
ناحادم  / ١٣۶٩/١٠/١٧ رادید  رد  تانایب 

ار بلطم  نیا  دیناوخیم ، مدرم  یارب  تحیـصن  ای  تبیـصم و  ای  حدم  تبـسانم  هب  هک  یراعـشا  لالخ  رد  دیریگب و  رظن  رد  نامز  زا  یاهھرب  رھ  رد  ار  عوضوم  دـنچ  هک  تسا  نی 

زیچ نیا ، دـینکیم . هدافتـسا  یگدـنناوخ  رنھ  رعـش و  رنھ  رنھ  ود  زا  بلطم ، یاـقلا  میھفت و  یارب  امـش  هک  تسا  نیا  رثن  یهدـنیوگ  رب  ناـتزایتما  دـینکارپب . هعماـج  رد  مھ 

. تفرگ دای  دیاب  ار  رنھ  نیا  تسین . بوخ  یادص  طقف  مھ  شیانعم  تسا . یصاخ  رنھ  مھ  حدم  ماقم  رد  یگدنناوخ  هتبلا  تسا . یمھم 

عورـش و ندز و  فرح  تاکرح و  زا  راک ، رد  یگتخپ  ای  یداتـسا  یهناشن  هک  یناـسک  رگید ، یاھتبـسانم  هب  زین  شیپ و  یاـھلاس  تاـسلج  رد  زورما و  یهسلج  رد  دـمحلا  

. دنک ادیپ  شیازفا  ددرگ و  لماک  دوشب و  هتخومآ  یتسیاب  رنھ  نیا  تسا . رنھ  کی  نیا ، ماهدید . دایز  نم  تسادیپ ، ناشندرک  هاگن  نداد و  ناکت  تسد  متخ و 

اب مدآ  هک  تسین  نیا  اب  شندنامھف  دینامھفب . ار  نیا  دیاب  امش  دشاب . ییالاب  رعش  رعش ، رگا  صوصخب  دنمھفیمن ؛ رثن  نابز  لثم  اما  دنھاوخیم ، رتھب  ار  رعـش  نابز  مدرم 

یحادم رنھ  نامھ  ندـنامھف ، نیا  دـینامھفب . دـیاب  امـش  تفگ ! هچ  هک  دـمھفیمن  مھ  عمتـسم  یلو  دـنناوخیم ؛ بوخ  یادـص  اب  ار  رعـش  اھیلیخ  دـناوخب . بوخ  یادـص 

تیفیک ناـمھ  دـشابن ، هارمھ  مھ  بوـخ  یادـص  اـب  رگا  دـینک . هضرع  میھفت  یارب  تسا  هارمھ  مھ  بوـخ  یادـص  اـب  اـبلاغ  هتبلا  هـک  ندـناوخ  رنھ  اـب  هارمھ  ار  رعـش  تـسا .

نیرتھب ندـنکارپ  یارب  دـیاب  نیا  زا  دوشب . یقلت  رتنیریـش  رتهداـتفااج و  رتھب و  مھ  اھادـصشوخ  زا  یلیخ  زا  تسا  نکمم  یھاـگ  دـنکیم . ار  بوخ  یادـص  ناربج  ندـناوخ ،

. دینک هدافتسا  نآ  ریغ  تیب و  لھا  باب  رد  یمالسا  فراعم 

یلیخ هناقشاع و  تاریبعت  ام ، یاھترایز  اھاعد و  رد  دوشب . هتخورفارب  نیـشتآ و  دنت و  رادهشیر و  قیمع و  امـش ، نتفگ  ندناوخ و  رثا  رب  یتسیاب  هک  دنراد  یتبحم  مدرم 

ار اھنیا  دـناهتفگ ، ناشیاھباتک  رد  ناگرزب  رگید  دـیفم و  سوواط و  نبا  خیـش و  الثم  هک  ار  هچنآ  داد . رارق  دـیاب  روحم  ار  اھنیا  دـھدیم ؛ ناشن  ار  یقیاقح  هک  تسھ  یبوخ 

. درادـن یداریا  نآ  دراد ؛ ییهقیلـس  یـسکرھ  نایب ، لکـش  نآ  رد  الاح  درک . نایب  ییهتـسیاش  ابیز و  لکـش  هب  یرنھ ، یهیارا  کی  رد  ار  اـھنآ  دـعب  داد . رارق  روحم  یتسیاـب 

هک یناـسک  نآ  هچ  دنتـسھ ، حادـم  یاهفرح  تروـص  هب  هک  ییاـھنآ  هچ  حادـم  زیزع  ناردارب  یارب  ار  هتکن  نیا  هک  مراد  رارـصا  نم  تـسا . یمھم  رایـسب  شقن  امـش ، شقن 

رنھ موس ، یهتکن  دیریگن . مک  ار  نیا  تسا ؛ یساسح  تیمھا و  زیاح  مھم و  رایسب  شقن  شقن ، نیا  هک  منکب  رارکت  دنھدیم  ماجنا  ار  راک  نیا  ناشیاھراک  رانک  رد  یھاگ 

نایب رد  نم  دوبن ، مھم  راک  رگا  یحادم . صاخ  نایب  یهویش  اب  مھ  نآ  دروخیم ؛ امش  درد  هب  یصاخ  زاوآ  گنھآ و  دروخیمن . امش  درد  هب  یزاوآ  گنھآ و  رھ  تسا . میھفت 

نیا هک  میاهدید  ار  ناردارب  زا  یرایسب  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  ام  دمحب هللا  هک  دریگب  ماجنا  بوخ  راک ، نیا  رگا  تسا . مھم  یلیخ  راک  اما  مدشیمن ؛ لطعم  تایئزج  نیا 

. تشاد دھاوخ  ام  یهعماج  یمالسا  یداقتعا و  یرکف و  تفرشیپ  رد  ییالاو  رثوم و  هداعلاقوف  شقن  دنھدیم  دندادیم و  ماجنا  مھ  بوخ  ار  راک 

ناحادم  / ١٣٧٠/١٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مولعم هک  اھامـش  الا  و  دـییوگب ؛ مدرم  هب  س )  ) ارھز یهمطاف  سلاجم  رد  ناتاھحدـم  رد  ار  اـھفرح  نیا  دـیورب  دـیاب  دـیحادم و  امـش  نوچ  متفگ ؟ امـش  هب  ار  اـھفرح  نیا  ارچ 

یگدـنناوخ باذـج  تیفیک  بولطم و  نحل  شوخ و  یادـص  رنھ و  قوذ و  نآ  اب  دـییوگب . اھیلعهللامالـس )  ) ارھز یهمطاف  یهراب  رد  ار  اـھنیا  تسا . یروط  هچ  ناتعـضو  تسا 

هک میناوخب  اھیلعهللامالـس )  ) ارھز یهمطاف  یونعم  تاماقم  رد  یتایبا  ام  هک  مینک  ضرف  رگا  دوش . کـیدزن  قیاـقح  نیا  هب  ناعمتـسم  اـم  یاـھلد  هک  دـینک  یراـک  ناـتدوخ ،

تلم میوشب . رتکیدزن  هداوناخ  نیا  هب  زور  هب  زور  ام  تسا  مزال  دـنک . کیدزن  ارھز  یهمطاف  هب  ار  وا  هک  تسین  مولعم  درواین ، رد  رـس  دـمھفن و  نآ  زا  مھ  یزیچ  ام  عمتـسم 

. دناسرب ایند  هب  ار  گرزب  مایپ  نآ  دناوتیم  یروطنیا  تلم  نیا  دنک . لمع  دوخ  تلاسر  هب  تسناوت  دھاوخ  قیرط  نیا  زا  ام 

ناحادم  / ١٣٧٧/٠٧/١٩ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نینچ رد  هتـشذگ  یاھلاس  لوط  رد  اـھراب  اـم  هتبلا  تسا . یگرزب  مھم و  یلیخ  لغـش  دراد  هارمھ  هب  مھ  ار  بئاـصم  رکذ  اـعبط  هک  ربمغیپ  نادـناخ  یرگـشیاتس  یحادـم و 

دوجو یرنھ  یهمـشچ  دـنچ  امـش  یحادـم  راک  رد  میاهدرک . تدارا  صالخا و  راھظا  یحادـم  رنھ  هب  نوگانوگ  یاھنابز  اب  هدومن و  ضرع  هنیمز  نیا  رد  ار  یبلاطم  یتاسلج 

لقعت رـصنع  مود ، رـصنع  تسا . رنھ  دـیھدیم ، ماـجنا  هک  ییاـھراک  تاراـشا و  تسا ؛ رنھ  دـینکیم ، باـختنا  هک  یگنھآ  تسا ؛ رنھ  ناتیادـص  تسا ؛ رنھ  ناترعـش  دراد :

یاھلکـش قطنم ، هتبلا  دـنک . عناق  ار  اھنھذ  دـناوتیم  دراد و  دوجو  ناوارف  اھرعـش  نیا  یالبال  رد  بوخ  فرح  تسرد و  فرح  باـسح ، فرح  لالدتـسا ، قطنم ، نوچ  تسا ؛

عناق ار  وا  دـناسرب و  بطاخم  نھذ  قامعا  هب  ار  مایپ  نیا  دـناوتب  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا ؛ یرعـش  یھاگ  تسا ، یباطخ  یھاـگ  تسا ، یناـھرب  یھاـگ  دراد . یفلتخم 

نکمم دنتـسھ و  دایز  بوخ  ناگدـنناوخ  ایند  رد  دـیراد . یناحور  یونعم و  تمـس  ینعی  دـیوشیم ؛ بوسحم  ینید  مایپ  لماح  امـش  هک  تسا  نیا  موس  تیـصوصخ  دـنک .

هتبلا دـینزیم . فرح  یناـحور  یونعم و  عضوم  زا  تیب و  لـھا  حادـم  عضوم  زا  امـش  یلو  دـننزیمن ؛ فرح  حادـم  عضوم  زا  اـھنآ  اـما  دـنناوخب ؛ مھ  یبوـخ  یاھرعـش  تسا 

. تسا رتمھم  مھ  رانک  رد  تیصوصخ  هس  نیا  اما  دراد ، دوجو  مھ  یرگید  تایصوصخ 

ندرک هدافتسا  بوخ  هتبلا  درک . هدافتسا  دب  دوشیم  درکن ؛ هدافتـسا  دوشیم  درک ؛ هدافتـسا  بوخ  یلیخ  دوشیم  تیـصوصخ  هس  نیا  زا  هک  منک  ضرع  مھاوخیم  نم 

! نم نازیزع  دراد . شدوخ  لیذ  رد  ار  هدافتسا  عاونا  زا  یفیط  مھ 

، یوق مکحم ، بوخ ، دـیاب  امـش  رعـش  دـینک . هدافتـسا  یھجو  نیرتـھب  هب  هدرک ، تیاـنع  امـش  هب  لاـعتم  یادـخ  دـمحلا  هک  یزاـتمم  تیـصوصخ  هس  نیا  زا  دـینک  یعس 

کی ردق  هب  اجب  رعش  تیب  کی  یھاگ  دراذگیم . ریثات  نایبشوخ  یربنم  کی  ربنم  دنچ  یهزادنا  هب  دیناوخیم ، امش  هک  یاهدیصق  یھاگ  دشاب . هدننکعناق  نومـضمشوخ و 

زورما هتبلا  دـناوخب . دـنک و  ظفح  ار  نآ  دـبایب ، ار  بوخ  رعـش  دـنک ، شـالت  راـک و  دـشکب ، تمحز  دـیاب  ناـسنا  دـیآیمن . تسد  هب  یناـجم  ناـسآ و  اـھنیا  دراد . تمیق  باـتک 

، دننک ظفح  ار  رعش  ناحادم  رگا  هتبلا  دنناوخب . ور  زا  هک  دنتسنادیم  بیع  اھیمیدق  اما  درادن ؛ مھ  یلاکشا  ام  رظن  هب  دنناوخب . ور  زا  ار  رعش  هک  هدش  لومعم  هناتخبشوخ 

بوـخ و رعـش  راـیعم  دـشاب . نومـضمشوخ  یوـق و  نیتـم ، بوـخ ، رعـش ، هک  تسا  نیا  مھم  درادـن . یلاکـشا  دـننکن ، ظـفح  رگا  اـما  تشاد ؛ دـنھاوخ  مـھ  هفاـضا  رنھ  کـی 

لاحرھهب اما  دوش ؛ نشور  دیاب  دوخ  یاج  رد  هک  تسا  یلصفم  یاھثحب  اھنیا  تسا ؟ مادک  تسرد  تسا ؟ مادک  طلغ  تسا ؟ مادک  بوخ  نومضم  تسیچ ؟ نومضمشوخ 

. تسا نآ  تسردان  قوقش  ندرک ، هدافتسا  دب  هدرکن  یادخ  ای  ندرکن  هدافتسا  الا  و  تسا ، حیحص  قش  ندرک ، هدافتسا  بوخ 

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

زا هویش  نیا  منادیمن  نم  هتبلا  تسا . هلوقم  ود  نیا  زا  یاهنادنمرنھ  بیکرت  تسین ؛ یناوخرعـش  یناوخهزاوآ و  طقف  تسا ؛ هبناجود  یهفرح  کی  ام ، نیب  رد  جیار  یحادم 

نکر هس  رعـش ، بسانم و  گنھآ  شوخ ، یادص  دراد . جاور  ام  یهعماج  رد  زورما  لاحرھهب  تسوا . زا  دعب  زا  تسوا ، زا  لبق  زا  تسا ، هیوفـص  نامز  زا  هدش ؛ باب  ینامز  هچ 

بوخ و ظـفل  تسرد ، گـنھآ  شوخ ، یادـص  ینعی  یحادـم - یلـصا  یهیاـپ  راـھچ  رگا  نومـضم . شخب  کـی  ظـفل ، شخب  کـی  دراد : شخب  ود  مھ  رعـش  نیا  دوخ  تسا . راـک 

هب گـنھآ  توص و  تسا . رتـشیب  مییوگیم  اـم  هک  یایھقف  سرد  ربـنم و  زا  شریثاـت  تسا و  نییبـت  یهلیـسو  نیرتـھب  دـشاب ، لـماک  زاـین - اـب  بساـنتم  یقیقح  نومـضم 

