
١٣۶٨/١٠/٢٨ /  ( مالسلا مھیلع   ) تیبلھا ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

باب رد  ای  دیحوت  باب  رد  الثم  یمالـسا ؛ دـنلب  میھافم  زا  تسا  ترابع  دـشاب  دـیاب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  میدرک ، ضرع  هک  روطنامھ  دـشاب ؟ راعـشا  نیا  رد  دـیاب  یزیچ  هچ 

دـناهدرک و رکذ  ناشیاھیونثم  یهمدـقم  رد  ناشیاھناوید ، یهمدـقم  رد  اـم  گرزب  یارعـش  هک  تسا  یحیادـم  نیمھ  توبن ، دـیحوت و  باـب  رد  امدـق  راعـشا  نیرتھب  و  توبن .

اب ار  اھیلع ) مالـس ا   ) ارھز یهمطاف  ای  ار ، ماما  ای  ار ، ربمغیپ  دـناوتیم ]  ] ناسنا هک  دراد ]  ] رگنـشور اـتقیقح  یوق و  نیماـضم  هک  هتـسجرب ، یارعـش  راعـشا  نیا  دـناهتفگ ؛

یتـقو ـالثم  تسا . نکمم  هک  یدـح  ناـمھ  رد  میـسانشب - تسرد  ار  اـھراوگرزب  نآ  میناوتیمن  هک  اـھام  نوچ   - دسانـشب تسرد  میوـگیمن  دسانـشب . راعـشا  نیا  نومـضم 

طـسوتم نییاـپ و  یاـھمدآ  اـم  لد  رکف و  نھذ و  زا  ناـھنپ  تمـسق  میراد و  یمک  ربـخ  نآ  زا  اـم  هک   - یلع یونعم  ماـقم  مھ  دوشیم ، هدـناوخ  نینموملاریما  هب  عجار  یرعش 

همھ وا ، داھج  مھ  وا ، یزیتسنمـشد  مھ  وا ، یرورپفیعـض  مھ  وا ، لدع  مھ  نینموملاریما ، تموکح  مھ  نینموملاریما ، تیمولظم  مھ  نینموملاریما ، تدابع  مھ  تسا -

[. دشاب هتشاد   ] مھ اب  ار 

رایرھش  / ١٣٧١/٠٩/١١ داتسا  تشادگرزب  هرگنک  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تایونعم اب  سنا  نآرق و  اب  سنا  هب  دنارذگ و  ار  ییابیز  رایـسب  یونعم  ینافرع و  نارود  شایگدنز -  رخآ  لاسیـس  دیاش  دودح  رد  شایگدنز -  زا  یمھم  نارود  رد  رایرھش 

. دشخبب ییافص  ار  شدوخ  تیونعم  نطاب و  درک  یعس  دیسر و  شدوخ  هب  ینعی  تخادرپ . یزاسدوخ  و 

 - تسین مداـی  تسرد  نـالا  مدینـش ؛ شدوخ  زا  دـیاش  مدینـش -  هک  روطنآ  یتح  تسا . هدرک  ناـیب  ینـشور  هب  ار  اـنعم  نیا  ریخا ، لاـس  یـس  تسیب ، راعـشا  رد  وا  دوخ 

وا دش ، زوریپ  بالقنا  یتقو  تسا . هدوب  ینآرق  نتـشون  لوغـشم  هک  تسھ  منھذ  رد  نیا  لاحرھهب ، هدرکن ...  مامت  مھ  دیاش  تشون . شدوخ  طخ  هب  مھ  نآرق  کی  ناشیا 

. دوبن رایرھش  دای  هب  ام  زا  یـسک  بالقنا ، لوا  لاس  ود  یکی  نآ  رد  دیاش  درک . یبوخ  رایـسب  لابقتـسا  بالقنا  زا  شدوخ ، نشور  فاص و  تینھذ  ینید و  یهیحور  نامھ  اب 

تایئزج یهمھ  میدید  دش . دنلب  زیربت  زا  بالقنا ، شیاتـس  رد  رایرھـش ، یادـص  میدـید  تقو  کی  دـمآیمن . شیپ  اھدای  نیا  یارب  یلاجم  هک  دوب  دایز  ردـقنآ  اھیراتفرگ  ینعی 

. دنکیم بیقعت  وا  ار  بالقنا 

دادـعت دوب . بالقنا  زا  دـعب  ام  یاھهبرجت  نیرتتخـس  زا  یکی  هک  دـش  لیمحت  اـم  رب  هلاـس  تشھ  گـنج  کـی  درک . اـفیا  یرثوم  شقن  وا  بـالقنا ، ساـسح  عقاوم  یهمھ  رد 

یمومع جیسب  زا  وا  هک  یحدم  هدرک و  ادیپ  گنج  رعش  گنج و  هب  طوبرم  یاھهرگنک  لثم  گنج ، هب  طوبرم  زکارم  رد  وا  هک  یروضح  هتفگ ؛ گنج  یارب  رایرھش  هک  ییاھرعش 

رد یدرم  دـنک . رواب  ار  نآ  تسناوتیم  یراوشد  هب  درکیمن ، سمل  شدوخ  دینـشیمن و  دـیدیمن و  ناـسنا  رگا  هک  تسا  داـیز  یردـق  هب  هدرک ، شترا  اـی  هاپـس  زا  اـی  مدرم 

، وا لثم  زا  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دیوگب ! ییاھرعش  ای  رعش  یمسارم ، رھ  یارب  دنک و  ادیپ  روضح  یرعش  عماجم  رد  لاس -  داتشھ  زا  شیب  هکلب  نس -  لاس  داتشھ  دودح 

. دوب درم  نآ  یراوگرزب  افص و  صالخا و  تیاھن  یهدنھدناشن  نیا ، دوبن . مھ  یعقوت  نینچ 

میژر هب  هتـسباو  نارکفنـشور  زا  هدـع  کی  دورـسیم ، بالقنا  یارب  رایرھـش  هک  یتاقوا  نامھ  رد  متـشاد  ربخ  نم  دوب . یبالقنا  یمالـسا و  رعاش  کـی  رایرھـش  لاـحرھهب ،

ار وا  دـندوب و  هتفر  هک  متـشاد  عالطا  یتح  دـنتفگیم . شوجھ  رد  رعـش  دنتـشونیم و  شیارب  همان  دـندروآیم ، راشف  بترم  دنتـشاد ، یتسود  یهقباس  وا  اب  هک  هتـشذگ 

. دوب هداتسیا  هوک  لثم  وا  و  ینازوسیم »؟! لد  روطنیا  یمالسا ، بالقنا  یارب  ارچ  وت   » هک دندوب  هدرک  تمالم 

ناحادم  / ١٨/١٣٨٠/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ار  قیاقح  ندرک و  نشور  ندرک ، نایب  نتفگ ، میراد ؛ جایتحا  نییبت  هب  مالـسلامھیلع -  همئا  نارادتـسود  تیالو و  ناـیرج  اـم -  خـیرات ، رگید  یاـھنارود  زا  یلیخ  لـثم  زورما 

متـشھ ماما  ای  دادیمن ؛ رارق  تیانع  دروم  هنوگ  نآ  ار  تیمک »  » لثم یرعاش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دوبن ، نییبت  تیمھا  رگا  نداد . رارق  اھناسنا  ییاناد  ییانیب و  ضرعم 

ناملـس اھنیا  نارگید -  تیمک و  قدزرف ، لثم  دیاهدینـش -  ار  ناشیاھمـسا  امـش  هک  یفورعم  یارعـش  ار . قدزرف »  » مالـسلاهیلع مراھچ  ماما  ای  ار ؛ لـبعد »  » مالـسلاهیلع

؛ دوب اھنیا  لاثما  و  ملـسمنبدمحم »  » و هرارز »  » تفرعم ردق  هب  ناشتفرعم  هن  دندوب . طسوتم  یلیخ  همئا ، ماقمیلاع  باحـصا  اب  هسیاقم  رد  اھنیا  دـندوبن ؛ ناشدوخ  نامز 

نوچ نییبت . رطاخهب  ارچ ؟ دـنکیمن ؛ شدوخ  راوگرزب  باحـصا  زا  یلیخ  زا  هک  دـنکیم  یلیلجت  اھنیا  زا  ماما  دـینیبیم  امـش  اما  دوب . دایز  تیب  لھا  طیحم  رد  ناشتیلاعف  هن 

. تسا هدرک  نشور  مدرم  یارب  ار  یتقیقح  هدیبات و  اھلد  اھنھذ و  رب  یدیشروخ  لثم  هک  دندرک  نشور  ار  یاهتکن  دندز و  یفرح  اج  کی  رد  اھنیا 

شیانعم دوشیم -  بجاو  وا  رب  تشھب  دنایرگب ، ار  یمـشچ  دیوگب و  ام  هرابرد  یرعـش  یـسک  ( - ١ «) هنجلا هل  بجو  یکبا  وا  یکب  ارعـش و  انیف  لاق  نم  : » دـندومرف هکنیا 

نآ راک ، نآ  هن ؛ ای  دـناهدرک ؟ یتسد  مد  روطنیا  ار  نآ  ایآ  دیـسر ، نآ  هب  ات  درک  تدابع  دـیاب  همھ  نیا  هک  یتشھب  دـناهدرک ؟ نازرا  ار  تشھب  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  تسیچ ؟

هنوگنیا هک  یرعـش  تیب  کی  لباقم  رد  هک  تسا  هتـشاد  اج  تیمھا ، نآ  رطاخ  هب  هک  هدوب  مھم  ردـقنآ  زور ، نآ  رد  بلطم  کی  لاقتنا  رعـش و  نآ  اب  لد  ریخـست  نتفگ و  رعش 

یهبساحم کی  نیا  دراد . دوجو  شلباقم  رد  تشھب  هدعو  نامھ  درگربورب ، نودب  دشاب ، هتـشاد  ار  رثا  نیا  امـش  رعـش  تقو  رھ  دنھد . هدعو  وا  هب  ار  تشھب  دراذگیم ، ریثات 

. تسا نشور  یقطنم و  الماک 

نیا شھار  تسیچ ؟ شھار  دیشاب ، هتـشاد  مھ  ار  قدزرف »  » و لبعد »  » تلزنم رجا و  شلباقم  رد  دیلیام  دیناوخب و  رعـش  ای  دییوگب  رعـش  دیھاوخیم  امـش  هک  ام  نامز  رد 

هب هشیمھ  نم  هک  تسا  یبلطم  نیا  دینک . رپ  دندرکیم ، رپ  دوخ  رعـش  اب  تیب  لھا  یارعـش  هیقب  ای  تیمک »  » ای قدزرف »  » ای لبعد »  » زور نآ  هک  ار  ییالخ  نامھ  هک  تسا 

. ماهداد رکذت  یبھذم  زیزع  یارعش  ناحادم و 

ناحادم  / ١٨/١٣٨٠/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تفرعم رب  یزیچ  تاملک  نآ  ندیمھف  اب  هن  دسریم ، تاملک  نیا  قمع  هب  عمتسم  تسرد  هن  هک  میروآیم  مھ  رس  تشپ  مالـسلامھیلع  همئا  زا  یزیمآحدم  تاملک  یھاگ 

نیـسح ماـما  سرد  نینموملاریما و  سرد  اھیلعهللامالـس ، ارھز  همطاـف  سرد  دـناوخیم ، رعـش  هک  یحادـم  یھاـگ  اـما  درادـن . ینادـنچ  شزرا  اـھنیا  دوـشیم . هفاـضا  وا 

رھاظ ام  نیب  رد  زورما  اھیلعهللامالـس  ارھز  همطاف  رگا  هک  مینادب  دیاب  ام  دراد . شزرا  رایـسب  نیا  دوشیم . نشور  ام  هار  هجیتن  رد  دنکیم ؛ لقتنم  ام  هب  ار  مالـسلاامھیلع 

ام لـباقم  رد  هک  ییاـھھار  زا  هار  مادـک  هب  هراـشا  تشگنا  دـندرکیم ؟ رما  یزیچ  هچ  هب  ار  اـم  دـندمآیم ، مدرم  نیب  رد  زور  کـی  اـی  تعاـس و  ود  تعاـس ، کـی  دـندشیم و 

ار نآ  میھدـب ، عمتـسم  هب  میھاوخیم  هک  یتفرعم  میلعت و  نییبت و  رد  مینک و  لابند  ار  نآ  دـیاب  اـم  دـیورب ؟ هار  نیا  زا  هک  دـنتفگیم  اـم  هب  دـندرکیم و  زارد  تسا ، هدوشگ 

. مینک رپ  ار  نامز  زاین  مینک و  هظحالم 

ارھز همطاف  یارب  تسا . کبـس  اھنیا  درک ؛ هدافتـسا  دـیابن  مالـسلامھیلع  همئا  هرابرد  تاریبعت  یخرب  زا  هک  تسا  نیا  دـندرک ، هراشا  قحب  نایاقآ  زا  یـضعب  هک  یرگید  هتکن 

یارب یوگهزرھ -  رعاش  هچ  یوگیباسح و  تسرد و  رعاش  هچ  یرعاش -  رھ  هک  یریبعت  نآ  زا  رـشب -  ملعم  نآ  رترب و  ناسنا  نآ  الاو ، یـسدق  دوجوم  نآ  اـھیلعهللامالس - 

زورما هک  نانچمھ  ام -  زیزع  یارعـش  رگا  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  درک . هدافتـسا  یبسانتم  تاریبعت  زا  دـیاب  درک ؛ هدافتـسا  دـیابن  دـنکیم ، رکذ  شدوخ  قوشعم  بوبحم و 

« ينیئآ رعش   » 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 9هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2252
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10145
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هک یتفرعم  نایب  یارب  ار  انعم  ظفل و  تسا -  هدش  نیمات  افاصنا  انعم  نیمھ  دندناوخ ، نایاقآ  البق  هک  ییاھرعش  زا  یضعب  رد  مھ  یعمجتسد و  دورس  رد  مھ  هناتخبشوخ ،

زا یکی  دـنک ، هضرع  راک  نیا  اب  بسانم  گنھآ  شوخ و  یادـص  اب  حادـم  ار  نآ  دـنریگ و  راک  هب  دریگب ، میلعت  اھیلعهللامالـس  ارھز  همطاف  بتکم  زا  ات  دراد  زاین  ام  هعماج  زورما 

دھاوخ شزرا  نامھ  شزرا ، تسا . هدرک  ادـیپ  یلجت  روھظ و  اجنیا  رد  خـیرات  تیمک »  » و قدزرف »  » و لبعد »  » ناـمھ ینعی  تسا ؛ هتفرگ  تروص  جـیورت  غیلبت و  عاونا  نیرتھب 

. دشاب هتشاد  دوخ  لابند  هب  ار  یھلا  گرزب  یاھرجا  دناوتیم  دوب و 

ینادرم  / ١٣٨٢/١٢/٢٠ هللارصن  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

ناتـسود مرتحم و  هداوناخ ی  زین  یـسراف و  بدا  رعـش و  هب  ناگتـسبلد  همھ ی  هب  ار  ینادرم  هللارـصن  یاقآ  موحرم  یبالقنا  نخـسنیریش و  رعاش  زیگنا  فسات  تشذگرد 

بالقنا فراعم  تمدخ  رد  ار  دوخ  ناور  عبط  هیامرـس ی  شالترپ  نموم و  رعاش  نیا  میوگ . یم  تیلـست  بالقنا  نارعاش  نادنمرنھ و  هعماج ی  هب  موحرم و  نآ  نادـنمقالعو 

دوب و هتخیمآ  زیزع  نادیھـش  میرکت  سدـقم و  عاـفد  نارود  یعقاو  هدـنز و  میھاـفم  مالـسلا و  مھیلع  ربماـیپ  نادـناخ  هب  قشع  زاربا  اـب  ار  دوـخ  نخـس  ییاویـش  هداد و  رارق 

. داھن تسود  ناتسآ  رب  رس  مالسلا  هیلعادھش  دیس  ترضح  رھطم  تبرت  راوج  رد  ماجنارس 

. دنام دھاوخ  یقاب  ناریا  تلم  هرطاخ ی  رد  هراومھ  یبالقنا  تایبدا  هب  نارازگتمدخ  لامش  رد  یو  مان  کش  یب 

