ  رب  یمالسا  یرادیب  هرابرد  یاهنماخ  تیآ هللا  یاھهاگدید  یدنبرکیپ 

« يھلا ترصن   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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