زا یزیچ  دـنرادن و  یلـصاح  اما  دـنقارطمطرپ ؛ ابیز و  ظافلا ، زا  یـضعب  دوش . نیمات  رعاش  یهلیـسو  هب  دـیاب  انعم  ظفل و  اما  دوشیم ؛ نیمات  ناحادـم  نایاقآ  دوخ  یهلیـسو 

دیاب دنکیم ، یحادم  هک  یـسک  بیع . دوشیم  همھ  اھنیا  دـنوشیمن . نایب  ییاسر  ظافلا  اب  اما  دـندنلب ؛ بوخ و  یناعم ، زا  یـضعب  دریگیمن . ار  عمتـسم  تسد  اھنآ 

. دریگ رارق  یحادم  ربنم  ای  نوبیرت  تشپ  هزیگنا  تین و  نیا  اب  دنزومایب . یزیچ  وا  زا  دنھاوخیم  هک  دنک  هدھاشم  یناسک  ار  ناعمتسم  دنیبب و  ربنم  یور  رد  ار  شدوخ 

هچنآ دنزومآیم . ام  هب  ار  یتفرعم  دنناوخیم ، رعـش  یتقو  هن ؛ یـضعب  اما  دریگیمن ؛ دای  یزیچ  ناسنا  اھنآ  ندناوخ  اب  یلو  تسا ، بوخ  ناحادم  نایاقآ  زا  یـضعب  یادـص 

هب عمتـسم  تسرد  هن  هک  میروآیم  مھ  رـس  تشپ  مالـسلامھیلع  همئا  زا  یزیمآحدـم  تاـملک  یھاـگ  میراد . زاـین  نآ  هب  اـم  هک  تسا  یزیچ  نآ  شنیرتـھب  میزومآیم ، هک 

سرد دـناوخیم ، رعـش  هک  یحادـم  یھاگ  اما  درادـن . ینادـنچ  شزرا  اـھنیا  دوشیم . هفاـضا  وا  تفرعم  رب  یزیچ  تاـملک  نآ  ندـیمھف  اـب  هن  دـسریم ، تاـملک  نیا  قمع 

. دراد شزرا  رایسب  نیا  دوشیم . نشور  ام  هار  هجیتن  رد  دنکیم ؛ لقتنم  ام  هب  ار  مالسلاامھیلع  نیسح  ماما  سرد  نینموملا و  ریما  سرد  اھیلعهللامالس ، ارھز  یهمطاف 

« يحادم رنھ   » 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 
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ناحادم  / ١٧/١٣٨٣/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا رتالاب  ام  ینایب  یلومعم  یاھبلاق  نیا  دح  زا  وا  فصو  درک ؛ فیصوت  دوشیمن  درادن ؛ نایب  یارای  ام  راتفگ  نابز و  اھیلعهللامالـس )  ) هرھاط یهقیدص  تاماقم  یهراب  رد 

رنھرپ لاب و  اب  تسا . رطاخ  نیمھ  هب  منکیم ، هیکت  یمالـسا  یاھدورـس  رعـش و  یحادـم و  یور  هدـنب  هکنیا  درب ؛ کـیدزن  ار  اـھنھذ  دوشیم  یدودـح  اـت  رنھ  ناـبز  اـب  اـما 

ناشدوخ ناج  مسج و  دننک ، کاپ  ار  ناشلمع  اھلد و  هک  یناسک  هتبلا  دیـسر . دوشیمن  فیـصوت  ماقم  رد  اھنآ  تقیقح  هب  یلو  درک ، کیدزن  ار  نھذ  یرادـقم  دوشیم 

، میتسھ شراچد  هدنب  لاثما  هدـنب و  هک  یییگدولآ  نیا  زا  یرادـقم  دـننک و  تیبرت  ار  ناشدوخ  دـننک و  ناشدوخ  یهشیپ  ار  ینمادکاپ  یراگزیھرپ و  اوقت و  دـننک ، ریھطت  ار 

یهیـسدق راونا  دناوتیم  اھنآ  یانیب  لد  مشچ  کاپ و  یاھلد  نکیل  دننک ، فیـصوت  دنناوتیمن  مھ  اھنآ  زاب  اما  دنیبب ؛ دناوتیم  ناشیاھمـشچ  دـنروایب ، نوریب  ار  ناشدوخ 

. دنک کرد  ار  اھنآ  تاماقم  دنیبب و  کیدزن  زا  یدودح  ات  ار  اھیلعهللامالس )  ) یربک یهقیدص  هلمج  زا  تیب و  لھا 

ناحادم  / ٠۵/٠۵/١٣٨۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. مینک هدافتسا  اھرعش  نیا  زا  میروبجم  نیاربانب  دنمھفیمن ؛ مدرم  مینک ، باختنا  یرعش  گرزب  یارعش  بوخ و  یاھرعـش  زا  رگا  ام  تفگیم  حادم  ناردارب  زا  یکی  تقوکی 

هملک ار  نیا  تسناوت  دوخ  یحادم  رنھ  اب  حادم  یتقو  دشاب ، مھ  هدـیچیپ  رعـش  هچرھ  دـینزب ، فرح  مدرم  اب  رعـش  نابز  اب  یتقو  مرادـن . لوبق  ار  نیا  نم  تسین ؛ یروطنیا 

یفداصت ار  راعـشا  نیا  زا  تیب  دـنچ  تقوکی  نم  دـینک . هاگن  بئاص  ناوید  هب  امـش  میراد . یدایز  تایلزغ  ام  دراذـگیم . رثا  مدرم  لد  رد  دـنک ، هبطاـخم  اـقلا و  مدرم  هب  هملک 

هنوگنیا زا  مھ  نارگید  دراذگیم . رثا  اھلد  رد  هک  دراد  یدیفم  بوخ و  رایـسب  یاھلزغ  بئاص  ناوید  دـینک . راک  اھنیا  یور  متفگ  حادـم  یاھردارب  زا  یـضعب  هب  مدرک و  باختنا 

یلیخ تانایب  مالسلامھیلع )  ) همئا داھج  قافنا و  عرضت و  داھج و  عوضخ و  تدابع و  یهراب  رد  دوب - هدمآ  اھرعش  رد  دمحب هللا  مھ  زورما  هک  ارعـش - زا  یـضعب  دنراد . راعـشا 

تیصاخ دراد . ار  رنھ  یمومع  تیـصاخ  نامھ  یرنھ ، رعـش  بوخ و  رعـش  تسا . راذگرثا  نوچ  دینک ؛ باختنا  بوخ  حطـس  یرنھ ، ظاحل  زا  ار  رعـش  دنتـشاد . ییابیز  بوخ و 

، رعش ریثات  دراذگیم . رثا  دشاب ، هتشاد  هجوت  عمتسم  هکنیا  نودب  ابلاغ  دشاب و  هتـشاد  هجوت  دراوم  زا  یلیخ  رد  یتح  هدنیوگ  دوخ  هکنیا  نودب  هک  تسا  نیا  رنھ  یمومع 

هکنیا نودـب  ینعی  دـیآیم ؛ دوجو  هب  رعـشی  ـال  ثیح  نم  بطاـخم ، نھذ  یور  تسا - رنھ  همھ  اـھنیا  هک  بوخ - یاـھگنھآ  شوـخ و  یادـص  رنھ ، عاوـنا  یهیقب  یـشاقن ،

؛ درک باختنا  ار  نایب  نیرتحیصف  فراعم ، نیرتیلاع  نایب  یارب  لاعتم  یادخ  دینیبب  امـش  تسا . یراذگرثا  عون  نیرتھب  نیا  دشخبیم ؛ وا  رد  ار  رثا  نآ  دشاب ، هجوتم  بطاخم 

یرنھ نایب  نیرتابیز  نیرتحیـصف و  بلاق  رد  ار  نیا  ادخ  هن ، اما  دیوگب ؛ یلومعم  نایب  اب  ار  یمالـسا  فراعم  نآرق و  یلومعم ، یاھفرح  لثم  لاعتم  یادخ  دشیم  نآرق . ینعی 

. تسا مولعم  هک  شیانعم  دیروایب ؛ ار  نآ  یرنھ  تخاس  ظفل و  لثم  دیناوتیمن  دیوگیم  مھ  نآرق  دوخ  هک  هتخیر ،

«. مالکلا ارما  نحنف  دعب  و  « ؛ دنکیم هدافتـسا  یرنھ  نایب  زا  هن ، اما  دنزب ؛ فرح  یلومعم  دشیم  نینموملا  ریما  تسا . ییابیز  تیآ  دینک ؛ هاگن  هغالبلا  جـھن  یاھهبطخ  هب 

رعاش بوخ ، رعش  دینک ؛ باختنا  هجو  نیرتاویـش  نیرتھب و  هب  ار  نایب  ینعی  نخـس ، ریما  دناهدوب . نخـس  ریما  مھ  اعقاو  مینخـس . ناریما  ام  هک  دناهتفگ  اھراوگرزب  نیا  دوخ 

. بوخ میھافم  میرادن - مھ  مک  دمحلا   هک  بوخ -

ار یدنرچ  یقشع  رعش  یتوغاط  ریغ  ای  یتوغاط  یهدنناوخ  نالف  الثم  دوشیم . هدافتسا  بسانمان  یاھگنھآ  زا  یدراوم  رد  ماهدینش  نم  تسا . گنھآ  مھ  رخآ  یهتکن 

دب یلیخ  نیا  ندناوخ ؛ ار  نآ  مینک  انب  میزیرب و  گنھآ  نیا  رد  ار  تفرعم  یالاو  تایآ  نیـسح ، ماما  قاشع  یارب  نیـسح و  ماما  سلجم  رد  مییایب  ام  الاح  هدناوخ ؛ یگنھآ  اب 

بوـخ یاـھگنھآ  دـنناوتیم  هک  دنتـسھ  یناـسک  ناـیرج  نیا  هب  نادـنمهقالع  عـمج  رد  اـنیقی  دراد . دوـجو  رنھ  همھ  نیا  قوذ و  همھ  نیا  دـیزاسب . گـنھآ  ناـتدوخ  تسا .

. یداش گنھآ  ازع ، گنھآ  دنزاسب ؛ یحادم  صوصخم 

(س)  / ١۴/٠۴/١٣٨۶ ارھز یهمطاف  ترضح  دالیم  تبسانم  هب  (ع ) تیب لھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

، ناوخفلاخم ناوخقفاوم ، دـناهدرک ؛ ظفح  اـھناوخهیبش  ناوخهحون و  ار  یناریا  لیـصا  یقیـسوم  دـنتفگیم  هک  میدوب  هدینـش  فورعم  یاھنادیقیـسوم  ناـبز  زا  میدـق  رد  اـم 

تن هن  هک  یناریا -  یهتـشونان  یقیـسوم  هک  دش  بجوم  نیا  دـنناوخب . هاگتـسد  نآ  رد  دـیاب  هک  دـندادیم  اھنیا  هب  ار  یھاگتـسد  کی  مادـک  رھ  ناوخمساق . ناوخربکایلع ،

هچ زورما ، ناوج  الاح  دننک . طبـض  تبث و  دنناوتب  دیدج  یاھهویـش  تن و  اب  ار  اھنیا  هک  یناسک  تسد  هب  دسرب  دـناوتب  تشاد -  یرگید  زیچ  هن  تشاد و  هتـشون  هن  تشاد ،

هب مھ  نآ  ار -  یئاـپورا  یاـھگنھآ  دـیایب  ناـھگان  یحادـم ، یهسلج  یهدـنناوخ  هچ  درادـن -  مھ  یبوخ  عضو  تھج  نیا  زا  اـجنآ  هنافـساتم  هک  نویزیولت -  ویدار و  یهدـنناوخ 

مینک انب  میریگب و  دای  وا  زا  ار  نیا  ام  هدـناوخ ، یتقوکی  یبرغ  نآ  برع  دـلقم  ای  یبرغ  یهدـنناوخ  نالف  الاح  دـینک  ضرف  هک  یئاھکبـس  ندـناوخ ؛ دـنک  انب  دـلبان  طلغ و  لکش 

کی لیصا ، یقیسوم  نامھ  هتبلا  دشاب -  هتشاد  مھ  لالح  عون  تسناوتیم  هک  ار  یناریا  لیصا  یقیسوم  دندرک . ار  اھراک  نیمھ  هنافساتم  مھ  بالقنا  زا  لبق  هک  ندناوخ !

