
www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


www.noorfatemah.org



www.noorfatemah.org



رون ياه  هولج 
: هدنسیون

نایمشاه دمحا  دیس 

: یپاچ رشان 

نایمشاه دمحا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

رون ياه  13هولج 

باتک 13تاصخشم 

13همدقم

دیاقع 13لوصا 

14زامن

14رکذ

14اعد

يدیحوت 15تخانش 

یگدنز 15گرم و 

میقتسم 16طارص 

دیحوت رد  16ربص 

16هبعک

قح 17جارعم 

رون زا  يا  17هلاه 

17ههبج

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  17رما 

18هبوت

18جح

مُخ 19ریدغ 

هیقف 19تیالو 

دیحوت يالبرک  رد  مالسلا  هیلع  19نیسح 

 . دیشخب انعم  لامک ،  هب  یتیاهن  رد  ار  20دیحوت 

زا 96تسرهف هحفص 5 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ يارب  20مایق 

یلاعت دنوادخ  يوسب  تیاده  صیخشت و  رون  21تمکح ، 

یتسرپاتکی اب  هطبار  رد  21دویق : 

تداهش زوف  زا  22ساپس 

22دیهش

22بیغ

23یحو

23رکش

تایح 23هناسفا 

رمع ياه  24نومزآ 

ربکا 24داهج 

25ندینش

25هاگن

26نابز

26لد

27تهافس

27ماقَم

28جاودزا

(1  ) 28جاودزا

(2  ) 28جاودزا

29گنج

یبیغ ياهکمک  رد  29تّینیع 

30بدا

30باجح

زا 96تسرهف هحفص 6 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


31غیلبت

31ملظ

32باتک

ربخ شوخ  32ِناموش 

33دایرف

33تورث

اه یمرش  یب  34ایح و 

شتسرپ ات  34شسرپ 

تباتک 35داوس و 

35راک

36فاکتعا

هعمج زامن  رد  36هعمج ، 

37ءاضق

ردق اضق و  رد  37رَدَق 

38تشونرس

 ( تمایق  ) 39ادرف

اه 39شناد 

40رون

بش 40زامن 

41تلفغ

41تّیناحور

دود 42ِدادیب 

42ریدخت

عیاجف همه  نیا  هشیر و  43هس 

زا 96تسرهف هحفص 7 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


43هلصاف

44يزوریپ

يونعم 44رماوا 

ههبج ناگدولآ  45رابغ 

ةّرِهَفْکُم 45ٌهوُجُو 

تدابع 46يابفلا 

46هزور

ینهذ 46الخ 

اه 47ناسنا 

48حلص

48هنتف

 ! 48ایادخ

49دهع

یگدنز 50ِباوخ 

هیلا 50نیبینم 

50تاکرب

51هظعوم

52دیحوت

52هسوسو

52یلاعت

53یئابیز

یگدنز 53راگنز 

يدادماب 54هماگنه 

54زاغآرس

زا 96تسرهف هحفص 8 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


55تمحر

55رقف

55رورغ

56کشا

56ارچ

57قالخا

57تب

58يوَه

امیس 58هنتف 

58جیسب

59هقرفت

59سمخ

60لسوت

60ناقرف

61ناتساد

61تّین

62دهُز

لاجرلا 62هابَشا 

میحرلا نمحرلا  هّللا  63مسب 

64هَکُلْهَت

هّللا َءا  65ْنِإ ش 

65هملک

66ماعط

66ناطیش

زا 96تسرهف هحفص 9 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یشومارف 67دوخ 

67هزجعم

68ترجه

تسکش ياه  69هطقن 

یباجح 69دب 

70قفانم

روبق 70لها 

71تاولص

71رارف

( دیآ یمن  تراک  هب  هک  هچنآ   ) کینْعَی 72ام ال 

ههبج 72هوُکُش 

72تیریدم

دش هتفکش  هنوگ  نیا  73ینیمخ ، 

74رارمتسا

اهیلع هّللا  مالس  ءارهزلا  74ۀمطاف 

طباور 75طباوض و 

قالما 75َۀیشخ 

76هراختسا

76قافنا

77یقیسوم

77ءاهب

78هفشاکم

جیسب 78زامن و 

رمع 79رذگ 

زا 96تسرهف هحفص 10 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


79غورد

هبّیط 80تایح 

80شزرو

81نآرق

81راضتحا

فراع 82نافرع و 

82مالس

82ءایر

یقش 83دیعس و 

يدمآ شوخ  ناتسبد  سرد و  ام ز  83داتسا 

84هاگهانپ

84هفیلخ

85منهج

ناکم 85نامز و 

86جاردتسا

86ههبش

87يدازآ

میرک نآرق  87همجرت 

87تیرثکا

ملاظم 88ّدر 

88تروشم

محر 89هلص 

یمالسا 90باجح 

اهتشون 91یپ 

زا 96تسرهف هحفص 11 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  94هرابرد 

زا 96تسرهف هحفص 12 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رون ياه  هولج 

باتک تاصخشم 

دمحا مق  رـشن :  تاصخـشم  نایمـشاه  دـمحا  دیـس  رون / ياـههولج  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   1307 دمحا - ، دیـس  نایمـشاه  هسانـشرس : 
 : تشاددای یلبق  یسیونتسرهف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو   2-1507-06-964 کباش :  ص 338  يرهاظ :  تاصخـشم  نایمشاه 1381 .

يدنب هدر  یمالسا  قالخا  عوضوم :  دیاقع  مالسا --  عوضوم :  هقرفتم  لئاسم  مالـسا --  عوضوم :  اپیف . تاعالطا  ساسارب  یـسیونتسرهف 
م14053-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/02 ییوید :  يدنب  هدر  BP8/ه17ج8  هرگنک : 

همدقم

یتیلوئسم یهلا  لدع  هاگشیپ  رد  ثیح  نیا  زا  هک  دوب  راودیما  دوشب  دیاش  میناسرب  همه  هب  ار  نآ  و  میسیونب ،  دیاب ،  هک  ار  هچنآ  دوشب  رگا 
نانخـس هک  بالقنا  يادـتبا  رد  فیلات :  هزیگنا  نارگید .  دوخ و  لوئـسم  اهناسنا  همه  تسا و  باسح  هب  اه  هرّذ  هک  اجنآ  میـشاب ،  هتـشادن 

هتشون تروص  هب  تاسلج  نآ  رد  هدش  هتفگ  ِنانخـس  هک  تشاداو  یتاسلج  لیکـشت  هب  ار  ام  یهن  رما و  بوجو  دوب ،  ناوارف  ْضیقن  دض و 
رد هک  یناتـسود  نادـنزرف و  يارب  یلیمحت  گنج  تاونـس  رد  نینچمه  و  دـیدرگ ،  یم  لاسرا  کیدزن  رود و  نایانـشآ  يارب  ریثکت و  زین 

نونکا دشاب .  نیدهاجملا  باب  ات  يا  هدننک  هقردب  نیتداهش و  دیحوت و  رد  يریفس  اه  هلولگ  ریفـص  رد  ات  دش ،  یم  هداتـسرف  دندوب  ههبج 
یباتک نآ  هتـشون  ره  هچ  دـیامن ،  یم  هیـصوت  نآ  هعلاـطم  رارمتـسا  رد  ار  ناـگمه  هک  تسا  هدـنکارپ  قاروا  نآ  ِيروآ  عمج  دـّلجم ،  نیا 

دنناوتب هک  اهنآ  همه  هب  و  داتـسا ،  هبلط و  هب  وجـشناد ،  زومآ و  شناد  هب  دـهد .  یم  هرهب  ار  هعماج  فلتخم  ياـه  فیط  هک  تسا  لقتـسم 
ياهبلق اهزرم و  يارو  ات  تسا  یبالقنا  کیپ  دنـشاب .  رفـسمه  ادخ  هار  رد  يرـسمه  دشخب .  یم  افـص  شمارآ و  دنیامن  رّکفت  دـنناوخب و 

بر هللادمحلاو  دیوش . ) راگتسر  ات  تسین  ییادخ  ادخ  زج  دییوگب   ) رد یناهج  یمایپ  و  رثن ،  مظن و  زا  یعّونت  رد  اه ،  یتشلپ  زا  هرـصاحم 
نایمشاه 12/2/1377 دمحا  دیس  نیملاعلا 

دیاقع لوصا 

ْنَمَف ینْصِح  ُهّللا  ِالا  َهِلا  ال   ( . )) نیکرشم زا  متسین  دیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  نآ  يوس  هب  هناتـسرپاتکی  یندروآ  يور  مدروآ  يور  )
رد ترـضح  و  تسا . )  نمیا  نم  باذـع  زا  دوش  نآ  لخاد  هک  نآ  تسا  نم  ژد  هّللا  ـالا  هلا  ـال   ) هک ( 1  (() یبا ذَع  ْنِم  َنِمَا  ینْـصِح  َلَخَد 

نآرق و همیرک  تاـیآ  هب  همئا و  ترـضح و  نآ  تماـما  هب  هراـشا  هک  مشاـب  یم  نآ  ياهطرـش  زا  نم  یئاهطرـش و  هب  دوـمرف  هفاـضا  ناـیاپ 
رمـضم زین  لدع  تّیفیک ،  بسحب  روکذم ،  لصا  هس  ِّتیعقاو  رد  دوش و  یم  صّخـشم  تماما  تّوبن و  دیحوت و  لصا  هس  فیرـش  ثیدح 

عیمج زا  شا  همزال  دوش .  یم  یهتنم  داعم  هب  زین  لدع  همزال  دریگ و  یمن  رارق  دوخ  ياج  رد  ّتیعقاو  تقیقح و  لدع  نودـب  ینعی  تسا ، 
هفلتخم تالاح  یناکم و  ینامز و  طیارش  هّیّلک  رد  زین  ّتین و  صولخ  هدیقع و  لصا  رد  هچ  لعف و  رد  هچ  لوق ،  رد  هچ  دشاب ،  یم  تاهج 

رد و  ادخ ،  يارب  یشنرک  طقف  همه  همه و  اه ،  لاّکتا  اه و  لّکوت  اهدیما ،  اه ،  تماقتسا  اه ،  هذاعتسا  اه ،  تناعتـسا  یتسیاب  اذل  یناسنا ، 
زا هکلب  دـشاب ،  ام  يارب  ّتینم  مّسجت  رد  یئاّکتا  هطقن  دـیابن  دـنز ،  یم  رـس  ام  زا  یهلا  قیفوت  هب  هک  یئوکین  لامعا  زین  و  دـشاب ،  ادـخ  هار 

هنوگ نیا  زین  و  میوش .  وحم  دوخ  يدوخیب  رد  رتشیب  دـهد و  تسد  ام  هب  يرتشیب  عوضخ  یگتـسکش و  تلاح  نینچ ،  نیا  یتاـمعن  لومش 
هّبنت هیبنت و  يارب  ای  تسا و  فطل  هک  تسا  یمدآ  هیکزت  يارب  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  هچ  اه ،  تّیمورحم  بئاصم و  لّـمحت  رد  میـشاب 

س ه تسادـخ .  نادرم  يارب  زین  نیا  تروـص  ود  ره  رد  هک  دراد ،  هارمه  هب  ار  نشور  يا  هدـنیآ  دـیون  تـسا و  نـینچ  زین  نآ  هـک  تـسا 

رون ياه  زا 96هولج  هحفص 13 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


8/5/62

زامن

؟  ریقح همه  نآ  یناسنا  لاح  تسا  هنوگچ  دجنگ ،  یم  هشیدنا  رد  هن  و  دـیآ ،  یم  هرامـش  هب  هن  هک ،  تمظع  همه  نآ  اب  یتسه  ناهج  رد 
 ، روضح تمظع  نیا  رد  دـبای .  یم  هار  نیرفآ  یتـسه  شخب و  یتـسه  دـنوادخ  تاـقیم  هب  توـکلم  کـُلم و  ياـنخارف  هب  یبارحم  رد  هک 
یم یـشالتم  دشاب ،  هنوگ  نیا  هن  رگا  مه  هرذ  کی  ءزج  نیرتکچوک  و  دنرادن ،  چـیه  دـنناد  یم  هک  اهنآ  دنـشخرد ،  یم  الاو  ياه  ناسنا 

رد ات  دنیامن  یم  جورع  زامن  جارعم  ات  عوشخ  لاح  رد  هک  ینینم  ؤم  اب  تسا ،  هارمه  زامن  نخس  اب  يراگتـسر  هنادواج  ابیز و  هملک  دوش . 
رهَج و رد  هک  ینابز  اب  دـنراد ،  وا  ترـضح  هب  لد  يور  اهنآ  دریگ ؛ رارق  راگدرورپ  لوبق  دروم  زین  اهنآ  ریخ  ِلامعا  ریاس  نآ ،  لوبق  هقراب 
 . دنرگن یمن  وا  هب  زج  هک  یناگدید  و  هِّلل ،  یمایق  دوجـس و  عوکر و  رد  یئاضعا  اب  دننک ،  یم  همزمز  ناج  شوگ  هب  ار  وا  نخـس  تافِخا 

یم اهنآ  اب  هچ  يارب   : )) دومرف تشادـنپ  یم  هنوگ  نیا  هن  هک  شهارمه  هب  ( 2 (( . ) ار وا  ام  تخانـش و  یمن  ار  ام  رگید  یئوگ  وا ،  اب  اـم  و 
گنر دندید  یم  ار  الوم  دیسر ،  یم  ارف  زامن  تقو  هک  نامز  نآ  و  ( 3  (( ،) میگنج یم  اهنآ  اب  هک  تسا  زامن  يارب  هکنیا  هن  رگم  میگنج ؟ 

نآ لمح  زا  اهنآ  دومرف و  هضرع  اههوک  نیمز و  اهنامسآ و  رب  یلاعت  دنوادخ  هک  دیـسر  ارف  تناما  ءادا  تقو   : )) دومرف یم  نازرل  هتخاب و 
هک ریت  همه  نآ  نایم  رد  و  ( 5  (( . ) تسا تقو  لوا  زامن  تقو  نونکا  يرآ  دـهد ،  رارق  نیرکاذ  نارازگزامن  زا  ( 4  . . . (( . ) دندومن ءابا 

کیلع هّللا  مالس  دیـشخب  مّسجت  المع  راصعا  نورق و  هشیمه  ات  ار  زامن  تّیمها  بوجو و  ّدح  داتـسیا و  زامن  هب  تفر  یم  هناشن  شیوس  هب 
س ه 62-61 هّللادبعابا .  ای 

رکذ

دیوگب نابز  دونشب و  شوگ  دنیبب و  مشچ  هکنآ  زا  معا  دشاب ،  یم  رکذ  تسا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دای  اب  طابترا  رد  هک  هچنآ  عقاو  رد 
هّرغ تراسج و  تءارج و  دـح  رد  یلاعت  يادـخ  رکذ  زا  تلفغ  بکترم ،  زا  یهانگ  ره  تیاـهن ،  رد  و  دـیآ ،  لـصاح  رگید  قرط  زا  اـی  ، 
ْنِم دبَعِلل  امَّنِا   )) هکنیا امک  دـسر  یم  لامک  یمامت و  هب  ادـخ  دای  اب  نآرق  تئارق  اعد و  زامن ،  نوچ  یئاهرکذ  تسا .  میرک  بر  هب  ندـش 

رد نهذ  دشاب . ) هتشاد  بلق  روضح  نآ  رد  هک  تسا  يرادقم  نآ  تسا  هدنب  يارب  زامن  زا  هچنآ  ( ) 6 (( . ) ِِهْبلَِقب ْهنِم ا  ِهیَلَع  َلَْبقَا  ِِهت م ا  وَلَص 
یمن لصاح  تسا  یتوکلم  يونعم و  لامک  همزـال  هچنآ  دـشابن ،  نهذ  ریگارف  ناـج  قمع  زا  رگا  رکذ  و  تسا ،  یناـسنا  توکلم  اـب  هطبار 
طاشن یتحار و  ینـشور ،  هشیمه  هّجوت  اب  راـکذا  رد  هک  یلاـح  رد  تسا ،  سوملم  ینهذ  ِیگتفرگ  ینیگنـس و  هّجوت ،  یب  ِرکذ  رد  دوش ، 

فلتخم بناوج  زا  نیرتلماک  مه  مالک و  نیرت  عطاق  نیرتابیز و  زین  دروم  نیا  رد  هلـالج  ّلـج  راـگدرورپ  نخـس  دریگ .  یم  ناـج  یحور 
هار زا  ار  مدرم )   ) اهنآ تسوا .  بحاصم  نیرق و  هشیمه )   ) هک میئامن  یم  اّیهم  وا  رب  ار  یناطیش  دباترب  يور  نامحر  يادخ  ْنَم  هک  تسا ، 
رکذ اذل  تسا .  ناطیـش  ّرـش  زا  ندنام  تمالـس  نآ  هرهب  تسادخ و  دای  دنا .  ناگدش  تیادـه  زا  هک  دـنا  نامگ  نیا  رب  دـنراد و  یم  زاب  ، 
رظان رضاح و  ار  ادخ  لاح  ره  رد  هک  یتلاح  تسا .  لامک  ّدح  هب  یمدآ  ندیسر  ناسنا و  یلاعت  همزال  نآ  فلتخم  داعبا  رد  لاعتم  دنوادخ 

دنا هتفرگ  نوماریپ  ار  مدآ  نادنزرف  ياهلد  نیطایـش  هک  دشاب .  راگدیرفآ  ترـضح  هانپ  رد  هتـسویپ  هّزعلا  بر  رماوَا  زا  یّطخت  رد  دـنادب و 
س ه 17/6/62 دندید . ) یم  ار  نامسآ  توکلم  اهنآ 