. میامن یم  تلئسم  موحرم  نآ  یارب  ار  شئایلوا  اب  رشح  قح و  ترضح  هعساو ی  تمحر 

ناحادم  / ١٧/١٣٨٣/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رـصنع مادک  دوبمک  زا  دـننیب ؛ یم  بیـسآ  دـنرب و  یم  جـنر  تفرعم  مادـک  الخ  زا  امـش  هعماج ی  و  ناتاھرـسپ -  هچ  ناتاھرتخد ، هچ  امـش -  ناوج  لسن  زورما  دـینیبب  امش 

رعش نابز  هب  دینک و  ادیپ  سدقم  یاھدوجو  نیا  راوگرزب و  نآ  لیاضف  رد  و  اھیلع ) مالس هللا   ) ارھز همطاف ی  دوجو  رد  ار  یقالخا  رصنع  نآ  دنرب ، یم  جنر  یقالخا  هدنزاس ی 

نیا ناراوگرزب و  نیا  یگدنز  زا  ار  نآ  میراد ، جایتحا  تیب  لھا  سرد  مادک  هب  نام  یعامتجا  یـسایس و  یگدنز  رد  ام  دینیبب  دـینک . نایب  اقلا و  ار  نآ  تسھ -  رنھ  نابز  هک  - 

هدنونـش هن  هک  تسا  یمھبم  ظافلا  هاگ  مھ  حدم  نآ  ظافلا  هک  نتفگ -  حدم  فرـص  الاو  تسا ، مھم  مزال و  اھنیا  دینک ؛ نایب  رعـش  نابز  اب  دینک و  جارختـسا  صوصخب  راوگرزب 

دیـشروخ حدام  « ؛ تسام لامک  تدارا ، راھظا  نیا  مینکب و  تدارا  راھظا  دیاب  ام  تسین . یفاک  هدـنیوگ - ! دوخ  یھاگ  هن  دـش و  هچ  حدـم  نیا  لوصحم  هک  دـمھف  یم  تسرد 

. میریگب دوش  یم  اھراوگرزب  نیا  زا  یسرد  هچ  زورما  مینیبب  دیاب  ام  مینک . افتکا  دیابن  نیا  هب  اما  تسا ؛» دوخ  حادم 

یساقآ  / ٠٣/٠٧/١٣٨۴ اضردمحم  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

یلاعت همساب 

هژیوهب روشک و  دھعتم  تایبدا  رنھ و  یارب  یاهعیاض  زیگنامغ  هثداح  نیا  مدرک . تفایرد  ار  یـساقآ  اضر  دمحم  موحرم  یجیـسب  هدازآ و  رعاش  تشذـگرد  ربخ  رثات  فسات و  اب 

. دوریم رامش  هب  بالقنا  یبھذم و  رعش 

رایرھش  / ٢۶/٠۶/١٣٨۵ داتسا  تشادگرزب  هرگنک  رد  هدننک  تکرش  نانامھیم  ییارجا و  یملع و  یاھتایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد یرعـش ، یاھطیحم  رد  نارھت ، دـمآ  ینعی  دوبن ؛ یرادنید  نید و  طیحم  هک  درک  یگدـنز  ییاضف  کی  رد  یطیحم و  کـی  رد  رایرھـش  نیدـت ؛ یناملـسم و  یهلئـسم  نآ  [و ]

نآ رد  دـشیم - بوسحم  دـنکب  یدوجو  زاربا  تسناوتیم  هک  یـسک  رھ  یارب  زایتما  کی  نید  اب  تفلاخم  نید و  اب  ینمـشد  هک   - ناـخاضر نارود  رد  زور ، نآ  یراـک  یاـھطیحم 

ماـما یارب  یرادازع  هک  یتاـقوا  ناـمھ  تسا ، ناراـگزور  ناـمھ  لاـم  تمحر » یاـمھ  یا  یلع   » نیا هدورـس ؛ نینموـملاریما  زا  ربـمغیپ ، زا  ادـخ ، زا  نید ، زا  رایرھـش  اـھنارود 

: هک دیوگیم  نارود  نامھ  رد  رایرھش  تفرگیم ، رارق  بیقعت  تحت  دزیم ، یفرح  دناوخیم و  یرعش  نیسح  ماما  هب  عجار  یسک  رگا  دوب و  عونمم  روشک  نیا  رد  نیسح 

بئاجعلاوبا یرسپ  درآ  هک  یلع  زا  زجب 

ار البرک  یادھش  ملاع  هب  دنک  ملع  هک 

[. تسا  ] رایرھش نیدت  نیا 

(١ (؛ یلب اولاق  مکبرب  تسلا  هب ] هراشا  [ ؛ ار وت  یالص  دھدیم  الب  باوج  ملد  دینیبب : مدرک ، تشاددای  اجنیا  ار  رایرھش  یاھرعش  زا  تیب  هس  ود  زورما  نم 

ار وت  یالص  دھدیم  الب  باوج  ملد 

ار وت  یالب  مرخیم  ناج  هب  هک  نزب  الص 

تسوت شکاشک  دبا  ات  لزا  هک  وگ  فلز  هب 

ار وت  یاھتنا  هن  مدید  وت  یادتبا  هن 

دنچ رھ  مدشاب  رمع  ات  وت  یافج  مشک 

ار وت  یافو  اھرمع  نیا  دنکیمن  افو 

هک تسا  اھنیا  تسا ؛ اھنیا  یگتسجرب ، هتسشن ! اجنیا  هدمآ  هک  تسا  یزاریش  ظفاح  دنکیم  لایخ  مدآ  و  ینافرع ؛ ینومـضم  رعـش ، نومـضم  یقیـسوم و  گنھآ و  نابز و 

. دھدیم رارق  جوا  رد  دروآیم  روجنیا  ار  رعاش  کی 

هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دیابن هچیزاب  ار  اروشاع  یارجام  قیاقح  درک ؛ یزاب  تسیابن  نآ  اب  تسا ؛ زیزع  تقیقح  کی  نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  همھ  ناگدنیارـس ، ناحادم ، ظاعو ، ناگدنیوگ ،

زا یرادفرط  اھنیا  دشاب ؛ دیابن  اھنیا  دھدب ، ماجنا  یرادازع  مان  هب  ار  لوقعم  ریغ  یاھراک  دـنکب ، لصو  نآ  هب  ار  یاهفارخ  دـنکب ، هفاضا  نآ  هب  یزیچ  کی  یـسکرھ  داد . رارق 

نیـسح ماما  یرادازع  نیا  اقآ ! هک  دـش  دـنلب  ناشادـص  رانک  هشوگ  یاهدـع  کی  میتفگ ، ار  یبلطم  همق ، تارھاظت  یهلئـسم  هب  عجار  اـم  یتقوکـی  تسین . نیـسح  ماـما 

ربنم درک . عیاض  دـیابن  ار  نیـسح  ماما  یرادازع  تسا . یرادازع  ندرک  عیاض  اب  تفلاخم  تسین ؛ یرادازع  اب  تفلاخم  نیا ، نیـسح ! ماما  یرادازع  اب  دوشن  تفلاـخم  تسا ؛

. دشاب دیاب  تھج  نیا  رد  هحیدم  هحون و  تھج ، نیا  رد  تکرح  تھج ، نیا  رد  رعـش  تسا . ینیـسح  قیاقح  ینعی  ینید ، قیاقح  نایب  لحم  ینیـسح ، سلجم  ینیـسح ،

یهمھ هب  درک  ادیپ  شرتسگ  مھ  دعب  دش و  عورش  رگید  یاھاج  زاریش و  دزی و  لثم  اھناتـسرھش  زا  یـضعب  رد  ام  ینزهنیـس  تاجتـسد  لاس ۵٧ ، مرحم  نآ  رد  دـیدید  امش 

. تسھ مھ  تسرد  هک  اروشاع ، یارجام  هب  اھنیا  نداد  لاصتا  نداد و  طابترا  اب  دندرکیم ؛ نایب  ناشدوخ  یاھهحون  رد  ار  زور  قیاقح  دندزیم و  هنیس  روشک ؛

زور نآ  ریزوتسخن  مسا  زورما -  رمـش ، دـینادب  نومـضم -  نیا  هب  بیرق  هللاو -  هک : دیـشکیم  دایرف  داشرا  یهینیـسح  نیا  رد  بالقنا  زا  لـبق  اـھلاس  یرھطم  دیھـش  موحرم 

ایند رد  ار  ندرک  لـمع  یرمـش  ندـش و  رمـش  یهشیر  هکنیا  یارب  مینکیم ، تنعل  ار  رمـش  اـم  تسا . نیمھ  مھ  هیـضق  عـقاو  تسوا . دروآیم -  ار  تسینویھـص )  ) لیئارـسا

. مینک هلباقم  ایند  رد  نینموم  هب  ملظ  تیمکاح  شون ، شیع و  تیمکاح  یدـیزی ، تیمکاـح  توغاـط ، تیمکاـح  اـب  هکنیا  یارب  مینکیم ، تنعل  ار  هللادـیبع  دـیزی و  اـم  مینکب ؛

اب نیسح  ماما  مھ  ار  راک  نیمھ  و  دنک ؛ دوبان  دلامب و  کاخ  هب  ار  یھلا  یناسنا و  یمالـسا و  یاھـشزرا  هیلع  یاھتیمکاح  ینیب  هک  دوب  نیا  یارب  شمایق  یلعنبنیـسح 

. درک دوخ  مایق 

« ينیئآ رعش   » 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 9هاگياپ  هحفص 2 
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نیا شیانعم  رـضاح ، نامز  دوجوم ، نامز  یاھدایزنبا  اھدـیزی و  اھرمـش و  دـض  سلاجم  هطلـس ، دـض  سلاجم  ملظ ، دـض  سلاجم  ینعی  ینیـسح ، سلاجم  اـم ؛ سلاـجم 

. تسا نیسح  ماما  یارجام  رارمتسا  نیا  تسا .

هچ ایند  یاھتلم  اب  دـننکیم ، هچ  نوگاـنوگ  یاـھروشک  رد  دـننکیم ، هچ  قارع  رد  دـننکیم ، هچ  نیطـسلف  رد  دـننکیم ؛ هچ  دـینیبب  امـش  تسا . روج  ملظ و  زا  رپ  اـیند  زورما  و 

. دوـشیم عیـسو  نادـیم  نیا  یهمھ  لـماش  مالـسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح تـکرح  مـیظع  داـعبا  دـننکیم . هـچ  اـھروشک  یلم  یاـھتورث  اـب  دـننکیم ، هـچ  ارقف  اـب  دـننکیم ،

. دراد سرد  ملاع  رارحا  یارب  هکلب  اھناملسم ، یارب  طقف  هن  هعیش ، یارب  طقف  هن  نیسحماما 

١٣٨٧/٠۴/٠۴ /  ( مالسلامھیلع  ) تیبلھا ناحادم  رادید  رد  تانایب 

داقتعا و هک  دشاب  مالسلامھیلع )  ) تیبلھا زا  یاهدننازیگنارب  تلیضف  کی  ای  یمھف ، لباق  تبقنم  کی  ای  دنک ؛ هدافتسا  امـش  بطاخم  هک  دیھدب  رارق  یئاوتحم  ار  اھاوتحم 

، لبعد رعـش  دندرکیم . هیکت  یئاھزیچ  هچ  یور  رب  مالـسلامھیلع )  ) نیموصعم تایح  نارود  رد  مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا ناحادم  دینیبب  امـش  دنک . مکحم  ار  ناسنا  نامیا 

نیا یاوتحم  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  دـندرکیم . هیکت  یئاھزیچ  هچ  یور  رب  دـندرک -  قیوشت  ار  اھنیا  مالـسلامھیلع )  ) همئا هک  یئاھرعـش  نیا  قدزرف -  رعـش  تیمک ، رعش 

ای دینک -  هاگن  ار  لبعد  رعش  دھدیم . ناشن  ار  شدوخ  رعش  فیطل  ابیز و  توسک  رد  هک  یلالدتسا  لالدتسا -  اب  لیلد ، اب  تیبلھا  تیناقح  تابثا  زا  تسا  ترابع  ای  راعـشا 

یارجام هب  یهراشا  یتا ، لھ  یارجاـم  هب  یهراـشا  دـش . رارکت  راـب  دـنچ  مھ  اـم  زیزع  ناگدـنناوخ  نیا  رعـش  رد  زورما  هک  ینیمھ  مالـسلامھیلع ؛)  ) تیبلـھا لـئاضف  ناـیب 

نیریـش یهنومن  هک  تفرگ  دوشیم  ناراوگرزب  نآ  یگدـنز  زا  هک  یئاھـسرد  نایب  ای  اھیلع ،) مالـس هللا   ) ارھز یهمطاف  هب  تبـسن  مرکم  ربمایپ  تاریبعت  هب  یهراشا  هلھاـبم ،

، ناحادم دوخ  راکتبا  هب  ینزهنیس ، تاجهتـسد  مرحم ، رد  لاس ۵۶ و ۵٧ -  رد  تضھن  جوا  یهرود  بالقنا -  یهرود  رد  هک  تسا  یئاھرعـش  نامدوخ ، نامز  هب  کـیدزن  لـماک 

راک هچ  دیاب  زورما  هک  دیمھفیم  دینشیم ، یسک  رھ  نکیل  دناوخیم ، هحون  دزیم ، هنیس  نابایخ  یوت  رازاب ، یوت  ینزهنیس  یهتسد  داد . ناشن  ار  دوخ  نایارـسهیثرم ، دوخ 

. دنک تکرح  تھج  مادک  رد  دیاب  زورما  دنک ؛

ناضمر  / ٢۵/١٣٨٧/٠۶ کرابم  هام  رد  نارعاش  رادید  رد  تانایب 

همئا هب  طوبرم  لئاسم  هب  هجوتم  افرـص  ینیئآ  رعـش  نیا  دنراذگیم . ینیئآ  رعـش  نایاقآ - لوق  هب  ار - شمـسا  هک  دـییوگیم  یبھذـم  لئاسم  باب  رد  یرعـش  اھامـش  الاح 

هک تسا  نیمھ  هعیش  تایـصوصخ  زا  یکی  تسا . هفطاع  زکرم  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  زکرم  اجنآ  ینعی  تسا ؛ بوخ  مھ  یلیخ  هک  تسا  ربمغیپ  نادناخ  و  مالـسلامھیلع ) )

یهجرد لوصا  رد  هچ  درادن ؛ ار  هعیش  یمالک  دیاقع  ماکحتسا  یمالسا ، بھاذم  زا  مادکچیھ  دراد - دوجو  ام  دیاقع  رد  هک  یمکحتسم  یلقع  یناھرب و  یهبنج  نآ  رانک  رد 

ناسنا هک  تسھ  اھناوج  امش  یاھرعـش  نیا  یوت  الاح  هک  ییاھنیمھ  قشع ؛ ناشوج ، فطاوع  تسا ؛ یفطاع  یهبنج  هب  شـصاصتخا  ود - یهجرد  لوصا  رد  هچ  کی ،

یاھهرھچ زا  ای  مالـسلامھیلع )  ) همئا زا  یگدنز  یعقاو  یاھوگلا  نداد  ناشن  نتخاس و  وگلا  نیا  تسا . بوخ  ینیئآ  رعـش  نیا  دـنیبیم . ار  اھنیا  یتقو  دربیم  تذـل  اعقاو 

مدآ نالف  هشیپرنھ ، نالف  ام - تلم  هب  طـقف  هن  اـھتلم ، یهمھ  هب  دراد  لـئاسو  ماـسقا  عاونا و  اـب  زورما  هک  یلدـب  یبلقت و  یعونـصم و  یاـھوگلا  نیا  یاـج  هب  نیموصعم 

اھامش هک  یراک  نیا  هک  نیا  رد  مرادن  یدیدرت  نیرتمک  نم  تسا و  بوخ  دوشیم ، نیقلت  اھصاقر - اھنکنام و  دنوشیم ؛ یفرعم  دنراد  درم  نز و  وگلا ، ناونع  هب  یـضوع 