رد دـیایب  ام  یهدـنناوخ  ای  حادـم  الثم  الاح  اما  دـش ؛ رتھب  بالقنا  زا  دـعب  هتبلا  دـندرک . عیاـض  مھ  ار  ناـمھ  تسین -  یناریا  ریغ  یناریا و  نیب  یقرف  تسا ؛ مارح  مھ  شعون 

. تسا طلغ  نیا  تسین ؛ تسرد  نیا  دـنک ، رارکت  تیونعم  سلجم  رد  نامیا و  سلجم  رد  ار  وھل  سلاـجم  گـنھآ  اـی  یبرغ  گـنھآ  طـلغ -  مھ  نآ  دـیلقت -  هب  نویزیولت  ویدار و 

دوخ داد . شیارآ  بوخ  گنھآ  اب  ناوتیم  ار  طسوتم  یادص  درک ؛ بارخ  دـب  گنھآ  اب  ناوتیم  ار  بوخ  یادـص  هتبلا  تسا . گنھآ  هب  طوبرم  نیا  روجنیا . هن  اما  تسرد ؛ یروآون ،

. تسا هلئسم  کی  گنھآ 

بوخ نیا  درک  روصت  دراوان  مدآ  کی  هک  یرعش  رھ  دنسانشیمن . ار  بوخ  رعش  همھ  دشاب ؛ بوخ  ظفل  رعش ، ظفل  الوا  تساجنیا . یلصفم  ناتساد  مالک . رعش ، غارـس  میورب 

نودب هک  تسا  نیا  شاهدیاف  تسیچ ؟ بوخ  رعـش  یهدیاف  تسا . بوخ  هک  دنک  قیدـصت  سانـشرعش  مدآ  یتسیاب  ار  رعـش  تسا . بوخ  نآ  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  تسا ،

، تسا یلاع  نیا  هک  دھدن  صیخشت  رنھ  نآ  بطاخم  ولو  یلاع ، رنھ  کی  رگید . تسا  نیا  رنھ ، تسا ؛ رتشیب  بطاخم  رد  شایراذگریثات  میوش ، تفتلم  امش  نم و  هکنیا 

نیماضم نیماضم ، ابیز ؛ بوخ ، یوق ، ظفل  دیاب  ظفل ، تسا . نیا  شاهدیاف  یرازاب ؛ لذتبم  یحطـس  رنھ  کی  زا  دوب  دـھاوخ  یرتقیمع  ریثات  بطاخم ، نآ  سفن  رد  وا  ریثات  اما 

. دشاب هدنزومآ  تسا -  نیا  هدمع  هک  بلطم -  یرارکتریغ و  هزات ، بلاج ، باذج ،

دورب یظعاو  کی  دینک  ضرف  دشاب . هدنزومآ  دیاب  دینکیم ، نایب  دیراد  امـش  هچنآ  ینعی  بلطم . یهلوقم  مان  هب  تسھ  یاهلوقم  یظفل ، یزاسنومـضم  زا  ریغ  ظفل و  زا  ریغ 

فلت ار  نارگید  شدوخ و  تقو  نیا  بوخ ، دوشن . هفاـضا  عوضوم  نآ  یهراـبرد  مدرم  تریـصب  رب  مدرم ، تفرعم  رب  هرذ  کـی  هک  دـنزب  یئاـھفرح  ربنم  رخآ  اـت  لوا  زا  ربـنم و  یـالاب 

هک دـشاب  یئاـھزیچ  اـما  دـشاب ، مھ  اھیلعهللامالـس )  ) ارھز ترـضح  هب  عجار  دـشاب ، یبوخ  ظـفل  مھ  ظـفل  ولو  دـیناوخب ؛ امـش  یرعـش  تسا . روجنیمھ  مھ  حادـم  هدرک .

یزیچ وا  تدـھاجم  زا  هن  دـمھفیم ، یزیچ  وا  یدـیحوت  تاـماقم  زا  هن  دوـشیم ، رتـشیب  راوـگرزب  نآ  هب  تبـسن  شتفرعم  هن  دـنکب ؛ دـناوتیمن  وا  زا  یهدافتـسا  چـیھ  عمتـسم 

دھاوخ لاکشا  دمھفیم ، یزیچ  تسا -  قشمرس  تسا ؛ سرد  رـشب  یارب  وا  تکرح  رھ  تسا و  موصعم  نوچ  تسا -  سرد  هک  راوگرزب  نآ  یهیجـس  راتفر و  زا  هن  دمھفیم ،

. تشاد

یلیخ راک ، هن ، تسا ؛ سب  میشاب ، هتشاد  مھ  یزاب  یادص  کی  مینک و  ظفح  هملک  راھچ  دننکیم  لایخ  اھیضعب  هکنیا  فالخ  رب  امش  راک  نازیزع ! تسا  تخـس  ناتراک  سپ 

. دشاب شخبتھج  رگتیادھ و  رثوم ، هنادنمرنھ ، راک ، تسا . تخس 

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

زاربا رنھ ، زاربا  یاج  اھیلعهللامالـس .)  ) ارھز یهمطاـف  تبحم  رون ، یهعومجم  نیا  ناـیم  رد  تسا و  یئاـمنرنھ  یارب  یاهتـسیاش  یهصرع  تیب  لـھا  تبحم  یهصرع  اـقح 

قوذ ناـسنا ، رکف  هچرھ  تسا . قیمع  فرژ و  یاـیرد  کـی  دـننام  نومـضمرپ و  هملک هللا  اھیلعهللامالـس )  ) ارھز یهمطاـف  تساـجنیمھ . اـفاصنا  اـقح و  عبط  تفارظ  قوذ و 

ام یگشیمھ  یهیـصوت  هتبلا  دروآ . دھاوخ  تسد  هب  یرتشیب  یاھرھوگ  دنک ، یرتشیب  لمات  ربدت و  دنک ، یرتشیب  شاکنک  هنیمز  نیا  رد  عبط  نابحاص  فیرظ  عبط  ناسنا ،

هک دوب ، نومـضم  نیا  دـندناوخ ، نایاقآ  هک  یراعـشا  زا  یکی  رد  هک  یروطنامھ  دـشاب . تیب  لھا  ثیداحا  کـمک  هب  تیونعم  رون و  سوناـیقا  نیا  رد  یئاـمیپفرژ  هک  تسا  نیا 

نیا یفرژ  قیمع و  تروص  هب  ات  مینک  تقد  مینک ، لمات  میھدب . رارق  ناشدوخ  فرعم  ار  اھنآ  میریگبارف . اھنآ  زا  تسا ؛ نادـناخ  نیا  دوخ  رایتخا  رد  مھ  نادـناخ  نیا  تفرعم 

« يحادم رنھ   » 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 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3246
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3298
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3391
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3486
http://farsi.khamenei.ir


هعجارم تیب  لھا  تایاور  هب  تاملک و  هب  هک  دـنراد  ار  راختفا  نیا  هک  مالـسلامھیلع )  ) تیب لھا  نارگـشیاتس  ناحادـم و  ام ، زیزع  یارعـش  میمھفب . ار  یناـعم  نیا  تاـملک و 

رد ار  اناوت  یهرجنح  بوخ و  توص  شاـکنک ، رظن و  تقد  فیطل ، عبط  قوذ ، تقو  نآ  دـنریگب ، کـمک  یباـیفرژ  یارب  تفرعم  تریـصب و  لـھا  زا  دـننک ، ربدـت  دـننک ، لـمات  دـننک ،

. تساھراک نیرتفیرش  نیرتھب و  زا  یکی  نیا  دنھد . رارق  اھنیا  تمدخ 

لیکـشت اـجنیا  رد  منتغم  زیزع و  فیرـش و  یهسلج  نیا  هک  یداـمتم  ناـیلاس  نیا  لوـط  رد  هدـنب  هبیط ، هسدـقم و  راوـنا  نـیا  یرگـشیاتس  تـیب و  لـھا  یحادـم  یهراـب  رد 

راکشآ رتشیب  رنھ  اب  یریگطابترا  شقن  میوریم ، ولج  ام  هچرھ  هک  منک  ضرع  ردق  نیمھ  نکیل  منادیمن ، مزال  ار  اھتبحص  نآ  رارکت  هک  ماهدرک  یدایز  یاھتبحـص  دوشیم ،

هچ ینامحر ، مایپ  هچ  دـنراد ؛ مدرم  یارب  یمایپ  هک  یناسک  نآ  زورما  رنھ . دـمآراک  رایـسب  رازبا  کمک  اب  دوخ ، مدرم  دوخ ، ناـبطاخم  لد  نھذ و  اـب  نتفرگ  طاـبترا  دوشیم ؛

نھذ رد  ار  اھفرح  نیرتلطاب  ایند  رد  زورما  رنھ ، کمک  هب  دینیبیم  امش  اذل  تسا . رنھ  یهلیسو  دنریگیم ، رایتخا  رد  هک  یاهلیسو  نیرتھب  دنکیمن - قرف  یناطیـش - مایپ 

رنھ امنیـس ، نیمھ  دـننکیم . ار  راک  نیا  رنھ  رازبا  کمک  هب  رنھ و  اـب  اـما  تشادـن ، ناـکما  رنھ  نودـب  هک  دـنھدیم  هولج  قح  تروص  هب  مدرم  زا  یمیظع  یهعومجم  کـی 

نیاربانب دننک . لقتنم  اھنھذ  هب  قح  لکش  هب  ار  لطاب  مایپ  کی  دنناوتب  هکنیا  یارب  دنریگیم  راک  هب  ار  یرنھ  یاھهویش  ماسقا  عاونا و  تسا ؛ رنھ  نویزیولت ، نیمھ  تسا ؛

تسا ترابع  نآ  دنرادن و  ام  ردق  هب  ار  زایتما  نیا  نایدا  اھتیلم و  رگید  هک  میراد  یزایتما  نایعیش ، ام  صوصخب  اھناملـسم و  ام  اھتنم  تسا . هدرک  ادیپ  تیمھا  ردقنیا  رنھ 

؛ تسھ درک . ادیپ  دوشیم  رتمک  رگید  نایدا  رد  ایند و  رگید  یاھاج  رد  ار  نیا  هک  دوشیم  لیکـشت  سفن  هب  سفن  هرھچ ، هب  هرھچ  ورهبور ، لکـش  هب  هک  ینید  تاعامتجا  زا 

توص اـب  نآرق  یهمیرک  تاـیآ  دنتـسھ ، انـشآ  نآرق  ناـبز  اـب  هک  یناـسک  یارب  دـیئامرفب  ضرف  یقار . یاـھاوتحم  یراذـگریثات و  نیا  هب  هن  تعـسو ، نیا  هب  هن  توق ، نیا  هب  هن 

میھافم لاقتنا  یارب  رنھ  مادختسا  تسا ؛ باب  نیا  زا  ام  ناحادم  یرگـشیاتس  یناوخحدم و  یارجام  تسا . یئالاب  رایـسب  ریثات  شریثات  نیا  دوش . توالت  ورهبور  یـشوخ 

یھاگ هک  دنکیم  ادیپ  نزو  رازبا  نیا  ردـقنآ  اما  تسا ، رازبا  تسا . شزرااب  رایـسب  رازبا  کی  نیا  تسا ، هلیـسو  کی  نیا  دـنک . ذوفن  بطاخم  ناج  قامعا  ات  هک  شزرااب  الاو و 

زا رنھ ، رازبا  زا  دشاب ، رتهنادنمرنھ  هچرھ  تسا . لیبق  نیا  زا  امـش  یحادم  تسین . اھلد  هب  لاقتنا  لباق  اوتحم  دـشابن ، رگا  نوچ  دـنکیم ؛ ادـیپ  تیمھا  اوتحم  دوخ  ردـق  هب 

زا دـشاب ، رتزومآسرد  دـشاب ، رتمهف  لباق  بطاـخم  یارب  دـشاب ، رتهدـنزومآ  میناوخیم - هک  هچنآ  اوتحم - هچرھ  تسا و  رتھب  دـشاب ، رادروخرب  بوخ  یهرجنح  شوخ ، توص 

میلاـعت و بوچراـھچ  رد  ینعی  میدرک ، ضرع  لوا  هک  یبـلطم  ناـمھ  هب  هجوت  اـب  هتبلا  تسا . رتـشیب  شـشزرا  دـشاب ، رتتوارطاـب  رتهزاـت و  ناـتبطاخم  یرکف  تیریدـم  تھج 

زا دیلقت  یارخا  هرابع  ار  نآ  ندروآ ، رد  یرھاظ  یلکش ، یحطس ، افرص  راک  کی  تروص  هب  ار  یحادم  تسین . راوازس  یحادم  یهلئـسم  اب  ندرک  یزاب  اذل  تیب . لھا  فراعم 

مدرم نابز  اب  یرعش  زا  هک  درادن  یلاکـشا  چیھ  دنوشیم . دراو  طارـص  نیا  یوت  هک  اھناوج  صوصخب  دننکب ، هجوت  ار  نیا  تسین . زئاج  چیھ  نداد ، رارق  یبرغ  لذتبم  راک  کی 

رد قرغ  ناشدوخ  هک  یناسک  زا  مالـسلامھیلع )  ) تیب لھا  رگـشیاتس  ام و  هدـنناوخ  حادـم و  هچنانچ  رگا  حیحـص . نومـضم  اـب  تسرد ، نومـضم  اـب  نکیل  دوش ، هدافتـسا 

، دنتسھ ینامحر  تریح  هن  یناطیش و  یمگردرس  تریح و  یداو  رد  و  هدش - هدناشک  لاذتبا  هب  هک  ناشیقیـسوم  رنھ  صوصخب  برغ ، یرنھ  یداو  دنایتخبدب - تریح و 

. تسا یتسیاشان  راک  تسا ؛ راوازسان  راک  نیا  درک ، یریگوگلا  ار  سدقم  هزیکاپ و  فیرش و  راک  نیا 

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

تیب لھا  تیناقح  تابثا  ای  هک  دیھد  رارق  یناعم  نیا  تمدخ  رد  تسا - رنھ  نیدنچ  زا  یاهعومجم  امش  راک  هک  ار  رعش  گنھآ و  نحل و  توص و  رنھ  ار - رنھ  نیا  امـش  یتقو 

نـشور امـش  بطاخم  یارب  ار  یگدـنز  هار  دـنکیم و  میھفت  ار  تیب  لھا  فراعم  ای  دـنکیم ، نشور  ار  هدنونـش  لد  هک  دـیوگیم  ار  تیب  لھا  بقانم  لئاضف و  ای  دـنکیم ، ار 

. دنکیم ادیپ  شزرا  یلالدتسا  سرد  ینارنخس و  تعاس  دنچ  ردق  هب  امش  یحادم  یهمانرب  کی  تقو  نآ  دنکیم ؛ ادیپ  ار  شزرا  نیرتالاب  نیا  تقونآ  دنکیم ،

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

هب هسلج  نیمھ  یوت  ام  مھ  اھراب  میراد . یدایز  یاـھفرح  یناوخهیثرم  باـب  رد  اـم  هتبلا  تسا . مالـسلامھیلع )  ) تیب لـھا  یثارم  حـیادم و  هب  طوبرم  مھ  ربنم  مسق  کـی 

ار ناتدوخ  عمتسم  دیھاوخیم  امش  هک  تسا  تسرد  دوب . دنبیاپ  هعقاو  قدص  هب  یتسیاب  یناوخهیثرم  رد  هک  میتفگ  مھ  رگید  یاھاج  میدرک ، ضرع  زیزع  یاھحادم  امش 