اعد

نیا رد  و  تسا ،  يدیحوت  ِیلاعت  هارهاش  رد  يزاسدوخ  لآَملاب  نامحر و  يادخ  تدابع  سنا  نج و  تقلخ  زا  فده  میرک  نآرق  نایب  رد 
زاون هدنب  ِزاین  یب  هاگرد  هب  هدنامرد  كرابت و  دنوادخ  اب  هطساو  یب  یطابترا  رد  ساسا  هیاپ و  یلاعت  يراب  ترضح  هاگرد  هب  اعد  ّتیلک ، 
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نامیا نم  هب  دـنیامن و  تباجا  ارم  لباقم )  رد   ) نیمـضت ار  نآ  تباجا  هک  هنءاـش  ّلـج  راـگدرورپ  زا  تلئـسم  يوراـیور و  ینخـس  تسا ، 
 . یئاشگب اعد  اب  ار  شتمعن  ياهرد  یهاوخب  هک  هاگره  ات  دومرف ،  هزاجا  وا  زا  ار  نآ  دنا .  تباجا  تابجوم  دنـسر .  یلاعت  هب  دیاش  دنروآ 
 . دنک یمن  کیدزن  و  دشاب .  یم  شترضح  هب  برقت  هلیسو  نیرتهب  یلاعت و  يراب  يدونـشخ  اضر و  ثعاب  لالجلاوذ  رداق  زا  تلئـسم  ( 7)

یم ینوگرگد  اعد  اب  یهلا  ياضق  هک  دور  یم  شیپ  اجنآ  ات  تسا و  يزوریپ  قیفوت و  نیع  افـص و  فطل و  لصا  دوخ  راگدرورپ  اـب  مّلکت 
یتسار و هب  اعد  هماگنه  رد  سپ  دـنریگ .  هرهب  ینامحر  حالـس  نیا  زا  اعد  ياـههاگیاپ  رد  هک  تسا  هتـسیاب  ار  صلخم  نینم  ؤم  دریذـپ و 

تباجتسا مدع  دراوم  هب  زین  و  منک ،  افو  امش  اب  دهع  هب  ات  دینک  افو  نم  اب  دهع  هب  مینک  افو  دوخ  يادخ  اب  دهع  هب  میئوگ و  نخس  صالخا 
نانآ ياعد  هن  و  ( ، 8) دوش یمن  باجتسم  اهنآ  ياعد  دنیامن ،  یم  يراگنا  لهس  زامن  رد  هک  اهنآ  مینادب  هلمج  نآ  زا  میـشاب و  انـشآ  اعد 

 . میشاب هتشاد  هنارایشوه  یصیخشت  جاردتـسا  هلئـسم  تجاح و  ندش  اور  رد  و  ( ، 9) دـنیامن یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  هـک 
س ه 3/6/62

يدیحوت تخانش 

یفاک ّلدتسم  لیالد  نیهارب و  اهنت  لامک ،  زا  هلحرم  نیا  هب  یبایتسد  يارب  و  تسا ،  يدیحوت  نافرع  رد  نساحم  ایاجس و  همه  یلـصا  هیاپ 
ارف ار  نهذ  نامـسآ  هدـنرادزاب  ياهاوه  لایما و  ات  تسا ،  مزـال  سفن  هیکزت  تراـهط و  اـب  طاـبترا  رد  يدوجو  كرد  هنیمز  هکلب  تسین ، 

راموط دوز  ای  رید  میزیر و  یم  ورف  دوخ  رد  دـشاب  هنوگ  نیا  هن  رگا  هک  دـیآ ،  لـصاح  سنا  هنایـشآ  هب  جورع  ياراـی  ار  هشیدـنا  دریگن و 
یب تسا  یمدآ  لامک  رد  هک  صولخ  تینارون و  همه  نآ  زا  و  دـچیپ ،  یم  مه  رد  اهینوگـشان  اهیروابان و  زا  يا  هصـالخ  رد  اـم  یگدـنز 
نیا تسا و  نآ  هفلتخم  داعبا  هب  هطاحا  رد  یـش ء  ره  تخانـش  ـالوصا  هک  تسا  یمازلا  یماـع  فراـع و  رب  مهم  نیا  مهف  میناـم .  یم  هرهب 

 . دشاب ادخ  دناوت  یمن  تیدودحم  هب  انب  دریذپ ،  ّتیئود  ای  دیآ و  رد  هطاحا  هب  هک  هچنآ  ره  هچ  درادـن  ناکما  یهلا  لازیال  تاذ  رب  هطاحا 
بجاو هب  نامیا  اه ،  شهج  نیا  رب  مّدقم  هچ  تفرگ ،  ددـم  يوقت  رکذ و  زا  نطاب و  يافـص  زا  دـیاب  يدـیحوت  تخانـش  هب  جورع  رد  اذـل 

ؤم بلق  رب  دیامرف ،  هدارا  رگا  هک  یئادـخ  اتکی  دـجنگ ،  یمن  هشیدـنا  ناکم و  نامز و  هدودـحم  رد  هک  یهّزنم  دراد ،  رارق  قلطم  دوجولا 
دبای یم  تیعقاو  رد  ار  دوخ  یمدآ  تلاح  نیا  رد  یـسانشادخ ،  رد  يزمر  یئاهتنا و  یب  زا  يا  هعـس  رد  میلـس  یبلق  دـیامن ،  یم  یّلجت  نم 

ره دیاب  دراد ،  ناج  يادـیوُس  رد  ار  ادـخ  هک  نآ  حوضو ،  نیا  هب  یتیّلک  رد  هلالج .  ّلج  تسوا ،  زا  تسه  هچ  ره  همه  تسا و  چـیه  هک 
رد وا  رکذ  دای و  اب  راثیا و  تعاطا و  رد  وا  دای  اب  تدابع ،  رد  وا  داـی  اـب  دـیامن ،  رود  کـلاهم  زا  ار  دوخ  وا  هب  لّـکوت  اـب  رتهب  رتشیب و  هچ 

یلامک رد  و  دنیب ،  یم  ار  وا  همه  اه ،  ندید  همه  نآ  اب  یمدآ ،  هک  یئامن  ناهج  هنیئآ  دشخب ،  لقیص  افـص و  ار  دوخ  ناج  لّقعت  رّکفت و 
و دـیوگ ،  یمن  وا  زج  دـنیب و  یمن  ادـخ  زج  هک  قرغ ،  لاـح  رد  هتـسکش  یتشک  نآ  دـننامه  تسوا ،  زج  زا  ِعاـطقنا  ِلاـمک  هک  رکذ ،  زا 
هک حلاص  لامعا  زا  يدییءات  اب  دنراد  هجوت  رد  ار  دیحوت  هکرابم  هروس  زا  یلماک  ریسفت  هّللا  ای  ره  نتفگ  اب  هک  میلس  بلق  نابحاص  دننامه 

س ه 8/4/62 درب . ) یم  الاب  ار  نآ  حلاص  لمع  دور و  یم  الاب  ادخ  يوس  هب  هزیکاپ  كاپ و  هملک  : )

یگدنز گرم و 

 ، دنز یم  هبرض  لحاس  هب  یجوم  یتقو  دکچ ،  یم  ورف  يا  هرطق  یتقو  دنز ،  یم  هفوکـش  يا  هخاش  یتقو  دوش ،  یم  ّدلوتم  یکدوک  یتقو 
میهد یم  تسد  زا  ار  يزیزع  هک  ماگنه  نآ  رد  و  دراد .  تمظعرپ  يدوبعم  تردقرپ و  یقلاخ  زا  نخـس  هک  تسا  تیاده  ياه  هتکن  همه 

 ، دـنراد هنارواب  دوخ  يراتفر  لامعا و  هک  نادرگرـس  ِناراکنایز  میئآ و  دوخ  هب  رگم  ات  میریگ  یم  رارق  ندیـشیدنا  رتشیب  ندیـشیدنا و  رد 
قفو رب  ار  یگدنز  هک  ماگنه  نآ  زین  و  دنناد ،  یم  راک  هراچ  ار  راحتنا  اه  ّتیمورحم  دئادش و  رد  دنراگنا و  یم  يدوبان  ار  یگدـنز  هنایاپ 

هک دنا  یناگنـشت  دنوش و  یمن  ریـس  هک  دنا  یناگنـسرگ  اهنآ  دننز ؛ یم  دوخ  هشیر  هب  هشیت  تاوهـش ،  ماقم و  لام و  رد  ِقرغ  اب  دنبای  دارم 
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دنزومآ یم  دنپ  تبیصم  ره  اب  دنزودنا و  یم  تربع  هاگن  ره  اب  دنیادخ ،  نادرم  قحب  هک  هتسد  نآ  اما  دنیشن .  یمن  ورف  اهنآ  ِشطع  زگره 
اه ّتیعقاو  كرد  هب  سفن  ره  رظن و  ره  مدـق و  ره  رد  اهنآ  دـنراد .  ترخآ  هب  ور  رگید  ياپ  نآ  ایند و  نیا  رد  یئاـپ  هک  تّینیع  نیا  رد  و 

یمن نارگید  دنونش  یم  هچنآ  دننیب و  یمن  نارگید  دننیب  یم  هچنآ  دوش ؛ یم  هدوشگ  اهنآ  رب  توکلم  زا  رگید  يرد  دنوش و  یم  رتکیدزن 
هب يدـنخبل  رد  ات  راظتنا ،  رد  مه  تسا و  راگدرورپ  قوش  زا  یناجَلَخ  رد  اهنآ  كاپ  ناج  دـنناد ،  یمن  نارگید  دـنناد  یم  هچنآ  دـنونش و 

ءاـیلوا نـیا  تـسین و  راـضتحا  هرود  کـی  زج  یگدـنز  روآرکُـس ،  ياـهیئابیرف  زا  رود  هـب  رما و  ِتـّیعقاو  رد  دـننک .  زاورپ  تـسود  ياـقل 
ارنآ س ه 13/5/62 هک  دندنوادخ 

میقتسم طارص 

یناطیـش و رتسگ  فارحنا  ياه  هسوسو  اه و  سوه  اه و  لیم  نیب  رد  هک  و  تسا ،  ناجَلَخ  هب  ام  نهذ  رد  هک  يا  هشیدـنا  ياه  يراک  هزیر 
قیبطت لاعتم  دنوادخ  زا  موادم  نتـساوخ  يرای  يانبم  رب  لّقعت ،  رّکفت و  دیحوت ،  میقتـسم  طارـص  رب  ار  دوخ  هک  هاگنآ  ره  تسا ،  یناسفن 

دور یم  الاب  اه  كرد  دبای ،  یم  یّلجت  ام  حور  مسج و  رد  وزرآ  دـیما و  لمع و  اب  دـسر و  یم  ارف  يرگید  زا  سپ  یکی  اه  يرای  دـهد ، 
لح ّتیعقاو  رد  هک  دور  یم  یمدآ  دبای و  یم  شـشخرد  ینـشور  افـص و  دور ،  یم  رانک  هب  اهیتسرپ  يوه  دوش ،  یم  هدیجنـس  اه  حالص 

رد دنک ،  هناخ  تداعـس  رد  دوش ،  بّجعت  رد  اه  تواقـش  زا  دنز ،  دـنخبل  تداهـش  هب  دسانـش ،  زاب  تسین  هچنآ  زا  ار  تسه  هچنآ  دوش و 
طارـص نآ  هک  دوب  میهاوخ  دوخ  هراّما  سفن  زا  ّتیعبت  رد  میوش  لفاغ  یلاعت  دـنوادخ  زا  هک  اجنآ  ره  دـیآ ،  رد  بیـشن  زارف و  هب  اه  جوم 
شورخ شوج و  زا  هک  اجنآ  رد  دوب و  میهاوخن  میقتسم  طارص  رب  میئامن  دونشخ  ار  ناطیش  یلمع  اب  هک  اجنآ  رد  و  دوب ،  دهاوخن  میقتسم 

همه هک  تسا  میقتـسم  طارـص  نآ  هن  نیا  میا و  هدـش  یـشومارف  دوخ  یلاحیب و  میلـست  هک  مینام  ار  يا  هدرم  ْتوافت  یب  میریذـپ ،  شمار 
هار نیا  رد  مدق  نیلوا  میقتسم  طارـص  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  تماقتـسا  تساوخ  دنراپـس .  یم  هار  نآ  رد  قوش  روش و  اب  تانئاک 

هّجوـت و تسا و  نیوـکت  لاـح  رد  گرزب  يوزرآ  نیا  رد  قـیفوت  هک  دـناسر  یم  ار  نآ  هلحرم  نیا  رد  رطاـخ  شمارآ  و  تسا ،  تمظعرپ 
س ه 24/4/62 تسین .  يرارق  میقتسم  طارص  رب  ار  میلس  بلق  اب  زج  هک  تسا  میلس  بلق  شخبدیون  علطم  تادابع  رد  بلق  روضح 

دیحوت رد  ربص 

نخس و نیا  رد  هچ  تسا ،  ینّابر  یقیفوت  دوخ  نآ  هب  هّجوت  نآ و  رد  نخـس  هک  ُهتَمَظَع  تَّلج  تسا  راگدرورپ  ترـضح  دیحوت  رد  نخس 
تحاـس ّتین  صوـلخ  حور و  يافـص  ار  نآ  هک  تسین و  يزرم  نآ  رد  ار  دوهـش  بیغ و  دنتـسه و  اوآ  مه  تاـنئاک  همه  هّجوـت ،  نیا  رد 

نامیا هکنانآ  رگم  تسا ،  يراکنایز  رد  ناسنا  انامه  بیذهت  رگا   : )) دومرف هک  میروآ  یم  نارامج  ریپ  زا  ینخـس  اجنیا  رد  تسا ،  جارعم 
مّسجت تلیضف  اب  یناسنا  يای  ؤر  ربص  رد  قّمعت  رّکفت و  اب  هیصوت  ربص  هب  دندرک و  شرافـس  قح  هب  و  دنداد ،  ماجنا  وکین  لمع  دندروآ و 

اب لمع  تدش  لامِعا  رد  و  دراد ،  لمع  تدش  دیاب ،  هک  اجنآ  دراد ،  صّخشم  حیحـص و  يریـسم  و  تسا ،  صولخ  اپ  ات  رـس  هک  دبای  یم 
هک دشاب  شریگولگ  یناوختـسا  مشچ و  رد  يراخ  رگا  یّتح  دنک .  یم  لّمحت  ار  اهیراوگان  دـیاب ،  هک  اجنآ  و  تسا ،  روبـص  تماقتـسا و 
زا تسا ،  هدننک  ددم  يریخ  لمع  ره  رانک  رد  هک  تسا  یبیغ  يدادما  تبهوم و  ربص  ادخ و  لوسر  رب  نینم  ؤم  هکئالم و  ادـخ و  تاولص 

سپ تسارآ  ار  يرما  امـش  يارب  ( 11 ( . ) دناسرب يررض  امـش  ( 10  . . . ( . ) ناشنامیا رب  رداـق  هک  اـجنآ  ناـمیا ،  راـنک  رد  ربص  هلمج  نآ 
س ه 8/5/62 ( 13  . . . ( . ) دیدومن ( 12  ( . ) تسابیز ربص 

هبعک

ادخ مه  یتساصقالادجسم  مه  ادخ ،  شرع  اب  وت  مه  قبـس  ردنا  نت  اهناج ز  وت ،  هار  رد  همه  يا  قح  راوناز  یلجنم  يا  هرطاخرپ  يا  هبعک 
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قبط کی  رد  وت  كاـخ  اـب  اـم ،  كاـخ  نیا  یکـشاک  وج  سرپ و  رد  وتب  ور  نت  ادـخ ،  رکذ  رد  لد  قمر  وت  ار  اـم  ناـج  مه  يا ،  هناـخ  ار 
ات بر  فطل  انعم  مهف  رد  امنهر ،  مئاد  شاک  قح  رکذ  رد  تا  هلبق  رد  اـم ،  ناـج  بش  ره  شاـک  وت  رـس  یعوکر ،  يرکذ ،  يا ،  هدـجس 

قلف س ه 17/9/59 رد  ع )   ) يدهم تسد  ترانک  رد  میسوبب ، 

قح جارعم 

يوُط رد  يا ،  هدش  ادخ  وحم  یقطان  وت  ار ،  ادخ  زامن  قح  جارعم  یئوت  اهب  رپ  يرهگ  نیمز ،  هنهپ  رد  یئوت  انـشآ  ادخ  هب  قح  رادـساپ  يا 
اج ره  رگ  هراظن  ناناج  خر  ینک ،  رظن  اج  ره  یئوت  ایر  زا  رودب  گنج ،  تشد  نهپ  رد  اجک  رهب  دوخ  زا  ربخ  یب  یئافص ،  یقوش ،  یئوت 

هلیح هب  ناطیش  یئوت  ایح  مرـش و  رهظم  كرد و  موهفم  نمچ  هزبس و  نمد ،  تشد و  باتک  يدناوخ  یئوت  ادخ  اب  نخـس  هب  ینک ،  نخس 
زرم سفق و  رد  هرامه  تدرو  یگدـنب  داب و  ادـخ  دای  هشیمه  ترکذ  یئوت  التبم  همه  وچ  یکی  رذـگهر  نیز  دـنک  یم  هلیح  نارگ ،  ياه 

منم س ه 2/8/60 التبم  الب ،  هب  الب ،  تریح  رد  اه  هلیح  یناهرن ز  ارم  رگا  بر  ای  یگدنز 

رون زا  يا  هلاه 

هاگن رد  یکشا  دنخبل و  بل ،  هب  هچنغ  نوچ  شاک  میتشاد  انرب  ریپ و  یناصلخم ،  زا  ناتـسود  میتشاد  اوءام  تسود ،  راید  ناناج ،  اب  شاک 
شاک میتشاد  اّمعم  لح  الم ،  رب  رگید  تسد  ادخ  اب  یناهن  یتسد  ادخ ،  درم  نوچ  شاک  میتشاد  ایادـخ  رکذ  بل ،  شود ،  رب  شیوخ  راد 

رد ناهگان  میدـیهج  یم  اج  زا  هدـنمزر  نوچ  شاک  میتشاد  اـهاعد  رکذ و  رد  رون ،  زا  يا  هلاـه  قح  فاـطلا  رب  هیکت  ّكزم ي  يریپ  نوچ 
میتشاد الاو  مهف  میدیهر ،  یم  رّبکت  زا  يراسمرش  زا  ناهن  دوخ  رد  کمک ،  مک  كدنا ،  شاک  میتشاد  الاب  هب  ور  ناگنل ،  گنل  شکاشک 

يوب گنر و  زا  میدش ،  یم  گنر  یب  شاک  میتشاد  ابیز  يور  رب  تیموصعم ،  منبـش  نانز  دنخبل  نخـس  یب  یلفط  هراوخریـش  نوچ  شاک 
 ، میدودز یم  مشچ  زا  باوخ  ادـخ  هاگرد  هب  نالان  قح ،  نادرم  نوچ  شاک  میتشاد  ارحـص  دایرف  نوخ ،  تشد  رد  نوگ ،  هلـال  یگدـنز 

میتشاد س ه 20/12/64 ایرد  جوم  ات  سفن ،  جاوما  اپ  ریز  يدزیا  کئالم  نوچمه  افص ،  اب  میدوب  شاک  میتشاد  ادرف  رکف 

ههبج

يا وت  تراهط !  همه  و  سّدقت ،  همه  بلاط ،  یبا  بعش  نوچ  تبیشن  يا  و  روط ،  هوک  نوچ  تزارف  يا  ههبج !  ادخ !  نیمزرس  يا  ههبج ! 
زا زیرگ  هچ  تسا .  رتشیب  یـشمارآ  ار  حور  رت ،  عیـسو  وت  تعـسو  هچ  ره  نیقی !  هب  ناـگتخاب  ناـج  يداو  يا  و  نیتـسار ،  ناقـشاع  راـید 

همه نیا  يوس  هب  يراد ،  هدرتسگ  يا  هزاورد  ار ،  دنا  هتـسویپ  دوخ  يادخ  هب  دنا و  هتفر  هک  یناکین  همه  نآ  ياوه  رد  ناهج  نیا  يانگنت 
زا ارم  ياوه  حور و  هاگچیه  و  امرف ،  لـیمکت  ما  هراـبرد  ار  تتمعن  ایادـخ !  تیدـبا !  یئاـبیز و  همه  نیا  و  تیعقاو ،  همه  نیا  و  تمظع ! 