. تسین یفاک  نکیل  تسا ، بوخ  تسھ - دمحلا   شروج  همھ  هک  دینکیم - هیثرم  تبحم و  قشع و  راھظا  تالسوت و  همئا و  لئاسم  یهنیمز  رد 

دینک ضرف  رگا  دـینیبب . امـش  ار  یولوم  رعـش  تسا . یمیظع  یایرد  کی  مھ  نیا  و  دوشب . یونعم  ینافرع و  لئاسم  هجوتم  دـناوتیم  ام  ینیئآ  رعـش  زا  یمھم  شخب  کـی 

تسدرود یردقکی  یسک  ار  نآ  رگا  میرادن و  یسرتسد  اھام  زا  یلیخ  هک  دشاب  هتشادن  یسرتسد  شصوصخم  تلاح  صوصخم و  نابز  رطاخ  هب  سمش  ناوید  هب  یسک 

امـش رظن  دندیـسرپ  نم  زا  یرھطم  یاقآ  موحرم  یتقوکی  تسا . نیمھ  مھ  نم  داقتعا  اعقاو  نیدلا . لوصا  لوصا  لوصا  وھ  و  دیوگیم : شدوخ  هک  یونثم ؛ یونثم ، دـنادب ،

ماهدـیقع مھ  نم  تسا ، تسرد  ـالماک  تفگ  ناـشیا  لوصا ....  وھ  و  هتفگ : شدوـخ  هک  تسا  نیمھ  یوـنثم  نم  رظن  هب  متفگ  متفگ . ار  نیمھ  تسیچ ، یوـنثم  هب  عـجار 

وت نافرع  ردقچ  دراد و  لدیب  هک  یقیمع  یایرد  میظع ، ناوید  نآ  لدیب . نیا  رخاوا ، نیمھ  رد  ای  میتشاد . هدـیقع  فالتخا  مھاب  رادـقم  کی  ظفاح  دروم  رد  هتبلا  تسا . نیمھ 

هک دناهدرک  باختنا  ناشیا  هتبلا  مدرک . قروت  ار  نآ  زا  یرادقم  نم  هک  دندرک  لدـیب  تایلزغ  هدـیزگ  یور  یبوخ  راک  یمظاک  یاقآ  هک  تسھ - ینافرع  یدـیحوت و  میھافم  نیا 

یهدیچیپ یرنھ  یاھراک  نآ  زا  یکی  یدنھ  کبـس  رد  یرعـش  ظاحل  زا  هک  لدیب  رعـش  هرخالاب  هدش - یبوخ  راک  لاح  رھ  هب  نکیل  دشابن ؛ مھ  لدیب  تایلزغ  مھد  کی  دـیاش 

تسا و هنادنمرنھ  اعقاو  اما  دربن ؛ تذل  یلیخ  اھیدنمرنھ  نیمھ  رطاخ  هب  ییاھاج  کی  زا  هدنناوخ  تسا  نکمم  الاح  تسوا - تراھم  یهدنھدناشن  تسا و  هنادـنمتردق 

یسراف یلھد  رد  هدوب ؟ یسراف  مھ  شایردام  نابز  لدیب  منادیمن  تسین  یسراف  شایردام  نابز  ارھاظ  هک  دھدیم  ناشن  ار  یناریا  ریغ  درم  نیا  یرعاش  ماکحتـسا 

وت نیا  یاج  بوخ ، تسا . نافرع  یایرد  دنزیم - فرح  بوخ  ار  یـسراف  روجنیا  بوخ ، یلو  دیھدب - ار  شیاھباوج  امـش  ادعب  ار  اھنیا  الاح  رگید ، هلب  دـندزیم ... ؟ فرح 

لدیب تاریبعت  ای  یولوم  تاریبعت  ای  ظفاح  تاریبعت  نامھ  زا  دھاوخب  ناسنا  رگا  اعقاو  ینعی  تسین ؛ یدـیلقت  یاھزیچ  مھ  اھنیا  تسا . یلاخ  ام  یاھناوج  زورما  رعـش  نیا 

دھاوخن مھ  هدیاف  داد ، دھاوخن  یتذل  تشاد ، دھاوخن  هزم  رعـش  دشاب ، هدیـسر  وا  قمع  هب  هکنیا  نودب  دیوگب ، یدیلقت  ظافلا  نامھ  اب  ار  میھافم  نامھ  دنکب ، دیلقت  انیع 

مھم یهلوقم  کی  مھ  نیا  نیاربانب ، درک . نایب  دیراد ، دمحب هللا  هک  یدادادخ  یهحیرق  یرنھ و  نابز  اب  ار  نآ  تقو  نآ  درک ، هتخپ  نھذ  رد  ار  وا  دیمھف ، ار  یزیچ  کی  دـیاب  درک .

. تسا مزال  هک  تسھ  رعش 

ارعش  / ١۴/١٣٨٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

همئا هب  طوبرم  یاھرعـش  یبھذم و  یاھرعـش  دنیوگیم . ینیئآ  یاھرعـش  هک  دنتـسھ  یناسک  اھامـش  نیب  رد  بخ  دشاب . بالقنا  میھافم  تمدخ  رد  دـیاب  بالقنا  رعش 

راعـشا مھ  اھیـضعب  دوشیم ؛ هتفگ  مھ  یبوخ  یاھرعـش  افاصنا  دنتـسھ ؛ ینیئآ .» رعـش   » هب دننکیم  ریبعت  هدـش ، باب  اھالاح  هک  یحالطـصا  هب  ار ، مالـسلامھیلع ) )

نیا هب  مدرک  هراشا  نم  مھ  لاسراپ  نکیل - تسا ؛ بوخ  یلیخ  اھنیا  دنیوگیم . ار  اھنیا  نازابناج و  هب  طوبرم  ای  ادھش  هب  طوبرم  ای  سدقم  عافد  یهرود  گنج و  هب  طوبرم 

زاورپ و تکرح و  هب  ار  ام  هداد و  رارق  ام  رـس  یالاب  ار  ینامرآ  ناشخرد  یاھهراتـس  زا  یاهعومجم  کی  بالقنا  تسین . اھنیا  رد  رـصحنم  بـالقنا  یاـھنامرآ  فادـھا و  اـنعم -

یاھهنومن سدقم  عافد  یهرود  رد  هتبلا  تسا . نکمم  زاورپ  نیا  میدید  مینک ؛ زاورپ  میناوتیم  میدید  میدرک ، ناحتما  مھ  ام  هدرک . توعد  ینارون  طاقن  نیا  تمس  هب  شھج 

دیاب ام  تسام ؛ رـس  یالاب  زونھ  اھنامرآ  نیا  زا  یرایـسب  اما  دنکب ؛ تکرح  بوخ  دناوتیم  دـیاشگب ، رپ  اھنامرآ  نیا  تمـس  هب  تلم  نیا  یتقو  میدـید  دـش و  هدـید  شزراب 

رتقیمع و همھ  زا  هک  یگنھرف  لالقتـسا  لماش  هملک - یقیقح  یانعم  هب  لالقتـسا  تمـس  هب  میورب ، دیاب  قالخا  تمـس  هب  میورب ، دـیاب  تلادـع  تمـس  هب  مینک : تکرح 

. میورب دیاب  نامدوخ  یناریا  یمالسا - تیوھ  یقیقح  یبایزاب  تمس  هب  میورب ، دیاب  تسا - رتراوشد 

. میراد یتالکشم  اھفعض و  اھهنیمز  نیمھ  رد  هک  میدید  تاباختنا -  زا  لبق  تاباختنا و  زا  دعب  دمآ -  شیپ  تاباختنا  شوح  لوح و  هک  یثداوح  نیمھ  لیبق  زا  یئاھناحتما  رد 

یارب الـصا  شیامزر  دـنزادنایم . هار  حلـسم  یاـھورین  هک  یئاھـشیامزر  لـثم  میـسانشب ؛ ار  ناـمدوخ  یاھفعـض  هک  تھج  نیا  زا  تسا ؛ یگرزب  تمعن  اـم  یارب  ثداوح  نیا 

دعب دننکب ؛ تکرح  فدـھ  نآ  تمـس  هب  هک  دوشیم  رداص  نامرف  دـنھدیم ، ار  یفدـھ  دـنک . ادـیپ  ار  شفعـض  طاقن  یماظن ، نامزاس  نیا  ای  یماظن  ناگی  نیا  هک  تسا  نیمھ 

ای دراد  دوجو  فعض  هطقن ، نالف  رد  هلب ، هک  دننیبیم  دننکیم . هاگن  ار  هنحص  هنحص ، یالاب  زا  دنتسیایم و  تسا -  روجنیا  اھشیامزر  یهمھ  رد  یئانیب -  ریصب و  یاھمـشچ 

. میدـیمھف ار  نامدوخ  یاھفعـض  دـش ؛ بوخ  اما  دـش ؛ لیمحت  ام  رب  دـماین ؛ شیپ  ام  دوخ  رایتخا  هب  هتبلا  دـش . شیامزر  کی  ام  یارب  نیا  دراد . دوجو  نمزم  یاھیناوتان  اضعب 

. تسا هتکن  کی  مھ  نیا  دش . دھاوخ  فرطرب  اھفعض  نیا  تقو  نآ  مینک ؛ تکرح  اھنامرآ  نیا  تمس  هب  دیاب  تسام و  رس  یالاب  اھنامرآ ، نیا  نیاربانب 

یاهفیظو هچ  هنحـص  نیا  رد  یگنھرف ، ناسنا  یرنھ و  ناـسنا  ینعی  دوشیم -  مھ  اـھنز  لـماش  درم  یگنھرف -  درم  یرنھ و  درم  دراد ؟ یـشقن  هچ  رعاـش  اـجنیا  رد  بخ ،

« ينیئآ رعش   » 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 9هاگياپ  هحفص 3 
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ادـحا نوشخی  هنوشخی و ال  تـالاسر هللا و  نوغلبی  نیذـلا  « ؛ تسا نییبت  غیلبت و  مھ  هفیظو  نیرتمھم  تسا . گرزب  یلیخ  تسا ، نیگنـس  یلیخ  هفیظو  نم  رظن  هب  دراد ؟

، دـیمھفیم هک  ار  هچنآ  هن ، دـینزب . فرح  دـیمھفیم  هک  هچنآ  فالخرب  درادـن  راظتنا  یـسک  دـینک . نییبت  ار  نآ  دـینکیم ، کرد  هک  ار  یتقیقح  تسا ؛ رایعم  کی  نیا  ( ١ (؛» الا هللا

هصق فارطا  تخانش  تسا ، راوشد  هصرع  تخانش  نوگهنتف ، ثداوح  رد  نوچ  دینک ؛ تدھاجم  شالت و  دیاب  دشاب ، باوص  تسرد و  دیمھفیم  هچنآ  هکنیا  یارب  هتبلا  دیئوگب .

لثم مھ  رعاش  کی  دشاب  انب  رگا  تسا . راوشد  تسود  نمـشد و  تخانـش  تسا ، راوشد  مولظم  ملاظ و  تخانـش  تسا ، راوشد  عفادم  مجاھم و  تخانـش  تسا ، راوشد 

دعب دیمھف ؛ ار  تقیقح  دـیاب  سپ  تسا . یگنھرف  ناسنا  کی  یرنھ و  ناسنا  کی  ناش  نود  یلیخ  نیا  دـیایب ، شغارـس  هب  یتریـصبیب  دروخب و  بیرف  دروخب ، لوگ  نارگید 

گنھرف ناش  فالخ  نیا  درک ، تکرح  گنھرف  ملاع  رد  نارادمتسایس -  نارگتسایس و  یاھهویش  یسایس -  یاھهویـش  اب  دوشیمن  درک . غیلبت  ار  تقیقح  نامھ  دیاب  مھ 

تحاصف ایبنا ؛ راک  نامھ  ینعی  دراد ، مزال  نییبت  نیا  و  درک . زاب  ار  ینھذ  یاھهرگ  یتسیاب  درک ، زاب  ار  تقیقح  یتسیاب  درک ؛ یئاشگهرگ  یتسیاب  گنھرف  ملاـع  رد  تسا .

کی نآ  اما  دننکیم ، انعم  لاح  یاضتقم  اب  یهقباطم  یانعم  هب  ینف  بتک  رد  ار  تغالب  هک  هچ  رگا  تسانعم . نیا  هب  شتغالب  تسا ، مزال  نایب  رد  دـناهتفگ  هک  مھ  یتغالب  و 

غیلب حیصف و  رعش  نیا  ظفاح  دنیوگیم  الثم  هک  ینیا  ندناسر . ینعی  غالب  ندناسر ، ینعی  تغالب  تسین ؛ نیا  تغالب  حیرص  یلوا و  یانعم  تسا ؛ تغالب  زا  یـصاخ  یانعم 

؛ مینکیم هاگن  میراد  نالا  ام  هدوبن ! ای  هدوب  لاح  یاضتقم  هتفگ ، ار  رعـش  نیا  هک  یتقو  نآ  ام  مینادـیم  هچ  هتفگ ؟ لاح  یاضتقم  بساـنم  ینعی  هچ ؟ ینعی  شغیلب  هتفگ ، ار 

مھ قح  تسین -  راظتنا  چیھ  دیئوگب ؛ دیمھفیم  هک  ار  هچنآ  اما  دـیئوگب ؛ نیبم  دـیئوگب ، نشور  دـیئوگب ، اسر  اسر ؛ ینعی  غیلب  تساسر . ینعی  تسین ؛ لاح  یاضتقا  ثحب 

. دشاب تسرد  دیدیمھف  هک  هچنآ  هک  دینکب  مھ  یعس  دنزب . فرح  شدوخ  یهدیمھف  فالخ  رب  یسک  دشاب -  راظتنا  هک  تسین 

لھا الثم  هرذ  کی  الاح  هک  میئامش  نم و  نآ  رکـشل  زا  یهشوگ  کی  الاح  تسین . هدش  مامت  تکرح  کی  یمالـسا ، بالقنا  میظع  تکرح  نیا  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  نم 

 - تسا زیزع  ادـخ  ( ٣ (؛» امیکح ازیزع  ناک هللا  و  « ؛ دسانشیمن نامـسآ  نیمز و  وا  رکـشل  ( ٢ (؛» ضرالا تاوامـسلا و  دونج  و   « ؛ میوشیم بوسحم  اـھنیا  گـنھرف و  بدا و 

، دش عورـش  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  یمیظع  تکرح  نیا  میریگیم . تسد  رد  ار  راک  زا  یاهشوگ  کی  الاح  مھ  امـش  نم و  همھ -  زا  زاینیب  ینعی  بلغیال ، بلاغ  ینعی  زیزع 

هاگداد و یوت  تاغیلبت و  یوت  نویزیولت و  رد  اھنایب و  رد  هک  هدـش  لومعم  الاح  هک  ینیمھ  دراد . همادا  تکرح  نآ  تسین ، هدـش  مامت  اقلطم  تسین ؛ هدـش  ماـمت  تکرح  کـی 

 - لاس ۶٧ زا  گنج -  زا  دعب  زا  نم  منزیمن ، زورما  نم  ار  فرح  نیا  هتبلا  تسا . گنج  نالا  ینعی  تسا ؛ تیعقاو  کی  نیا  تسا ، تسار  مرن ؛ گنج  دـنیوگیم : همھ ، نابز  یوت 

، ار هنحـص  منیبیم  مراد  نم  ناـسنا !؟ دـنک  راـک  هچ  دـنیبیمن !؟ یـسک  رگا  منکب  هچ  منیبیم ؛ ار  هنحـص  نم  هک  تسا  نیا  تلع  اـھراب . اـھراب و  ماهتفگ ؛ ار  نیا  هـشیمھ 

هیلع ماما و  هیلع  بالقنا و  هیلع  هدـش  هدرـشف  مھ  هب  ظیغ  اب  یاھنادـند  هدـش و  هدوشگ  بضغ  دـقح و  اب  یاھناھد  منیبیم  ار ، اھیئارآفص  منیبیم  ار ، زیھجت  منیبیم 