الاح اش هللا  نا  میتشاد - غارس  اھهتـشذگ  رد  ام  درادن . لصا  هک  یاهعقاو  رکذ  رد  هن  دینک ، نیمات  هعقاو  نایب  تیفیک  رد  یئامنرنھ  یهلیـسو  هب  ار  ندنایرگ  نیا  اما  دینایرگب ،

اج ناـمھ  تسا ، بوخ  تیعقوم  تسا ، بوخ  دـیدیم  دـمآیم ، شنھذ  هب  اـج  ناـمھ  یاهتکن  دـندرکیم ؛ لـعج  ار  یزیچ  کـی  سلجملا  یف  اھیـضعب  هک  تسین - روـجنآ 

دـناسریم و مشچ  هب  ار  کشا  هک  دولآکـشا - لد  نیا  نتخیمآ  فدـھ ، تسین ؛ فدـھ  هک  مدرم  زا  نتفرگ  کـشا  تسین . تسرد  نیا  تفرگیم ! کـشا  مدرم  زا  تفگیم و 

. یئامنرنھ اب  هتبلا  تسا ؛ لالز  فراعم  هب  دنکیم - رابکشا  ار  مشچ 

وا یناوخهضور  ربنم  یاپ  مدرم  تفریم و  ربنم  وا  نیظعاولا . نکر  موحرم  تسا ؛ لبق  لاس  هاجنپ  لاـم  دـنک - تمحر  ار  وا  ادـخ  میتشاد - یفورعم  یربنم  کـی  دھـشم  رد  اـم 

ار هثداـح  مدوب . هدـید  وا  زا  ربنم  اـھھد  هدـنب  دروآیمن ؛ مھ  اـعقاو  مروآیمن . رجنخ  هزین و  مسا  نم  تفگیم  اـھراب  مھ  شدوخ  هک  یلاـح  رد  دـندرکیم ؛ هیرگ  راـھب  ربا  لـثم 

نینچ ریـشمش   » دـیوگب هکنیا  نودـب  دـندز ،» ریت   » دـیوگب هکنیا  نودـب  دنتـشک ،»  » دـیوگب هکنیا  نودـب  تخاسیم ؛ بلقنم  ار  سلجم  هک  درکیم  ریوصت  هنادـنمرنھ  نانچنآ 

. دنایرگ درک و  بوخ  یناوخهضور  هنادنمرنھ ، یاھهویش  اب  ناوتیم  تفگیمن . ار  اھنیا  دندز ؛» نینچ  رجنخ   » ای دندز »

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

هکنیا لـیبس هللا . یف  تدـھاجم  زا  دـشاب  یاهتـسجرب  تشرد و  قادـصم  دـناوتیم  تـسا ؛ یراذـگرثا  رایـسب  یهـفرح  تـسا ، یمھم  راـک  تـسا ، یگرزب  راـک  یحادـم  راـک 

نادیم رد  ناسنا  تقوکی  تسا ، یرھاظ  گنج  نادیم  یوت  ناسنا  زور  کی  تسا : روضح  روجکی  یسکرھ  یارب  نیا  میشاب ، هتشاد  روضح  نادیم  رد  میرضاح  ام  دیئوگیم 

رد ناحادم ، امـش  راک  رد  دراد . ار  شدوخ  یاضتقا  تسا ؛ راکیپ  رگید  روجکی  نیا  دناهدش ؛ هزرابم  دراو  مرن  یاھگنج  یگنھرف و  یاھگنج  رد  هک  تسا  ینانمـشد  اب  راکیپ 

، مینکیم ضرع  هک  مھ  هنادنمرنھ  یهویـش  الاح  هنادنمرنھ . یاھهویـش  اب  هتبلا  اھلد ؛ یارب  رگتیادھ  نایب  راذگرثا و  نخـس  یهئارا  ینعی  ندرک ، تدـھاجم  ندوب و  نادـیم 

ناسنا شوگ  هب  ای  دفنشیم  رانک  هشوگ و  ناسنا  هک  مھ  یئاھگنھآ  زا  یـضعب  هتبلا  تسھ . مھ  یفراعتم  یاھگنھآ  دیراد ؛ ناتهمھ  دمحلا   هک  شوخ  یادص  بوخ ،

هـضرع دـیراد  امـش  هک  دـشاب  یئاوتحم  اب  بسانتم  نیتم و  نیگنـس ، دـیاب  گنھآ  هن ، دـنک . بذـج  مھ  ار  رفن  راھچ  هک  مریگ  الاح  تسین ؛ یبسانم  یاـھگنھآ  دـسریم ،

رھ یرعـش ، رھ  تسا . یمھم  یـساسا و  یهتکن  یلیخ  مھ  نیا  دـنکن . ادـیپ  قوـس  تسا ، هاـنگ  هـک  یئاـھگنھآ  مارح و  یاـھگنھآ  تمـس  هـب  هدرکن  یادـخ  دـینکیم ؛

تقیقح و نایب  یحادم و  یهصرع  دراو  هچنانچ  رگا  تسا ؛ مارح  هسفن  یف  شدوخ  هک  تسھ  یئاھزیچ  تسین . دیلقت  لباق  دش ، هدناوخ  هک  یگنھآ  هنارت و  رھ  یفینصت ،

کاپ و لد  رتالاب  همھ  زا  دیاش  شوخ و  یادص  بوخ و  رعـش  بسانتم و  بوخ و  هنادنمرنھ و  گنھآ  نیاربانب  دش . دھاوخ  ربارب  ود  شتمرح  تقو  نآ  دـش ، ربمغیپ  ادـخ و  نایب 

. تسا مھم  مزال و  مرتحم ، حادم  صالخااب  رھطم و 

ادھش  / ١۴/١٣٨٩/٠۴ هریس  تیاور  هسسوم  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دنمرنھ ام  میـشاب و  دـلب  ام  رگا  هن ، هک  یلاح  رد  مینک ؛ رپ  مزالریغ  یاھیندوزفا  ندرک  هفاضا  اب  اروشاع ، ثداوح  نییبت  رد  ار  نامدوخ  یدـنمرنھ  یاھدوبمک  میھاوخیم  اـم 

. تسین مزال  یایندوزفا  چیھ  میشاب ،

. هتفر ایند  زا  ناشیا  رتشیب -  ای  نیا -  زا  لبق  لاس  جنپ  لھچ و  لاس ، لھچ  دیاش  دودح  نکر و  یاقآ  میتفگیم  وا  هب  نکر ؛ یجاح  موحرم  میتشاد ، یظعاو  کی  دھشم  رد  ام 

ریز و درکیم ؛ بلقنم  ار  سلجم  هضور  نیا  دناوخیم ؛ هضور  ربنم و  تفریم  تشاد . مھ  یباذج  نیریش و  رایسب  ربنم  دوب و  یبوخ  ظعاو  دوب ، یدیفس  نساحم  درمریپ  یربنم 

هک یئاـھزیچ  نیا  زا  مرواـیب -  رجنخ  ریـشمش و  هزین و  زا  یمـسا  رگا  مناـھد  رب  کاـخ  هک  تفگیم  ربـنم  رد  اـھراب  دوب و  نیا  شدوـخ  ریبـعت  اـقلطم -  هک  یلاـح  رد  درکیم . ور 

روجنیا رگا  دوب . دـنمرنھ  کی  اعقاو  دوب . تاذـلاب  یزیرغ و  دـنمرنھ  کی  هنادـنمرنھ . ریوصت  درکیم ؛ ریوصت  ار  هثداح  ادـبا . الـصا و  تفگیمن ؛ چـیھ  دوشب ، هتفگ  هک  تسا  فراعتم 

مینیبب هنادنمرنھ ، نابز  اب  هنادنمرنھ و  هاگن  اب  ار  هثداح  داعبا  ضاعبا و  میناوتب  رگا  ام  هیضق ؛ تسا  یروجنیا  دنـشزرااب . یلیخ  دنوشب ، تیبرت  دنوشب و  هتخانـش  اھدنمرنھ 

« يحادم رنھ   » 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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. درادن یموزل  چیھ  مزالریغ  یاھیزیمآگنر  رضم و  یاھیندوزفا  نیا  درادن ؛ جایتحا  چیھ  یندوزفا  هب  مینکب ، ریوصت  نییبت و  و 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/٠٣ تیب لھا  نیرکاذ  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لیکشت مرتحم  ناحادم  ار  رضاح  عمج  زا  یریثک  عمج  دبال  دنشابن ، مھ  همھ  رگا  رضاح  عمج  زا  الاح  هک  تسا ؛ یحادم  رثوم  فیرظ  یابیز  یهفرح  هب  طوبرم  رگید ، یهلوقم 

یادص اب  امش  هک  یرعش  منکیم . دیکات  مھ  زاب  یلو  مدرک ؛ تبحص  یلیخ  هراب  نیا  رد  رگید ، یاھتبسانم  رد  تبسانم و  نیمھ  رد  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  نم  دنھدیم .

یتسردب دوشیم ، هدناوخ  هک  هچنآ  رگا  تسا ؛ رتشیب  یفسلف  ریغ  ای  یفسلف  یقطنم  یملع  راتفگ  کی  زا  دراوم  زا  یرایـسب  رد  نآ  ریثات  دیناوخیم ، ابیز  گنھآ  اب  شوخ و 

زا یکی  رعـش  درک . باختنا  بوخ  تسرد و  یتسیاب  ار  رعـش  تسا ؛ رعـش  یئابیز  یروص ، تاھج  دـشاب . هدـش  ظاـحل  نآ  رد  یونعم  یروص و  تاـھج  دـشاب و  هدـش  باـختنا 

؛ میراد مھ  یبوـخ  یارعـش  هناتخبـشوخ  درک . باـختنا  رعـش  دـیاب  دراد ؛ ار  شدوـخ  تایـصوصخ  رعـش  تسین ؛ رعـش  یمظن ، یهتفاـب  رھ  تسا . رنھ  یهتـسجرب  یاـھدامن 

مھ ار  هضرع  اضاقت ، نیا  دیشاب ، شایرتشم  امش  یتقو  و  دنیارسیم ؛ بوخ  اویش و  ابیز و  دنیارسیم و  فلتخم  یاھنابز  اب  مالسلامھیلع )  ) تیبلھا یهرابرد  هک  یئارعش 

. تسا مھم  بوخ  توص  بوخ و  گنھآ  بوخ ، رعش  سپ  دروآیم . شدوخ  لابند  هب 

روشک  / ١٣٩١/٠٢/٢٣ رسارس  ناحادم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، تسا رنھ  گنھآ  مھ  تسا ، رنھ  رعش  مھ  ندناوخ -  ار  یرعش  ابیز  گنھآ  اب  شوخ و  یادص  اب  نداتسیا ، نیا  دوخ  تسا . تقیقح  نایب  یارب  رنھ  زا  یهدافتسا  حادم ، راک 

یلیخ نیا  دراذگب ؛ امـش  بطاخم  سلجم و  رد  رـضاح  عمتـسم و  نھذ  رد  یفعاضم  ریثات  دناوتیم  دنک ، نایب  ار  یتقیقح  کی  ناسنا  رنھ ، نیدـنچ  اب  تسا -  رنھ  ادـص  مھ 

نیا دننکیم -  لابقتـسا  دنراد ، قایتشا  دنراد ، لوبق  مھ  مدرم  هدرک ، ادیپ  هعـسوت  زورهبزور  هللادمحب  مھ  اھحادم  تیعمج  تسا . یگرزب  تصرف  یلیخ  تسا ، یگرزب  تمعن 

هک دش  فرصم  یزیچ  رد  گنھآ -  رنھ  ادص ، رنھ  رعش ، رنھ  رنھ -  دنچ  نیا  رگا  تشذگ ، یرگید  زیچ  هب  هسلج  نیا  تقو  رگا  تسا . مھارف  زیچ  همھ  سپ  رگید -  تسھ  مھ 

رعش ات  دنچ  ، تسا بوخ  نامادص  هک  الاح  میئوگب  هک  تسین  روجنیا  تسا . یتخس  راک  یحادم ، راک  اذل  نارسخ . دوشیم  نیا  تشادن ، امـش  عمتـسم  یارب  یاهدیاف  چیھ 

هاجنپ ینالوط  دئاصق  دناوخب ؛ ذغاک  یور  زا  دروایب ، رد  ذغاک  شبیج  زا  حادم  هک  دوب  بیع  اھمیدق  دنناوخیم ! ذـغاک  یور  زا  اھحادـم  نایاقآ  دـمحلا  هک  الاح  مینک -  ظفح  مھ 

نیا هیضق  میناوخب ؛ شوخ  یادص  اب  میریگب ، یاهدنیوگ  کی  زا  یرعـش  کی  درادن -  مھ  یداریا  ندناوخ  ذغاک  یور  زا  تسین ، مزال  الاح  هتبلا  دندناوخیم ؛ رب  زا  ار  یتیب  تصش 

. تسام زیزع  ناحادم  هب  طوبرم  هک  بلطم  کی  نیا  دیجنسب . دینیبب ، دینک ، هاگن  دیاب  تسین .

؛ ماهتـشاد اھحادم  اب  هشیمھ  نم  ار  گرزب  طرـش  نیا  اھتنم  مینادیم ؛ شزرااب  ار  ناتراک  میرادـیم ، تسود  ار  اھامـش  میراد ، صالخا  اھحادـم  امـش  هب  ام  هک  دـینادیم  امش 

مھ رثا  رعـش  رنھ  دوخ  ابیز . رعـش  هتبلا  زغمرپ و  رعـش  بوخ ، رعـش  دـینک : لابند  هللااشنا  تسا ، هناردـپ  تحیـصن  دـیتسھ ؛ اـم  نادـنزرف  یاـج  دـیناوج ، ناـتبلغا  مھ  اـمش 

نھذ حطس  هک  هوالعب  تسھ ؛ مھ  رتشیب  شریثات  بوخ -  نومـضم  اب  بوخ ، رعـش  دوب -  بوخ  رعـش ، ظافلا  رعـش ، یدنبناوختـسا  یتقو  دوب ، بوخ  رعـش  یتقو  دراذگیم .