هزرابم رد  ار  ما  هشیمه  و  امرفم ،  مورحم  دوخ  رضحم  رد  ناکین  نابوخ و  راید  زا  و  جع ، )   ) رـصع ماما  هاگیاپ  زا  ههبج ،  سدقم  نیمزرس 
س ه 10/12/61 يرداق .  زیچ  ره  رب  وت  هک  هد  رارق  هزرابم  نادیم  میارب  ار  متسه  هک  اج  ره  مه  و 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

اهیکین همه  رب  مالسلا ، ))  يداو   )) ِنوگمه زیگناراختفا  یئارسرس  دسر !  یم  لامک  هب  جوا  هک  اجنآ  رـشب ،  خیرات  هارهاش  ياه  یمّرخ  رد 
دیتسه مدرم  نیرتهب  اب  ار  اهنآ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دنرب  یم  رسب  تمظع  تبالـص و  تیاهن  رد  یمدرم  اجنآ  رد  تسا ؛  رگ  هراظن 
هضیرف ( 14 ( . ) دیروآ یم  نامیا  ادخ  هب  دیئامن و  یم  یهن  رکنم  زا  دینک و  یم  رما  فورعم  هب  هک  دیا  هدش  هتخیگنارب  اه  ناسنا  عفن  هب  هک 

و دنیرفآ ،  یم  تکرح  ِقوش  و  دهد ،  یم  شزاون  ار  كاپ  ياه  نادـجو  هک  تسا  یهلا  تمحر  زا  یمیـسن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
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ِل یبَس  ِیف  ُدا  هِْجلا  َو  هُّلُک ا  ِِّربلا  ُلا  مْعَا  م ا   . )) دبای یم  نایرج  تسا  قح  هچ  ره  همه  و  قحب ،  داهج  قحب ،  تمحر  قحب ،  نخـس  نآ ،  زا 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  شیپ  رد  ادـخ  هار  رد  داـهج  وـکین و  لاـمعا  همه  رَْکنُْملا . )) . . .  ِنَع  یهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  ِْرمَـالا  َدـْنِع  ِهـّللا 

مک ار  يزور  دـنک و  یمن  کیدزن  ار  لجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  رواـنهپ ،  ياـیرد  رد  ینتخادـنا  ناـهد  بآ  دـننام  رگم  تسین 
یهلا بجاو  نیا  هلحرم  نیرتمّدقم  ( 15  . ) تسا ملاظ  یئاورنامرف  دزن  تسرد  نخـس  کی  نتفگ  فورعم  هب  رما  نیرتوکین  دـنادرگ و  یمن 

مه زئارغ و  فطاوع ،  تاـساسحا ،  ناـسون  همه  نآ  اـب  تمظع !  زا  هتخانـشان  یئاـیند  تسا ،  ناـمدوخ  يدوـجو  نیمزرـس  رد  نآ  لاـمِعا 
ینّابر تاـماهلا  یهلا و  تالّـضفت  هاـگیاپ  هب  ار  دوخ  دـیاب  سفن ،  هبوجعا  رب  یناـمحر  هطلُـس  هب  ندیـسر  رد  اذـل  رگناریو .  ياـه  هسوسو 

زا ار  لمع  رارمتـسا  ریثءات و  دیما  دیابن  هکنیا  وگ  میـشاب ،  رث  ؤم  نارگید  رب  تسناوت  میهاوخ  هنوگچ  دشاب ،  هنوگ  نیا  هن  رگا  هک  میناسرب 
زا یتایقاب  دناوت  یم  اذل  تسا ،  نآ  سکع  رد  یمّسجت  ای  فورعم  هب  رما  زا  يدُعب  رد  رّکذت ،  هّجوت و  ره  مالک ،  مدق و  ره  میهدب .  تسد 
زا تسا ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  صخـالاب  هک  لـمعلا ،  سکع  لـمع و  همه  نـیا  هـمهمه  رد  و  دـشاب ،  تائیـس  اـی  تاـحلاص 

تمظع و رد  هک  اجنآ  دـیازفیب  ام  لّـمحت  رب  و  دـیامرف ،  ددـم  ار  اـم  اـه  تیلوئـسم  ءزج  ءزج  رد  هک  میهاوخ  یم  کـمک  لاـعتم  دـنوادخ 
س ه 11/6/62 میکانشیدنا .  وا  لدع  زا  هک  اجنآ  دوخ ،  هعساو  تمحر  رب  مه  میئامن و  یم  هشیدنا  شترضح  یئایربک 

هبوت

اهبنارگ هچ  ره  زا  اصّخشم  تسا ،  لماش  ار  نایملاع  راگدرورپ  دییءات  هک  هچنآ  مه  تسا و  نآ  رد  ام  يراگتـسر  حالف و  هک  هچنآ  ِشناد 
 ، دوش یم  اهیگدولآ  یتشز و  هچ  ره  زا  نتفرگ  هلـصاف  ثعاب  هجیتن  رد  يرادـیب و  ثعاـب  اـه  شناد  هنوگ  نیا  هک  ارچ  تسا ،  رتاـهبنارگ  ، 

ترطف هنیئآ  هک  تسا  هانگ  تسه  هچ  ره  و  دوش ،  یم  یهتنم  بـالجنم  رد  طوقـس  هب  ار  اـم  هک  تساـهیگدولآ  هاـنگ و  تسه  هچ  ره  هچ 
و دراد .  یم  زاب  قیاقح  كرد  یمظُع و  ضیف  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  یصاعم  هانگ و  مه  زاب  و  دناشک ،  یم  یگریت  ترودک و  هب  ار  یمدآ 

دـش هّجوتم  یتـقو  دوش و  تیـصعم  بکترم  يدرف  هتـسنادن ،  هک  هاـگنآ  تسا ،  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  يوس  هب  تشگزاـب  هبوت ،  اـما 
یهاگ نآ  و  دنیوگ ،  حوصَن  هبوت  هبوت ،  نیا  هب  دوشن ؛ بکترم  ددرگنرب و  هانگ  نآ  هب  رگید  دیامن و  هبوت  هلصافالب  دوش و  مدان  نامیشپ و 

َةر یَصب  یلَع  ُِبنْذُْملَا   : )) دیامرف یم  نایقتم  يالوم  ترضح  ( 16  . . . ( . ) مدرک هبوت  نالا  دیوگ  دـسر ،  ارف  گرم  ار  ناشیا  زا  یکی  هک 
هب ملع  نتشادن  اه و  نتسنادن  زا  مدرم ،  زا  يرایسب  ِهانگ  هب  عورـش  اما  ( 17  ( . ) تسین وفع  قحتسم  علّطم ،  راکهانگ  (( ) وفَعلل ّقَحَتْـسُم  ُْریَغ 
ره سپ  دـشابن ،  یناگمه  یلـصا و  هفیظو  کی  دوش  یمن  نتفرگ )  دای  نداد و  دای   ) مّلعت میلعت و  نیاربانب  تسا ،  یعرـش  لئاسم  ماکحا و 

میراد و تیلوئـسم  تّیدحا  ترـضح  هاگـشیپ  رد  همه  هک  دـشاب  اشوک  نارگید  دوخ و  شزومآ  رد  یتسیاب  تسه  هک  یماقم  ره  رد  سک 
س ه 30/6/62 ( 18 (( . ) ریصب ٌریَصب  ِدقا  ّنلا  َّنِا   )) هک میراپس  یم  وا  هب  ار  دوخ 

جح

ندیشخب ساکعنا  رد  عسُو  بسانت  اب  هک  نانآ  انـشآان ،  ياهانـشآ  گرزب  عامتجا  نآ  تسادخ . ) . . .  هناخ  جح  مدرم  رب  یهلا  قوقح  زا  )
 ، دنیامیپ یم  اه  یتشک  هشرع  رد  و  لاب ،  ریز  رد  اپ ،  ریز  رد  اهرهـش  اههار و  همه ،  نآ  مه  و  نآ ،  و  دنرتاناوت ،  دنیامن ،  یم  كرد  هچنآ 

هبعک نوماریپ  رد  اـجنآ ،  و  تسا ،  یکی  ادـخ  هک  تشاد ،  هناـشن  همه  نآ  و  دوب ،  نیما  هک  وا  تفگ !  زا  رواـب  ناـمیا و  هچنآ  زکرم  هب  اـت 
دوب ءایصوا  ردپ  وا و  یـصو  هک  یلع  و  دومرف ،  دیحوت  هروس  هک  هچنآ  دومرف ،  ار  اه  ناسنا  درک و  كاپ  اه  تب  زا  ار  نآ  ربمایپ  هک  ادخ ، 

و دومن ،  توالت  تئارب  هروس  سدقم  ناکم  نآ  رد  هک  وا  مه  دیـشک و  ورف  ار  اه  تب  و  داهن ،  ربمایپ  شود  رب  ياپ  دـش و  دـلوتم  نآ  رد  ، 
هک اج  نامه  اجنآ ،  هبعک  دوتس  شیادخ  همه  نآ  و  تفگ !  ابیز  همه  نآ  و  دوب !  ابیز  همه  نآ  هک  یلع  نامه  یلع ،  نامه  رد  اجنآ و  رد 
هب هدجـس  دننک و  عوکر  مه  اب  هلبق  کی  هب  و  دنیاشگب ،  مه  هدید  رب  هدید  ناگدنب  ات  هک  دومرف ،  توعد  اجنآ  هب  نیملـسم  زا  ار  همه  ادخ 
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هک دننیـشن  اشامت  هب  ار  يرـشحم  سابل  کی  رد  و  دـنیوگب ،  کیبل  ار  ادـخ  توعد  ادـص  کی  اب  ات  و  تداعـس ،  یهز  هک  دـنروآ ،  ياـج 
درادـن تسود  یمدآ  هک  مارحلادجـسم ،  نامه  اج ،  نامه  دراد ،  مان  هبعک  هک  اج  نامه  اجنآ ،  شوپ !  نفک  همه  و  تسا ،  تمایق  یئوگ 

نآ يارب  هدـنیاز ،  قایتشا  صالخا و  همه  نآ  اب  هلولو ،  وهایه و  همه  نآ  اب  تمظع ،  همه  نآ  اب  اجنآ ،  درادرب ،  هدجـس  زا  رـس  رگید  هک 
كرد ار  زامن  هک  نآ  هک  تسا ،  ربارب  رد  هشیمه  شیادـخ  توعد  تفرن  هک  نآ  و  دزادـگ ،  یم  دّدـجم  ِرادـید  قوش  هبذـج  رد  تفر  هک 

كرد س ه 1/7/62 مه  ار  ّجح  دیامن ،  یم 

مُخ ریدغ 

مدرک و لماک  امـش  يارب  ار  نید  زورما  هک  دوب  يرداق  یئامن  تردـق  دـهاش  مخ ،  ریدـغ  هماـگنه  هّجحلا و  يذ  مهدـجیه  زور  زور ،  نآ 
نآ رد  و  زور ،  نآ  رد  اه  ناسنا  مداد .  اضر  امـش  يارب  لاـمک )  یماـمت و  نیا  رد   ) هّلل هّلل  مالـسا  نید  هب  مدومن و  ماـمت  امـش  رب  ار  متمعن 
يا هدادن  تسا .  رارکت  لاح  رد  تمایق  ات  ناگمه  یئوگ  هک  دندش ،  هتشاذگ  ینیگنـس  شیامزآ  هب  هرابکی ،  هب  همه و  نآ  میظع !  عامتجا 

دنراد و یم  ياپ  هب  زامن  هک  یناگدنروآ  نامیا  نآ  دندروآ ،  نامیا  هک  دنیاهنآ  وا و  لوسر  ادخ و  امش  تسرپرـس  یلو و  انامه  ( ) 19 ( . )
میوا تسرپرس  الوم و  نم  هک  سک  نآ  (( ) ُه الْوَم  ُِّیلَعَف  ُه  الْوَم  ُْتنُک  ْنَم   : )) تفگ ( 20 ( . ) دنا عوکر  رد  هک  یلاح  رد  دنهد ،  یم  تاکز 

ار وا  هک  سک  نآ  رادب  تسود  ایادخ  (( ) ُها دا  ْنَم ع  ِدا  َو ع  ُه  الا  ْنَم و  ِلا  َّمُه و  ّللَا   : )) دومرف و  ( 21  ( ) تسا مکاح  الوم و  وا  رب  زین  یلع 
مُخ ریدـغ  زور  یئوگ  هک  دنرایـسب  هچ  هنوـگ  نیا  زا  و  داـتفا ،  ورف  خزود  هب  باذـع  نمـشد و  ار  وا  هک  ار  نآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود 

س ه 12/7/62 تسین .  یبورغ  ار  شباتفآ  تسا و  هشیمه 

هیقف تیالو 

هارمگ ادـبا  دیـشاب  کّسمتم  ود  نآ  هب  هک  مادام  متیب  لها  مترتع  ادـخ و  باتک  مهد ،  یم  رارق  امـش  نیب  رد  دنمـشزرا  نیـشناج  ود  نم  ))
يرصع و ره  رد  ماما  سّدقم  دوجو  ( . 22 (() دندرگ دراو  نم  هب  ضوح  رب  ات  دش  دنهاوخن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  ود  نآ  دش و  دـیهاوخن 

دـشاب یلاخ  ادـخ  تجح  تسا  تاکرب  ضیف و  عبنم  نامز ،  نیا  رد  فیرّـشلا  هجرف  یلاـعت  هّللا  لّـجع  رـصع  ّیلو  ترـضح  سّدـقم  دوجو 
ِنثیِدَـح ا ِةا  ُور  یِلا  اهیف  اوُعِجْراَف  ۀَِـعقا  ْولا  ُِثدا  وَْحلا  اَّمَا  َو   : )) دـیامرف یم  هک  اـجنآ  میئوج ،  یم  کّـسمت  ( 23 ( . ) درب یم  ورف  ار  شلها 
 ، ام ثیدح  نایوار  هب  فیلکت )  بسک  يارب   ) دـیآ یم  شیپ  هک  یلئاسم  ثداوح و  رد  اما  و  (() ْمِْهیَلَع ِهّللا  ُۀَّجُح  اَنَا  َو  مُْکیَلَع  یتَّجُح  ْمُهَّنِاَف 

دنرایـسب اهقف  ءاملع و  هّللادمحب  هک  اجنآ  زا  و  ( 24  ( . ) متسه اهنآ  رب  ادخ  تّجح  نم  دنتـسه و  امـش  رب  نم  تّجح  اهنآ  هک  دینک  هعجارم 
َو ذ ُهوُدِّلَُقی  ْنَا  ِما  وَْعِللَف  الْوَم ه  ِرمَِال  اع  یطُم  ُها ،  وَه  یلَع  اِفلاُخم  تیالو  تهاقف و  رما  رد  الاو  یهیقف  طیارـشلا و  عماج  يدرف  باختنا  يارب 

ياوه اب  و  دیامن ،  ظفح  ار  دوخ  نید  و  دـشاب ،  ّطلـسم  دوخ  رب  هک  نآ  اهقف  زا  سپ ،   (( . ) مُهَّلُک ِۀَـعیِّشلا ال  ِءا  هَُقف  َضَْعب  ِّالا  ُنوُکَی  َِکل ال 
تفای اهقف  رد  ّتیفیک  نیا  دننک و  دیلقت  وا  زا  هک  تسا  هتـسیاب  ماوع  رب  سپ  دـشاب ،  دوخ  يالوم  رما  عیطم  و  دـیامن ،  تفلاخم  دوخ  سفن 