همھ هدشن ، مامت  نوچ  هدشن . مامت  نیا  دنک ؟ راک  هچ  بخ  دنیبیم ، دراد  ناسنا  ار  اھنیا  ار ؛ دناهتـسب  لد  تکرح  نیا  هب  هک  یناسک  نآ  یهمھ  هیلع  اھنامرآ و  نیا  یهمھ 

: منکیم نیا  رب  هیکت  هشیمھ  نـم  دـیئوگب . بوـخ  دـیئوگب ، نییبـت ؛ غـالب ، تـسا : یـصخشم  یهـفیظو  مـھ  یرنھ  یبدا و  یگنھرف و  یهعوـمجم  یهـفیظو  مـیراد . هـفیظو 

. دنکب ار  شدوخ  رثا  ات  تشاذگ ، مک  دیابن  دیروایب ؛ نادیم  یوت  رایع  مامت  یتسیاب  ار  رنھ  دینک و  باختنا  بوخ  ار  بلاق  یتسیاب 

ناحادم  / ١٣٨٩/٠٣/١٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب یکتم  یهفطاع  قطنم ، هب  یکتم  یهفطاع  هتبلا  تسا ؛ یفطاع  نایرج  نیمھ  عیـشت ، نایرج  عیـشت و  رد  یـساسا  یلـصا و  رـصنع  کی  زورما ، ات  عیـشت  خیرات  لوا  زا 

(١ «.) یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لق ال  « ؛ تسا یبرق  رد  تدوم  تبحم و  تلاسر ، رجا  هک  دینکیم  هظحالم  مھ  نآرق  رد  امـش  اذل  چوپ . یهفطاع  هن  تقیقح ،

یوریپ تیبلھا و  تبحم  میظع  نایرج  هب  تنایخ  یتروص ، رھ  هب  یلکـش و  رھ  هب  تبحم  نیا  ندرک  رادهشدخ  تشاد . هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یمھم  یهتکن  یلیخ  نیا 

تمدـخ رد  گرزب  یاھقف  هاگآ و  نادرگاش  همھ  نیا  نیثدـحم ، همھ  نیا  مالـسلامھیلع )  ) همئا نارود  رد  دـینیبیم  امـش  اذـل  دـینک . ظفح  دـیاب  ار  تبحم  نیا  تسا . تیبلھا 

، دـندرک لقن  ار  تایقالخا  دـندرک ، لقن  ار  عیارـش  دـندرک ، لقن  ار  ماکحا  دـندرک ، لقن  ار  فراـعم  دـندوب ، رگید  یهمئا  و  مالـسلاهیلع )  ) رقاـب ماـما  مالـسلاهیلع ،)  ) قداـص ماـما 

هب هاگن  تسا ، یریمح  دیـس  هب  هاگن  تسا ، یعازخ  لبعد  هب  هاگن  دـنیبیم  دـنکیم ، هاگن  تسرد  ناسنا  یتقو  زاب  اھنیا ، یهمھ  رانک  رد  اما  دـندرک ؛ تبث  لقن و  دـندینش و 

( مالـسلاهیلع  ) اضر ماما  اما  دنتـسھ ، مالـسلامھیلع )  ) همئا هاگتـسد  رد  لیبق  نیا  زا  یناگرزب  ملـسمنبدمحم و  هرارز و  لاثما  هک  یلاح  رد  تسا . یدـسا  دـیز  نب  تیمک 

یفطاـع و طاـبترا  یهبنج  نآ  هک  تسا  نـیا  رطاـخ  هـب  نـیا  دـھدیم ؛ رارق  تـبحم  هجوـت و  دروـم  ار  یریمح  دیـس  مالـسلا ) هالـصلا و  هـیلع   ) قداـص ماـما  دزاوـنیم ؛ ار  لـبعد 

، میئوگب یروجنیا  ای  تسا ؛ فیعـض  تسھ ، رگا  ای  درادـن ؛ دوجو  اھاج  رگید  رد  اما  دراد ، دوجو  یفوا  متا و  وحن  هب  نارکاذ ، رکذ  ناحدام و  حدـم  نارعاش ، رعـش  رد  زیمآتبحم ،

. دراد عیشت  خیرات  رد  ار  شقن  نیا  رکذ ، حدم ، رعش ، تسا . فیعض  نآ  یراذگریثات 

ناحادم  / ١٣٨٩/٠٣/١٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یئاھرعش  نیمھ  زا  یضعب  میرادن . مک  مھ  بوخ  رعاش  ام  هناتخبشوخ  زورما  دینک . جیورت  ار  تیبلھا  فراعم  دوشیم -  مولعم  ارعـش  شقن  اجنیا  بوخ  - رعش  بلاق  رد 

یهلیـسو هب  قئاقح  نیا  ندیـشک  مظن  هب  قئاقح و  زاربا  رد  نایب ، رد  هقیلـسشوخ  ناگدنیوگ  بوخ ، یارعـش  هللادمحب  زورما  دوب . بوخ  یاھرعـش  وزج  دش ، هدـناوخ  زورما 

. دیوگیم رعـش  وا  دیدش ، بلاط  هک  امـش  دیآیم . شوج  هب  رعاش  رعـش  یهمـشچ  دیـشاب ، رعـش  بلاط  یتقو  دیحادم ، هک  امـش  دـینک . ادـیپ  دـیدرگب  ار  اھنیا  میراد ؛ رعش ،

کمک وا  هب  امش  دنکیم ، کمک  امش  هب  وا  دیآیم ؛ دوجو  هب  یئازفامھ  کی  دوشیم ؛ ربارب  دنچ  نتفگ  رعش  یارب  وا  یهزیگنا  دش ، هدناوخ  امـش  یهلیـسو  هب  شرعـش  یتقو 

. دینکیم

نارعاش  / ٠٣/١٣٨٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  مضرع  اما  تسا -  ریذپانبانتجا  هک  دینادیم  دیربن -  راک  هب  اھنیا  قشع و  لد و  یناسنا و  فطاوع  هار  رد  تاساسحا و  هار  رد  ار  یرعـش  یهحیرق  میوگیمن  نم 

هک یھار  رد  نیا ، زا  دـینک  هدافتـسا  ینعی  دراد . عقوت  امـش  زا  امـش  نید  دراد ، عقوت  امـش  زا  لاعتم  یادـخ  هک  ییاجنآ  رد  دـیربب  راک  هب  ار  یھلا  یهیطع  نیا  زا  یرفاو  مھس 

مھ طقف  نم  روظنم  دینکن . فرـصم  چیھ  ادخ  هار  رد  ار  نیا  امـش  هداد ، امـش  هب  لاعتم  یادخ  ار  الاو  شزرا  نیا  هک  دشابن  روجنیا  تسا . یـضار  ددنـسپیم و  لاعتم  یادخ 

هک ییاھزیچ  نآ  یهمھ  هن ، تسا -  شزرااب  مھ  یلیخ  هتبلا  هک  هچ ، هچ و  هیثرم و  دیحوت و  همئا و  حدم  رعش  دییوگیم ؛ اھامش  هک  یحالطـصا  قبط  تسین -  ینییآ  رعش 

. تسا روشک  لیاسم  بالقنا و  لیاسم  هب  نتخادرپ  اھنآ ، نیرتمھم  زا  یکی  هک  تسا ؛ هعماج  زاین  دروم  دنکیم  ساسحا  ناسنا  اعقاو 

ینیئآ  / ١٣٩٠/٠٣/٢۵ یارعش  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - درادن یبیع  دینکیم ، یفرعم  ینیئآ  رعش  مان  هب  ار  یبھذم  رعش  امش  الاح  تسین -  مھ  یبسانمان  یراذگمان  دیتشاذگ و  ینیئآ  رعش  ار  شمـسا  امـش  هک  یرعـش  نیا 

دیابن ار  تمعن  نیا  دنکیم ؛ اطع  یسک  هب  ادخ  هک  تسا  یگرزب  تمعن  کی  هحیرق ، نیا  تسا . گرزب  تبھوم  نیا  رعش و  دادادخ  یهحیرق  ندرب  راک  هب  یاھهصرع  نیرتھب  وزج 

مھاوخب نم  هکنیا  هن  دشاب . دیفم  اھنآ  یارب  هک  دنک  هضرع  راکفا  اھناسنا و  هب  طسو و  دروایب  یزیچ  کی  هحیرق  نیا  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تمعن  نیا  یهنارکـش  درک . نارفک 

ینعی درادن ؛ یلاکـشا  هن ، دیوگن ؛ ار  شدوخ  تاساسحا  لد و  فرح  دشابن و  شدوخ  لد  رکف  هب  رعاش  عمتـسم ، یهدافتـسا  دوس و  زا  رظن  عطق  اب  میوگب ؛ دـماج  کشخ و 

یئاوتحم رعـش  تسانب  رگا  یبایزرا ، میوقت و  ماقم  رد  هک  میئوگب  ار  نیا  میھاوخیم  نکیل  مینک ؛ یفن  ار  دوخ  لد  یارب  لد و  زا  رعاش  نتفگ  نخـس  ام  هک  تسین  نیا  رب  اـنب 

. دراد هک  یاهدرتسگ  عیسو و  ضرع  اب  تسا  یبھذم  رعش  ینید و  رعش  یاھاوتحم  نیمھ  اھاوتحم  نیرتھب  دشاب ، هتشاد 

ینیئآ  / ١٣٩٠/٠٣/٢۵ یارعش  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ادـیپ تسرد  ار  تاجانم  نومـضم  هکنیا  یارب  تسا . ینیئآ  رعـش  وزج  مھ  تاجانم  تسین ؛ هیثرم  حدـم و  یهلئـسم  طقف  ینیئآ  رعـش  تسا . ینیئآ  رعـش  وزج  مھ  تاجانم 

« ينیئآ رعش   » 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 9هاگياپ  هحفص 4 
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یهفیحـص نیماضم  دـیناوتیم  بوخ  یلیخ  منیبیم ، اھامـش  رد  نم  هک  یاهحیرق  نیا  دـینک . ادـیپ  سنا  هیداجـس  یهفیحـص  اب  ناتـسود  تساھاعد . عجرم ، نیرتھب  مینک ،

هک دوب ، هدروآ  رعش  هب  ار  هزمحوبا  یاعد  زا  یـشخب  شیپ  لاس  لھچ  یـس  ام -  یمیدق  تسود  یناکدرا -  یتجھب  موحرم  دیروایب . ابیز  رایـسب  راعـشا  بلاق  رد  ار  هیداجس 

رعـش هب  ار  اعد  نیا  دوب  هتـسناوت  ناشیا  لاح  نیع  رد  تسا -  تخـس  مھ  نومـضم  تسا ، تخـس  مھ  ترابع  دوخ  هک  دوب -  مھ  اعد  تخـس  یاھتمـسق  دناوخ . نم  یارب 

هک منیبیم  مراد  یایرعش  یاھتردق  هسلج ، نیمھ  رد  نالا  نم  تسا . رتالاب  یتجھب  موحرم  قوذ  زا  هک  یئاھقوذ  اھهحیرق و  منیبیم  اھناوج  نیا  نایم  رد  نالا  نم  دروایب .

ماما یهفرع  یاعد  دیروایب . رعش  هب  ار  هیلع ) مالس هللا   ) ادھشلادیس یهفرع  یاعد  نیماضم  دیناوتیم  امـش  دنتـسھ . رتاناوت  رتزیت و  رتیوق و  ام  ناگتـشذگ  اھیمیدق و  زا 

زغمرپ و یاعد  رایسب  مھ  نآ  تسا -  هفرع  زور  یاعد  متفھ ، لھچ و  یاعد  هیداجس ، یهفیحص  رد  دنراد -  اعد  هفرع  زور  یارب  مھ  داجس  ترضح  تسا . هناقـشاع  نیـسح 

کی دیناوتیم  اعد  نیا  یهرقف  کی  زا  دینک ، تقد  دینک ، ادیپ  سنا  دیوشب ، انشآ  هچنانچ  رگا  تسا . رگید  زیچ  کی  تسا ، هناقشاع  نیسح  ماما  یاعد  اما  تسا ؛ ینومضمرپ 

. دینک هدافتسا  اھاعد  زا  هفیحص و  زا  دیحوت ، تاجانم و  یارب  نیاربانب  دیروایب . رد  بآ  زا  گنشق  یلیخ  لزغ  کی  هعطق ، کی  هعومجم ، کی  هدیصق ،

هچنآ دینک . قلخ  ناتدوخ  نھذ  رد  ار  یتاغلابم  هک  دـیرادن  یجایتحا  چـیھ  رگید  امـش  نیاربانب  دـینک . هدافتـسا  هریبک  یهعماج  ترایز  صوصخب  اھترایز ، زا  همئا ، بقانم  یارب 

دینک باختنا  تسا -  هرقف  اھدص  دیاش  الاح  ار -  هعماج  ترایز  تارقف  زا  هرقف  کی  دیناوتیم  امش  تسھ . هعماج  ترایز  رد  دوش ، هتفگ  مالسلامھیلع )  ) همئا باب  رد  دیاب  هک 

. تسالاب ردقنیا  فراعم  نیا  تیفرظ  دیروایب . رد  بآ  زا  بان  ابیز و  لزغ  کی  ناتدوخ ، ینھذ  یروآرف  لیخت و  یرعش و  یهحیرق  هب  هجوت  اب  و 

. دینک ادیپ  سنا  عبانم ، نیااب  دینک . ذخا  یئاھـشخب -  رد  یفاک  لوصا  تایاور  تیبلھا -  تایاور  زا  یـضعب  زا  هغالبلاجھن و  زا  نآرق و  دوخ  زا  ار  ینآرق  یمالـسا و  دـنلب  فراعم 

هب تسا  مالسلاهیلع )  ) قداص ماما  تیصو  هک  لوقعلافحت ، رد  تسا  یتیاور  دیراذگب . رثا  هعماج  تینھذ  یور  رب  دیناوتیم  امش  دراد و  یعیـسو  یهنماد  یلیخ  ینیئآ  رعش 

تاـیقلخ یارب  اـم  هک  یئاـھزیچ  یهـمھ  اـعقاو  تـسا . تـمکح  زا  رپ  تـیاور ، نـیا  بدـنج . نـبا  اـی  بدـنج ، نـبا  اـی  تـسا : تمـسق  تمـسق  روـط  نـیمھ  بدـنجنبهللادبع .

کی مدرک ، ضرع  هک  ینیا  دوشیم . ادیپ  شرئاظن  تیاور و  نیا  رد  میراد ، زاین  یمالسا  ندمت  یانب  یارب  نامیمومع و  یاھتیلاعف  نامیعامتجا ، یاھترشاعم  نامیصخش ،

هک یعبانم  نیا  اب  هیھلا ، یهقح  فراعم  نیا  هب  دینک  دنتسم  یکتم و  ار  ینیئآ  رعش  نیاربانب  دینک . هعجارم  دیناوتیم  تسا و  دایز  اھهنومن  لیبق  نیا  زا  تسا ؛ لاثم  هنومن و 

. دش ضرع 

یکی دـینک : هـیکت  یلیخ  زیچ  دـنچ  نـیا  یور  دـیآیم . قوـش  هـب  اـعقاو  دـنیبیم ، ار  ناـشوج  یاـھقوذ  نـیا  دـنیبیم ، ار  اـھهحیرق  نـیا  یتـقو  ناـسنا  رگید : یهلئـسم  کـی 

گرزب رنھ  کی  تقیقح ، کی  نایب  یارب  یزاسنومضم  درک . نایب  دوشیم  ینوگانوگ  نیماضم  اب  ار  نیا  دینک ، نایب  ار  بلطم  کی  دیھاوخیم  یتقو  امـش  تسا . یباینومـضم 

، دینک هعجارم  هک  اھنیا  هب  میلک . رعش  یفرع و  رعش  لدیب و  رعش  بئاص و  رعش  نیمھ  تسا ؛ یدنھ  کبـس  یاھرعـش  مھ  شایلـصا  عبنم  زکرم و  هتبلا  هک  تسا ؛ یرعش 

ار نیا  نم  تسین ؛ مک  اـبیز  ون و  یاھنومـضم  مھ  ناتـسود  تاریبـعت  رد  هناتخبـشوخ  تسا . عیـسو  هداـعلاقوف  اـجنآ  رد  یباینومـضم  یزاسنومـضم و  هاگتـسد  دـینیبیم 

یباینومـضم یهلئـسم  یکی  سپ  تسا . نیا  رادنومـضم  یانعم  نومـضم . کی  میراذگیم  ام  ار  یـسابل  رھ  مسا  دـناشوپ ؛ دوشیم  سابل  دـنچ  هب  ار  بلطم  کی  منیبیم .