. دروآیم الاب  مھ  ار  مدرم  رکف  مدرم و 

 - دیتریـصباب دـیمھفاب ، دـیداوساب ، دـمحلا  هک  اھناوج -  امـش  لاثما  یارب  زورما  هک  تسین  یئاھزیچ  اھنیا  دراد ؟ جایتحا  یزیچ  هچ  هب  هعماج  دـینیبب  دـینک ، هاگن  هعماج  هب 

جایتحا یزیچ  هچ  هب  مدرم  دینادیم  امش  روج . نیمھ  مھ  حادم  یهعماج  امـش  دراد ؛ یرکف  غولب  ام  تلم  تسالاب ، ناشرکف  حطـس  هللادمحب  ام  مدرم  زورما  دشاب . یفخم 

ارھز یهمطاف  دیئوگیم  هکنیا  میراد . جایتحا  نامهمھ  دنراد ؛ جایتحا  ترخآ  تخانش  هب  ایند ، تخانش  هب  تریـصب ، هب  خسار ، نامیا  هب  قالخا ، هب  نید ، هب  مدرم  زورما  دنراد .

یھلا لالج  تبیھ  میسانشب ، ار  تمایق  میسانشب ، ار  رشحم  دیاب  دریگیم ، رارق  ربمغیپ  رتخد  تمظع  ریثات  تحت  رشحم  یاضف  دوشیم ، دراو  رشحم  رد  اھیلع ) مالس هللا  )

اب ار  اھنیا  روج . نیمھ  مھ  تایاور  دھدیم ، ناشن  ام  هب  ار  یناعم  نیا  هک  یتانایب  زا  تسا  رپ  مھ  نآرق  دھاوخیم ؛ یھاگآ  اھنیا  دھاوخیم ، تفرعم  اھنیا  مینادب ؛ رشحم  رد  ار 

. دینک نایب  تسھ ، امش  رد  هک  یرنھ  نامھ  اب  رعش ، نابز 

ناحادم  / ١٣٩٢/٠٢/١١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روفوب هللادمحب  ام  روشک  رد  زورما  هک  یاهفرح  نیا  رگـشیاتس -  حادم و  ناش  فطاوع . نیا  ندرب  درخ  هشیدنا و  کمک  هب  و  فطاوع ، نتخیگنارب  ینعی  تسا ؛ نیا  حادم  ناش 

باـختنا هک  یرعـش  یلـصا . روحم  دـش  نیا  دـھد . شرتسگ  مدرم  نیب  رد  ار  تفرعم  یرنھ ، یارجا  اـب  یرنھ ، یهویـش  اـب  یرنھ ، ناـیب  اـب  دـناوتب  هک  تسا  نیا  دراد -  دوجو 

مدرم و تیادـھ  هب  ندیـشخب  قـمع  تفرعم و  شیازفا  تھج  رد  دریگب ؛ رارق  تھج  نـیا  رد  دـینزیم ، فرح  مدرم  اـب  نآ  رد  هـک  یاهویـش  دـینکیم ، باـختنا  هـک  ینحل  دـینکیم ،

. دھد ماجنا  دناوتیم  یھجو  نیرتھب  هب  حادم  یهعماج  هک  تسا  یراک  نیا  یگدنز ؛ هار  زا  نید و  زا  اھنآ  یاھیئاناد 

نخـس اھتعاس  زا  یھاگ  دـیناوخیم ، یـسلجم  کی  رد  تسا ، فراعم  لماح  هک  ار  لزغ  کی  ای  ار  هدیـصق  کی  امـش  یتقو  هک  تسا  یتقیقح  کی  نیا  میاهدرک و  ضرع  اھراب 

اوتحم هک  یرعش  درک . عیاض  دیابن  ار  تصرف  نیا  درک ؛ هدافتسا  دیاب  تصرف  نیا  زا  تسا ؛ تصرف  کی  نیا  دوشیم ؛ رتقیمع  رتشیب و  شریثات  هدنیوگ  کی  غیلب  حیـصف و  نتفگ 

ارجا تیفیک  هچنانچ  رگا  ای  دنکیم ؛ عیاض  ار  تصرف  نیا  دشاب ، هتشاد  دوجو  طلغ  انایحا  فیعض و  یهتکن  کی  نآ  رد  هچنانچ  رگا  ای  دنکیم ؛ عیاض  ار  تصرف  نیا  دشاب ، هتـشادن 

، دـنراد جایتحا  اھنآ  نتـسناد  هب  مدرم  زورما  هک  ار  دـقن  یاھزاین  هک  دـشاب  یروج  رگا  ای  تسا ؛ هدـش  عیاض  تصرف  نیا  دـنک ، شودـخم  ار  یعرـش  یاـھزرم  هک  دـشاب  یروج 

هدامآ مھ  اھناوج  نادیم ، رد  داھج  یلمع و  روشرپ  یهسامح  کی  هب  تشاد  زاین  روشک  هک  یلیمحت  گنج  نارود  رد  مینک  ضرف  تسا . هدش  عیاض  تصرف  نیا  دریگب ، هدیدن 

عیاض نیا  دنکن ؛ تقو  زاین  نیا  هب  یاهراشا  اھتنم  دـنک ، ارجا  مھ  بوخ  دـناوخب ، مھ  رعـش  دوخ ، لفاحم  سلاجم و  رد  دورب  یرفن  کی  دـندوب ، هدامآ  مھ  اھردام  ردـپ و  دـندوب ،

، دنتـشاذگ ام  ناگدنمزر  ناج  قامعا  رد  اھنآ  هک  یرثا  دـندرک ، ام  یاھحادـم  هک  یئاھراک  هھبج  نیا  رد  دـندیرفآ . یبوخ  یلیخ  یاھـشقن  اھحادـم  زور  نآ  تسا . تصرف  ندرک 

، دندناوخ اجنیا  اھنآ  زا  یکی  زورما  هک  ناجنز  یاھحادم  نایاقآ  نیمھ  روج ، کی  نابزسراف  یاھحادم  روج ، کی  نابزکرت  یاھحادـم  مراد ؛ عالطا  ار  یـضعب  نم  تسا . ریظنمک 

هاـگن نم  مھ  زورما  دـندرک . لـمع  ناـشهفیظو  هب  همھ  زور  نآ  دـندرکیم ، یناـبیتشپ  ار  اھحادـم  نیا  هک  یئارعـش  نینچمھ  و  اـج ، هـمھ  زا  رگید و  یاـھاج  رگید و  یاـھاج  و 

روج نیمھ  لاس  رھ  هک  تسا ، راگزاس  یاقآ  رعـش  نیمھ  شلماک  یهنومن  دوب ؛ هدـش  هجوت  دـقن  یاھزاین  هب  دـش ، هدـناوخ  هک  یئاھرعـش  نیا  ناـیم  رد  منیبیم  منکیم ،

، دنکیم تکرح  یرنھ  یهویـش  اب  مارآ و  روط  نیمھ  توکلم  میرح  زا  دـنزیم ؛ شرف  شرع و  نیب  یایرنھ  تسرد  فیطل  دـنویپ  کی  اھدورـس  اھرعـش و  نیا  رد  ناشیا  تسا .

. تسا بوخ  مھ  رعش  تسا ؛ هنادنمرنھ  بیکرت  نیا  دینیبب ، دسریم . زاین  نیا  هب  اجنآ  زورما ، زاین  رد  دیآیم 

ناحادم  / ١٣٩٢/٠٢/١١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهدافتـسا اب  تسا ؛ اھلد  رد  فطاوع  یاھهمـشچ  ندناشوج  یحادم ، تسا . خسار  یهدیقع  دیما و  تمکح و  تفرعم و  ندنکارپ  یحادم ، تسا . یئازفاتفرعم  یحادـم ،

. ارجا رنھ  زاوآ ، رنھ  رعش ، رنھ  زا 

 - ناتتبیصم رد  هچ  ناتحدم ، رد  هچ  امش -  یارجا  زا  دنربیم ، تذل  امش  رعـش  زا  دیآیم ، ناشـشوخ  امـش  یادص  زا  مدرم  نم ! نازیزع  دراد  دوجو  یملـسم  لصا  کی  هتبلا 

یهمھ دیتشاد ، یروآنیسحت  دومن  تفع ، ظاحل  زا  نیدت ، ظاحل  زا  قالخا ، ظاحل  زا  امـش  رگا  دننکیم . هاگن  مھ  امـش  دوخ  هب  اما  دنزیریم ؛ کشا  دروخیم و  ناکت  ناشیاھلد 

ظاـحل زا  یگدـنامبقع  یهناـشن  یقـالخا ، لزلزت  یهناـشن  مدرم  دـش ؛ سکعب  هدرکن  یادـخ  رگا  اـما  درک . دـھاوخ  رثا  مدرم  رد  فعاـضم  تروـص  هب  میدرک ، ضرع  هک  ار  هچنآ 

نامهمھ دیشاب . بقارم  ار  نیا  تفر ؛ دھاوخ  نیب  زا  تسھ ، امـش  راک  رد  هک  یئاھیئابیز  اھرنھ و  نیا  رثا  دننک ، هدھاشم  اھزیچ  نیا  تفع و  هدرکن  یادخ  راتفر و  قالخا و 

امش میـشاب ؛ بقارم  دیاب  همھ  نارگید . زا  رتشیب  اوقت  نید و  یهصرع  نارادمان  نارگید ، زا  رتشیب  یبھذم  ناگدنیوگ  نارگید ، زا  رتشیب  اھیاهمامع  ام  میـشاب ؛ بقارم  دیاب 

. روط نیمھ  مھ 

مالسا  / ١٣٩٢/٠٨/٢٠ ناگدنمزر  تئیھ  یزکرم  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

« يحادم رنھ   » 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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دوب مولعم  تسا ، طلغ  دوب  مولعم  هک  دـندناوخیم  ییاھهضور  اھناوخهضور  یھاگ  ربنم -  یاپ  هضور و  میتفریم  یگچب  زا  تسین ؛ ـالاح  صوصخم  اـم -  میدوب  هدـید  میدـق  زا 

نایب یدنمرنھ  اب  دینک ؛ نایب  ار  هثداح  درک ؟ ار  راک  نیا  دیاب  یتمیق  رھ  هب  رگم  دننک . هیرگ  دزوسب و  ناشلد  عمتـسم  رفنراھچ  الاح  هکنیا  یارب  دـندناوخیم ؛ اما  تسا ، فالخ 

اقآ دیوگیم  دنکیم و  نینموملاریما  هب  باطخ  ربنم  رـس  حادم  ای  یربنم  مونـشیم ، مھ  اھالاح  دنیوگب . فالخ  هکنیا  هن  دوشب ، بلقنم  دوشب و  هتفیـش  ناشلد  مدرم  ات  دـننک 

ماما دنزب ؟ فرح  نینموملاریما  یهرابرد  روجنیا  یـسک  هک  تسا  یاییوگلمھم  هچ  نیا  تسا و  یفرح  هچ  نیا  دـینکب ! ار  شرکف  امـش  یراد ! نیـسح  ماما  زا  یراد  هچرھ 

هب مھ  هچرھ  دـنراد ، مھ  اـعدا  تقونآ  ار ؟ لـئاسم  نیا  یناـعم و  نیا  دـنمھفیمن  ارچ  دراد ؛ ربـمغیپ  زا  دراد  هـچرھ  نیـسح  ماـما  دراد ، نینموـملاریما  زا  دراد  هـچرھ  نیـسح 

. میرمشب گرزب  نم  رظنهب  دیاب  یلیخ  ار  اھنیا  ینعی  دنیوگیم ؛ دیایب  ناشنھد 

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

، تسا هدش  رادهشیر  تسا ، هدرک  ادیپ  جاور  هناتخبـشوخ  ام  یهعماج  نیب  رد  تسا -  یگرزب  راختفا  هک  ربمغیپ -  نادناخ  یرگـشیاتس  یحادـم و  یهویـش  یحادـم  تنس 

قوذ و زا  هدافتـسا  اب  روشک  رـساترس  رد  زورما  رفن -  نارازھ  یدایز -  دارفا  تسا . هدش  زاب  نادیم ، نیا  تسا ؛ هدـش  هدرتسگ  هرفـس ، نیا  زورما  دوب ؛ دودـحم  اما  دوب ، اھلبق 

اب دیناوتن  امـش  یتقو  تیلوئـسم ؛ کی  اب  تسا  هارمھ  یتصرف  رھ  تصرف . کی  دوشیم  نیا  بخ ، دنتیلاعف ؛ لوغـشم  هصرع  نیا  رد  ینایب ، یاھهویـش  ماسقا  عاونا و  رنھ و 

تیلوئـسم بطاـخت ، ناوت  یهزوح  یهزادـنا  هب  یـصخش و  دـح  زا  رتارف  اـعبط  دـینک ، هبطاـخم  دـیتسناوت  یتقو  تسا ؛ دـح  کـی  رد  ناتتیلوئـسم  دـینکب ، هبطاـخم  یناـسک 

اھتـصرف و نیا  یهمھ  تسا . روآتیلوئـسم  نیا  دینک ، هبطاخم  مدرم  اب  دیناوتیم  گنھآ  ادص و  رعـش و  رنھ  اب  دینزب ، فرح  مدرم  اب  دیناوتیم  هک  امـش  دـنکیم . ادـیپ  شرتسگ 

ماقم نیا  تبتر و  نیا  یهتـسیاش  هکنانچنآ  روشک  حادم  یهعماج  رگا  دینک . ادا  دیناوتب  بوخ  دیاب  ار  تیلوئـسم  نیا  دنتـسھ ؛ یتیلوئـسم  کی  یاراد  دوخ  هارمھ  تاناکما ،

. دتفایم قافتا  روشک  حطس  رد  یلوحت  دنک ، ادا  ار  دوخ  تیلوئسم  دناوتب  تسا 

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

هلباقم دوشیم  مھ  اھنآ  هباشم  یاھهار  زا  داد ، ار  اھنآ  باوج  دوشیم  مھ  تنرتنیا  هار  زا  هلب ، میراد . یدرفهبرـصحنم  تاناکما  ام  دـنکیم ، نمـشد  هک  یـشالت  نیا  لباقم  رد 