س ه 20/7/62 ( 25 ( . ) اهنآ همه  هن  هعیش  ياهقف  زا  یضعب  رد  رگم  دوش  یمن 

دیحوت يالبرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

 ، میتـسیا یم  رکذ  رد  هک  اـجنآ  دـشخب ،  مّسجت  دوجولا  بجاو  زا  ار  دوـجو  ّتیعقاو  هک  تسا  قـح  رب  یّلجت  نآ  تقلخ  ياـه  تمظع  رد 
هب دـهد و  هّجوت  ار  ام  هشیدـنا  هک  یهلا  تاـیآ  همه  میـشیدنا و  یم  یگدـنز  نیا  ناـیاپ  هب  هک  اـجنآ  میریگ ،  یم  رارق  رّکفت  رد  هک  اـجنآ 

رظن و هطقن  نآ ،  هب  جورع  هک  دـهد  یم  رارق  جوا  هطقن  رد  ار  تّیناسنا  دـنک ،  تئارق  ارنآ  نهذ  هک  دـیامن  تباـتک  دـیوگ و  نخـس  يوحن 
؛  تسوا زا  همه  هک  دـنزیمآ ،  یم  اـهدای  رد  هشیمه  يرّکذـت  رد  و  دنـشخب ،  یم  مّسجت  ـالاو  ياـه  ناـسنا  ار  فدـه  نیا  و  تسا ،  فدـه 
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دیمرآ وا  ِناتسلگ  رد  و  تساوخ ،  ار  وا  شتآ  رد  و  تفگ ،  وا  زا  نخس  اه  تب  هب  تفرگ ،  وا  زا  ای  ؤر  و  تفگ ،  وا  زا  نخس  لیلخ  میهاربا 
وا لیعامسا  ار ،  وا  ود  ره  میهاربا !  رب  رظن  ار  لیعامسا  هن  لیعامسا و  رب  رظن  ار  میهاربا  هن  درب ،  لیعامـسا  موقلح  رب  غیت  وا  ِهاگنابرق  رد  و  ، 

تسوا مه  و  دنـشخب ،  یم  مّسجت  ایالب  رد  ار  اه  ّتیعقاو  نیا  و  دنهاوخ ،  یم  ار  وا  الاو  ياه  ناسنا  و  تساوخ !  ار  وا  میهاربا  تساوخ !  ار 
ار ام  هک  ار  اه  یتخـس  همه  نآ  وا !  يارب  اه  هبرـض  همه  نآ  و  درک ،  لّمحت  وا  يارب  ار  اـه  هزین  و  داد ،  تاـجن  میظع  ِبْرَک  زا  ار  حون  هک 

هراظن هب  وکین  هباحـص  همه  نآ  رغـصا و  ربکا ،  هدـش ،  هتخیر  ياهنوخ  هب  و  دومن .  هظعوم  وا  ياضر  يارب  اروشاـع !  بش  نتفگ و  ياراـی 
یم رکذ  زاب  و  دندیرب ،  ار  شرس  یئادخ ،  هدنز  تسا ،  هدنز  هشیمه  وا  هک  رت !  هدنز  و  دش ،  یم  رت  هتفکش  مد  ره  و  مه !  زاب  و  تسـشن ، 
دیاش دـناد ،  یم  ادـخ  تسیرگن ،  یم  قفا  هب  نارگن و  نیـسح  زاب  همین  ِناگدـید  دـنیوگ  یم  دـناوخ ،  یم  نآرق  هدـیرب  رـس  اـب  وا  تفگ ، 

 . دندش سک  یب  هرابکی  هب  هک  یناکدوک  نارگن  دیاش  دندوب ،  همطاف  یلع و  ربمایپ و  نادنزرف  تیب و  لها  زا  هک  اهنآ  دوب ،  ناریسا  نارگن 

 . دیشخب انعم  لامک ،  هب  یتیاهن  رد  ار  دیحوت 

ارچ دوب ،  دهاوخ  ام  رای  دنوادخ  هک  میرآ  ياجب  ابیز  یثحب  تدیقع  صولخ  حور و  يافـص  رد  هبرـشا  همعطا و  ریثءات  رد  ه 12/7/62  س 
هیآ ریخا ،  هکراـبم  هیآ  ود  رد  دروخب ؟ . . .  ار  دوخ  هدرم  ِردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  یـسک  امـش  نیا  میتـکرح و  رد  وا  يوـس  هب  هک 
انعم رد  مه  هداـم و  رد  مه  ار ،  ود  ره  نیا  هک  دـناسر  یم  تساـنعم و  رد  عوضوم  مود  كراـبم  هیآ  رد  تسا و  هداـم  رد  عوضوم  تسخن 
لامک هب  ار  غیلبت  دوب و  لاـمک  رهظم  دوب ،  نیـسح  حور و  لّکـشت  رد  و  تسا ،  مارح  هک  هچنآ  تسا  هنوگ  نیمه  و  تسا ،  قحب  يریثءاـت 

مارح زا  شـشخب  تفایرد  امـش !  رب  ياو  مدرم . . .  يا  تارطق  تشاذـگ و  ناگمه  يامن  هب  ار  تیعقاو  دوجولا  بجاو  ِتابثا  رد  دـناسر و 
مهف زا  هک   ) دنز رهم  امش  ياه  بلق  رب  دنوادخ  هک  دش  نآ  ثعاب  امش  مارح  زا  ّولمم  ياه  مکش  تسکش و  مه  رد  ار  امش  هّلل   ( تیصخش )

 . . . (( . ْمُِکبُوُلق یلَع  ُهّللا  َعَـبَطَف  ِما  رَْحلا  َنِم  مُُکنوُُـطب  ْتَِئُلم  َو  ِما  رَْحلا  َنِم  ْمُُکتا  ّیِطَع  َْتلَزَْخنِا  ْدَـق  ( : )) دـیمورحم تقیقح  كرد  نخس و 
مریذپ یمن  ار  امـش  لاوما  اما  مُُکلا )) . . .  ْومَا  ّمَا ا  ( )) 1 دومرف :  هک  میروآ  یم  ءادفلا  هل  یحور  ترـضح  نآ  نخـس  زا  رهوگ  ود  و  ( 26)

 . . . (( ِنلا ا ْومَا  ْنِم  َلَـکَا  ْنَم  ( )) 2 ( 27  . ) دزادرپن دهاوخ  یمن  هک  ره  دزادرپب و  دـهاوخ  یم  هک  ره  سپ  دـیوش  كاپ  هکنیا  رطاخب  رگم 
س ه ( 28  . ) دـش دـهاوخ  هدـنکفا  خزود  رد  يدوزب  هتخاس و  ریزارـس  شنورد  هب  شتآ  ایوگ  دروخب  قح  ان  هب  يزیچ  اـم  لاوما  زا  هک  ره 

3/8/62

ادخ يارب  مایق 

هب ینعی  میناوخ  یم  يدارف  ار  زامن  یتقو  ـالثم  دراد ،  قرف  اـهنت  اـب  يدارف  ( 29  . . . ( . ) یکی یکی  ات و  ود  اـت  ود  دـیئامن  ماـیق  ادـخ  يارب 
یْنثَم دوش .  یم  يدارف  میدنبب  عمج  ار  اهاهنت  نیا  یتقو  دنناوخب و  زامن  یئاهنت  هب  یللع  هب  تسا  نکمم  يدادعت  هک  میناوخ  یمن  تعامج 

ای یکی  یکی  طـقف  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نیا  و  اـتود ،  اـتود  ینعی  ینثم  تسا و  یکی  یکی  ياـنعم  هب  يدارف  ینعی  تسا ،  نآ  هب  هیبش  زین 
رگید فرط  زا  هک  ارچ  دیئامن ،  مایق  ادخ  يارب  اتود  اتود  ای  یکی  یکی  یتح  ینعی  تسا  لقاّدـح  نیا  هکلب  رتشیب ،  هن  میئامن  مایق  اتود  اتود 

زا یهن  رّکفت و  مه  ینامز  و  دشاب ،  ندش  هتـشک  نتـشک و  گنج و  رد  هِّلل  مایق  تسا  نکمم  ای  تسه ،  هک  دشاب  هِّلل  مایق  زامن  هماقا  ادخ و 
 ، مایق یتقو  اذل  نیعمجا .  مهیلع  هّللا  تاولص  هک  دنتـشاد  تراظن  روما  رب  بئاصم  لّمحت  توکـس و  اب  دیاب ،  هک  اجنآ  دندومن و  یم  رکنم 
زا نآ  هب  لمع  مالک و  نیا  ندینـش  ِدوخ  هک  ارچ  دـیوج ،  یم  ددـم  نآ  هب  اجک  ره  رد  سک  ره  و  دریگ ،  یم  رب  رد  ار  زیچ  همه  دـش ،  هِّلل 

ماجنا يراک  نآ  ناربج  رد  تسین  رداق  یـسک  دـیامرف ،  مورحم  ظعاوم  هنوگ  نیا  زا  ار  یـسک  رگا  هک  تسوا  مه  تسا و  راگدرورپ  ددـم 
 . هّللاب ذیعتسن  هک  دریگب  هلصاف  یئایربک  سدق  تحاس  زا  اهیگدولآ ،  ینامرفان و  رثا  رد  هکنیا  رگم  دیامرف  یمن  مورحم  ار  یـسک  و  دهد ، 

س ه 10/7/62
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یلاعت دنوادخ  يوسب  تیاده  صیخشت و  رون  تمکح ، 

قیاقح و  دیازفیب ،  شتریصب  كرد و  رب  دنک ،  یّلجت  یناسنا  رب  یهلا  تمکح  هک  ماگنه  نآ  رد  يرآ ،  ( 30  ( . ) تسا هدش  هداد  يرایسب 
ایند (( ) ِِرفا ْکلا  هک  همه  نآ  هئـشن و  نآ  ناهج و  نآ  هاگیب  هاگ و  ره  و  ددرون ،  رد  ار  یگدنز  نیا  زرم  دـنک ،  هولج  دوخ  یعقاو  داعبا  رد 

رد دـهاوخب  یـسک  رگا  دور ،  ورف  دوـخ  رد  دـهاوخب  یـسک  رگا  ( 31  ( . ) تشهب نوـچ  رفاـک  يارب  تسا و  نادـنز  دـننامه  نم  ؤـم  يارب 
يردق یب  ینزو و  یب  رد  هلاحمال  دیامن ،  یلّمءات  دوخ  تسین  تسه و  رد  دهاوخب  رگا  دـشاب ،  هتـشاد  يرّوصت  دوخ  تراقح  یکچوک و 

هک دوخ  هب  دـیامن ،  هّجوت  ادـخ  هب  هک  ماـگنه  نآ  اـما  و  تسا ،  ّبترتـم  وا  رب  يزاورپ  نوکـس و  هن  دریگ و  یم  ّقلعت  وا  رب  یقّلعم  هن  دوـخ 
همه نیا  كرد  زا  و  دـیامن ،  رّوصت  يدوخ  دـناوت  یم  لّـکوت  ءاـّکتا و  تقلخ و  طاـبترا  رد  وا ،  هب  یکّتم  لّـکوتم و  مه  تسوا و  قولخم 
یم ناسنا  لثملا ،  یف  ( 32  ( . ) تسا نآ  عورف  زا  تسرد  هار  باختنا )   ) تسا و تمکح  هجیتن  لامک و  هب  ار  دوخ  جـیردت  هب  اـه  ّتیعقاو 

هکنیا زج  ار  سنا  نج و  مدرکن  قلخ   : ) هک دسر  یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نخس  نیا  هب  هک  یتقو  ات  تسا ،  هدش  قلخ  ارچ  هک  دشیدنا 
هتـسناد نج  سنا و  شنیرفآ  ضرغ  یئاغ و  تّلع  تسا ،  تمکح  همه  هک  هلالج  ّلـج  ناـمحر  مـالک  نیا  زا  ( ، 33 ( ) دنیامن شتسرپ  ارم 

كراـبت و دـنوادخ  تداـبع  تسا ،  نآ  عورف  زا  هک  باوص  تسرد و  هار  باـختنا  تسا ،  نآ  هرمث  نیتسخن  ملع  نتـسناد و  نیا  دوش ؛ یم 
یضماغ هلئسم  ار  سیئرلا  خیش  یتقو  تسا  هدش  لقن  هکنیا  امک  ( 34  (() ملِْعلا ُءا  طِغ  ُفِشْکَی  ِۀَمْکِْحلِاب   )) هکنیا رگید  نخس  تسا .  یلاعت 

 : تمکح ياه  هناشن  زا  تفرگ .  یم  هرهب  یهلا  تمکح  شـشخرد  زا  اّمعم  ّلح  رد  دروآ و  یم  يور  ادخ  هب  زامن  هماقا  اب  دـمآ  یم  شیپ 
ار لقع  هک  تسا  یسک  میکح  ( 35  . ) دراد یم  زاب  اهنآ  زا  ار ) یمدآ  تمکح ،  هک   ) دراد دوجو  يدب  ياه  تعیبط  اه ) ناسنا   ) سوفن رد 

س ه 10/8/62 ( 37  . ) دنک یم  جارختسا  ار  تسا  تمکح  قمع  رد  هچنآ  یصاّوغ )  نوچ   ) لقع ( 36  . ) دراد دوخ  کّلمت  رد 

یتسرپاتکی اب  هطبار  رد  دویق : 

زا حلاص  لمع  نامیا و  قیفوت  تسخن  هک  تسا  نیا  رد  یگتـسراو  تسا و  يدبا  يورخا و  تایح  تداعـس و  اب  هضراعم  رد  یگدـنز  دویق 
روبع شموق  یـسوم و  میا ،  هداد  ماجنا  ار  نآ  دوخ  هک  میرواین  نامگ  هب  میهد  یم  ماجنا  هک  یکین  راـک  ره  زین  هاـگنآ  و  میهاوخب ،  ادـخ 

ادخ ریغ  هب  هّجوت  ره  هچ  دنرادن ،  ادخ  ریغ  رب  لد  ادـخ  ءایلوا  همه  نانآ و  هک  ارچ  دیـشک ،  دوخ  ماک  رد  ار  ناینوعرف  هرابکی  هب  دـندرک و 
هار رد  هک  تسا  وکین  اجنآ  ات  همه ،  و  ناتـسود ،  دـنزرف و  لام و  اه ،  ماقم  اه ،  ندیـشوپ  اه ،  ندروخ  درادـن .  ناربج  هک  تسا  یتسکش 
همه نیا  هک  تقلخ ،  يارسرس  نیا  ّتلع .  ببس و  ار  تواقـش  نآ  ریغ  رد  دنا و  تداعـس  همه  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ادخ  يارب  ادخ و 

ِنیتسخن ِبش  نآ  و  ّتیعقاو ،  هن  تسا  بیرف  همه  هک  میئوگب  شاب  رود  ار  ینامگ  نتـشیوخ  میرگنب و  وکین  ار  تمظع ،  رد  دراد  اهارحص 
هب میتـسب ،  لد  میدرک و  عـمج  و  میدیـشیدنا ،  میدوـب و  هچنآ  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم  تسا ،  نخـس  نآ  راـشف  رد  هـمه  نـیا  هـک  گرم 
هب يرّکفت  و  میهد ،  ماجنا  یکین  میناوتن  رگید  هک  اجنآ  رگید ،  يرانک  هب  ار ،  ام  ْسوسفا  رازه  تسا و  رانک  هب  هدرپ  هک  میرانک  رب  هرابکی 

صولخ و اب  هرابکی و  ار ،  دراد  هک  درادن  هچ  ره  و  درادن ،  هک  دراد  هچ  ره  هکنآ  يارب  درادن ؟  یهانگ  ارچ  دیهش  تدابع . . . . ،  باسح 
اه هقلع  هک  یتسب ؟  هقلع  هک  اب  و  درادن ،  چیه  هک  يراد ؟  هچ  هک  وا  زا  رگید  یلا  ؤس  هچ  تسا ،  هدرک  هضرع  شیادخ  هاگشیپ  هب  عّرضت 

هدـنرب و  تسا ،  هدـنز  هشیمه  هک  وا  دراد .  لاب  رب  رگید  هن  يدـنب  و  اـپ ،  رب  رگید  هن  يدـیق  هک  دـمآ ،  رد  زاورپ  هب  تسـسگ و  هراـبکی  ار 
ٌةَراَِجت کش و  زا  مه  تسا و  نیرتاسر  ادخ  نخس  هک  ادخ ،  نخس  زا  رتهب  یشاب  رادیب  هچ  دنرگید  هار  رب  هک  نانآ  و  ( . 38 ( ) دنرادروخرب
يِدِـهَی ـال  ُهّللا  َو  ِهِْرمَءاـِب  ُهّللا  َِیتْءاَـی  َیَّتَح  ْاوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداَـهِج  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهّللا  َنِم  ْمُْکَیِلا  َّبَحَا  آَـهَنْوَضَْرت  ُنِکاَـسَم  َو  اَـهَداَسَک  َنْوَشَْخت 

داهج شلوسر و  ادخ و  زا  تسا  رتبوبحم  امـش  دزن  دیا ،  هتـشاد  شوخ  لد  نآ  هب  هک  یئاه  هناخ  دیـسرت و  یم  نآ  يداسک  زا  هک  یتراجت 
س ه 29/8/62 ( 39 ( . ) دنک یمن  تیاده  ار  قساف  مدرم  ادخ  و  دسر ،  ارف  ادخ  رما  ات  دیشاب  رظتنم  سپ  وا ،  هار  رد 
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تداهش زوف  زا  ساپس 