. تسا

هب هتبلا  دوـبن -  لوـمعم  بـالقنا  زا  لـبق  رد  هک  یزیچ  هدـش -  رعـش  دراو  ندز  فرح  لوادـتم  جـئار  ناـبز  بـالقنا ، یهرود  رد  نـالا  بـخ ، تـسا . وـن  یاـھیزاسبیکرت  یرگید ،

ام هک  درادن  یلاکشا  چیھ  تسا . رتنیئاپ  شحطس  هدرخ  کی  مھ  یضعب  دننکیم ، هدافتسا  یئابیز  یلیخ  لکش  هب  نابز  نیا  زا  دنتسھ و  یوق  یـضعب  فلتخم ؛ یاھلکش 

. ون یاھینیزگهژاو  ون ، یاھلکش  ون ، یاھبیکرت  اب  اھتنم  مینک ؛ هدافتسا  فراعم  یناعم و  نآ  نایب  یارب  نامدوخ  جئار  یلومعم و  یهرواحم  نابز  نیمھ  زا 

رد دورب ، راک  هب  تسرد  اھلعف  دشاب ؛ تسرد  نابز ، نیزاوم  ظاحل  زا  یتسیاب  رعش  هک  دننک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  ناتسود  تسا . یئوگتسرد  یهلئـسم  رگید ، یهلئـسم 

مھم دنیوگیم ، یبھذم  رعش  هک  یناتسود  یهعومجم  یارب  نم  رظن  هب  هک  یرگید  یهتکن  دشاب . ینوناق  یقطنم و  طابترا  هلمج ، یاھـشخب  طابترا  دورب ؛ راک  هب  دوخ  یاج 

، یـسایس عضو  یداصتقا ، عضو  دراد . رثا  ناسنا  یور  هعماج  طیحم  هک  تسا  یھیدب  تسین . هعماج  یمومع  طیحم  نم  روظنم  هتبلا  تسا . طیحم  ریثات  یهلئـسم  تسا ،

، صاـخ یاـھطیحم  میوـگب . مھاوـخیمن  ار  نیا  دراذـگیم ؛ رثا  مھ  شرعـش  یور  اـعبط  دراذـگیم ، رثا  مـھ  رعاـش  یور  دراذـگیم ، یرثا  کـی  یناـسنا  رھ  یور  یعاـمتجا ، عـضو 

تبحـص تیبلھا  هب  عجار  یروش  قشع و  کی  اب  هک  تیبلـھا  بحم  دـیقم و  نموم  ناوج  امـش  میوگب  مھاوخیم  نم  دراذـگیم . رثا  اـھنھذ  یور  صاـخ  یگنھرف  یاـھهقلح 

هب ار  امـش  اھطیحم  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دینکیم ، یئارـسنخس  یرونخـس و  ابیز  هناقـشاع و  روجنیا  دیحوت ، هب  عجار  یھلا ، فراعم  هب  عجار  دیئوگیم ، رعـش  دینکیم ،

یرعـش و یاھطیحم  نوچ  دـینک ؛ تیوقت  ار  نآ  زورهبزور  دـیھدب و  مدـق  تابث  ناتدوخ  هب  هار  نیا  رد  دیـشاب . ناتدوخ  بقارم  ناـتدوخ  ینعی  دـناشکن . رگید  یاـھوس  تمس و 

. دراذگیم رثا  ناسنا  یور  یبدا  یرنھ و 

ینیئآ  / ١٣٩٠/٠٣/٢۵ یارعش  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یلیخ یاهرود  کی  رد  هتبلا  سدـقم . عافد  گنج و  لئاسم  بالقنا ، لئاسم  هب  طوبرم  تاعوضوم  هلمج  زا  دوشیم ؛ هتخادرپ  مک  ینیئآ  یاھرعـش  رد  تاـعوضوم  زا  یخرب  هب 

ار اـھنیا  اھحادـم  تفگیم و  لزغ  کـی  یزور  دـنچ  رھ  اـی  یزور  رھ  دـیاش  دـندروآیم ، دھـشم  هـب  ار  ادھـش  یاـھهزانج  یتـقو  گـنج  ناـمز  رد  دـیوم  یاـقآ  نـیمھ  دوـب . بوـخ 

یرکف و یونعم و  رارمتـسا  ظاحل  زا  اما  دوب ، لاس  تشھ  ینامز  ظاحل  زا  سدـقم  عافد  لاس  تشھ  تسا . یلاخ  راعـشا  نیا  یاج  نالا  دـنتفگیم . مھ  نارگید  دـندناوخیم .

نیا رد  هک  یثداوح  زیر  تشاد ، دوجو  هسامح  نیا  رـس  تشپ  هک  یاهزیگنا  دمآ ، دوجو  هب  سدـقم  عافد  رد  هک  یاهسامح  دـشاب . هتـشاد  همادا  اھنرق  تسا  نکمم  یگنھرف 

، دینک ظفح  ار  تناما  نیا  دـیاب  دـیتسھ ؛ امـش  اھرادـتناما  زا  یکی  دوش . مامت  لاس  تسیب  لاس و  هدزناپ  لاس و  هد  فرظ  رد  هک  تسین  یئاھزیچ  اھنیا  داتفا ، قافتا  تدـم 

. دینک لقتنم  دیاب 

گنج هب  طوبرم  هک  یئاھزیچ  نیمھ  زا  یکی  درک . شومارف  یتسیابن  مھ  ار  نآ  نکیل  دیـسر ، اـھنیا  یهمھ  هب  دـیاب  هک  تسھ  بـالقنا  رد  ون  هب  ون  زور و  هب  زور  ثداوح  هتبلا 

زا ریغ  نیا  تسا ؛ هژیو  عوضوم  کی  شدوخ  نیا  دنسریم ؛ تداھش  هب  یتدم  زا  دعب  هک  دنتسھ  یئاھزابناج  نیا  دنکیم ، لوغشم  ار  نم  نھذ  هک  تسا  یئاھزیچ  زا  تسا و 

دیھـش مھ  شرخآ  هدرک ، لمحت  ار  یجنر  هدـنارذگ و  ار  یاهبرجت  کی  هک  تسا  یناـسنا  نیا  هدـش ؛ هتفگ  رعـش  مھ  شاهراـبرد  هدـش و  دیھـش  هھبج  رد  هک  تسا  یدـیھش 

هک یئاھلاحنابز  دـنیبیم  ناسنا  بخ ، البرک . یایاضق  ادھـشلادیس و  یهیثرم  هیثرم ، هب  طوبرم  تاـعوضوم  رد  نینچمھ  دـینک . ادـیپ  ار  یروجنیا  تاـعوضوم  دـیدرگب  هدـش .

نکیل دـنک ؛ دـییات  ار  اھنآ  دـناوتب  ناسنا  هک  دـشابن  یئاـھزیچ  ینعی  دـشابن ، عقاو  اـب  قباـطم  مھ  شایـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  تسا ؛ یداـیز  یاـھلاحنابز  دوشیم ، هتفگ 

تبیصم نیا  دناوتیم  هک  یباذج  مھم و  یاھشخب  زا  یکی  هک  دیسریم  مرظن  هب  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) لضفلاابا ترضح  تبیصم  یهرابرد  الثم  نم  دراد . دوجو  یئاھهنیمز 

رعـش ات  ود  نیا  بخ ، تسا . بوسنم  ناشیا  هب  هک  یرگید  رعـش  نآ  ای  نینبلا ،» ما  کیو  ینوعدـت  ال   » نامھ تسا ؛ لضفلاابا  ترـضح  ردام  لاـح  ناـبز  ناـمھ  دـنک ، ناـیب  ار 

شناوج راھچ  ربق  تروص  تسا ؛ یردام  تسا : هصرع  کی  نیا  دوخ  اما  تسین ؛ یوق  یلیخ  تسین ، یبلاج  یلیخ  یهمجرت  هدش ، مھ  یرعـش  یهمجرت  اھنیا  هتبلا  تسا .

، تسھ نتخیر  کشا  هتبلا  تسین -  مھ  ندز  رـس  وت  نتخیر و  کشا  شاهمھ  دنیرفآیم . هسامح  دنکیم و  یئارـسهحون  دشکیم و  عیقب  رد  دـندش ، دیھـش  البرک  رد  هک  ار 

دیاـب یلیخ  تبیـصم  یارب  اـھهصرع  هنوـگنیا  زا  هک  تسا ، یبوـخ  یلیخ  یهصرع  کـی  نیا  تساـھناوج . نیا  هب  راـختفا  تسا ، ینیرفآهساـمح  هکلب  درادـن -  مـھ  یلاکـشا 

ار نادیم  یهصرع  هب  ادھشلادیس  ترضح  نتفر  تاظحل  هک  هتفگ ، یناماس  نامع  هک  هچنآ  هیبش  هلمج  زا  البرک ، نانامرھق  یحور  تالاح  زا  یضعب  فیصوت  ای  درک . هدافتسا 

. تفرگ ماجنا  راوگرزب  ود  نیا  نیب  یئوگتفگ  دنتفرگ و  ار  هار  ولج ، دندمآ  بنیز  ترـضح  هک  دنناوخیم -  اھناوخهضور  هتبلا  منادیمن ؛ نم  دراد ، تیعقاو  ردقچ  الاح  دنکیم -  ریوصت 

. بنیز ترضح  تیصخش  حیرشت  یارب  هدرک  هدافتسا  وگتفگ  نیا  زا  نامع 

یبنیز ایآ  نم  ریگ  نانع  یاک 

یبش رد  نادنمدرد  هآ  هک  ای 

ترـضح تیـصخش  هکنیا  یارب  دنکیم  هدافتـسا  رھاوخ -  ردارب و  نیا  یوگتفگ  تبـسانم  تبـسانم -  نیا  زا  دـینیبب ، راگزور .» نیرفآدرم  وگم  نز  : » تسا نیا  شلابند  دـعب  هک 

؛ دشابن دراد ، ناتساد  نامرھق  هظحل  نآ  رد  هک  یلاح  نآ  نایب  طقف  اھلاح  نابز  اھلاح و  حرـش  ینعی  تسا . یمھم  یاھنادیم  اھنیا  دنک . حیرـشت  ار  اھیلع ) مالـس هللا   ) بنیز

. تساھنادیم همھ  اھنیا  دشاب ؛ تسھ ، وا  دوجو  رد  هک  یئاھتمظع  وا و  حور  یاھتفارظ  وا ، تیصخش  وا ، تایصوصخ  حرش  دناوتیم  هکلب 

« ينیئآ رعش   » 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 9هاگياپ  هحفص 5 
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ارعش  / ٢۴/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ دـینادن ، هچ  دـینادب ، ناتدوخ  هچ  دـیھاوخن ، هچ  دـیھاوخب ، هچ  امـش  زورما  قیمع . ینید  تفرعم  هب  دراد  جایتحا  دراد ، نامز  نیا  هک  یئاھیگژیو  نیا  اب  ام  ناـمز  رعاـش 

، میرواین هچ  میروایب ، ور  هب  هچ  میئوگن ، هچ  میئوگب ، هچ  دینکیم ، هدھاشم  هک  یمالـسا  یرادیب  نیا  دیاهدش . هوسا  وگلا و  اھتلم  زا  یرایـسب  یارب  دینکن ، ای  دینکب  قیدصت 

ماظن یتوغاط و  یاھتنس  نکفاربناینب  لوحت  نیا  گرزب ، بالقنا  نیا  میظع ، بالقنا  نیا  تسا . ناریا  تلم  میظع  تکرح  زا  یهتفرگرثا  دنرواین ، هچ  دنروایب ، ور  هب  نارگید  هچ 

یمالسا تفرعم  ینید و  تفرعم  یتسیاب  دینک ، لمع  ندوب  وگلا  ندوب و  هوسا  مزاول  هب  دیھاوخب  رگا  امـش  درک . لیدبت  هوسا  کی  هب  ار  ناریا  تلم  هطلـس ، ماظن  یتوغاط و 

دیریگب یسودرف  زا  دنروجنیا ؛ همھ -  میوگیمن  الاح  بلغا -  ام  یهتسجرب  نارعاش  دینک ، هاگن  امش  هتشاد . دوجو  ام  رعـش  یهتـشذگ  رد  نیا  و  دیـشخبب ؛ قمع  ار  ناتدوخ 

. دنیوگیمن میکح  دشاب ، ارسهسامح  ارسناتساد و  افرص  رگا  ارـسناتساد ، مدآ  کی  هب  تسا . یـسودرف  مساقلاوبا  میکح  یـسودرف ، یماج . ظفاح و  یدعـس و  یولوم و  ات 

فراعم زا  رادروخرب  هدوب  یناسنا  وا  تسا . تمکح  زا  رپ  یـسودرف  یهمانھاش  دـندیمان . میکح  ار  وا  نامز  لوط  رد  هشیدـنا  رکف و  ناـبحاص  میتفگن ؛ اـم  مھ  ار  میکح »  » نیا

وزج وا  تشاذگیمن . ظفاح »  » ار شدوخ  صلخت  ندوب ، نآرق  ظفاح  هب  درکیمن  راختفا  رگا  ظفاح  تسا . تمکح  زا  رپ  ناشنیناود  یاپاترـس  دندوب ؛ میکح  اھنآ  یهمھ  ینید . بان 

وا اما  دـنناوخب ؛ دـنناوتیمن  رتشیب  تیاور  اـت  هس  اـت ، ود  ـالومعم  دـنناوخیم ، مھ  تئارق  فـالتخا  اـب  هک  اـم  ارق  ـالاح  تیاور .» هدراـھچ  اـب  مناوخب  رب  نآرق ز  « ؛ تسا نآرق  ظاـفح 

، بخ هک  یدعـس  دمھفب . ار  نآ  هک  یـسک  یارب  تسا ، دوھـشم  ظفاح  لزغ  رد  نآرق ، اب  یئانـشآ  نیا  دراد . تمظع  یلیخ  هک  دـناوخب ، ار  نآرق  تیاور  هدراھچ  اب  هتـسناوتیم 

هک لدـیب  هب  ناسنا  دـینیبیم . نآ  رد  قیمع  ینید  تفرعم  کی  دـینک ، هاـگن  ار  بئاـص  ناوید  امـش  روج . نیمھ  مھ  بئاـص  یماـج و  تسا ؛ راکـشآ  هک  یولوم  تسا ؛ حـضاو 

ناربمایپ تفگ  دیاب  عقاو  رد  دنرعـش ؛ یهمئا  اھنیا  دنتـسھ ، ام  ناگرزب  اھنیا  دنکیم . هدھاشم  ار  ینید  یهدیچیپ  قیمع  فراعم  وا  رعـش  رد  یکانتـشھد  لکـش  هب  دـسریم ،

اب سنا  هغالبلاجھن ، اب  سنا  نآرق ، اب  سنا  نآرق ، اب  یئانشآ  شھار  هتبلا  دینک . فراعم  زا  رادروخرب  ار  ناتدوخ  دندوب . فراعم  زا  رادروخرب  اھنیا  دنتـسھ . اھنیا  یـسراف ، رعش 

؛ ینشور تیفافش و  هب  دوشیم  لیدبت  اھنیا  یهعلاطم  اب  دراد ، لد  رد  یدراوم  کی  رد  ناسنا  هک  یئاھراگنز  اھینارگن و  اھدیدرت و  نیا  زا  یلیخ  تسا . هیداجـس  یهفیحص 

. دسانشیم ار  فدھ  دسانشیم ، ار  راک  دسانشیم ، ار  هار  دمھفیم ، ناسنا 

یناشاک  / ١٠/١٣٩٢/٠۴ قفشم  داتسا  تشادوکن  شیامھ  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