نیمھ اھنآ  زا  یکی  دـیتسھ ، امـش  نیمھ  اھنآ  زا  یکی  تسا ؛ درفهبرـصحنم  اھهلیـسو  نیا  هک  میراد  ییاھهلیـسو  ام  اما  تسا -  رتشیب  بتارمب  اھنآ  راـک  مجح  هتبلا  درک - 

هد رفن و  هس  رفن و  ود  ثحب  ینعی  نآ -  هوبنا  لکـش  رد  نیبطاخم  هب  میھافم  لاقتنا  یارب  رنھ  رازبا  زا  یهدافتـسا  ورهبور و  هرھچهبهرھچ و  یهبطاخم  نیا  دنحادم . یهعماج 

. دنرادن اھنآ  میراد ، ام  هک  تسا  یدرفهبرصحنم  لیاسو  زا  یکی  دننکیم -  ار  راک  نیا  روشک  حطس  رد  رفن  نارازھ  تسین ؛ حادم  رفن 

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

یگدنناوخ یحادم و  طیحم  دینک . تبقارم  ار  نیا  دـھدن ؛ خر  دورب ، نوریب  تسا  نکمم  عرـش  طباوض  دودـح  زا  هک  یراک  چـیھ  دیـشاب  بقارم  یبھذـم ، مسارم  یاھطیحم  رد 

رنھ طـیحم  هب  تسا ، هدرک  ادـیپ  جاور  تـالابمیب  دـیقیب و  ناـمدرم  نیب  رد  رنھ  یاـیند  رد  هنافـساتم  هک  ییاـھیگدولآ  میراذـگن  تسا ؛ یرھطم  کاـپ و  طـیحم  کـی  ینید ،

دیاب یطیحم  روجنیا  تفع ؛ اب ] هارمھ  ، ] رھاط بیط ، هزیکاـپ ، طـیحم  طـیحم ، دیـشاب . بقارم  ار  نیا  دـنک ؛ ذوفن  دـنک و  خوسر  یبھذـم  یاـھطیحم  رد  یبھذـم  یمالـسا و 

. مینک نایب  رعش  نابز  اب  میھاوخیم  ار  یمالسا  فراعم  اجنآ  رد  ام  هک  یطیحم  دشاب 

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

شیاھـسکع دنروآیم  یھاگ  هک   - دنکیم هاگن  ناسنا  یتقو  مرحم  یهھد  یرادازع  رد  دینک  ضرف  الثم  هک  اھیحادم  زا  یـضعب  هب  منکیم  ضارتعا  تاقوا  یھاگ  هدنب  هک  نیا 

همھ هسلج  کی  رد  الثم  دـنیبیم  ار - اھنیا  دـننام  اھـسکع و  نیا  دـنھدیم  ناشن  نم  هب  دـنروآیم  یھاگ  اما  مرادـن  هدـنب  هتبلا  هدـش ؛ دایز  لیاسو  نیا  رگید  هک  مھ  الاح  ار ؛

اھناوج ناجیھ  زا  منکیم ، ضارتعا  نم  هکنیا  تسا ؟ یرادازع  نیا  یاجک  دراد ؟ یریثاـت  هچ  نیا  دراد ؟ یاهدـیاف  هچ  نیا  بخ ، نییاـپ ؛ دـنیآیم  اوھ و  دـنرپیم  روطنیمھ  دـنراد 

نیا هک  میوگیم ]  ] باـب نیا  زا  نم  دـنک ؛ هیلخت  ار  شدوـخ  یژرنا  دـھاوخیم  شلد  اـمئاد  تسا و  یژرنا  عـبنم  ناوـج  تسا ، ناـجیھ  لـھا  ناوـج  بخ  متـسین ؛ تحاراـن  هدـنب 

، یلاع یارجا  کی  اب  دـیناوتیم  امـش  امـش ، هب  دـنداد  ار  ناشلد  دـندش و  عمج  ناوج  رازھ  جـنپ  ای  ناوج  رازھ  هد  یتعامج  کـی  رد  هکیتقو  دـنامن . نیمز  گرزب  یاـھهفیظو 

ظاحل زا  دیماان و  رکفیب ، لایخیب ، یاھمدآ  هب  دینک  لیدـبت  مھ  دـیناوتیم  راک ، لابند  دـنورب  مزج  مزع  اب  هک  یدـمآراک  یاھناسنا  هب  دـینک  لیدـبت  ار  اھنیا  زغمرپ ، هنادـنمرنھ و 

. تسا نیا  نم  فرح  دینک . باختنا  ار  لوا  قش  نآ  دینک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  امش  درک . دوشیم  مھ  ار  راک  نیا  تسدیھت ؛ یونعم 

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

شیاھـسکع دنروآیم  یھاگ  هک   - دنکیم هاگن  ناسنا  یتقو  مرحم  یهھد  یرادازع  رد  دینک  ضرف  الثم  هک  اھیحادم  زا  یـضعب  هب  منکیم  ضارتعا  تاقوا  یھاگ  هدنب  هک  نیا 

همھ هسلج  کی  رد  الثم  دـنیبیم  ار - اھنیا  دـننام  اھـسکع و  نیا  دـنھدیم  ناشن  نم  هب  دـنروآیم  یھاگ  اما  مرادـن  هدـنب  هتبلا  هدـش ؛ دایز  لیاسو  نیا  رگید  هک  مھ  الاح  ار ؛

اھناوج ناجیھ  زا  منکیم ، ضارتعا  نم  هکنیا  تسا ؟ یرادازع  نیا  یاجک  دراد ؟ یریثاـت  هچ  نیا  دراد ؟ یاهدـیاف  هچ  نیا  بخ ، نییاـپ ؛ دـنیآیم  اوھ و  دـنرپیم  روطنیمھ  دـنراد 

نیا هک  میوگیم ]  ] باـب نیا  زا  نم  دـنک ؛ هیلخت  ار  شدوـخ  یژرنا  دـھاوخیم  شلد  اـمئاد  تسا و  یژرنا  عـبنم  ناوـج  تسا ، ناـجیھ  لـھا  ناوـج  بخ  متـسین ؛ تحاراـن  هدـنب 

، یلاع یارجا  کی  اب  دـیناوتیم  امـش  امـش ، هب  دـنداد  ار  ناشلد  دـندش و  عمج  ناوج  رازھ  جـنپ  ای  ناوج  رازھ  هد  یتعامج  کـی  رد  هکیتقو  دـنامن . نیمز  گرزب  یاـھهفیظو 

ظاحل زا  دیماان و  رکفیب ، لایخیب ، یاھمدآ  هب  دینک  لیدـبت  مھ  دـیناوتیم  راک ، لابند  دـنورب  مزج  مزع  اب  هک  یدـمآراک  یاھناسنا  هب  دـینک  لیدـبت  ار  اھنیا  زغمرپ ، هنادـنمرنھ و 

. تسا نیا  نم  فرح  دینک . باختنا  ار  لوا  قش  نآ  دینک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا  امش  درک . دوشیم  مھ  ار  راک  نیا  تسدیھت ؛ یونعم 

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 

« يحادم رنھ   » 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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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 

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 

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یهفیظو دـیتسھ . یمھم  رایـسب  یهناسر  کی  امـش  تسا ، مھم  امـش  راک  متفگ ، هک  روطنامھ  منکب ، ضرع  ناحادـم  یهعماج  امـش  هب  مضیارع  رخآ  رد  اـجنیا  ـالاح  نم 

هدامآ امـش  یاھفرح  ندینـش  یارب  ییاھـشوگ  دیراد و  نتفگ  یارب  تصرف  نادـیم و  دـیھجاوم ، مدرم  یهمھ  اب  دـیوریم ، اجهمھ  تسا . ینیگنـس  یهفیظو  حادـم ، یهعماج 

[: تسا نیا   ] منکب ضرع  امش  هب  هک  ماهدرک  تشاددای  نم  اجنیا  هچنآ  دنکیم . نیگنس  ار  امش  یهفیظو  نیا  تسا ؛

...

راک هک  رنھ  زا  یهدافتسا  اب  دینک ، لقتنم  مدرم  هب  دیریگب و  قالخا  یاملع  زا  قالخا و  یاھباتک  نیب  رد  ار  یمالـسا  راتفر  یمالـسا و  قالخا  یمالـسا ؛ راتفر  قالخا و  جیورت 

، دینک جیورت  ار  ینابرھم  تبحم و  دینک ، جیورت  ار  مدرم  نیب  یردارب  دـینک ، جـیورت  ار  یمالـسا  حیحـص  راتفر  دـینک ، جـیورت  ار  قالخا  تسا - رنھ  زاوآ ، رعـش و   - تسا رنھ  امش 

یارب مھ  دراد ؛ شزرا  یلیخ  تارکذت  نیا  دینک ؛ یروآدای  ناتدوخ  نیبطاخم  هب  ار  هانگ  زا  زیھرپ  ار ، ادـخ  هب  هجوت  ار ، زامن  اب  سنا  ار ، نآرق  اب  سنا  دـینک ؛ جـیورت  ار  یلم  داحتا 

مھ نامدوخ  یارب  میاهدرک ؛ تحیـصن  مھ  ار  نامدوخ  عقاورد  ار ، یـسک  مینکیم  تحیـصن  ام  یتقو  دراد . شزرا  مھ  نامدوخ  یارب  ناتدوخ ؛ یارب  مھ  دراد ، شزرا  ناتبطاخم 

. دراد شزرا 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٧/١٢/٠٧ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

. دیھدن تسد  زا  ار  نیا  دراذگب ؛ رثا  امش  بطاخم  رد  دناوتیم  ربنم  کی  ردق  هب  امش  تیب  کی  یھاگ  امش ، یونثم  کی  دیناوخیم ، هک  یلزغ  کی  امـش ، یهدیـصق  کی  یھاگ 

یهشیدـنا اب  زاب ، رکف  اب  نشور ، دـید  اب  ار  بـالقنا  فادـھا  دـشاب . ینیـسح  یمطاـف و  اھامـش ، زورما  جـیار  ریبعت  هب  یمالـسا و  ینآرق و  یاوتحم  نومـضم و  اـب  دـیاب  رعش 

یمالـسا و تکرح  رد  هکلب  ناریا  تلم  میظع  تکرح  رد  نیا  دـینک ؛ اقلا  هسلج  رد  یرنھ  یاھهویـش  اب  شوخ ، نحل  اب  شوخ ، یادـص  اب  ار  نآ  دـیناجنگب و  رعـش  رد  قیمع ،

. تشاد دھاوخ  یقیمع  رایسب  ریثات  یمالسا  تما 

، دـیراد رنھ  امـش  تسا . ملظ  نیا  تسا ، هانگ  نیا  تسین ؛ ییازفاتفرعم  تھج  رد  نومـضم  هن  رعـش و  هن  رنھ ، بحاص  حادـم  یهسلج  رد  هک  مونـشیم  تاقوا  یھاگ  نم 

، دھدب تسد  هک  یخیرات »  » رمع تاظحل  زا  یاهظحل  رھ  رد  یتعاس ، رھ  رد  تصرف  نیا  دوبن ؛ هشیمھ  تصرف  نیا  دیراد ؛ تصرف  یمالسا  یهعماج  رد  زورما  دیراد ، ییاناوت 

، دوب هتشذگ  رد  هچنآ  رب  یهوالع  زورما  دوب ؛ ینارنخس  اب  دوب ، ربنم  اب  دوب ، باتک  اب  طقف  زور  کی  مینک ؛ جیورت  ار  مالـسا  میناوتیم  ام  زورما  دورب . تسد  زا  دیابن  تسا ، منتغم 

؛ تسا دایز  هدـع  هللادـمحب  زورما  میتشادـن ؛ تیبلھا  تمدـخ  رد  بوخ  یهدنیارـس  همھ  نیا  بوخ ، یهدـنناوخ  همھ  نیا  توغاـط - نارود  ناـمز   - قباـس تسا . یحادـم  اـب 

. دیھدب شیازفا  زورهبزور  ار  تیفیک  نیا  بوخ ؛ رایسب  مھ  تیفیک  بوخ ، رایسب  تیمک ،

مالسلامھیلع  / ١٣٩٧/١٢/٠٧ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یبیع تسھ ، یرنھ  تیلاعف  تسھ ، ییامنرنھ  تسھ ، لیخت  تسھ ، رعـش  اجنیا  تسا ؛ توافتم  ینارنخـس  ربنم و  یگدـنیوگ و  نابز  اب  ییارـسهحیدم  یحادـم و  نابز 

؛ دنک ادـیپ  یلجت  بوخ ، ملیف  کی  رد  بوخ ، باتک  کی  رد  بوخ ، ینارنخـس  کی  رد  ات  میراد  راظتنا  ام  هک  دـشاب  ییاوتحم  تھج و  نامھ  دـیاب  اوتحم  تھج و  اما  درادـن ، مھ 

نامھ مھ  زورما  دناهتـشاد ؛ ییارآفص  ادخ  نید  شیادـیپ  زاغآ  زا  ادـخ  نید  تقیقح و  نانمـشد  دـناهدماین ؛ دوجو  هب  هزات  مالـسا  نانمـشد  دـشاب . تھج  نیمھ  دـیاب  تھج 

تسھ ییارآفص 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

تیلوئسم هب  رگا  تسا ؛ یمھم  تیلوئسم  تیلوئسم ، نیا  هک  منکب  ضرع  دینکیم  ینیرفآشقن  دیاهداد و  لیکشت  ار  یحادم  یهعماج  هک  زیزع  ناردارب  امـش  هب  ار  نیا  نم 

لمع رگا  مینک ؛ لمع  دیاب  ار  هفیظو  نآ  دش ، ام  هجوتم  یاهفیظو  کی  یتقو  ینعی  لاعتم ؛ یادـخ  شیپ  میلوئـسم  مینکن ، لمع  دـش ، ضرع  هک  یلکـش  نیمھ  هب  تیادـھ 

مھ یقطنمیب  راـک  اـم  رظن  زا  درک ؛ رھق  شدوخ  موق  زا  هک ] تسا   ] یھلا راوگرزب  ربمغیپ  سنوی ، ترـضح  نآرق  رد  هنومن  کـی  دـینیبب  دـیآیم . مشخ  هب  لاـعتم  یادـخ  مینکن 