رگا دنسر .  یم  تداهـش  هب  هوکـش  اب  دننک و  یم  یگدنز  هزیکاپ  و  دنوش ،  یم  دلوتم  وکین  وت ،  يوکین  ناگدنب  هک  ساپـس  ار  وت  ایادخ ! 
همه نیا  یتمظع  هب  اهدـنب  دـیق و  همه  نیا  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  و  تسا ،  تمظع  همه  نیا  نایاش  یـسک  هچ  دـشابن ،  وت  هّیفخ  فاـطلا 

ام ياه  کشا  ایادخ !  راد .  میقتسم  طارـص  رب  ار  ام  هشیمه  نک و  اطع  ندیـشیدنا  کین  نتفگ و  ساپـس  قیفوت  امب  تفای !  تسد  فرگش 
تائیـس و وحم  تانـسح و  ینیگنـس  ثعاب  ار  قارف  ینیگنـس  مه  و  هد ،  رارق  ناهانگ  اه و  تحابق  زا  اـم  ریهطت  ثعاـب  ادهـش  گوس  رد  ار 

امرف رود  ام  زا  ار  ابیزان  ياه  یشومارف  اه و  یساپسان  يازفیب و  ام  نامیا  رب  مد  ره  یبیغ ،  يانـشآ  نآ  ربص ،  ياطعا  اب  ایادخ !  ام .  يرادیب 
س ه 9/9/62 مارکالا .  لالجلاذ و  ای  يرداق ،  زیچ  ره  رب  وت  هک  امرف  لدب  لاصو  ینیریش  هب  ار  نارجه  یخلت  و  ، 

دیهش

ناگتشرف دندومن ،  يربص  اب  لام  ناج و  صقن  رد  یگنسرگ ،  شطع و  رد  درادن .  زاب  قح  ریسم  زا  ار  وا  هدنبوک ،  ياه  تشحو  دریذپن . 
ِمیمـش ءاقل و  ِتّذل  دیا . ) هدش  هداد  هدـعو  نآ  هب  هک  یتشهب  هب  امـش  رب  هدژم  دیـشابن و  نیگمغ  دیـسرتن و  هکنیا  دـنیآ ،  یم  دورف  اهنآ  رب 

رد یتح  ناسنا ،  ندیـسر  تسا و  رظان  زا  یمان  دیهـش  دجنگ و  یمن  فیـصوت  ِرّوصت  رد  هک  تسا  نیقی  تاکاردا  زا  تسود ،  راید  ِشوخ 
و دنرذگب !  ادخ  يارب  شیوخ  نتشیوخ  ات  زیچ  همه  زا  هک  تسالاو  همه  نآ  ینایمدآ  روخ  رد  تمظع ،  لامک و  زا  هلحرم  نیا  هب  يّدح ، 

باسحب ناگدرم  زا  دنا  هدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  نانآ  نیا  فصو  دـنناسرب .  یهلا  برق  ماقم  هب  ار  دوخ  هاگرذـگ ،  نیا  زا  روبع  رد 
دنم هرهب  ار  نانآ  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  هچنآ  زا  نامداش  و  دنروخ ،  یم  يزور  ناشراگدرورپ  رـضحم  رد  دنا و  ناگدنز  زا  هکلب  دـیروآ 

(40 ( . ) دـنوش نیگهودـنا  هن  تساـهنآ و  رب  یـسرت  هن  هکنیا  دـنا  هدـشن  قحلم  اـهنآ  هب  ناـش  یپ  زا  زونه  هک  اـهنآ  هب  هدژم  رد  و  دوـمرف ، 
الاب ار  وا  هک  تسا  حـلاص  لمع  تداهـش ))  قیفوت   )) تسا و یلاعت  يراب  ترـضح  يوس  هب  جورع  رد  هک  تسا  يا  هبیط  هملک  دیهـش )) ))

س ه 21/9/62 درب .  یم 

بیغ

 : دیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  اجنآ  ات  مینیب .  یم  تقلخ  راکهاش  زا  یتمظع  میوش ،  یم  هریخ  یتقو  ناسنا  یندـب  نامتخاس  رد 
هدـیچیپ هاگتـسد  هب  یگنوگچ ،  نآ  لاقتنا  ّتلع  هب  كرد  داعبا  زا  مادـک  ره  و  دـنک ،  یم  كرد  ار  بیغ  دـشیدنا ،  یم  دـنیب ،  یم  ناسنا 

یحور مه  تسا و  یهلا  فاطلا  زا  هک  دـنک  یم  تیادـه  دـهد و  یم  ددـم  جراـخ  زا  یئورین  ار  یگنوگچ  تلاـح و  نیا  و  تسا .  كاردا 
نآ ریثءات  یّلجت و  یلو  تسا  ناسکی  همه  رب  ینامحر  فطل  هکنیا  اب  تسا .  راگدرورپ  رما  درادن و  هطاحا  نآ  رب  یناسنا  مولع  هک  بیجع 

رقف و و  دـشاب ،  تـمقن  يرگید  يارب  تـسا  نـکمم  یکی ،  يارب  یتـمعن  افــص و و  زا  هدـیچیپ  یطاـبترا  رد  تـسین و  ناـسکی  ناـگمه  رب 
و دیامن ،  یم  رت  هتسراو  دهد  یم  ماجنا  یکین  راک  هتـسراو ،  يدرف  یتقو  ددرگ .  افـص  یئابیز و  لامج و  ثعاب  یحور ،  يارب  ّتیمورحم 

یتشز اـه و  یئاـبیز  مّسجت  رد  يرطف  یتلاـح  تّیفیک  نیا  و  دـنک ،  یم  هولج  رت  کـیرات  دوش ،  یم  بکترم  رگید  یهاـنگ  یفرحنم  یتقو 
رد دراد و  مان  بیغ  تسه ،  دوش و  یمن  هدید  هچنآ  تسا .  رّکذت  هّجوت و  رد  یبجوم  لاعتم و  رداق  يوس  هب  یلمع  يرگتیاده  هک  تساه 
رد كرد  لباق  ای  تسا و  تی  ؤر  لباق  يدارفا  يارب  هک  یبیغ  اسب  و  دوش ،  یمن  هدید  یناسک  يارب  هک  اهیندید  رایسب  هچ  زین  يداع  تلاح 
یم و  دونـش ،  یمن  یلو  دنونـش  یم  لثملا  یف  تسین ،  لیلحت  هیزجت و  كرد و  لباق  يا  هراپ  يارب  هک  یئاهیندینـش  ای  و  فلتخم ،  كاردا 

زا نآ  هب  ناـمیا  هک  بیغ  مهف  ِمیهفت  رد  تسا و  مهف  لـباق  ناـگمه  يارب  شیب  مک و  هک  تسا  یئاـه  هنوـمن  اـهنیا  دـننیب ،  یمن  یلو  دـننیب 
يارب تسام ،  كاردا  يولج  رد  هک  اه  هدرپ  نآ  تسا و  لامک  تسا .  تامّلـسم  تاحـضاو و  زا  تسا  نینم  ؤم  يارب  نآرق  تیاده  ِلوصا 
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و دوش .  یمن  باجح  ار  وا  يا  هدرپ  و  درادـن ،  هیاس  هک  تسا  حور  دـننام  تراهط  افـص و  رد  ناشیا  مسج  و  تسین ،  حرطم  ناشیا  بانج 
تساهیگتسباو عومجم  هفاضا  هب  ام  ندب  لکش  رد  يا  هدرپ  دهد  یم  لیکشت  ار  دوجوم  ِيام  ام ،  حور  اب  رـضاح  لاح  رد  هک  ام  مسج  نیا 

هب سک  ره  رـضاح ،  لاح  رد  نیاربانب ،  تفرگ .  دـهاوخ  رارق  دوخ  هب  یـضتقم  ِّتیعقاو  رد  دوش ،  اـهر  هدرپ  نیا  زا  هک  ماـگنه  نآ  رد  و  ، 
نآ رد  ار  دوخ  ياج  گرم ،  زا  لبق  هک  هتسراو  دارفا  اسب  هچ  و  تسا ،  یبیغ  كرد  ياراد  تسوا  رد  هک  یئاوقت  صولخ و  افص و  تبـسن 

دنک و ریخ  هدارا  ینم  ؤم  هب  دنوادخ  تقو  ره  هک  دراد  تیاور  رد  تسا .  بیغ  یلومعم  رـضاح و  لاح  رد  هک  َملاع  نآ  دـننیب ،  یم  ناهج 
بیغ هک  نیا  هب  دربب  یپ  ات   (( ) بِسَتْحَی ُْثیَح ال  نِم   )) دنک یم  يزاسراک  شیارب  درادن  دیما  هک  ییاج  زا  دنک  دایز  ار  شتریـصب  دهاوخب 

(41  ( . ) تسا راک  رد 

یحو

زا ریگرب  لسع  روبنز  باطخ  هاگ  تسا ،  دـنچ  یبتارم  ياراد  تادوجوم و  اب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  طاـبترا  رد  یبیغ و  روما  زا  یحو 
يرـشب نم  هک  تسین  نیا  زج  شیوخ  يادخ  ياههار  يا و  هویم  ره  زا  روخب  سپـس  دنزارفارب  هچنآ  زا  زین  یئاه و  هناخ  ناتخرد  اههوک و 

 ، نک شیاهر  ایرد  رد  يداتفا  ساره  رد  وا  يارب  هک  یعقوم  سپ  هدب  ریش  تسین  نیا  زج  هک  نم  يوس  هب  دش  یحو  هک  متـسه  امـش  دننام 
یحو نیملاعلا  بر  نانخـس  زا  یتّیفیک  سپ  میهد . )  یم  رارق  ناربمایپ  زا  ار  وا  مینادرگ و  یم  زاب  وت  هب  ار  وا  شاـبم ،  نیگهودـنا  سرتن و 

اذل هشیمه  و  دریذـپ ،  یم  ماجنا  دـشاب ،  مزال  فلتخم  تاهج  زا  و  هدـنام ،  كورتم  داشرا  غیلبت و  هک  اجنآ  یناسنا  دـُعب  رد  و  دـشاب ،  یم 
زا ِنیدورطم  رد  طقف  یناطیش  ياه  هسوسو  هلالج و  ّلج  تسا  ناحبس  ترضح  یحو  باطخ و  اب  طابترا  رد  تانئاک  تاّرذ  یتسه  ماوق و 

س ه 2/10/62 دراد .  دربراک  يراکهانگ 

رکش

رد هک  اجنآ  تسا ،  میرک  نآرق  رظن  زا  ناسنا  يریذـپان  كرـش  هناشن  اسر و  هشیدـنا  زا  یکاح  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  ِساپـس  دـمح و 
تسا شخب  تایح  ینایرج  ندب ،  ِحراوج  ءاضعا و  هنارازگـساپس  لامعا  دنوادخ و  ساپـس  دیآ  یمن  هرامـش  هب  هک  یهلا ،  تامعن  هرتسگ 

رد اهراب  هک  تسا  لاعتم  رداق  ِدمح  مالک ،  نیتسخن  راگدرورپ ،  كرابم  مان  زا  دـعب  زامن  ره  رد  دـشخب .  یم  توارط  ار  ناج  مسج و  هک 
ءاهب شزرا و  یگدـنز  هب  هبّیط ،  تاملک  همه  نآ  ِراـنک  رد  و  دریگ ،  یم  رب  رد  ار  رمع  ياـهلاس  اـههام و  دوش و  یم  رارکت  زور  هنابـش  ره 

 ، ار قح  نیا  و  دوش ،  یم  قح  داجیا  دننک ،  یم  داشرا  ار  رگیدکی  دننک و  یم  ناسحا  کمک و  رگیدکی  هب  یتقو  زین  اه  ناسنا  دـهد .  یم 
ءادا رد  اـما  لـثملا  یف  دوش ،  یمن  قوقح  بجوم  دـشابن  یهلا  ْقح  نآ  رگا  یلو  دومن .  ناربـج  یعوـن  هب  دـیاب  ندوـب ،  یهلا  تروـص  رد 

بابسالا ببـسم  هک  تسا ،  یلاعت  دنوادخ  نآ  زا  اه  ساپـس  همه  هکنیا  نآ  و  دومن ،  هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  يا  هتکن  اه  ناسنا  قوقح 
زا ساپس  اذل  دراد ،  كرش  يوس  هب  هدنزغل  یبیش  هک  تسا  ساّسح  يا  هلحرم  اهنآ  زا  رّکـشت  دنا و  هلیـسو  ناگدنب  و  تسا ،  قلطم  رداق  و 
هک تارّوصت  لیبق  نیا  زا  و  مدوب !  هدرم  نم  دـیدوبن  امـش  رگا  هک  دـیوگب  جـلاعم  بیبط  هب  رامیب  هکنیا  لثم  دـشاب ،  یلالقتـسا  دـیابن  اهنآ 

ءادا زا  یتمـسق  نیدلاو  هب  ندومن  یکین  ناسحا و  دومن .  قح  ءادا  رافغتـسا  اعد و  هیده ،  شاداپ ،  تروصب  تسا  رتهب  هکلب  تسا ؛  ناوارف 
جیردت هب  هعماج ،  ای  هداوناخ و  حطـس  رد  هچ  اه ،  ناسنا  قوقح  ندومنن  ءادا  لاح  ره  رد  دنراد .  نادـنزرف  ندرگ  رب  هک  تساهنآ  قوقح 

ات و  عیانـص ،  يزرواشک ،  تیبرت ،  میلعت و  حوطـس  رد  اههاگـشورف و  تارادا ،  رد  ّتیلک  نیا  دراد و  یم  زاب  یلاعت  زا  راتفرگ و  ار  ناسنا 
س ه 27/11/62 تسا .  هدرتسگ  اج ،  همه 

تایح هناسفا 

رون ياه  زا 96هولج  هحفص 23 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ياوآ لد  ياه  ياه  همه ،  یئوگ  هوک  كاوژپ  يا  هتشذگ  ارحص  ز  هدیرپ ،  نایشآ  ز  ( 42) وت يا  هتسشن  ناریح  منم ،  رمع ،  غاب  هچوک  رد 
 ، هک عادو  هظحل  نآ  يا  هتفر  هک  ات  تا  هقردب  هب  اه ،  هلان  کت  تخیرگ  رانک  رد  دـیما ،  حبـص  قارف و  ماش  يا  هتـسکش  لد  همزمز  غرم ، 

تبون همه  لفط ،  ناوج و  ریپ و  تسا  نتفر  دایرف  همه  رحـس ،  بش و  زور و  يا :  هتفگ  یهاگن  هب  تایح ،  هناـسفا  تسا  اـم  لاـیخ  ياـمه 
قشع يوک  ز  متشذگب ،  نایناوراک  اب  يا  هتسب  روشاع  رس  هب  تسود ،  قوش  یعمج ز  هانگ  تریح  رد  تیصعم ،  رفک  یعمج ز  يا  هتسشن 
مسرپ يا  هتفخ  هنابیرغ  اناج ؟  اجک ؟  رد  ای  تساجک  رد  وت ،  ياعد  باتک و  مرگنب  ات  يا  هتفکـش  لگ  يا  وت  هنوگچ ؟  ناسچ ؟  مرگنب  ات 

هچ سفن  نیرخآ  رد  ادـخ  ات  کیبل  هر  دوب  هک  رفـس  لوط  يا  هتفر  باتهم  هب  هک  نوخ  لسغ  ماـش  زا  تشذـگ  رـس  ز  یئوگب ،  ارجاـم و  ز 
 ، قشع ناکم  رد ال  يا  هتفر  تاقیم  هب  هک  راسهوک ،  تشد و  نآ  دوب  هورم  و  دوب ،  افـص  و  دوب ،  سدـق  هک  قحلا  يا ؟  هتفگ  هچ  يدـینش 

نابوخ لِگ  لد ،  هب  اقل  قوش  لاح  روش و  یناوج و  تسا ،  وت  همه ز  بر  ای  يا  هتفـس  راثیا  رهوگ  هک  اـعد ،  تسد  وت  راـنک  رد  لد  نم و 
يا س ه 11/5/69 هتشرس 

رمع ياه  نومزآ 

چیه مه  رمع  زا  امّلـسم  دنامن ،  یقاب  یناحتما  هک  زور  نآ  و  درذـگب ،  شیامزآ  ناحتما و  رد  همه  رمع  تاظحل  هک  تسا  یهلا  ّتیـشم  زا 
دیاب هک  ار  هچنآ  دنادب  و  دسرب ،  لامک  هب  یمدآ  هک  دشاب  انب  رگا  هچ  میـشاب  رازگـساپس  دیاب  ام  يرابجا  قیفوت  نیا  زا  تسا ،  هدنامن  یقاب 

رد هک  دنارذگب  ار  يا  هرود  تسا  مزال  دوش ،  تیبثت  نآ  رد  دناسرب و  یگتسیاش  هب  ار  دوخ  دسانشب و  دیاب  هک  ار  هچنآ  دسانشب  و  دنادب ، 
 . دنیامن يربهر  تیدحا  تاذ  هب  ار  وا  لک ،  ءزج و  رد  ات  دـشاب ،  کیدزن  سامت  یئورایور و  رد  شنیرفآ  تمظع  تقلخ و  فئارظ  اب  نآ 

لامک هب  دـنرب و  یم  شیپ  هب  ار  وا  دوهـش ،  بیغ و  تاناسون  و  دوش ،  یم  لصاح  یگداس  هب  مهم  نیا  ضرغ  یب  سْفن  كاـپ و  ترطف  اـب 
یئادخ بیرف  اب  هک  دهاوخ  یم  افـصاب  یناج  اسر و  يا  هشیدنا  رمع ،  زا  هظحل  نیا  هب  ندیـسر  دـنزاس .  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  یناسنا 