تمدخ رد  دریگیم ؛ رارق  اھفدھ  تمدـخ  رد  ناشیا  رعـش  هکنیا  یکی  تسا : هجوت  لباق  هک  تسھ  قفـشم  یاقآ  رد  مھ  رگید  تیـصوصخ  ود  ضحم ، یرعـش  یهبنج  رب  هوالع 

رعـش هچ  ناشیا ، رعـش  تسا -]  ] بالقنا نارود  رد  مراد  عالطا  نم  هچنآ  اما  هدوب ؛ روجنیمھ  دـیاش  مھ  بالقنا  لبق  زا  بالقنا -  لوا  زا  یبالقنا . یاھفدـھ  ینید و  یاھفدـھ 

، دنتفگ بالقنا  لئاسم  یهرابرد  هک  ییاھرعـش  هچ  و  مالـسلا ،) مھیلع   ) همئا هب  طوبرم  تاعوضوم  رد  حـیادم و  رد  دـنتفگ  ناشیا  هک  یاینیئآ  رعـش  حالطـصا  هب  یبھذـم و 

. تسا یراذگرثا  دیفم و  یاھرعش  اھنیا  یهمھ 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٣/٠١/٣١ تیب  لھا  ناحادم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد تسا ؛ ام  صوصخم  ینعی  تسا ، هعیش  یهعماج  یئانثتسا  اھنیا  تسا ؛ یمھم  رایسب  یاھراک  دریگیم ، ماجنا  یناوخهحون  رد  هک  ییاھراتفر  یناوخهحون و  تنس  نیا 

، دوشب هجوت  هللااشنا  رگا  اھزیچ  نیا  هب  درک . نومـضمرپ  درک ، اوتحمرپ  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ ام  تازایتما  زا  نیا  درادـن ؛ دوجو  یبھذـم  مسارم  رد  لکـش  نیا  هب  رگید ، یاـھاج 

مھ بوخ  رعش  زورما ، هناتخبشوخ  دنک ... ادیپ  ققحت  دناوتیم  نیا  و  دوب ، دھاوخ  ناریا  یهعماج  یلمع  یرکف و  ماظن  رد  حالصا  ناورشیپ  نیرتراذگرثا  زا  یکی  حادم  یهعماج 

. دنیوگیم بوخ  یاھرعش  دنیوگیم و  رعش  نوگانوگ  لئاسم  یهرابرد  هک  ییارعش  ینییآ ، ینید و  نارعاش  بوخ ، یارعش  میرادن ؛ مک 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

تاماقم هلب ، ناتهحیدم . رد  ناترعـش ، رد  ناتتانایب ، رد  دیناجنگب  دیاب  ار  اھنیا  دینک ، تبحـص  اھیلعهللامالـس )  ) ارھز یهمطاف  هب  عجار  دیھاوخیم  یتقو  حادـم  ناونعهب  امش 

ناسنا لد  دیناوخیم ، ار  یونعم  تاماقم  امش  هکیتقو  دوشیم ، نشور  عمتـسم  لد  دوشیم ، هتفگ  یتقو  اھیلعهللامالـس )  ) ارھز یهمطاف  و  مالـسلامھیلع )  ) همئا یونعم 

هک الاح  تسین . یفاک  نکل  تسا  مزـال  ظوفحم و  دوخ  یاـج  هب  اـھنیا  تسا ، بوخ  یلیخ  نیا  دـنکیم ، ادـیپ  یعوضخ  تلاـح  دـنکیم ، ادـیپ  یروضح  تلاـح  دوشیم ، نشور 

، هیمطاف رد  هچ   - یربنم رھ  رد  دوشب  شـشوک  یتسیاب  ینعی  تسا ؛ یدربراک  تالمج  نیا  رد  سرد  میریگب ؛ سرد  دیاب  دش ، نشور  ناتلد  هک  الاح  دش ، ادیپ  روضح  تلاح 

دای میریگب ، سرد  دیاب  ام  دوشب . هدناجنگ  هللایلا  برقت  سرد  ندش ، لماک  سرد  ندـش ، ناسنا  سرد  مالـسلامھیلع ،)  ) همئا زا  سرد  رگید - تاقوا  رد  هچ  اروشاع ، رد  هچ 

؛ ندز اھنیا  نماد  هب  تسد  ندرک ، یورهلابند  ندرک ، یلوت  ینعی  تیالو  تسا . مزال  تیالو  تسین ، یفاک  اما  تسا  زاسراک  تبحم  هتبلا  تسین . یفاک  تبحم  فرص  میریگب .

. تسا مزال  نیا  دورب ؛ ار  هار  نآ  ناسنا  دناهتفر  اھنیا  هک  ار  یھار 

هک دـنیبیم  ناسنا  یھاـگ  دریگب : رارق  دـیاب  هجوت  دروم  دـنزاسیم - رعـش  هک  ییارعـش  یاـنعمهب  ناگدـنیوگ ، صوصخب   - یحادـم راـک  رد  هدـنب  رظن  هب  هک  تسا  هتکن  کـی  نیا 

ار تخر  دیجنـسب  هکنآ  : » تفگ تسین . مھ  یتلیـضف  عقاورد ] و   ] درادن دوجو  تلیـضف  نیا  مھ  موصعم  زا  یاهلمج  چیھ  رد  یتیاور و  چیھ  رد  الاح  هک  دننکیم  رکذ  ار  یلئاضف 

لثم مھنآ  دروایب ، دوجوهب  هبـشم  نآ  یارب  یـشزرا  هک  تسین  ییاھزیچ  ندرک  هیبشت  دیـشروخ  هب  ندرک و  هیبشت  هام  هب  تساک ؛ وت  تمیق  زا  عقاو  رد  هابتـشا » هاـم ز  هب 

میھاوـخب هک  میرادـن  مھ  ار  مشچ  نآ  هک  اـھام  هچ  دـنکیم ، هریخ  ار  اـنعم  لـھا  مشچ  هک  تسا  ناـنچنآ  ناـشیھلا  تاـماقم  ناـشیونعم ، تاـماقم  هـک  یناراوـگرزب  نـیا 

رد هک  تسا  نیا  زیزع  ناردارب  امـش  هب  ملوا  یهلمج  نم  سپ  دنکیمن . یاهدافتـسا  عمتـسم  دوشیمن و  هدـیمھف  یزیچ  نآ  زا  هک  دوشیم  هتفگ  یتایلک  مھ  یھاگ  میمھفب .

. دوشب هدافتسا  تسھ  اھنیا  یگدنز  رد  هک  یایدربراک  ثحابم  زا  امتح  مالسلامھیلع -)  ) ادھ یهمئا  هچ  اھیلعهللامالس ،)  ) ارھز ترضح  هچ   - ناراوگرزب نیا  حدم 

یفلتخم یاھشخب  رد  دیدینش  اجنیا  زورما  بخ  هک  تسا  زور  یراج  لئاسم  هب  هجوت  دراد ، جاور  یدایز  دودح  ات  حادم  یهعماج  رد  زورما  هناتخبـشوخ  هک  یرگید  یهتکن  کی 

جراخ ام  نیدـت  یهطیح  زا  اھنیا  هک  مینک  لایخ  دـیابن  تسا ؛ یایـساسا  لـئاسم  اـھنیا  تسا ، یمھم  لـئاسم  یلیخ  اـھنیا  زور ؛ یراـج  لـئاسم  مرح و  نیعفادـم  هب  عجار 

یمالسا نیمھ  نید و  نیمھ  یهدنروآ  تسا و  هدیرفاین  لاعتم  یادخ  ار  یدوجوم  چیھ  راوگرزب  نیا  زا  رترب  تسا و  ملاع  قلخ  دیس  هک  مرکا  ربمغیپ  دینیبب  امش  بخ  تسا .

ردـقچ راوگرزب  نیا  دوب - یکچوک  روشک  تشاد و  دوجو  زور  نآ  هک  یروشک  نامھ   - شروشک یـسایس  یراـج  لـئاسم  یهنیمز  رد  میتسھ ، شایعدـم  زورما  اـم  هک  تسا 

ار مدرم  دجسم  نیمھ  رد  هن ، دھدب ؛ دای  مدرم  هب  ار  بش  زامن  تدابع و  هجوت و  هزور و  زامن و  ماکحا  طقف  تسشنیمن  مرکا  ربمغیپ  دیـشکیم . تمحز  ردقچ  درکیم ، شالت 

امـش نم و  یارب  زورما  هک  ییاھفرح  نیمھ  درکیم ؛ توعد  نمـشد  لباقم  رد  یھاگآ  هب  ار  اھنآ  درکیم ، توعد  تدـحو  هب  ار  اھنآ  درکیم ، توعد  داـھج  هب  ار  اـھنآ  درکیم ، عمج 

. درک رظنفرص  نآ  زا  دوشب  هک  تسین  یلئاسم  زور  لئاسم  تسا . حرطم 

نارعاش  / ٠٣/٣١/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

افاصنا دنراد ، فیرشت  نالا  اجنیا  مھ  ینیئآ  یارعـش  ناتـسود  زا  یـضعب  هناتخبـشوخ  هک  ام  یارعـش  زا  یـضعب  بخ ، تسا . ینیئآ  یاھرعـش  هب  عجار  مھ  بلطم  نیرخآ  و 

رد یبوـخ  یاـھفرح  یلیخ  و  ناـشبقانم - هـچ  ناشحیادـم ، هـچ  ناـشیثارم ، هـچ  ( - مالـسلامھیلع  ) هـمئا هـب  عـجار  بوـخ  رادنومــضم  یاھرعــش  دـنیوگیم ؛ رعــش  بوـخ 

ضرف حادم و  هب  دیداد  امـش  ار  رعـش  نیا  هکیتقو  ینعی  دـشاب ؛ همئا  فراعم  زا  یاهعومجم  کی  ینیئآ  یاھرعـش  هک  مینک  یراک  هن . مھ  یـضعب  نکل  تسھ  ناشیاھرعش 

یاقآ هک  یرعـش  نیا  دـینک  ضرف   - دـشاب بوخ  نیماـضم  اـعقاو  رگا  ینعی  دراذـگب . رثا  تسھ - مھ  روجنیمھ  هک   - بوخ ربنم  دـنچ  ردـقهب  نیا  دـناوخ ، هسلج  رد  ار  نیا  دـینک 

یاھفرح نیمھ  شرعش  هن ، رگا  دراذگیم ؛ رثا  بوخ  ربنم  دنچ  ردقهب  دوشیم  هدافتسا  یرنھ  یهویش  زا  نوچ  دشاب ، یبوخ  رعش  شرعـش  رگا  دناوخیم - هسلج  رد  یناسنا 

نیا طقف  فدـھ ]  ] نکل تسا - یزایتما  کی  هتبلا  مھ  نتفرگ  هیرگ  بخ  هک   - نتفرگ هیرگ  یارب  زج  درادـن  ینانچنآ  نایب  شزرا  هک  ییاھزیچ  نیمھ  ـالثم  یلومعم و  فراـعتم و 

« ينیئآ رعش   » 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 9هاگياپ  هحفص 6 
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هچ دـنتفگیم ، هچ  دـنتفگیم ، یروجهچ  اـھنآ  مینیبـب  دـنتفگ ، مالـسلامھیلع )  ) همئا یهراـبرد  اـھنیا  دـننام  لـبعد و  تیمک و  لاـثما  هک  ییاھرعـش  هب  مینک  هاـگن  اـم  تسین .

تاسلج نیا  ناگدننکهرادا  یهعومجم  رایتخا  رد  اھنیا  رگا  دیوگب . ار  یرعـش  روجنیا  دیاب  دیوگب  بوخ  رعـش  دھاوخب  ناسنا  رگا  دندناجنگیم ؛ دـنلب  دـیاصق  نآ  رد  ار  ینیماضم 

. تسا شزرااب  یلیخ  هتبلا  دشاب ،

بالقنا  / ١٢/٠۵/١٣٩۵ ربھر  اب  ارسیبھذم  نارعاش  زا  یعمج  رادید 

ینید رعـش  زا  یمھم  شخب  مالـسلامھیلع )  ) همئا تبیـصم  حدـم و  دـندرک : ناشنرطاخ  ینید ، راعـشا  یاوتحم  تیمھا  رب  دـیکات  اب  رادـید  نیا  رد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

یلعج لئاسم  نایب  و  یحطس ، هنایماع و  یاھتشادرب  زا  دوش و  هدرب  راکهب  تسرد  یهقیلس  هاگن و  زا  هتساخرب  یقطنم و  لوقعم ، نانخس  دیاب  شخب  نیا  رد  اما  تسا 

. دوش زیھرپ  یمھوت  و 

نیموصعم همئا  مرکا و  ربمغیپ  دندوزفا : دندناوخ و  ینید  نارعاش  رعـش و  یارب  مھم  یتلاسر  ار  زورما  ثداوح  اب  مالـسا  ردص  ثداوح  ندرک  لصتم  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

تداھـش هب  رئاـج  رباـج و  ناـمکاح  تسدهب  زین  تلع  نیمھ  هب  دـندوب و  قـسف  قاـفن و  رفک ، توغاـط ، مـلظ ، اـب  رثوـم  دـیدش و  یهزراـبم  لـھا  یگمھ  مھیلعهللاتاولـص ) )

. دندیسر

بالقنا  / ١٢/٠۵/١٣٩۵ ربھر  اب  ارسیبھذم  نارعاش  زا  یعمج  رادید 

اب رعـش  نایب و  رازبا  اب  ناوتیم  هک  دـنزیم  ار  لوا  فرح  ایند  رد  تاغیلبت  زورما  تسین و  ریـشمش  اب  هزرابم  هب  رـصحنم  ناملاظ  اب  هزرابم  دـندوزفا : یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا هدش  دیلوت  صوصخنیارد  یاهدننکراودیما  بوخ و  رایسب  یاھهنومن  زین  ریخا  یاھلاس  رد  درک و  هزرابم  ناملاظ 

بالقنا  / ١٢/٠۵/١٣٩۵ ربھر  اب  ارسیبھذم  نارعاش  زا  یعمج  رادید 

هیعدا رد  یزومآسرد  دنلب و  میھافم  دنتفگ : دندرک و  دیکات  ینید  راعشا  رد  یلاع  نیماضم  نیا  زا  هدافتسا  رب  یمالسا ، فراعم  ماکحا و  قیمع  تیفرظ  هب  هراشا  اب  ناشیا 

. درک هدافتسا  یبھذم  راعشا  رد  جاوم  یایرد  سونایقا و  نیا  زا  ناوتیم  دراد و  دوجو  هیداجس  یهفیحص  رد  هژیوهب  اھتاجانم  و 

بالقنا  / ١٢/٠۵/١٣٩۵ ربھر  اب  ارسیبھذم  نارعاش  زا  یعمج  رادید 

رد دندرک : ناشنرطاخ  دندناوخ و  یبرغ  یاھهاگتـسد  لیم  اب  قباطم  یتکرح  هدارا و  مزع ، داجیا  ار  یمالـسا  یگدـنز  کبـس  هب  همجھ  زا  فدـھ  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

یـسایس و یقالخا ، ینابم  میھافم و  نایب  یمالـسا و  یگدـنز  کبـس  نییبت  اـب  ناوتیم  هکلب  تسین ، یفاـک  ندیـشک  راـصح  دوخ  رود  ندرک و  عاـفد  همجھ ، نیا  لـباقم 

. درک لمع  دوخ  یهفیظو  هب  رعش  بلاق  رد  یگنھرف 

ام تسا و  راگدنام  راذگریثات و  رایسب  بوخ ، رعـش  دندوزفا : ینید ، رعـش  ندورـس  رد  لاعف  نارعاش  شیازفا  ینید و  رعـش  تفرـشیپ  زا  یدنـسرخ  راھظا  اب  نینچمھ  ناشیا 

ناگرزب و یاھرعـش  ندناوخ  هعلاطم ، شالت ، راک ، اب  فدھ  نیا  هک  دنـشاب  یزیربت  بئاص  یدعـس و  ظفاح ، نوچمھ  یرعـش  زارت  ظاحل  زا  هک  میراد  جایتحا  ینارعاش  هب  زورما 

. تسا ینتفایتسد  راعشا ، رد  بوخ  ظافلا  ندرب  راکهب 

مالسلامھیلع  / ١٢/٢٩/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

مھ ردقچ  دندرک و  ارجا  همانرب  دندمآ  فلتخم  یاھرھـش  زا  زورما  دیدرک  هظحالم  اھرھـش ، رد  مھ  نارھت ، رد  مھ   - دـندایز هللادـمحب  زورما  مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا ناحادـم 

ایناث دوب ، دودحم  یلیخ  الوا  اما ] [ ؛ دوب مھ  ام  یناوج  یهرود  میتشاد ، میدق  یاھنامز  رد  هتبلا  تسا . یریظنمک  یهدـیدپ  کی  تسا ؛ هدـیدپ  کی  نیا  بوخ - مھ  ردـقچ  ابیز ،

هدرتسگ روشک  رـساترس  رد  یبیجع  تروصهب  هدرک و  ادیپ  دشر  هدیدپ  نیا  زورما  دوبن ؛ زورما  اب  یهسیاقم  لباق  الـصا  اھبلاق  اھاوتحم و  اھندـناوخ و  اھراتفر و  عونت  ظاحل  زا 

یروجهچ درک ؟ دـیاب  راکهچ  ار  نیا  تسا ؛ یرنھ  یهدـیدپ  کی  نآ ، رب  هوالع  تسا ؛ ینامیا  یهدـیدپ  کی  نآ ، رب  هوالع  تسا ؛ یناسنا  یهدـیدپ  کـی  هدـیدپ ، نیا  بخ ، تسا .