رد اما  دـمآ ، نوریب  اھنآ ] نایم  زا   ] درک و رھق  دـنک ؟ راـک  هچ  مدآ  نیا  رگید  دـندوب ؛ هدرک  یراـشفاپ  تلالـض  رفک و  یور  اـھنیا  تیادـھ و  هب  ار  اـھنیا  دوب  هدرک  توعد  اـھلاس  درکن ،

(١ (؛ تنا ـالا  هٰلا  ـال  نا  تٰملظلا  یف  ٰیداـنف  تفرگ ؛ میھاوخن  تخـس  وا  رب  اـم  درک  لاـیخ  هیلع ؛ ردـقن  نل  نا  نظف  ابـضاغم  بھذ  ذا  نوـنلا  اذو  درکیم ؛ رھق  دـیابن  یھلا  قـطنم 

دوب انب  اجنآ  تمایق  اـت  ( ٢ (؛ نوثعبی موی  ٰیلا  هنطب ! یف  ثبلل  درکیمن ، ار  لـسوت  نیا  تفگیمن ، ار  رکذ  نیا  هچناـنچ  رگا  هک  درک  بـیجع  یهثداـح  نآ  راـچد  ار  وا  لاـعتم  یادـخ 

« يحادم رنھ   » 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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ردـقن نل  نا  نظف  دـنکیم ؛ دروخرب  ام  اب  لاعتم  یادـخ  میدرکن ، لمع  میتشاد و  یتیلوئـسم  رگا  تسا . نارگید  زا  رتنیگنـس  شتازاجم  تسا  ربمغیپ  نوچ  وا  دـینیبب ! دـنامب ؛

تفرعم هچ  رھ  دیظعاو ، رگا  دیاهدنیوگ ، رگا  دیحادم ، رگا  دیرعاش ، رگا  دریگیم . تخـس  دنوادخ  میریگیم ؛ تخـس  هن ، تفرگ ؛ میھاوخن  تخـس  وا  رب  ام  هک  دـنکیم  لایخ  ، هیلع

دای هب  دیاب  هشیمھ  ار  نیا  تسا ؛ رتالاب  رتشیب و  امش  زا  عقوت  قح ، رـضحم  رد  یھلا و  لدع  هاگراب  رد  تسا ، رتالاب  امـش  یونعم  یهبتر  هچ  رھ  تسا ، رتشیب  رتالاب و  امش 

. میھاوخب کمک  دیاب  مھ  ادخ  زا  میشاب ؛ هتشاد 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یبلق و یـساسا و  یاھازع  یونعم و  یاھیداش  تقیقح  رد  امـش  هعماـج ؛ یازع  یداـش و  تیریدـم  زا  تسا  تراـبع  نآ  دراد و  هدـھع  رب  یگرزب  راـک  کـی  حادـم  یهعماـج 

ار الخ  نیا  دنرادن ، ار  اھیداش  نیا  ار ، اھهیرگ  نیا  دنرادن ، ار  سلاجم  نیا  دنرادن ، ار  تیعضو  نیا  هک  یعماوج  نآ  دینکیم . تیادھ  دیھدیم ، تھج  دینکیم ، تیریدم  ار  قیمع 

زورید زورما و  هب  طوبرم  مھ  راک  نیا  تنـس  تسا . امـش  راک  نیا  دوشیمن ؛ دـننک و  رپ  دـننک ، تسرد  ار  الخ  نیا  دـنھاوخیم  یروج  کی  مراد  عـالطا  هدـنب  دـننکیم و  ساـسحا 

ناشرعـش یاـپ  دـننکیم ، صیرحت  دـننکیم ، قـیوشت  روـج  نیا  ار  ناراوـگرزب  نیا  لاـثما  اـی  ار  لـبعد  دـینیبیم  امـش  هکنیا  تـسا . مالـسلا ) مـھیلع   ) هـمئا ناـمز  زا  تـسین ؛

. دینکیم دیراد  امش  زورما  هک  تسا  یراک  نیمھ  نیا  راک ، نیا  یهمادا  هب  دننکیم  راداو  ار  اھنآ  دننیشنیم ،

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

دیاب دیزاسگنھرف ، امـش  هک  دشاب  ناتنھذ  رد  فیرـش و  رظن  رد  هشیمھ  نیا  هک  دنتـسھ - راک  لوغـشم  طارـص  نیا  رد  ینارھاوخ  رگا  و   - حادم زیزع  ناردارب  هب  منکیم  دیکات 

نیرتگرزب راک ، نیا  دـنامب ؛ رادـیاپ  دوشب و  سکعنم  مدرم  لد  رد  مدرم ، نھذ  رد  حـضاو  تروص  هب  مزال  راک  کی  تسرد ، رکف  کی  هک  دـینکب  یراـک  دـیاب  دـینکب . یزاـسگنھرف 

. درک دھاوخ  کمک  ار  امش  لاعتم  یادخ  هللااشنا  تسا و  هقدص  نیرتگرزب  تسا ، تدابع 

ناحادم  / ١٣٩٩/١١/١۵ اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

اب اما  دنراد  نآ  دننام  تاسلج  ترـسنک و  یبرغریغ ، یبرغ و  یاھروشک  رد  هتبلا  میرادن . نیا  هیبش  اج  چـیھ  ام  هک  تسا  درفهبرـصحنم  هژیو و  یرنھ  یهدـیدپ  کی  یحادـم 

؛ تسا ام  روشک  رد  مھ  شاهنومن  نیرتشیب  نیرتھب و  هناتخبـشوخ  تسا ؛ هداعلاقوف  زیچ  کی  یحادم ، ندرک  هرادا  تئیھ ، ندرک  هرادا  دراد . قرف  نامـسآ  ات  نیمز  یحادـم 

جاور نیا  یاهناسر ، ذوفن  نیا  تیعماج ، نیا  تسا . ام  روشک  رد  نآ  یلاـع  یهنومن  هناتخبـشوخ  نکل  دراد  دوجو  اـجنیا  زا  رتمک  یکدـنا  مھ  رگید  یاـھاج  زا  یـضعب  رد  هتبلا 

. درادن دوجو  لکش  نیا  هب  رگید  یاج  چیھ  رد  دراد ، هژیو  رنھ  نیا  هک  یمدرم  یعامتجا و 

اھهقیلـس و اـب  عمتـسم  ناـج  قاـمعا  هب  ار  نخـس  ندرک ، هرادا  ار  هسلج  هسلج و  تیریدـم  رنھ  یزادرپهـمغن ، رنھ  رعـش ، رنھ  رنھ : دـنچ  زا  تـسا  یبـیکرت  یحادـم  ـالوا 

زا تسا  یبـیکرت  تسا ؛ ییاوـتحم  یهبنج  رگید ، یهبنج  تسا . یحادـم  یرنھ  یهبنج  هـک  تـسا  راـک  زا  شخب  کـی  نـیا  شوـخ ؛ یادـص  ندـناسر ، یـصخش  یاـھراکتبا 

دروم دـنچ  نیمھ  رد  دـیدرک  هظحالم  امـش  نابطاخم . زاین  اب  ییانـشآ  یعاـمتجا و  یاـھیھاگآ  یخیراـت ، تاـعالطا  یفراـعم ، تاـعالطا  تاـساسحا ، هفطاـع و  هشیدـنا ،

لثم حادم  یارب  یمالسا ، ینید و  میھافم  اب  یهتخیمآ  روشک ، لئاسم  هب  هاگن  ناھج ، لئاسم  هب  هاگن  دوب ، یبوخ  رایسب  یاھیحادم  هناتخبـشوخ  هک  زورما  یهتـسجرب 

. دھدیم ناشن  مھ  هنیمز  نیا  رد  ار  راک  نیا  یگتسجرب  نیا ، هک  تسا  رایتخا  رد  ناسآ و  نانچ  نآ  ناور ، بآ 

...

یدـج ار  مالـسا  یگنھرف  یرکف و  ینابم  ندرتسگ  یهفیظو  جـیورت ، یهفیظو  یزاـسگنھرف ، یهفیظو  دـیریگب ؛ یدـج  میدرک ، ضرع  هک  ار  ینیگنـس  گرزب و  یهفیظو  نیا 

یرنھ رازبا  نیمھ  اـب  ار  تریـصب  تفرعم و  دـنپ و  رکف و  هک  لوا  یهیـصوت  نیا  دـیھدب . رارق  نیا  ار  راـک  روـحم  تسا ؛ نیا  امـش  راـک  ساـسا  تـسا ؛ مـھم  رایـسب  نـیا  دـیریگب ؛

. دنزیم راک  هب  هک  دراد  ییاھتراھم  دراد و  یتاراکتبا  هرخالاب  یسک  رھ  هک  ییاھتراھم  اب  دینک ، رشتنم  هتسجرب 
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هک تسا  نیا  رگید  یاھرنھ  زا  یلیخ  امـش و  رنھ  قرف  دـقن . تروص  هب  بطاـخم  اـب  یهبطاـخم  زا  یهدافتـسا  رنھ و  زا  یهدافتـسا  ینعی ] مھ  تیئیھ  رد   ] کرحت ییاـیوپ و 

طابترا رگیدـمھ  اب  مئاد  تروص  هب  لباقتم ، ینعی  دـنکیم ؛ لقتنم  امـش  هب  ار  شتاساسحا  وا  دـینزیم ، فرح  وا  اب  امـش  دـیوشیم ؛ هجاوم  دـقن  تروص  هب  ناتبطاخم  اب  اـمش 

نیا قوذ ، لھا  ناردارب  زا  یکی  لوق  هب  دـتفایم . هار  هک  ییاھهتـسد  نیا  اب  تسا  رازاب  هچوک و  نابایخ و  رد  ندرک  تکرح  رگید  ییایوپ  کی  تسا . تئیھ  ییایوپ  نیا ، دـیراد ؛

. ادخ هار  رد  تکرح  داھج ، یارب  تکرح  دنکیم ؛ تکرح  دراد  هک  البرک  هب  هکم  زا  تسا  نیسح  ماما  تکرح  دامن  عقاو  رد  ینیسح ، یاھهتسد  تکرح 
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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 ؛

، تسا گنھآ  تسا ، ادص  ام  یاھیحادم  رد  ییامنرنھ  نیا  دراد . ییامنرنھ  رنھ و  هب  جایتحا  اھلد - هب  نداد  افـص  نداد و  الج  خـیرات و  قمع  هب  ندرب   - مھم تکرح  نیا  بخ 

هتـشاد نحل - دوشیم  یبرع  هب  هک   - گنھآ یگدـنناوخ و  یتسیاـب  مھ  دـشاب ، توص  لـھا  دـیاب  مھ  ینعی  دراد ؛ مزـال  اـمتح  ار  زیچ  هس  نیا  تسا ؛ یگدـنناوخ  یهسدـنھ 

راک هچ  هک  دینک  صخشم  ناتدوخ  نھذ  رد  لوا  زا  هک  تسا  مھم  دنرادن ؛ اھیـضعب  دنراد ، اھیـضعب  ار  یگدنناوخ  یهسدنھ  نیا  هتبلا  هک  یگدنناوخ  یهسدنھ  مھ  دشاب ،

رب دیابن  اھتروص  نیا  تسا ؛ تروص  ندناوخ ، نیا  بوخ  یسدنھم  بوخ ، گنھآ  بوخ ، یادص  ینعی  دھدیم ؛ لیکشت  اھنیا  ار  یحادم  تروص  هسلج . نیا  اب  دینکب  دیھاوخیم 

« يحادم رنھ   » 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 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44919
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44919
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47254
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49448
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49448
http://farsi.khamenei.ir


هک یزیچ  نآ  تبحم ، نآ  تیادـھ ، نآ  دوشب ! مگ  اوتحم  هک  دوشب  مادـقا  یروج  دوشب ، تکرح  یروج  اداـبن  اوـتحم ؛ یارب  تسا  هلیـسو  همھ  اـھتروص  نیا  دـنک . هبلغ  اوـتحم 

. یحادم دروم  رد  هتکن  کی  مھ  نیا  دوشب . مگ  دوشب و  فیعضت  یتسیابن  تئیھ ، نوناک  زا  تئیھ و  نورد  زا  دھدیم  تھج  عقاو  رد  ار  هعماج  تکرح 

، تسا بوخ  یروآون  یحادـم  راک  رد  دـننکیم . مھ  یروآون  اھناوج  دـینیبیم  تسا ؛ مزال  یروآون  راکتبا و  رگید  یاھراک  یهمھ  لثم  مھ  یحادـم  رد  هکنیا ]  ] رگید یهتکن  کـی 

امـش یروآون  نیا  دوشن . ضوع  تیوھ  نیا  تسا ؛ یـصاخ  تیوھ  کـی  یحادـم  دوشن . یھتنم  ینکـشراجنھ  هب  یروآون  نیا  هک  دـینکب  هجوـت  اـھتنم  درادـن ، یداریا  یروآوـن 

تامولعم هک  یرادـقم  نآ  الاح  دوشیم . هدـید  یروج  نیا  یھاگ  تسین ؛ یحادـم  هک  ییاـھزیچ  کـی  تمـس  هب  دـنازغلب  ار  امـش  یهماـنرب  یارجا  امـش و  تکرح  یتسیاـبن 

نیا دینک  هجوت  دـیاب  دـشاب ؛ هدرک  ظفح  ار  یحادـم  تیوھ  هک  تسین  نانچ  نآ  راکتبا ، نامھ  تروص و  هک  تسھ  رانکهشوگ  یھاگ  یدراوم  کی  دـنکیم ، اضتقا  هدـنب  دودـحم 

. تسین پاپ  یقیسوم  یحادم  دوشب ؛ ظفح  تیوھ 

شوخ یهنتف ٨٨  رد  دیدیـشخرد ، شوخ  مرح  زا  عافد  رد  دیدیـشخرد ، شوخ  سدـقم  عافد  رد  دندیـشخرد ؛ شوخ  مھم  یایاضق  رد  ناحادـم  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن  کی 