ياهیئاناوت رگا  هلالج .  ّلج  تسا  هّللا  يوس  هب  تعجر  هک  ینتفر  دور ،  شیپ  نانچمه  اهینتسناد  همه  نیا  اب  یناوراک  اب  دریگ و  ددم  تسا 
 ، دزیمآ یم  مه  رد  تاکن  همه  اب  هک  يا  هتکن  دوش ،  یم  راب  تّقشم  هاکناج و  اهشیامزآ  دنکن ،  ددم  یلاعت  يراب  ترضح  زا  هعاسلا  قلخ 
ار دوخ  ناج  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  مالک  اب  نونکا  دـهد .  یم  لکـش  ار  نیقی  دوش و  یم  ببـس  ار  تماقتـسا  ربص و  طاـسبنا و  حرف و 
و تارمث ،  اهناج و  دـیامرف :  یم  هک  اجنآ  میزوماـیب  نآرق  بتکم  زا  مینادـب  دـیاب  شیاـمزآ  ناـحتما و  دروم  رد  هچنآ  میـشخب و  ینـشور 

نآ اهنیا  میدرگ  یم  رب  وا  يوس  هب  میئادخ و  زا  ام  دنیوگ  یم  دسر  یم  اهنآ  هب  یتبیـصم  یتقو  هک  یئاهنآ  ار ،  ناگدننکربص  هدـب  تراشب 
(43  . ) دنا ناگتفای  تیاده  زا  هک  دنا  یناسک  نآ  اهنیا  دتـسرف و  یم  تمحر  دورد و  اهنآ  رب  یلاعت )  كرابت و   ) دـنوادخ هک  دـنا  یناسک 

س ه 18/11/62

ربکا داهج 

یب ام  ياهتساوخ  تسا و  رامش  یب  اه  تمحر  تسا ،  رامش  یب  اه  تمعن  هک  ارچ  تسا ،  رامش  یب  یـسب  مینآ  اب  هدهاجم  رد  ام  هک  هچنآ 
مینادب رذگهر  نیا  رد  دیاب  هک  هچنآ  رد  ات  مینیشن  شاکنک  هب  ندیـشیدنا  لطاب  ای  حیحـص  ندیـشیدنا و  هشیدنا و  زا  تسخن  تسا .  رامش 

يوس هب  نومنهر  زا  شخب  ناج  تاملک  همه  نیا  میراد و  ور  ِشیپ  رد  میرک  نآرق  هک  میتخبشوخ  هچ  ام  هطبار  نیا  رد  و  میریگرب ،  هشوت 
 ، سءای دیما و  رفک ،  نامیا و  نیقی ،  کش و  هک  هنوگنامه  دنا ،  هشیدـنا  هطیح  رد  همه  ّربدـت  لّقعت و  رّکفت و  دـنا .  یتسار  افـص و  رون و 

درادن یلمع  یّلجت  رهاظ  هب  هکنیا  اب  و  تسا ،  ینطاب  يدـعب  دراد  نوماریپ  رد  هک  همه  نیا  هشیدـنا و  دـنا ،  نینچ  زین  نظ  نسح  نظءوس و 
يوس هب  تسا  يرادـم  ار  ناسنا  و  تسا ،  هیاپ  اـنبم و  ار  رادرک  راـتفگ و  راـتفر و  تسا و  یلمع  تاـساکعنا  زا  يا  همـشچرس  فصولا  عم 
تسا عَبَت  هچنآ  تسا و  نطاب  تسا  لصا  هچنآ  سپ  تسا ،  ینطاب  داعبا  هیفـصت  هیکزت و  نامه  ربکا  داهج  هدهاجم ،  رد  خزود .  ای  تشهب 
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میشاب هتشذگ  شیامزآ  زا  هک  اسب  هچ  هدیـسرن  لمع  ّدح  هب  زونه  مینآ ،  رد  هک  رمع  هرود  شیامزآ  ناحتما و  رد  اذل  تسا .  لمع  رهاظ و 
هک ار  نآرق  يراق  نآ  و  درواین ،  ياجب  زامن  چـیه  و  درازگ ،  زامن  رمع  همه  هک  مینام  یم  يرازگزامن  نآ  نوچ  میزادرپن  نطاب  هب  رگا  و  ، 

کحم نیا  و  دریذپ ،  یم  ماجـسنا  نامیا  ای  رفک  داعبا  رد  تسا  ردص  رد  ار  ام  هشیدنا  نطاب و  هچنآ  اذل  تشادن !  ّربدـت  هّجوت و  تئارق  رد 
داهج هک  سفن  اب  داهج  رد  سپ  دریگ .  نامیا  ِریوصت  ات  تسا  مزال  هبئاـش  یب  اـسر و  هشیدـنا  دزاـس ،  یم  ار  اـم  تیـصخش  همه  نومزآ  و 

رد دوعق  مایق و  همه  رد  میبای و  لاّکتا  اجنآ  رد  میئآ و  زارف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هب  نامیا  هُّلق  رب  تسخن  اـت  میـشوکب  دـیاب  تسا  ربکا 
یگدنز اب  شزاس  رد  رگا  دیامن .  كرد  ار  تقیقح  نیا  دناوت  یم  هک  تمظع  رپ  همه  نیا  لد  يایند  و  تسا ،  ربکا  هّللا  هک  میـشاب  دوجس 

رد تسا  ّتیعقاو  هچنآ  زا  هک  تسا  ببـس  ار  نآ  نیا  و  میا ،  هداد  اـضر  دوخ  رب  ربکا  داـهج  رد  تسکـش  هب  دـیامن ،  ریدـخت  ار  اـم  ْتلفغ 
زج يدروآ  هر  هک  رگید  داـعبا  رد  مه  هنوگ و  نیا  زا  همه  تاـبجاو و  ماـجنا  زا  تلفغ  رّکفت ،  زا  تلفغ  رکذ ،  زا  تلفغ  میوـش ،  باـجح 

نآرق هک  تسا  تاجن  دیما  ار  یسک  هچ  دنکن  ددم  یهلا  کمک  رگا  میقتسم ،  طارـص  هب  اه  ههاریب  همه  نیا  زا  زیرگ  رد  و  درادن ،  تائیس 
س ه 9/12/62 دیامرف :  یم  میرک 

ندینش

 . دراد راقنم  رد  اه  هناد  ار  نهذ  رازتشک  هکلب  تسین ،  ناسآ  هن  تمالـس ،  هب  نآ  زا  رذگ  هک  ناحتما ،  رد  تسا  يا  هبَقَع  زین  دوخ  ندـینش 
هملک اب  هسیاقم  رد  ناوت  یم  هنوگچ  ار ،  دـناشن  یم  هانگ  لاهن  دـیارآ و  یم  ار  سوه  دـناشک و  یم  یگریت  هب  ار  حور  هک  اه  ندینـش  نآ 

دیاب و سپ  دنکارپ ،  یم  رون  نهذ  ِتاملظ  رب  و  دـبای ،  یم  تءاشن  نآ  زا  ناج  دریگ و  یم  ارف  ار  شوگ  ناربمایپ  يادـص  دوب ،  رِکنم  هبّیط 
هکنیا مه  و  دنک ،  میئامن .  ظفح  یگدولآ  زا  ار  ناج  ات  هک ،  دیابن  هچنآ  و  میراد ،  ارف  شوگ  میونـشب  دیاب  ار  هچنآ  مینادب  هک  دیابن  ایآ  ای 

رگا  . ) تساّربم اه  ندینـش  هدولآ  زا  تسا ،  افـص  لاـمج و  لاـمک و  رهظم  هک  ادـخ ،  تشهب  اـجنآ ،  دوش ،  یم  هدینـش  نآ  رد  یغورد  هن 
یم ظفح  دنتشون ،  یم  دندینـش ،  یم  نانآ  دننیب . ) یمن  یلو  دنرگن ،  یم  وت  هب  هک  ینیب  یم  و  دنونـش ،  یمن  یناوخب ،  تیاده  هب  ار  نانآ 

و دوزفا !  یم  همه  نیا  نانآ  نارسخ  رب  دوب و  ندینش  زا  باجح  رد  نانآ ،  بلق  نانآ ،  حور  نانآ  ناج  هک  ارچ  دندینش ،  یمن  یلو  دندرک 
فک زا  ار  ندید  ِناوت  ناراکهانگ  هک  ارچ ؟  دندیدن ،  هک  دنتـشاگنا ،  هدـیدان  ار  همه  دـناشوپ ،  هرهچ  نانآ  زا  ادـخ  ياقل  رد  ربمایپ  نوچ 

ام ِناج  نآ  زا  میونشب و  هک  تسام  حالـص  هچنآ  سپ  دندنک .  یم  هک  دندش  اهر  یْلیَو  رد  و  دنتفر ،  یم  هک  دنتفر  دوخ  هار  هب  و  دنهدب ، 
روحم نآ  رب  هک  مه  ار  اه  ندینـش  هک  تسا ،  میقتـسم  طارـص  وا  هک  تسین  رّـسیم  راگدرورپ  يرای  هب  زج  دنیـشن ،  جوا  هب  دریگ و  یـشقن 

شوگ و هک  نکم  يوریپ  يرادن  نآ  تّحص )   ) هب ملع  هک  ار  هچنآ   ) هک میتسج  كّربت  نآ  زا  نتم  ردص  رد  هک  دیامن  یم  صخـشم  دشاب 
س ه 14/12/62 ( 44 ( . ) دنا لوئسم  لد  مشچ و 

هاگن

یهلا ددم  همه  همه و  شنیرفآ ،  هوکش  همه  نیا  لباقم  رد  میلست  زا  لصاح  شمارآ  نوکـس و  و  تقلخ ،  تمظع  هب  اه  ناسنا  شرگن  رد 
رظان ِتّیموصعم  تراهط و  رد  تقلخ ،  ِعیادب  ِتیباّذـج  ِلامک  اما  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  اجنآ  تسا ،  قیاقح  هب  هّجوت  تفرعم و  رد 

دـنام و یم  یقاب  نهذ  رد  هشیمه  دراد و  رگید  یئاویـش  تسا ،  مءاوت  ّتیموصعم  اـب  هک  یکدوک  رد  اـه  یئاـبیز  ندـید  و  تسا ،  هطبار  هب 
همه نیا  هک  ار  اه  ندید  نامسآ  هانگ  ترودک  دوش ،  یم  هدوزفا  يوقت  زا  يراع  رمع  نینس  رب  هچ  ره  اما  دهد .  یم  شزاون  ار  ناج  ماشم 
هدنخ هک  دنیـشن ،  یم  سنا  هب  ار  ناگدولآ  بذاک ،  تّذل  و  دـیآ ،  یم  رد  شراب  هب  مغ  ربا  اه  لد  ِرازتشک  رب  دریگ و  یم  ارف  تسا  عیـسو 

طوقـس ِهاگترپ  اه ،  ندینـش  نوچ  هاگن ،  هبَقَع  یگدنز  ياه  ناحتما  ایالب و  زا  رذگ  رد  تسا .  موش  ناراکهزب  دنخـشین  نوچ  ناراکهانگ 
ههرب رد  دنراد . ) ناهنپ  اه  هنیس  رد  هچنآ  ار و  اهمشچ  تنایخ  دناد  یم   : ) تسا رگنایب  یئاغ  يّدح  رد  ِدجاو  هک  هنوگ  نامه  دراد ،  رایسب 
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 ( . نآ ندیسر  دهد و  یم  هک  مینیشن  یم  افـص  هب  ار  دوخ  ناج  تسا  لامک  هب  هر  ار  ام  هک  نآرق  شخب  ناوت  ياوآ  هب  مه ،  زاب  اه ،  ندید 
 . تسا تقلخ  عیادـب  هب  نداد  هّجوت  يارب  هک  دـنا  یهلا  تاـیآ  هنوـمن  زا  دـمآ ،  نآ  ِرکذ  نتم  ردـص  رد  هک  يا  هیآ  هکراـبم و  هیآ  ود  نیا 

دیا هدروآ  رد  دراد ،  یهجوـت  دوـخ  هبنج  ندوـمن  رظن  زین  یناـمز  دوـب ) هنوـگچ  ناراـکهانگ  تبقاـع  دـینیبب  نیمز و  رد  دـینک  ریـس  وـگب  )
س ه 23/12/62 تسا . )  هداتسرف  شیادرف  يارب  هچ  هک  دنک  رظن  سک  ره  دیاب  و  ادخ ،  يارب  دیشاب  راگزیهرپ 

نابز

هک اجنآ  نابز ،  یناسفن  داعبا  رد  مه  تدحو و  مینیـشن ،  یم  تاجانم  هب  اه  یکیرات  رد  نآ  اب  و  میئامن ،  یم  ّمنرت  ار  ادـخ  دای  نآ  اب  هکنآ 
زا تسا ،  هدام  انعم و  زا  هک  میئامن ،  یم  هّجوت  دوخ  يایند  هب  نونکا  دنیـشن !  یم  يوجن  هب  تادوجوم  اـب  ناـج  و  دـیوگ ،  یم  نخـس  لد 
امش لد  هک  دوبن  رگا  امـش و  ياه  یفرح  رپ  دوبن  رگا  ( 45  (() عَمْسَءا اَم  ُمتْعِمََـسل  تسا ،  تمظع  رد  تمظع  همه  تسا و  راکـشآ  بیغ و 
یم ار  مونـش  یم  هک  هچنآ  دـینیبب و  دـیتسناوت  یم  ار  منیب  یم  نم  هـک  هـچنآ  امـش  درچ ) یم  نآ  رد  یناوـیح  ره  هـک   ) دراد نـمچ  تلاـح 

 ، تمهت زا  تسا ،  ندروـخ  ردارب  تشوـگ  هک  تبیغ  هلوـغیب  زا  مـیزیرگب ،  ناـبز  ياـه  هلوـغیب  زا  هـک  تساـم  رب  سپ  دیونـشب .  دـیتسناوت 
میئوگ و نخس  عافد  هب  دیاب  هک  اجنآ  گنن  رابغ  زا  و  میشورخب ،  دیاب  هک  اجنآ  توکس  ِْلیَو  زا  تسا و  طوقس  همه  هک  مانـشد  یئوگدب ، 

رگا تسا  كرش  و  میدنب ،  ورف  بل  دیاب ،  هک  اجنآ  رگا  تسا  قافن  هک  ارچ  میدنبن  ورف  بل  یهن  رما و  زا  دیاب  هک  اجنآ  مالسا  تسکـش  زا 
هب ار  یهورگ  لطاب ،  يا  هملک  نایب  ینامز  دناشک و  تداعس  هب  ار  یقلخ  درف و  قح ،  يا  هملک  نایب  هاگ  میزادرپ  حدم  هب  دیابن ،  هک  اجنآ 
هک مینکن  شومارف  ار  هذاعتـسا  نیا  رارکت  میرب و  هانپ  ادخ  هب  مه  نابز  زا  دیاب  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  هک  اجنآ  دنادرگ .  التبم  یهابت  داسف و 

س ه 6/1/63 تسا .  هدومن  ناهنپ  ام ،  بلق  زارف  رب  ار  دوخ 

لد

راگدرورپ هک  نیا  و  دشاب .  یم  ناج  ای  حور  سفن و  يزکرم  اهتنا و  ءادتبا و  هطقن  تسا و  صخش  ِیناسنا  ِنطاب  انعم  تهج  زا  بلق  ای  لد 
اه ندینش  هاگتشِک  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  هب  هدومرف ،  رکذ  لوئسم ،  زین  ار  لد  مشچ ،  شوگ و  رانک  رد  قوف  هکرابم  هیآ  رد  ُهتمظع  ّتلج 
 ، تسانعم نیمه  هب  زاب  میدادـن ،  شرتسگ  ار  تا  هنیـس  ایآ  یتقو  و  تسا .  میلـست  اضر و  و  يریگ ،  هجیتن  لّـقعت و  زکرم  و  اـه ،  ندـید  و 

هدـیچیپ هاگتـسد  دـهد ،  یم  تسد  ام  هب  یحور  یبالقنا  یتقو  ـالثم  تسا ،  ینعم  ماـغدا  ثعاـب  ظـفل  هباـشت  رثا و  ساـسحا  یهاـگ  اـهتنم 
شدرگ زکرم  رد  صخالاب  ندب و  رد  یعیبط  ساکعنا  هطبار ،  نیا  رد  و  دهد ،  یم  ناشن  لمعلا  سکع  هدرک و  لمع  ْتّدش  هب  ام  باصعا 

 ، شزرل یگدـیرپ ،  گـنر  اـی  امیـس ،  ینوگلگ  بلق ،  شپط  تسا ؛  كرد  لـباق  همه  يارب  هک  دوش  یم  ثداـح  هنیـس ،  هسفق  رد  نوخ ، 
و دـیامن .  یم  یعادـت  هدام  انعم و  زا  ار  يرگید  یکی  هلحرم  ره  رد  و  تسا ،  نآ  ضراوع  یجیردـت ،  ای  ینآ  ِيریپ  یّتح  هتکـس و  سرت ، 
 ، تسا جراخ  عرـش  هدودحم  زا  هراّما ،  سفن  ياوه  زا  ای  دشاب و  یناطیـش  رگا  لیامت  نیا  و  دبای ،  یم  لیامت  دهاوخب ،  سفن  هک  اجنآ  اما 
ّدح ات  ینامز  دراذگ و  یم  ياج  رب  لابَو  دـهن و  یم  شهاک  هب  ور  یهاگ  یندـب  فعـض  رمع و  تشذـگ  اب  هک  تسا  يا  هلعـش  نوگمه  و 

دـنازوس و یم  ار  اـه  یتخب  کـین  لاـهن  هک  رایـسب  هچ  رذـگهر  نیا  رد  ددـنویپ و  یم  خزود  رد  دولخ  هب  ددرگ و  یم  تیبثت  قاـفن  رفک و 
دنیرفآ و یم  یئادخ  قشع  دش ،  ینّابر  عورـشم و  یئاغ  ّدح  رد  یتقو  اه  نتـساوخ  اما  دیامن و  یم  رتسکاخ  دود و  ار  یناسنا  ياه  ّتیعقاو 
رد نّولت  دروآ ،  یم  رب  بیهن  سوه  ياه  تیرفع  رب  و  دبای ،  یم  ردص  هعـس  درف  اجنآ ،  رد  دهد ،  یم  دیواج  یگدنز  دیون  ار  یناف  ِندـب 