ام یاـھراک  تاـکرح و  یهمھ  فدـھ  دـینک . رکف  نیا  هب  هک  منکیم  شھاوخ  نم  درک ؟ هدافتـسا  نیا  زا  تسا - ادـخ  یاـضر  بجوم  هک   - نیملـسم مالـسا و  عـفن  هب  یتسیاـب 

ادـخ یارب  نامراک  دـیاب  دـندوبن ؛ لفاغ  ادـخ  یارب  تکرح  هفیظو و  ساسحا  زا  ادـخ و  دای  زا  تالاح ، زا  یلاح  چـیھ  رد  هک  میروآیم  ار  یناسک  ماـن  اـم  دـشاب ؛ ادـخ  یتسیاـب 

هک اھزیچ ، روطنیا  زا  دربیم و  دوخ  یگدـنز  زا  یهھرب  نیا  رد  ناسنا  هک  یاهدافتـسا  نیا  ایند ، دـیجمت  نیـسحت و  نیا  ایند ، عاتم  نیا  دروخ . دـھاوخ  ناـمدرد  هب  نآ ، دـشاب ؛

. دراد شزرا  ناسنا  یارب  هک  تسا  یھلا  یاضر  درک ، یضار  ار  لاعتم  یادخ  دیاب  درادن ؛ یشزرا 

دوخ صوصخم  یرنھ  راک  یهویـش  کی  یحادـم  تسا ، بوخ  یلیخ  بلاق  اوتحم . یکی  بلاق ؛ یکی  میراد : زیچ  ود  دوشب ؟ یھلا  یاضر  اب  قبطنم  نیا  هک  مینک  راکهچ  الاح   

رعـش نیا  بلاق  اما  میناوخب ، حدم  رد  ای  تبیـصم  رد  یرعـش  ام  هک  دشابن  روجنیا  دینکن . طولخم  رگید  یرنھ  ندناوخ  یاھهویـش  اب  ار  راک  یهویـش  نیا  دینک  یعـس  تسا ؛

تسا داسف  تایدام و  رد  قرغ  دنکیم و  یگدنز  دراد  دینزیم  امش  هک  ییاھفرح  نیا  زا  رود  تیونعم و  زا  رود  نید و  زا  رود  مدآ  نالف  هک  دشاب  یاهنارت  کی  بلاق  هک ، دینک  ضرف 

نیا تسا ؛ تمعن  کی  هزیگنا - بسانم ، نھذ  مرگ ، یهرجنح  شوخ ، توص  ینعی   - هداد امـش  هب  لاعتم  یادخ  هچنآ  تسا . یمھم  زیچ  نیا  دـینک ، تبقارم  ار  نیا  هدـناوخ ؛] ]

. درک یرازگرکش  دیاب  ار  تمعن 

ام تسا . ناشیا  تفرعم  تبحم و  هب  ندرک  کیدزن  ار  اھلد  و  مالسلامھیلع )  ) تیبلھا تبقنم  یهلئسم  هلئسم ، الوا  اوتحم ، شخب  رد  تسا . روجنیمھ  مھ  اوتحم  شخب   

رارق تمھ  یهھجو  ار  نیا  نیارباـنب ، سپ  تسا ؛ تلیـضف  یناـسنا  رھ  یارب  نیا  مینک ، ادـیپ  تفرعم  رتـشیب  میناوتب  هچرھ  میبـقع ؛ یلیخ  تیبلـھا  تفرعم  ظاـحل  زا  اـفاصنا 

هک ییاھرعـش  زورما  دـنک . انـشآ  ناشینید  فیاـظو  اـب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  اوتحم  یاـھراک  زا  یکی  تسا . نیا  اوتحم  یاـھراک  زا  یکی  دـینک ؛ تفرعماـب  ار  مدرم  دـیھدب و 

امـش دـیآیمرب . امـش  یهدـھع  زا  راک ]  ] نیا دراد ، دوجو  هک  ییاھیدـنبهھبج  هب  هاگن  فیاظو ، هب  هاگن  زور ، یایند  هب  هاـگن  دوب . روجنیمھ  دـندناوخ ، اـھردارب  نیا  زا  یـضعب 

رد نامتفگ  دیناوتب  هک  تسا  نیا  دنرادمـشزرا - مھ  دنتیفیکاب ، مھ  دندایز ، مھ  هللادـمحب ، زورما  هک   - حادـم یهعماج  زا  مراد  راظتنا  نم  هچنآ  دـینک . یزاسنامتفگ  دـیناوتیم 

ناـمتفگ نیا  جـیار ؛ یهکـس  دوشیم  مدرم و  نیب  رد  دـنکیم  ادـیپ  جاور  هک  یایلمع  یهشیدـنا  نآ  یرکف ، نآ  ینعی  ناـمتفگ  دـیروایب . دوجو  هب  رکف  دـیروایب ، دوجو  هب  هعماـج 

. دینکب دیناوتیم  امش  ار  راک  نیا  دشاب ؛ مدرم  یهمھ  تسد  یجیار  یهکس  کی  هک  تسا  مزال  نامز  زا  یاهھرب  رھ  رد  تسا .

هتبلا دـندرک . افیا  بوخ  یاھـشقن  تقونآ  رد  ام  یاھحادـم  ام و  یارعـش  ینابیتشپ ؛ یارب  ای  عافد  یارب  دـنوشب  هدامآ  مدرم  دوب  مزال  دوب ، سدـقم  عافد  نارود  زور  زور ، کـی   

هچملش هکف و  زا  زورما  امـش  هکنیا  دنتـشاذگ . ریثات  دندش و  نادیم  دراو  یاهدع  کی  اما  میتشاد ، مھ  لیبقنیازا  دنتـسشن ؛ یرانک  کی  دندیچرب و  ار  ناشنماد  مھ  یـضعب 

رگا نوچ  هدرک ، افیا  شقن  نوچ  ارچ ؟ دنام ؛ دھاوخ  روشک  نیا  خـیرات  رد  تفر و  دـھاوخن  دای  زا  هچملـش  هکف و  اما  تسا  لبق  لاس  یـس  لام  هچملـش  هکف و  بخ  دـییوگیم ،

نامھ رطاخهب  نیا  تسا ، ظوفحم  ناتسومان  رگا  تسا ، هدشن  طلسم  امـش  رب  نمـشد  رگا  دیراد ، تیوھ  رگا  دیراد ، تزع  رگا  دیراد ، یدازآ  رگا  دیراد ، لالقتـسا  امـش  زورما 

نیا دراد ؛ دوجو  یایرکف  زاین  کی  نامز  زا  یاهھرب  رھ  دوب . عافد  نآ  رد  روضح  نامتفگ  زور ، نآ  نامتفگ  دندرک . افیا  شقن  هنیمز  نیا  رد  اھحادم  ارعش و  تسا . هچملش  هکف و 

نآ تسیچ ، ناتخیرات  زا  یهھرب  نیا  زاین  ناتتلم ، زاین  ناتروشک ، زاین  دینیبب  دینک  هاگن  تسا ، روشک  زاین  هب  هاگن  نیا  تسا ، یراکیـسایس  زا  ریغ  یزابتسایـس و  زا  ریغ 

. دیھدب رارق  تمھ  یهھجو  ار 

اھهنیمز نیا  رد  اروشاع ، دروم  رد  دـیحوت ، دروم  رد  دـندروآ ؛ ار  ییاھباتک  نم  یارب  اریخا  نیمھ   - دـننزیم فرح  حدـم  هیثرم و  رد  هک  اـم  یبھذـم  یارعـش  زورما  هناتخبـشوخ   

هرجنحشوـخ و ناحادـم  هللادـمحب  دنتـسھ . اـنعمشوخ  ظـفلشوخ و  زاسنومـضم و  باینومـضم و  قوذاـب و  ناـبزهداشگ و  یارعــش  هـتفرگ - ماـجنا  یلیخ  بوـخ  یاـھراک 

یاـھلاس نم  دوـشب . فرحنم  دـیراذگن  درک ، هدافتـسا  دـیاب  نیا  زا  تسا ؛ اـم  تلم  اـم و  روـشک  راـیتخا  رد  یگرزب  تصرف  یلیخ  نیا  دنتـسھ ؛ مھ  اریگ  مرگ و  توـصشوخ و 

رب هک  یناسک  کتکت  روشک ، ناحادـم  یهعماج  امـش  دوخ  اما  میوگب ، نآ  زا  شیب  مھاوخیمن  ماهدرک ، ییاھهراشا  اھبیـسآ  زا  یـضعب  یحادـم و  لئاسم  هب  عجار  هتـشذگ 

« ينیئآ رعش   » 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 9هاگياپ  هحفص 7 
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زورهبزور دیروایبرد ، یلماک  عاتم  کی  تروصهب  ار  نیا  دینک و  یسانشبیسآ  دیشاب ؛ رکف  هب  دیراد ، ار  راختفا  نیا  دیریگیم و  رارق  مالسلامھیلع )  ) تیبلھا یرگشیاتس  ربنم 

. درک دیھاوخ  یضار  ناتدوخ  زا  ار  تیبلھا  درک ، دیھاوخ  یضار  ناتدوخ  زا  ار  ادخ  درک و  دھاوخ  ادیپ  دشر  یقرت و  مھ 

هعماج رد  ار  اھنیا  یاھیریگتھج  ار ، اھنیا  یـشم  طخ  ار ، اھنیا  راکفا  دـناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  هملک  یعقاو  ینعم  هب  مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا نیـسح و  ماما  یرکون   

رگا دـنکیم . فرطرب  ار  تالکـشم  درک و  دـھاوخ  اـجرباپ  دـنمتزع و  ار  اـم  مدرم  ار و  اـم  ماـظن  ار و  اـم  یهعماـج  ار و  اـم  روشک  هک  تسا  راـک ]  ] نیا و  دـھدب ؛ شرتسگ  زورهبزور 

ناشن ام  تلم  رد  ار  شدوخ  یعقاو  مسجت  مالـسا ، میـشاب ، هتـشاد  یدازآ  لالقتـسا و  زا  رادروخرب  بوخ و  یهدـشتیریدم  یاجرباپ  تابثاب  تیوھاب  تلم  کـی  اـم  هچناـنچ 

. تسا امش  راک  شناکرا  زا  یکی  نیا ، تسا .]  ] رتشیب رتھب و  یلیخ  یلیخ  مینکیم ، ام  هک  یتاغیلبت  نیا  زا  هک  دش  دھاوخ  مالسا  غیلبت  داد و  دھاوخ 

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

قیرزت ار  یرگیلاباال  دـنکیم ، قیرزت  ار  یناـمیایب  اـم  رد  زورهبزور  نمـشد  دـنکیم . هدافتـسا  دراد  نمـشد  نآرق ، زا  اـم  یرود  نیا  زا  نآرق . زا  میرود  اـم  دـیمھف ؛ دـیاب  ار  نآرق 

لباقم رد  مسینویھص ، لباقم  رد  اکیرمآ ، لباقم  رد  دینیبب  یمالسا ، یاھروشک  هب  دینک  هاگن  یمالـسا ، یاھتلود  هب  دینک  هاگن  دنکیم . قیرزت  ار  دوخ  هب  یگتـسباو  دنکیم ،

للخ و نیا  یهمھ  دـش ؛ دـھاوخ  رپ  اھهرفح  نیا  یهمھ  میوشب ، کیدزن  نآرق  هب  رگا  ام  تسا . نآرق  زا  یرود  زا  یـشان  نیا  دـنراد ! یعـضو  هچ  نارگتراغ  لباقم  رد  نمـشد ،

دھاوخ تسرد  یگدـنز  مینک ، لمع  نآرق  هب  رگا ]  ] مییوگیم ام  هکنیا  یاـنعم  داد . دـھاوخ  ناـشن  ار  شدوخ  رفک  تیوھ  لـباقم  رد  یمالـسا  تیوھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـسب  جرف 

شاهراـبرد ردـقنآ  دوشب ، راـک  ردـقنآ  دوشب ، رارکت  ردـقنآ  مدرم ؛ نیب  رد  یمومع  یاـھنامتفگ  هب  دوشب  لیدـبت  دـیاب  فراـعم  نیا  دراد ، دوجو  ینآرق  فراـعم  تسا . نیا  دـش ،

یندشن نیا  هتبلا  یمالـسا ؛ یهعماج  تانیب  تاحـضاو و  وزج  دوشب  اھنیا  هک  دننکب  یرنھ  راک  نآ  یهرابرد  نادنمرنھ  ابدا و  ارعـش و  ردقنآ  دنـسیونب ، ردقنآ  دوشب ، قیقحت 

اھراک نیا  دـننکب ، تمھ  نید  لھا  لد و  لھا  رگا  هن ، دـشکیم ؛ لوط  لاس  دـص  مینکب ، میھاوخب  رگا  ار  اھراک  نیا  الاح  هک  دـننکن  لایخ  تسین ، مھ  سرتسد  زا  رود  تسین ،

. تفر نآرق  لابند  روجنیا  دیاب  دنکیم ؛ ادیپ  ققحت  دوز  یلیخ 

بدا  / ٠٣/٢٠/١٣٩۶ گنھرف و  یلاھا  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

همھ اھنیا  ییامین - یاھرعـش  یتح  ای  یمیدـق  عون  حالطـصاهب  یاھرعـش  عاونا  ای  یونثم  هعطق ، یعاـبر ، هدیـصق ، لزغ ،  - رعـش عاونا  یهمھ  تسا ؛ یلم  تورث  کـی  رعش ،

رد تورث  نیا  هک  دراد  دوجو  مھ  نالا  تشاد و  دوجو  روشک  رد  یایعـس  تسا ؛ مھم  دوشب ، فرـصم  تسا  اـنب  یھار  هچ  رد  تورث  نیا  هکنیا  تسا ؛ یلم  تورث  تسا ، تورث 

نیا مھ  تلع  تشاد . دوجو  هتبلا  مھ  بالقنا  لوا  زا  دراد ؛ دوجو  یعـس  نیا  دتفیب ؛ هار  هب  درک ، تیبثت  درک و  هئارا  داد و  ام  هب  بالقنا  هچنآ  زا  ریغ  ینیوانع  میھافم و  تمدخ 

نکل دـنتفگیم ؛ رعـش  فلتخم  تاجرد  رد  نوگانوگ و  یاـھتیفیک  رد  رعـش ، فلتخم  عاونا  رد  هک  میتشاد  یگرزب  یارعـش  میتشاد ؛ یبوخ  یارعـش  بـالقنا  زا  لـبق  هک  تسا 

. ون یاھرعش  هچ  و  کیسالک - نایاقآ ، لوق  هب  و   - یمیدق رعش  هچ  دوب ؛ مک  دوبن ، دایز  دروخیم ، تلم  نیا  درد  هب  اھرعش  نآ  نایم  رد  هچنآ 