یرورپدیھـش تاسلج ، نیا  دندرک  یرورپدھاجم  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  اعقاو  اھنیا و  یهمھ  رد  دنداد  یبوخ  ناحتما  اھحادم  روط ؛ نیمھ  نوگانوگ  یایاضق  رد  دیدیـشخرد ،

یاسر یادص  نانمشد ، نیب  یمالسا و  یروھمج  نیب  دراد  دوجو  هک  یاهناسر  یگنھرف و  رازراک  راکیپ و  نیا  رد  نمـشد ، ام و  نایم  یاهناسر  گنج  رد  تاسلج . نیا  دندرک 

 - تسا نیا  مضرع  نم  تسا . یروج  نیا  بالقنا  رد  ام  ناحادـم  یهلاسدـنچولھچ  یهتـشذگ  نیا  دـھدب ؛ ماجنا  تسناوت  ار  یگرزب  یاھراک  دوب ؛ زاسراک  یبـالقنا  ناحادـم 

نمـشد عیـسو  یهھبج  اب  ام  مھ  زورما  دیداد ، هتـشذگ  رد  یبوخ  یلیخ  یاھناحتما  امـش  دیراذگن . دوشب ؛ شوماخ  اسر  یادص  نیا  دـیراذگن  هک  تسا - نیا  مراھچ  یهتکن 

. دنک راک  دیاب  مھ  زورما  درک ، راک  یلیخ  امش  یاسر  یادص  زور  نآ  میتسھ ؛ هجاوم 

نیا هب  اـھناوج  بذـج  اـعقاو  ینعی  تسا ؛ یبوـخ  رکف  دـننک ؛ بذـج  تئیھ  یهسلج  نیا  هب  ار  ناـناوج  هک  دـھاوخیم  ناـشلد  اـم  زیزع  ناحادـم  هک  تسا  نـیا  یدـعب  یهـتکن 

ناحادم تاسلج  فادھا  زا  یکی  نیاربانب  دشاب . شخبیلاعت  اھیضعب  یارب  دناوتیم  دھدب ؛ تاجن  ار  اھنآ  دشاب و  شخبتاجن  ناناوج  زا  یضعب  یارب  الـصا  دناوتیم  تاسلج 

؛ دشابن یتمیق  رھ  هب  اھناوج  بذج  دیشاب  بظاوم  هک  منکب  ضرع  مھاوخیم  ار  نیا  نم  اھتنم  تسا ، یبوخ  راک  رایـسب  نیا  تسا ؛ ناناوج  بذج  ام ، ناحادم  نھذ  رد  ام و 

بجاو تسا ، مزال  بذج  میربب . راک  هب  تبیصم  رعـش  ای  حدم  رعـش  رد  دینک  ضرف  الثم  ار  بسانمان  گنھآ  نالف  ام  دیایب ، شـشوخ  ناوج  نیا  هکنیا  یارب  هک  دشابن  روج  نیا 

یحادم تیوھ  تقیقح و  نآ  یحادم و  بیکرت  دنک ، بذج  ار  اھناوج  دھاوخیم  ناسنا  هکنیا  تبسانم  هب  هک  دیشاب  بقارم  حیحـص . راتخاس  ظفح  اب  اما  تسا ، دیفم  تسا ،

. دورن نیب  زا 

. دـینک حرطم  ار  دنتـسم  نقتم و  بلاـطم  دوـشیم ، ناـیب  هک  یبلاـطم  رد  مھ  ییوگهحیدـم ، رد  مھ  یناوـخهضور ، رد  مھ  تسا . نقتم  یاـھفرح  یهلئـسم  مھ  رخآ  یهتکن 

ار هتـسجرب  رعـش  یاھناوید  دـنناوخیم ، باتک  دـننکیم ، هعلاطم  دـننکیم ؛ ار  راک  نیا  ام  زیزع  ناحادـم  زا  یرایـسب  منادـیم  هتبلا  هک  دـیناوخب  باتک  دـینک ، راـک  دـینک ، هعلاـطم 

، دوشب یمومع  تلاح ، نیا  هک  دیـشاب  بظاوم  دنکیم . شوارت  ناشتاسلج  رد  اھنآ  زا  بخ  دوریم و  الاب  ناشینید  تفرعم  مھ  دـنوشیم ، طلـسم  تایبدا  هب  مھ  دـنناوخیم ؛

ریز ار  عیشت  لصا  دریگیم ، رارق  نمشد  زیواتسد  طلغ ، اسران و  نایب  کی  تسـس ، فرح  کی  هک  دوشیم  تاقوا  یھاگ  تسا . کانرطخ  تسـس ، فرح  نوچ  دوشب ؛ ریگهمھ 

دوشب بجوم  هک  مییوگیم  یزیچ  کی  هک  تسھ  تقو  کی  اما ] ، ] درادن یتیمھا  بخ  دـننکیم ؛ هلمح  ام  هب  مینزیم ، یطلغ  فرح  کی  ام  هک  تسھ  تقو  کی  دـنربیم . لاوس 

، مکحم فرح  نیاربانب  دینک . تبقارم  یلیخ  تسین . زیاج  رگید  نیا  ام ؛ گرزب  یاملع  هب  ای  دننک  هلمح  ام  یمالسا  فراعم  هب  دننک ، هلمح  عیـشت  هب  دننک ، هلمح  مالـسا  هب 

. دریگب رارق  ام  زیزع  ناحادم  یراک  یهمانرب  رد  دیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  وزج  نقتم  دنتسم و 
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، دندناوخیم رعش  دنتفگیم ، رعش  اما  هن ،] ای   ] دندناوخیم گنھآ  اب  الثم  یریمح  دیس  لبعد و  تیمک و  هک  تسین  مولعم  هلب ، تسا . هعیـش  ثاریم  تسا ، ام  ثاریم  یحادم 

، رنھ تسا ؛ ییابیز  ینعی  تسا » رنھ  . » تسا یبیکرت  رنھ  کی  زورما ، یحادم ، بکرم . رنھ  کی  هب  دیاهدرک  لیدبت  ار  نیا  دیاهدمآ  امش  دندرکیم . رشتنم  ار  تیبلھا  فراعم 

رعـش دعب ، لوا . نیا  شوخ ؛ یادص  یحادم . دوشیم  اھنیا  عومجم  هک  دـیاهدرک  عمج  مھ  اب  ار  رنھ  دـنچ  امـش  تسا . یزاسابیز  مھ  تسا ، ییابیز  مھ  رگید ؛ تسا  ییابیز 

، دـعب منکیم . ضرع  ار  اھنآ  زا  یـضعب  هک  دراد  یدودـح  یطیارـش ، یتایـصوصخ ، کـی  اـھنیا  زا  مادـک  رھ  هتبلا  هس . نیا  بوخ ؛ گـنھآ  دـعب ، ود . نیا  یرعـش ؛ ظاـحل  زا  بوخ ،

یاوتحم اما  دـشاب ، بوخ  یلیخ  یرعـش  کی  تسا  نکمم  تسا . رگید  یهلئـسم  کی  بوخ  یاوتحم  تسا ، هلئـسم  کی  بوخ  رعـش  نوچ  بوخ ؛ یاوتحم  بوخ ، نومـضم 

رعش هک  میراد  اھرعش  روجنیا  زا  نامبوخ  رایسب  یاھرعـش  رد  ام  دشاب . لاکـشا  اوتحم  رد  ینعی  دشاب ؛ هتـشادن  یتسرد  یاوتحم  ای  دشاب  هتـشادن  یاهتـسجرب  نانچنآ 

. تسین لاکشایب  اوتحم  اما  تسا ، بوخ 

...

هدـناوخ هک  یرعـش  یحادـم و  عون  ظاـحل  زا  لـبق ، یاـھلاس  هب  تبـسن  منکیم ، هاـگن  نم  هک  زورما  دوـشیم ؛ لیکـشت  هسلج  نیا  هک  تسا  لاـس  لـھچ  نـالا  مرظن  هب  هتبلا 

رنھ کـی  دـش  نیا  بخ  دـینک . هجوت  دـیاب  اـھنیا  هب  هک  منکب  ضرع  مھاوخیم  اـما  تسین ، یکـش  نیا  رد  تسا ؛ رتـھب  رتهتفرـشیپ و  یلیخ  دریگیم  ماـجنا  هک  یراـک  دوشیم ،

هیداجـس و یهفیحـص  هغالبلاجـھن ، نآرق ، ینعی  اـم  ینید  نوتم  میراد ؛ ناـمینید  نوـتم  زا  اـم  ار  نیا  تسا . ییاـبیز  هک  مھ  رنھ  تسا ، بکرم  رنھ  کـی  امـش  راـک  بکرم ؛

ظاحل زا  تسا ، یروجنیا  نآرق  قینا ؛ هرھاظ  تسا . روآتفگـش  یابیز  یانعم  هب  تسین ، ابیز  یاـنعم  هب  قینا » « ؛» قینا هرھاـظ   » دومرف نآرق  یهراـبرد  اـھاعد . زا  یرایـسب 

نآرق لوزن  نامز  رد  اھنیا  تسا ؛ نیمرـضخم  یلھاج و  یهرود  لاـم  برع  رعـش  نیرتحیـصف  نیرتاـبیز و  نیرتنیریـش ، برع ، راعـشا  نیرتھب  اـبیرقت  درادـن . ریظن  رنھ  ییاـبیز و 

شاهیآ کی  هلثم ؛» نم  هروسب  اوتاف   » هتفگ راب  دنچ  نآرق  مییوگب . ار  نیا  لثم  میناوتیم  مھ  ام  دنیوگب  ای  دنریگب  داریا  هرذ  کی  دنتـسناوتن  مادک  چیھ  اما ] ، ] دندوب هدنز  دندوب ،

ماما یهفرع  زور  یاعد  یلامث ، یهزمحوبا  یاعد  روطنیمھ ؛ هیداجـس  یهفیحـص  تسا ؛ ییاـبیز  ماکحتـسا و  تماـخف و  تیاـھن  رد  هغالبلاجـھن  دـنروایب . دنتـسناوتن  مھ  ار 

طقف دـشاب ؛ ابیز  شیاھـشخب  یهمھ  هک  تسا  نیا  هب  رنھ  نیا  ندوب  عماج  تسا . رنھ  نآ  یهلابند  امـش  رنھ  نیا  تسا ؛ ییاـبیز  تیاـھن  رد  نوگاـنوگ ، یاـھاعد  نیـسح و 

زا اـم  ـالاح  تسا . اوتحم  زا  رپ  قیمع و  نآرق  نطاـب  قیمع ؛» هنطاـب  قینا و  هرھاـظ   » دومرف هک  ناـنچمھ  دـشاب ، اـبیز  یتسیاـب  مھ  اوتحم  تسین ، یفاـک  یرھاـظ  ییاـبیز 

ابیز و رھاظ ، ینعی  تسا ؛ راک  یهویـش  نیا  هن ، میناوتیم ؛ مھ  اـم  مییوگب  دـینک  ضرف  ـالثم  میھدـب ، ناـمدوخ  هب  یتئرج  نینچ  کـی  هک  میرادـن  عقوت  اھامـش ، زا  ناـمدوخ ،

. مکحم اوتحمرپ و  نطاب ،

مالسلامھیلع  / ١۴٠١/١٠/٢٢ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

هیداجـس و یهفیحـص  هغالبلاجـھن ، نآرق ، ینعی  ام  ینید  نوتم  میراد ؛ نامینید  نوتم  زا  ام  ار  نیا  تسا . ییاـبیز  هک  مھ  رنھ  تسا ، بکرم  رنھ  کـی  ناحادـم ] ] امـش راـک 

، نیرتنیریـش برع ، راعـشا  نیرتھب  ابیرقت  تسا ... روآتفگـش  یابیز  یانعم  هب  تسین ، اـبیز  یاـنعم  هب  قینا » « ؛» قینا هرھاـظ   » دومرف نآرق  یهراـبرد  اـھاعد . زا  یرایـسب 

ای دنریگب  داریا  هرذ  کی  دنتـسناوتن  مادک  چیھ  اما ] ، ] دندوب هدـنز  دـندوب ، نآرق  لوزن  نامز  رد  اھنیا  تسا ؛ نیمرـضخم  یلھاج و  یهرود  لام  برع  رعـش  نیرتحیـصف  نیرتابیز و 

تماـخف و تیاـھن  رد  هغالبلاجـھن  دـنروایب . دنتـسناوتن  مھ  ار  شاهیآ  کـی  ( ١ (؛» هلثم نم  هروـسب  اوتاـف   » هتفگ راـب  دـنچ  نآرق  مییوـگب . ار  نیا  لـثم  میناوـتیم  مھ  اـم  دـنیوگب 

رنھ نیا  تسا ؛ ییابیز  تیاھن  رد  نوگانوگ ، یاھاعد  نیسح و  ماما  یهفرع  زور  یاعد  یلامث ، یهزمحوبا  یاعد  روطنیمھ ؛ هیداجس  یهفیحص  تسا ؛ ییابیز  ماکحتـسا و 

، دـشاب ابیز  یتسیاب  مھ  اوتحم  تسین ، یفاک  یرھاظ  ییابیز  طقف  دـشاب ؛ اـبیز  شیاھـشخب  یهمھ  هک  تسا  نیا  هب  رنھ  نیا  ندوب  عماـج  تسا . رنھ  نآ  یهلاـبند  اـمش 

یتئرج نینچ  کی  هک  میرادن  عقوت  ناحادم ،] ] اھامـش زا  نامدوخ ، زا  ام  الاح  تسا . اوتحم  زا  رپ  قیمع و  نآرق  نطاب  ( ٢ (؛» قیمع هنطاب  قینا و  هرھاظ   » دومرف هک  ناـنچمھ 

. مکحم اوتحمرپ و  نطاب ، ابیز و  رھاظ ، ینعی  تسا ؛ راک  یهویش  نیا  هن ، میناوتیم ؛ مھ  ام  مییوگب  دینک  ضرف  الثم  میھدب ، نامدوخ  هب 

« يحادم رنھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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