يرَءا اَم  ُمتیَءاََرل  مُِکبوُلق  ِیف  ٌج  يرْمَت  مُکِمالَک و  ِیف  ٌریثکَت  َول ال   : )) مینیشن یم  انتعا  یب  اه  نتفگ  مذ  حدم و  هب  دوش ،  یمن  ثداح  هرهچ 
ار هچنآ  دیدید  یم  هنیآ  ره  دوبن ،  تسا  راز  هزره  نوچمه  هک  امش  ياهلد  و  امـش ،  ياه  یفرحرپ  دوبن  رگا  ( ) 46  (() عَمْسَءا اَم  ُمتْعِمََسل  َو 

س ه 14/1/63 تسا ،  میلس  ِبلق  هماگنه  يوس  هب  نیا  و  مونش . )  یم  نم  هک  ار  هچنآ  دیدینش  یم  منیب و  یم  نم  هک 
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تهافس

هب نیاربانب  دشاب  یم  باقع  باسح و  همزال  لقع  نوچ  تسا .  لقع  یئآراک  مدـع  يانعم  هب  یلقع  مک  یعون  هشیدـنا و  یتسـس  تهافس ، 
دیامن و یم  بوکرس  ار  هنافصنم  صیخـشت  هّیلوا و  كرد  سفن  ياوه  هکلب  دشاب ،  لقع  مک  ای  لقع  تسـس  اعقاو  هک  تسین  تروص  نیا 

ِّدح ات  تهافـس  هب  ار  راک  یتامّدـقم  ِلهاجت  و  دوش ،  یم  صیخـشت  هّوق  نیا  ترودـک  یگریت و  ثعاـب  جـیردت  هب  یـساپسان  نیا  رارمتـسا 
اه تحاقو  كرد  و  دزاسن ،  دّیقم  ار  نهذ  لقع ،  ِلاقع  و  میریگن ،  دنب  رد  ندش  هدولآ  زا  ار  دوخ  هک  اجنآ  اما  و  دناسر .  یم  رفک  تحابق 

دوب دهاوخن  ام  رادولج  يونعم ،  ِیگتخیسگ  مه  زا  رد  یئورین  و  میئآ ،  یم  رد  نالَوَج  هب  هناهیفـس  ياه  يدیق  یب  رد  دنکن ،  تیافک  ار  ام 
دنچ ای  کی  رد  ار  رگ  هسوسو  ناطیش  سفن و  ياوه  هصمخم ،  نیا  رد  و  هداد ،  تسد  زا  هیلّوا ،  كرد  هب  یهّجوت  یب  ِرارمتـسا  تهج  و  ، 

نامه دریگ ،  یم  تهج  زین  تاملک  زا  یتح  دوخ  لزلزتم  ِحور  رارقتـسا  يارب  دنک  نینچ  هک  سک  ره  ای  ام  میا .  هداد  ّطلـست  دوخ  رب  دـُعب 
ار دوخ  زا  یعّنصت  تیاضر  تلاح  و  دیامن ،  یم  یعادت  دوخ  يارب  ار  بوخ  سایق  دب  ظفل  زا  لثملا  یف  يا ،  هراپ  هتخت  زا  قیرغ  هک  هنوگ 
قح هب  ندیشیدنا و  حیحـص  اب  اذل  دشخب ،  يدوجو  ماکحتـسا  دوخ  هب  اه  یهابت  زا  یهوبنا  اب  دهاوخ  یم  و  دیامن ،  یم  يزیر  یپ  دوخ  رد 

ههبج اه ،  يروحم  دوخ  هنوگ  نیا  هجیتن  هلاحمال  قافن .  بیرف ،  غورد ،  نوچ  رگید  ِياه  یتسردان  هیاپ  رب  رگم  درادـن  یئاریذـپ  نتـسویپ 
هب لاوحا  نیا  همه  رد  دوش و  یم  یهتنم  لمع  هب  نابز  نامگ و  ّدح  زا  هک  یناطیش ،  ياه  مایق  يادتبا  تسا و  یهلا  قیاقح  لباقم  رد  يدنب 

تسا ینوجعم  هک  تسا  يدرخ  مک  تهافس و  لماک  ِقادصم  نیا  و  دنک ،  یم  دوخ  رب  دنک  یم  هچ  ره  یهلا ،  لازیال  تردق  هطاحا  ّتلع 
س ه دـننک . ) یم  متـس  نتـشیوخ  رب  دوـخ  هکلب  دـنک  یمن  متـس  ناـنآ  رب  دـنوادخ  سپ   ) يدـنب ههبج  رارمتـسا و  لـهاجت و  فارحنا و  زا 
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ماقَم

يوس هب  اجنآ  و  اه ،  یهابت  رد  طوقـس  ای  تسا و  يونعم  يروص و  لـماکت  رد  یهاگرذـگ  ار  اـه  ناـسنا  و  تساـه ،  يرترب  هلیـسو  ماـقَم 
يوـنعم و ماـقم  هک  ماـقم  نآ  ار ،  یطیرفت  هن  دریگرب و  رد  ار  یطارفا  هن  لاور  نآ  رب  دـشاب و  یهلا  میقتـسم  طارـص  رب  هـک  تـسا  لـماکت 

تسا نیا  رد  الاو  ِناسنا  کی  ماقم  دریذپن .  یگنت  نآ  زا  هنیس  دریگ و  تءاشن  نآ  زا  حور  ات  دشاب ،  ریگارف  هک  تسا  هتسیاش  تسا  یناسنا 
 ، دناشکن یتشز  هب  ار  دوخ  یگدنز  ياه  یئابیز  تاّیدام و  هب  بذج  رد  دیالاین ،  ثئابخ  هب  ار  شیوخ  نتشیوخ  دیارگن و  اه  یتسپ  هب  هک 

رمع هک  دوشن ،  ریگ  نیمز  اه  نتـساوخ  هیرمَا  رد  و  تساجک ،  هب  ات  تساـجک و  هب  تساـجک و  زا  تسیک و  هک  دـنکن  شومارف  ار  دوخ  و 
ای يرگید  رب  يرهاظ  يرترب  يروص ،  رظن  زا  ماقم  اما  و  تساـه .  ناطیـش  همه  نیا  يارب  دـشاب  ادـخ  يارب  زج  رگا  هک  درذـگ  یم  يدوزب 
ار ادـخ  نادرم  هک  وا ،  اب  ادـخ  دـشاب و  ادـخ  يارب  هک  رگم  و  رگم ،  ترخآ ،  رد  ار  تّیمورحم  دراد و  هیاس  رد  ار  ّربکت  هک  تسا  نارگید 

هاگن رد  و  دنیـشن ،  یم  ردص  رب  هبلک  رد  بلط ،  ْماقم  يریقح  تسا . )  ناراکزیهرپ  همه  هک  دـنک ،  هناخ  نآ  رد  ربک  حبـش  ات  تسین  هیاس 
یم دـشیدنیب ،  ات  دوش  یم  هک  اجنآ  سفن ،  ِتولخ  زا  دراشف ،  یم  ياپ  روضح  رد  و  دـبلط ،  یم  هّجوت  ادـص  رد  و  دـنکارپ ،  یم  تراـقح 
دوب ریدغ  هماگنه  هک  ماگنه  نآ  ار  یلع  دنا .  نینچ  نیطایش  هک  تسا  وجشاخرپ  رگشاخرپ و  دیوگ ،  یم  ازسان  دنک ،  یم  تناها  دزیرگ ، 

 . رگم تسا  رت  شزرا  یب  شفک  دوب .  ادخ  يارب  یلع  هک  ادخ  يارب  وا  هک  درکن  هّجوت  هناسولپاچ  ياه  کیربت  همه  نآ  هب  هک  میرگن  یم 
رپ همه  ام  يایند  نیا  نانچ .  وا  منینچ و  نم  تفگ  هک  دـش  رفاک  ادـخ  هب  ناطیـش  هک  اجنآ  میور ،  یم  رفک  راید  هب  اج  نآ  زا  و  ( . 47 . . )
نآ و  تسین ،  يا  هلـصاف  ام  اب  ار  ترخآ  يارـس  یلو  شناوریپ ،  دوب و  یلع  هک  هنوگ  نآ  زا  تسا  بایمک  باـیان و  و  هنوگ !  نیا  زا  تسا 

هناراوگرزب اهیگدوهیب  زا  رذگ  رد  و  دنباین ،  روضح  اهاوران  رد  دنیوگ ،  تمالس  هب  نخس  دنهد  رارق  بطاخم  ار  نانآ  نالهاج  هک  ماگنه 
س ه 11/2/63 دنرذگب . 
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جاودزا

(1  ) جاودزا

تایآ زا  و   ) همه یهلا  تایآ  هک  دنناشن  یم  رارقا  هب  ادخ  تردق  هب  ادخ ،  تمظع  هب  ادخ ،  هب  ار  ام  دـنیوگ و  یم  نخـس  ام  اب  یهلا  تایآ 
یئاه هناشن  نآ  رد  انامه  داد  رارق  ینابرهم  یتسود و  امش  نیب  دیبای و  شمارآ  نانآ  هب  ات  درک  قلخ  ناتدوخ  عون  زا  ینارـسمه  هکنیا  یهلا 

زا یتمظع  رد  ار  يدنمـشیدنا  ره  رکف  زین  یئوشانز  هب  طوبرم  ِسدـقم  تایآ  رد  هشیدـنا  رکفت و  دـننک . ) یم  رکف  هک  یمدرم  يارب  تسا 
یم هصرع  هب  ياپ  كدوک  هک  اجنآ  تسا ،  تافارحنا  یـصاعم و  عناـم  هک  اـجنآ  تسا ،  تّبحم  شمارآ و  هک  اـجنآ  درب ،  یم  ورف  تریح 

 ، ییابیز هّبنت و  همه  عمج ،  رد  دهد ؛ یم  هّجوت  نتفر  هب  ار  ردام  ردپ و  دور و  یم  هار  دیوگ ،  یم  نخس  دیرگ ،  یم  ددنخ ،  یم  دراذگ ، 
رون زا  یئول  ـالت  هک  یناوج  رتـخد  تساـبیز .  تسه  هچ  ره  همه  ادـخ  هار  رد  تسادـخ و  هار  رد  همه  هک  ارچ  تساوـقت ،  لـماکت و  همه 
طقف ییوشانز  هک  دـنناد  یم  ود  ره  رد  نامیا  نوخ  هک  نم  ؤم  یناوج  اب  و  درب ،  یم  ادـخ  مان  نآ ،  رب  یفافع  هدرپ  دراد و  هرهچ  رب  ناـمیا 

 ، دنرگیدکی رسمه  روای و  رای و  ادخ  هار  رد  دنیامن و  یم  عورش  مه  کمک  هب  هک  تسا  یسّدقم  داهج  هکلب  تسین ،  شّیعت  یّلست و  کی 
َو ِضرالا  ِیف  ٌۀَـنِتف  دـنا . ) كاپ  نانز  يارب  كاپ  نادرم  هک و  اـه  تمحر  هچ  دـننک و  یم  هریخذ  هک  اـه  تشذـگ  هچ  یگدـنز  لوط  رد  و 
رد یگرزب  داسف  هن  رگ  دینک و  قفاوت  دوب  تیاضر  دروم  شتناما  شنید و  هک  دمآ  يراگتساوخ  هب  امش  دزن  یسک  رگا  ( ) 48 (() ریبَک ٌداسَف 

تسا موش  وا  تسا ،  رگ  لهاجت  عافد  ماگنه  رد  و  دنک ،  یم  ضرامت  هزور  رد  و  درادن ،  شیارگ  زامن  هب  هک  نآ  سپ  دیآ . ) دیدپ  نیمز 
هّلل هّلل  هک  ِندید  زا  هدید  و  دـننازرل ،  یم  مرحمان  هب  ادـص  هک  دـنا  ینانز  روخ  رد  نانیا  افـص .  یگدـنز و  هن  تسالب  همّدـقم  و  يوش ،  هن 
دیاب تسا ،  تناما  جاودزا  رد  یگتـسیاش  يارب  مود  لصا  دـنا . ) كاپان  نانز  يارب  كاپان  نادرم  دـنا و  كاپان  نادرم  يارب  كاپان  نانز  )

تافالتخا شیب  مک و  درف ،  ود  ِییوشانز  یگدنز  رد  هلاحمال  هک  ارچ  تسین ،  یعیبط  ياهتساوخ  زا  دی  ِعلخ  موهفم  هب  جاودزا  هک  تسناد 
یپ رد  یـشزغل  ار  یـشزرل  ره  دـشابن  نیب  رد  تناـما  رگا  تسا ،  هارمه  تّیمورحم  اـهیرامیب و  یعیبط ،  عناوم  یناور ،  تاـفالتخا  یتیبرت ، 
دیاب هک  اجنآ  دوب ،  دهاوخ  جاودزا  زا  حیحص  يریگ  هرهب  رد  صقن  دیآ ،  لصاح  یـصقن  تناما  زا  ار  جاودزا  ِنیفرط  رگا  و  دوب ،  دهاوخ 

 . اه یهن  رما و  و  اه ،  ندینـش  اه ،  نتفگ  اه ،  مایپ  اه ،  شناد  غـالبا  زا  و  دـشاب ،  نیما  اـه  ّتیمورحم  ِراـشف  رد  یّتح  لد  هدـید و  تسد و 
زا وا ،  زا  هک  دیامن  دامتعا  وا  رب  دناوتب  هک  ادخ  نادرم  زا  يدرم  دناشوپب و  ار  وا  هک  يرداچ  ار  نز  دنام ! ؟  یم  هچ  دشابن  تناما  رگا  سپ 

و دزیر .  ورف  مه  رد  لصا  دیابن  دوبن  رگا  هک  تسا  عرف  هّیقب  و  دوب ،  دهاوخ  یفاک  دـیامن  عافد  نادـنزرف  زا  وا ،  ترخآ  ایند و  زا  وا ،  نید 
ار ینیکرـشم  هک  تفگ  دیاب  دوشب  رگا  دـنهد  یم  رارق  كالم  ار  یقالخا  لئاضف  يوقت و  زج  دـنراذگ و  یم  اج  یب  ییاه  تّنـس  هک  نانآ 
هک تسا  نینچ  زین  اجنیا  و  دنتـشاد ،  داقتعا  مه  ادخ  هب  دندوب ،  كرـشم  هک  نانآ  هک  ارچ  دندیتسرپ ،  یم  زین  تب  هبعک ،  رد  هک  دننام  یم 

س ه مامتان )   . ) دـیامن یم  روظنم  یگدـنز  رد  ییادـخ  درف  کی  هک  تسا  ییایازم  يارب  زین  نانآ  یهاوخادـخ  و  دـنهاوخ ،  یم  ار  ود  ره 
17/2/63

(2  ) جاودزا

راگدرورپ دنشاب  تسدیهت  رگا  ار ،  ناتنازینک  ناگدنب و  زا  ناگتـسیاش  ار و  ناترهوش  یب  نانز  رـسمه و  یب  نادرم  دیروآ  رد  جاودزا  هب  )
ماگنه نآ  رد  دندنب ،  یم  یئوشانز  دهع  يرتخد  رسپ و  هک  ماگنه  نآ  تساناد . )  هدنهد  تعسو  دنوادخ  دیامن و  ناشزاین  یب  شلضف  زا 

ات ءادبم  زا  ادخ  مان  دنا ،  ییادخ  هک  نانآ  يارب  تسا .  ریـسم  نیا  ياه  ّتیعقاو  تسا  رظن  حمطم  هچنآ  ییالط ،  مالحا  هماگنه  نآ  رد  و  ، 
ار فده  و  دشخب ،  یم  ینـشور  ار  تعـسو  همه  نیا  هرابکی  يا  هّقرج  دننامه  هک  تسا ،  لّکوت  ءاّکتا و  ءادـتبا و  هطقن  هشیمه ،  ات  داعم و 

بلق ياوآ  صولخ ،  يداو  نیا  رد  و  دـیامن ،  یم  یّلجت  ادـخ  هب  ندرپـس  دوخ  همه  شیوشت ،  اـب  مءاوت  ینیریـش  نیا  رد  دـهد .  یم  ماـهلا 
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ای تسالاو ؟  یناسنا  ایآ  تسا ؟  يدوجوم  هنوگچ  یگدنز  کیرـش  نیا  ایادخ  هک  زاب  و  دیآ ،  یم  خـساپ  هب  تراهط  دوش و  یم  سکعنم 
زا يرگ  هسوسو  ای  و  تسا ؟  یکاپ  تراهط و  رد  يراـی  اـیآ  تسا ،  صقاـن  دـشاب  هچ  ره  یلبق  ياـه  تخانـش  هک  تسا ؟ !  هدـنرد  يوید 

چیپ تاناسون و  فیرظ و  يداعبا  اب  اه  ّتیعقاو  رد  يداهج  و  دوش ،  یم  عورـش  ون  زا  یناحتما  زاب  اجنیا ،  تسا ؟ !  نیطایـش  نارادرب  نامرف 
یهلا میقتسم  طارص  هب  رگا  دنز ؛ یم  دنخبل  ٍلاح  ّيا  یلع  یگدنز  و  دور ،  یم  یکـشخ  هب  ناجیه  ياه  قرع  کنیا  هک  مهرد  ياه  مخ  و 

یم رارمتسا  دوخ  ياه  یـسر  باسح  رد  هشیدنا  اب  و  دسر ،  یم  ارف  یبیغ  ياهددم  لماکت ،  هار  رد  نآ  یگدنزاس  اب  بسانت  اب  دوش ،  یط 
یم ورف  ماهبا  یکیرات و  رد  يزاجم  ياه  تذل  ترارح  رد  دوش ،  یم  هرـصاحم  نیطایـش  ياه  هسوسو  رد  دـشابن ،  یهلا  هار  رگا  و  دـبای . 