یتمدخ چیھ  عقاو  رد  اما  دنتشاد ، مھ  یشیدناون  ییارگون و  یهیعاد  دنتفگیم ، ون  رعـش  دنتفگیم ، رعـش  دندوب ، یناسک  میدیدیم ؛ میدوب ، زور  نآ  یبدا  طیحم  رد  ام  بخ   

ون میھافم  تمدـخ  رد  هک  دـندادیم  ار  نیا  زپ  دـندرکیم و  راختفا  دـنتفگیم و  ون  رعـش  هک  ییاـھنامھ  زا  یلیخ  دـندرکیمن . روشک  حیحـص  یعقاو و  ددـجت  روشک و  تفرـشیپ  هب 

؛ دـندرکیم یرکون  هملک  یعقاو  یانعمهب  دـندرکیم ؛ یراکمھ  اجنآ  تفگ  دوشیمن  ینعی ] [ ؛ دـندرکیم یرکون  اھنیا  دـننام  رابرد و  ناگتـسباو  رابرد و  یاھهاگتـسد  رد  دنتـسھ ،

رعش دوبن ؛ بالقنا  میھافم  تمدخ  رد  رعش  میتخانشیم . مھ  میدیدیم ، ار  ناشیاھراک  مھ  رودارود ؛ مھ  ار  اھیضعب  میتخانـشیم ، کیدزن  زا  ار  ناشیاھیـضعب  ام  بخ 

دوبن یروج  دوب ، هک  مھ  ییاھزیچ  نآ  دوب ؛ مک  دوبیم ، دیاب  هچنآ  هب  تبـسن  دوب ؛ مک  یلیخ  دوب ، مک  دوبن ، چـیھ  هکنیا  هن  دوبن ؛ روشک  یرادـیب  یھاگآ و  میھافم  تمدـخ  رد 

. دننک هدافتسا  نآ  زا  یربھار  ییامنھار و  جاتحم  یهقبط  مدرم و  یهماع  هک 

؛ دوب ناوخا  همھ  زا  رتشیب  دوب ، میھافم  روجنیا  تمدـخ  رد  الثم  شرعـش  هک  نآ  ناـشیاھالاب - ناـشیاھلوا و  زارت  نآ   - زور نآ  زادرپون  یارعـش  نیب  رد  دـینک  هظحـالم  امـش   

دراو هک  اھیضعب  هلب ، دندیمھفیمن ؛ اھیلیخ  هک  دزیم  فرح  نیدامن  یزمر و  نانچنآ  دندیمھفیمن ؛ تسرد  یزیچ  الـصا  نآ  زا  اھیلیخ  هک  تسا  یرعـش  ناوخا  رعـش  اھتنم 

یارعـش دـندوب . یرگید  میھافم  تمدـخ  رد  دـندوبن ، دراو  دـندوبن و  اھیداو  نیا  رد  الـصا  هک  مھ  ارعـش ] زا   ] رگید یاھیـضعب  دـندیمھفیم ؛ دـندوب  انـشآ  نابز  نیا  اب  دـندوب و 

تمدخ رد  رعش  مک ؛ یلیخ  اما  دندوب ، دنیوگب  رعش  یبالقنا  لئاسم  یارب  ای  دنیوگب  رعـش  یبھذم  لئاسم  یارب  هک  یئارعـش  رانک  هشوگ و  هتبلا  روجنیمھ . مھ  کیـسالک 

. دوبن روشک  ییازفاتریصب  روشک و  یهدنربشیپ  میھافم 

 - دندرک ادیپ  مھ  یرتالاب  یرعـش  یاھهاگیاج  هللادمحب  دعب  هک  ییاھناوج  نیمھ  دندش . ادیپ  یتمھبحاص  دارفا  دندش ، ادـیپ  یناناوج  دروخ ؛ مھهب  لاور  نآ  بالقنا  زا  دـعب   

بالقنا راک  لوا  یاھناوج  نآ  اھنیا  هک  رگید  یاھیضعب  ام و  یهسلج  رد  دنتسین  ناشیا ]  ] هک ملعم  یلع  یاقآ  ای  روپنیما  رـصیق  موحرم  نیمھ  لثم  ینیـسح ، موحرم  لثم 

. دش رتعیـسو  هریاد  نیا  زورهبزور  نکل  دندوب  یدودحم  دادعت  دندرک ؛ تمدخ  اعقاو  اھنیا  لاثما  دندرک . یدیدج  یهلوقم  کی  دراو  ار  بالقنا  ینعی  دندرک ؛ تمدخ  اتقیقح  دندوب -

، هن یضعب  رد  تسھ ، مھ  یبالقنا  یمالسا و  میھافم  هب  تبسن  دانع  یـضعب  رد  الاح  تسا ؛ رگید  میھافم  تمدخ  رد  هک  ار  یرگید  یرعـش  راثآ  یھاگ  منیبیم  هدنب  هتبلا 

؛ تسا بالقنا  باب  هک  تسا  یرعـش  اب  هبلغ  روشک ، یمومع  حطـس  رد  زورما  نکل  منیبیم - منکیم  هاگن  ار ، اھرعـش  ام  یارب  دنروآیم  دنیآیم و  یھاگ  هک   - تسین یدانع 

تورث نیا  زورما  اھرعـش . ماـسقا  عاوـنا و  تسا ؛ یروـجنیا  لـئاسم  سدـقم و  عاـفد  هـب  طوـبرم  میھاـفم  اـی  تـسا  یبـالقنا  میھاـفم  اـی  تـسا  یبھذـم  میھاـفم  اـی  ـالاح 

. دتفایم راک  هب  دراد  تھج  نیا  رد  هناتخبشوخ 

زا دنکیم  هدھاشم  ار  نیا  ناسنا  هتفر ؛ الاب  هتفر ، شیپ  مھ  یرعش  یهبتر  هناتخبشوخ  دوبن ؛ الاب  دوب ، مک  یرعش  یهبتر  اما ] ، ] دوب یرعش  یهیام  نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  ات   

ای رتشیب  ای  الثم  لاس  یـس  دـیاش  رگید ، تسا  لاس  نیدـنچ  بخ  هک   - ناضمر هام  یهمین  یهسلج  نیمھ  رد  لیاوا  نآ  تاقوا  یھاگ  هدـنب  بخ ، دـنناوخیم . هک  ییاھرعش 

اعقاو هن ! الاح  تسین . یبولطم  بسانم و  حطس  اھرعـش ، حطـس  مدیدیم  نوچ  دشیم ؛ هدناوخ  هک  یرعـش  زا  مدروخیم  صرح  اعقاو  اما  مدرکیم  شوگ  متفنـشیم ، رتمک -

هدنلاب و هدنیور و  یهیام  نیا  دوخ   - رعش ینعی  دوریم ؛ شیپ  دراد  راک  دمحلا  هک  دنکیم  ساسحا  دنکیم ، راختفا  ساسحا  مدآ  دنناوخیم ، رعش  هک  ناتـسود  نیا  زا  مادکرھ 

لخاد رد  ناـمز  رورمب  هک  تسا  یروجنیا  قیاـقح  زا  یلیخ  تسا ؛ یروـجنیا  رنھ  ینعی  تسا ، یروـجنیا  رعـش  دوریم ؛ شیپ  دـلابیم و  دراد  مادـم  روـطنیمھ  هدـنورشیپ -

تبقارم دوشب ، تاعارم  دوخ  یاج  رد  تخرد ، نیا  هب  دنـسرب  رگا  دوشیم ، رتشیب  نآ  یگدنلاب  زورهبزور  هک  یتخرد  کی  لثم  تسا ؛ روجنیمھ  دوشب ، راک  نآ  یور  رگا  روشک 

هناتخبـشوخ روشک  رعـش  رد  نالا  تلاح  نیا  دوشیم . رتشیب  وا  یھدهویم  وا و  عفانم  دـنکیم و  ادـیپ  دـشر  زورهبزور  نیا  اـھنیا ، لاـثما  دوشب و  سرھ  دوشب ، یراـیبآ  دوشب ،

نیمھ مھ  تسا ؛ بوخ  میھاـفم  تمدـخ  رد  رگید ، یاھـشخب  هب  یهبـسنلاب  یناـسنا - میظع  تورث  نیا  ینعی   - رعـش مھ  تسھ ؛ تیـصوصخ  ود  نیا  نیارباـنب  دراد . دوـجو 

. دراد دوجو  هتکن  ود  نیا  تسا ؛ نتفر  رتشیپ  هب  ور  تسا و  دشر  هب  ور  تسا و  یبوخ  حطس  تسا ، ییالاب  حطس  شحطس  تسا ، میھافم  نیا  تمدخ  رد  هک  یرعش ] ]

بدا  / ٠٣/٢٠/١٣٩۶ گنھرف و  یلاھا  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یایاضق قارع ؛ یایاضق  دینک  ضرف  ای  دوشب . هتفگ  رعـش  اھدص  الثم  نیا ، یهرابرد  هک  دراد  اج  بخ  مرح ، نیعفادم  یایاضق  نیمھ  ماش ، یایاضق  نیمھ  هک  دـینک  ضرف  الاح 

شیپ قارع  رد  هچنآ  قارع و  یهیـضق  تقیقح  زا  ام  مدرم  بلغا  نوچ ] ، ] مدرم هب  دھدب  قح  دـناوتب  مدآ  یرادـقم  کی  دـیاش  ار  نآ  هتبلا  تسا ؛ یمھم  یایاضق  یلیخ  قارع 

کی اعقاو  بخ  اما  دنرادن ، ربخ  اتدعاق  دروآ - دوجو  هب  ار  تلاح  نیا  یلماوع  هچ  دروخ و  گنس  هب  ناشرس  یروطچ  دننکب و  قارع  رد  دنتـساوخیم  اھییاکیرمآ  هک  یراک   - دمآ

لباق الصا  تسا ؟ ردقچ  هلصاف  نیا  دینیبب  امش  الصا  میکح ! دیھش  قارع  روشک  هب  دوشب  لیدبت  نیسح ، مادص  قارع  روشک  قارع ؛ روشک  یهیضق  تسا  یبیجع  یهیضق 

. دوشب هتفگ  هموظنم  دیاب  تفگ ، دیاب  رعش  اھرازھ  هکلب  اھدص  نیا  یهرابرد  بخ  هداتفا . قافتا  نیا ، هلصاف ؛ نیا  تسین  روصت 

١٣٩۶/٠٩/١١ /  ( ناسح  ) نایچیاچ موحرم  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

یمارگ ناگدـنامزاب  هداوناخ و  هب  صوصخب  ینیئآ و  یئالو و  یارعـش  روشک و  یبدا  یهعماج  هب  ار  ناسح )  ) نایچیاچ هللابیبح  یاقآ  باـنج  ترتع  نآرق و  رعاـش  تشذـگرد 
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یاھراگدای رامـش  رد  زیزع  رعاش  نیا  یهدـمآرب  لد  زا  ظفلشوخ و  رعـش  میامنیم و  تلاسم  ناشیا  یارب  دـنوادخ  زا  ار  یھلا  ایلوا  اـب  رـشح  منکیم و  ضرع  تیلـست  ناـشیا 

. دیامرف یلاع  ار  یو  تاجرد  دنوادخ  هللااشنا . دنام  دھاوخ  اھنابز  اھهرطاخ و  رد  تسا و  ام  راگزور  ینیئآ  ینید و  رعش  یهدنزرا 

بدا  / ١٣٩٨/٠٢/٣٠ گنھرف و  یلاھا  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یدودـح اـت  نم  هک  دـنرود ــ  یداو  نیا  زا  یلکب  هک  دنتـسھ  مھ  یناـسک  همھ ؛ میوگیمن  هتبلا  میراد . یداـیز  دـھعتم  یارعـش  روشک ، یهعومجم  رد  زورما  اـم  هناتخبـشوخ 

طوبرم هچنآ  هچ  تسا ؛ دھعت  یاراد  بالقنا  یرعـش  نایرج  یهدمع  هللادمحب  نکل  ناشرعـش ــ  تنازو  نزو و  شزرا و  غلبم  ناشرعـش و  اھنآ و  عضو  زا  متـسین  مھ  عالطایب 

یدـیحوت و یقالخا و  یاھـشزرا  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، یبـالقنا  یـسایس و  رعـش  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، یقـالخا  رعـش  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، ینیئآ  رعـش  هب 

. تسا یمکح  رعش  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، اھنیا  دننام 

مالسلامھیلع  / ١۴٠٠/١١/٠٣ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

کی یحادـم  دراد ؛ قرف  یحادـم  اب  اما  تسھ  اھزیچ  نیا  زا  لاھتبا و  رگید ، یاھاج  رگید . یاـھاج  رد  میرادـن  ار  نیا  هیبش  اـم  ینعی  تسا ؛ درفهبرـصحنم  رنھ  کـی  یحادـم 

دھدیم افص  ار  بطاخم  لد  دھدیم ؛ افـص  ار  لد  تسا ؛ هطبار  زا  یـصاخ  عون  کی  دنمرنھ ، رنھ و  نیا  بطاخم  یهطبار  عون  میتفگ  تسا و  یرگید  تقیقح  کی  رگید و  تیوھ 

: لد زا  کشا  دزیخیمرب . لد  زا  کشا  نیا  دوشیم ، یراج  دینیبیم  هک  یکشا  نیا  ار ؛ وا  لد  دنکیم  نشور  و 

دنتخیبیم هک  زور  نآ  لد  کاخ 

دنتخیر وا  رد  قشع  زا  یمنبش 

دش دودنامغ  هرطق  نآ  هب  وچ  لد 

دش دوسکمن  هک  یبابک  دوب 

بان نوخ  دھد  هک  قشاع  یهدید 

بابک زا  دکچ  هک  نوخ  نامھ  تسھ 

هب ار  لد  نیا  دربیم  حادم  درادـیمن ؛ هگن  رـضاح  لاح  رد  ار  عمتـسم  دربیم ، خـیرات  قمع  هب  ار  عمتـسم  دـعب  دـھدیم . افـص  ار  لد  تسا ، لد  لام  دزیخیمرب ، لد  زا  اھکـشا  نیا 

سپ . ] دھدیم ماجنا  ار  اھراک  نیا  یهمھ  حادـم  ینعی  دـشخبیم ؛ یـسایس  یقالخا و  ینید و  تفرعم  وا  هب  دـعب  دـنکیم . صخـشم  شیارب  ار  یخیرات  قیاقح  خـیرات ، قمع 

یاھرعـش رگا  دـیناوخیم ، ربـنم  لوا  هک  ییاھرعـش  نیا  میاهدرک  ضرع  ررکم  تسا . یـسایس  تفرعم  مھ  تسا ، یقـالخا  تفرعم  مھ  تـسا ، ینید  تـفرعم  مـھ  یحادـم ]

زورما تسا . شزرااب  اھنیا  شاهمھ - هن  و   - بئاص تایلزغ  زا  یـضعب  لثم  دـشاب ]؛  ] یقالخا یاھرعـش  مھ  یتفرعم و  یاھرعـش  مھ  تسا ؛ شزرااب  یلیخ  دـشاب ، یقـالخا 

. دنراک رد  ام  ینیئآ  یارعش  هللادمحب  مھ 

ار رعش  یتقو  امش  ینعی  دیوشیم ؛ ینیئآ  رعش  یالتعا  بجوم  دیتسھ  حادم  هک  امـش  ینعی  دینکیم ؛ کمک  مھ  هب  ینیئآ  یارعـش  امـش و  هک  منکب  ضرع  مھ  ار  نیا  نم 

کمک امش  هب  مھ  رعاش  دینکیم ، کمک  رعاش  هب  امش  نیاربانب ، دربیم . الاب  ار  رعش  دینکیم  راداو  ار  رعاش  اتقیقح  دیروآیم ، ناجیھ  هب  ار  رعاش  دیناوخیم ، دینکیم و  رارکت 

. دینکیم دنمشزرا  ار  ناتدوخ  هاگیاج  تقیقح  رد  دیناوخیم ، ربنم  رد  ار  بوخ  رعش  امش  یتقو  دنکیم ؛
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