هب دهد و  یم  رارق  هنگنم  رد  ار  وا  ادـخ  زا  يرود  يارب  همه  اه ،  یتسرپ  هاج  اه ،  یتسرپدوخ  ملاسان ،  ینادـنزرف  راکبان ،  يرـسمه  دور . 
هچ هک  نونکا  مه  دریگ و  یم  ارف  ار  اهروشک  اهرهـش و  هک  دـنک  یم  هولج  اهیگدولآ  اه ،  یتسرداـن  اـه ،  تحاـقو  اـه ،  تحاـبق  تروص 

دوش یم  زرحم  تناما  نید و  لصا  ود  رد  يراگتسر  یگدنز ،  هرود  رد  نآ  هباشم  ثحب و  دروم  ود  رد  ّتقد  هّجوت و  اب  دنا .  نینچ  رایسب 
دراد هّجوت  ادخ  هب  صالخا  اب  المع و  هک  نآ  و  دوش ،  یمن  اه  تنطیش  ِمیلست  دنک ،  یم  لّکوت  ادخ  هب  هک  نآ  ارچ  دنا ،  ماغدا  مه  رد  هک 

ریذپان فارحنا  تسا و  صّخشم  ّتیدبا  ات  جاودزا  ّدح  زا  جاودزا و  ّدح  ات  ریـسم  دارفا  هنوگ  نیا  يارب  و  دوش ،  یم  تسا و  هدش  تیاده  ، 
ظفح هک  دنا  نازیزع  نیا  مه  تاهورکم ،  هب  هّجوت  اب  نید ،  زا  تّیعبت  اب  نارسمه ،  نآ  نانآ ،  تسا .  يراگتسر  حالف و  هصّخـشم  نیا  و  ، 

ارا ْمُکِیلْهَا ن  َو  ْمُکَـسُْفنَا  اُوق  اُونَما  َنیِذَّلا  اهنآ  رب  هک  تساه  ناسنا  اهگنـس و  زا  نآ  ِتخوس  هک  یـشتآ  زا  ار  دوخ  لها  دوخ و  دـنیامن  یم 
َنُولَعْفَی م ا س ه 24/2/63 َو  ْمُهَرَمَا  َهّللا م ا  َنوُصْعَی  ٌدا ال  دِش  ٌظالِغ  ٌۀَِکئالَم  ْهیَلَع ا  ُةَرا  جِْحلا  َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو 

گنج

ات دنور  یم  دـنیادز و  یم  ار  یناسنا  یلاع  لئاضف  دنـشک و  یم  نوخ  هب  ار  ناهانگ  یب  دـنیابر و  یم  ار  اه  قح  راکبان  مدرم  هک  ماگنه  نآ 
یتّدح تّدش و  اب  نیطایـش  ناَدب و  دنیامنن ،  عافد  دننکن و  هزرابم  ناکین  رگا  دـننک ،  هقرغ  ار  یناگمه  اه  تحاقو  اه و  تحاضف  قمع  رد 
بجاو زا  اـه  بادرگ  دـنناشک و  یم  یهارمگ  هب  لـیحلا  فئاـطل  هب  ار  مدرم  و  دـنریگب ،  مارآ  هک  دـنناوت  یمن  دـنراد  قاـفن  رفک و  زا  هک 
هتـشاد تسود  ار  يزیچ  دیاش  دـشاب و  ریخ  امـش  يارب  نآ  دـشاب و  امـش  عبط  هورکم  يزیچ  دـیاش  تسامـش ،  عبط  ِهورکم  هکنیا  اب  تشگ 

و میئامن ،  یم  یبایزرا  ار  عضاوم  دوخ  هشیدنا  دُرب  اب  اهناسنا  ام  الومعم  دیناد . ) یمن  امش  دناد و  یم  ادخ  دشاب  رش  امش  يارب  نآ  دیشاب و 
هفیرـش هیآ  نیا  رد  راگدرورپ  فطل  یلو  دراد ،  ضراعت  حیحـصان  ياهرواب  اب  تسا  دودـحم  اـم  هشیدـنا  ملع و  هک  تقیقح  نیا  هب  هّجوت 

هیلک رد  یگدنز و  هرود  مامت  يارب  ینامحر  هراشا  نیا  و  تسین ،  رـش  ریخ و  صیخـشت  رد  یّلک  ِكرد  هب  رداق  امـش  هشیدنا  هک  هداد  هّبنت 
دیون اه  یهابت  رد  ِدویق  زا  ار  هشیدـنا  ياه  یگتـسراو  هجیتن ،  رد  و  دـشاب ،  هشیدـنا  ياههار  هروک  رد  ام  ياشگهر  دـناوت  یم  نآ  هب  داعبا 

زا هک  تسه  يرگید  کین  راک  یکین ،  راک  ره  لباقم  رد   ) هّلل هّلل  ( 49 (() ُِّرب ُهَقْوَف  َْسیَلَف  هّللا  ِلیبَس  ِیف  َِلُتق  اذِاَف  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ُلجَّرلا  دهد . 
ِدربن اما  و  درادن . ) دوجو  يرتهب  نآ  زا  دش ،  هتـشک  ادخ  هار  رد  یتقو  هک  دوش ،  یم  هتـشک  ادـخ  هار  رد  يدرم  هک  یتقو  ات  تسا  رتهب  نآ 

زا يروابان  ِماهبا  رد  هک  اهنآ  هچ و  تسا و  يراکهانگ  رد  يزوریپ  دوش  زوریپ  رگا  ارچ ،  تسا ،  نیتئیسلا  يدحا  ِدصقم  هب  زواجتم  رفاک و 
و تسا ،  رذـگ  رد  باتـش  اـب  رمع  هک  دـنروآ  هار  هب  ار  دوخ  هیکزت  هبوت و  اـب  و  دـنیآ ،  دوـخ  هب  هک  تسا  حالـص  هب  ار ،  دـنا  قیاـقح  نیا 
(50 (() اَدبَا ٍْنیَع  َۀَفْرَط  یِسْفَن  تساه  یهابت  هتشر  کی  نتسویپ  مه  هب  زا  یناقفخ  يراکهانگ و  ياهیکیرات  زا  یبیرف  رمع  نتشادنپ  ینالوط 

س ه 8/3/63 راذگماو . ) مدوخ  هب  مه  ندز  مه  هب  هژم  کی  تدم  هب  یتح  ارم  هجو  چیه  هب  ایادخ   ) هک

یبیغ ياهکمک  رد  تّینیع 

یم هصالخ  دوجو  هک  ارچ  تسا ،  كرد  لـباق  همه  يارب  بیغ  تّیفیک  تسا ،  یقیقح  يزاـجم و  یگدـنز  زرم  ّدـح ،  هک  ماـگنه  نآ  رد 
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 ، اجنآ رد  تسا .  یتلحر  دایرف  هلولگ  ره  کیلـش  هچ  دـشاب ؛ گـنج  ههبج  هدودـحم  هک  ماـگنه  نآ  مه  و  دـبای ،  یم  تیبثت  هّجوت  دوش و 
مه ار  قامعا  ِتریـصب  هک  تسا  نینچ  كرد  هشیمه  ار  تمکح  زا  ینارون  اسر و  هشیدناو  كاپ  حور  مه  ارف و  تشحو  همه  ار  نیدـناعم 

یبیغ مایپ  همه  زین ،  هفوکـش  زا  یگربلگ  هایگ و  یگرب  بآ ،  يا  هرطق  هک  دنیب ،  یمن  مه  ار  دوخ  درادـن  ار  نآ  هک  نآ  و  دراد ،  هّجوت  رد 
هب ار  ادخ  هک  تسا ،  توکلم  همه  نیا  يوس  هب  يربهار  همه  هشیدنا !  یلاعت  همه  كرد  رد  و  تسا !  تمظع  تسه  هچ  ره  همه  هک  دنا ، 

نیا زا  و  دشاب ،  ناما  رد  یمـسج  ياه  نافوط  اه و  نایغط  زا  حور  هک  ماگنه  نآ  دنیاتـس .  یم  ابیز  ياهمان  همه  هب  تردـق و  هب  تدـحو ، 
ماگنه نآ  رد  دنریگن ،  راصحنا  رد  ار  مسج  اه ،  نتـساوخ  اه و  ندـیماشآ  اه و  ندروخ  و  دراد ،  اضتقا  رد  ام  يایند  هک  اهیگتـسباو  هنوگ 

نیمز ار  ام  حور  یمارح  ياه  هّجوت  اه و  ندینش  اههاگن و  اه و  نخـس  هک  نامز  نآ  رد  و  دنـشابن ،  هلـصاف  رد  ام  اب  تمحر  ناگتـشرف  هک 
هام ناضمر و  هام  هک  تسادخ  نادرم  موص  هماگنه  دننامه  ماگنه ،  نآ  دنرادن ،  زاب  یئانـشور  یئآراک و  زا  ار  ام  هشیدـنا  دـنیامنن و  ریگ 

دنیامن و یم  نشور  ار  اهناج  یبیغ  ياه  هعـشا  یقیقح ،  يزاجم و  یگدـنز  زرم  رد  فوقو  دـننامه  هک  تسادـخ ،  ینامهیم  هام  و  نآرق ، 
یم اعد  هب  ار  ادـخ  و  میور ،  یم  رتارف  زاـب  نونکا  تسا .  یبیغ  تاـّیلجت  زا  يا  هعومجم  نیا  دوخ  هک  دـبای  یم  یّلجت  ادـخ  ءاـیلوا  تلاـح 

هاگن میهد و  یم  الج  نآرق  هب  ار  ناگدید  میدهاش ،  ارنآ  دوخ  هک  بیغ  يارسرس  رد  اجنآ ،  نخس ،  هب  ار  راگدرورپ  نآرق  رد  و  مینیشن ، 
 ! مدز دـنخبل  ّتینیع ،  همه  نیا  رد  مه  یبیغ و  کمک  رد  لامک ،  ار  نورق  هراوید  نآرق  زاون  ناج  ِتوص  هک  میئاـمن ،  یم  بیغ  کـیپ  ار 
رد مدیـسوب و  ار  ملق  میراد !  اـه  ههبج  رد  هک  یبـیغ  ياـهکمک  زا  رگید  ياـه  یتفگـش  همه  نآ  مداـتفا و  سبط  يارحـص  داـی  هب  هک  ارچ 

مارآ و دوخ  هحلسا  اب  رـشحم  يارحـص  رد  وا  یلو  دور .  یم  باوخ  هب  دوخ  هحلـسا  رانک  رد  هک  يدیهـش  هنوگمه  متفرگ ،  مارآ  شرانک 
رد يراکهانگ  هلولو  يرادیب و  تشحو  ارم  یلو  دوش ،  یم  تشهب  دراو  نیدهاجملا  باب  زا  باوج  لا و  ؤس  نودب  دراد و  یمرب  مدق  ابیز 

س ه 14/3/63 یپ . 

بدا

 : دومرف هک  هب  تبـسن  هجیتن  رد  و  فلتخم ،  حوطـس  رد  عاـمتجا  دارفا  اـب  ُهتمظع ،  ّتلج  یلاـعت  يراـب  اـب  هطبار  رد  شور ،  نیرتهب  ِلاـمِعا 
دنمزاـین بدا  هب  لـقع  دراد و  جاـیتحا  دومرف . ) بیدءاـت  ارم  مراـگدرورپ  یتروص  نیرتوکین  هب  ( ) 51  (() ِیبیِدءاَت َنَسْحَاَـف  یِّبَر  یَنبَّدَءا  ))

رب لقع  هک  مادام  و  تسا ،  یهلا  تاراشا  نیمارف و  رب  ینتبم  ام  بدا  هک  تسا  نآ  ّتلع  تسا و  زاسراک  یسب  هنامیکح  هراشا  نیا  تسا . ) 
 ، دـناوت یمن  بدا  نودـب  لقع  تبـسانم ،  نیا  هب  و  تسا ،  لماش  ار  یلاعت  كرابت و  یهلا  فاـطلا  رارمتـسا  دوش  یم  ذیحـشت  بدا  ياـنبم 
 ، دراذگ هّحص  یبلطم  مقس  تّحـص و  رب  دشخب و  تّیمومع  یناکم  ینامز و  داعبا  رد  ارنآ  و  دهد ،  صیخـشت  ار  اه  ّتیحالـص  دودحمان ، 

نیرتاوقتاب نآ  نیرت  بد  ؤم  هلاحم  و ال  دشاب ،  یم  نیرت  بد  ؤم  درف  نیرتلقاع  سپ  درادن ،  یئادـخ  يرـشب و  كاردا  ءاروام  هناوتـشپ  هچ 
میهفت ار  ملع  هضیرف  نیرتهب ،  ِشناد  هب  موزل  دوش و  یم  ماغدا  مه  رد  یهلا  بادآ  زا  مینادـب  دـیاب  هچنآ  بدا و  زا  میناد  یم  هچنآ  تسا . 

عبنم نیرت  هناصلاخ  نیرت و  صلاخ  ششخرد  نیا  رد  دشخب و  یم  يدبا  ؤل  الت  نآ  هب  یهلا  ياه  شناد  هب  لمع  رد  يوقت  رون  دیامن .  یم 
(52 (() ُهَتْمَـص َو  ُهَمالَک  َو  ُهَکْرَت  َو  ُهَذْـخَا  َو  ُهَضُْغب  َو  ُهَّبُح  َو  ُهَلَمَع  َو  ُهَْملِع  ِه  ِّلل  َصَلْخَا  ْنَِمل  یبوُط   : )) دومرف هک  مینیـشن  یم  هراـظن  رد  ضیف 

لاح هب  اشوخ  ادخ ،  يارب  ار  شلمع  دنادرگ  صلاخ  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  ادخ ،  يارب  ار  شملع  دـنادرگ  صلاخ  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  )
نآ لاح  هب  اشوخ  ادخ ،  يارب  ار  شا  ینمـشد  دـنادرگ  صلاخ  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  ادـخ ،  يارب  ار  شا  یتسود  دـنادرگ  صلاخ  هک  نآ 

صلاخ هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  ادـخ ،  يارب  ار  شکرت  دـنادرگ  صلاخ  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  ادـخ ،  يارب  ار  شنتفرگ  دـنادرگ  صلاخ  هک 
س ه 22/3/63 ادخ . ) يارب  ار  شتوکس  دنادرگ  صلاخ  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  و  ادخ ،  يارب  ار  شنخس  دنادرگ 

باجح
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قوف يونعم ،  تّینارون  افـص و  رد  هشیدـنا ،  یلاـعت  رد  یمالـسا  بدا  رظن  زا  و  تسا ،  فـلتخم  داـعبا  رد  يرایـسب  ّتیمها  ياراد  باـجح 
و لفط ،  ماک  هب  هبئاش  یب  يریش  دیوگ ،  یم  شاب  رود  ادص  هاگن و  زا  یّتح  نیطایـش  ذوفن  هب  لامک  ّدح  رد  و  دراد ،  صوصخم  ِیگداعلا 

نآ ياه  یتسرد  هرانک  رد  ار  ادخ  هار  دینـش و  ار  ادـخ  مالک  نآ ،  صولخ  رد  ناوتب  ات  دـنیب ،  یم  كرادـت  هداوناخ  يارب  یئادـخ  یلفحم 
و عامتجا ،  درف و  دادس  حالص و  تهج  رد  اعد  يارب  یهلا  برق  زا  تسا  ینمءام  باجح  درک .  وزرآ  ار  ادخ  هار  داهج  و  داد ،  صیخـشت 

یم نآرق  ینارون  يایند  هب  کنیا  دراد .  يرای  هب  ار  ادـخ  ياضر  هک  تسا  مکحتـسم  يرگنـس  تنایخ ،  زواجت ،  سوه ،  تیرفع  هیلع  زین 
دننک و یم  مرحمان  هب  هاگن  دوخ  هن  هک  اهنآ  دوخ  ؤل  الت  رد  دـشخرد و  یم  هشیمه  ات  باجح  هیآ  هک  اجنآ  رون !  هکرابم  هروس  هب  میور و 

یمن هانگ  دوخ  مه  هک  داب ،  اهنآ  رب  ادـخ  تمحر  هک  دنتـسه  ادـخ  بوخ  ناگدـنب  زا  دـنک ،  هاگن  اهنآ  هب  مرحمان  هک  دـنهد  یم  هزاجا  هن 
هانگ لامِعا  رد  ملاظ  هب  کمک  و  ملاظ ،  راکهانگ  تسا و  ملظ  هانگ  هک  ارچ  دنیامن ،  یمن  يرای  هانگ  ماجنا  رد  ار  راکهانگ  مه  و  دـننک ، 

هلئسم رد  یلاعت  هّللا  هظفح  ینیمخلا  يوسوملا  هّللا  حور  ماما  ترضح  یکیرات  هانگ ،  رثا  نیلّوا  و  تسا ،  هریبک  هانگ  دوخ  یطیارـش  ره  رد 
بجاو طایتحا  هکلب   : )) دیامرف یم  هک  اجنآ  دنا  هتـسنادن  زاجم  زین  تذل  دصق  نودـب  ار  مرحمان  ناوناب  ياهتـسد  تروص و  هب  هاگن   2433

مارح نآ  زا  یّطخت  هک  دشاب  یم  زاوج  مدع  دّلقم  يارب  بجاو  طایتحا  موهفم  هلمج  زا  دنکن . )) هاگن  مه  تذل  دـصق  نودـب  هک  تسا  نآ 
دراوم هیلک  هوالع  هب  تسا ،  مارح  هانگ و  مه  تذل  دصق  نودب  مرحمان  ناوناب  ياهتسد  تروص و  هب  هاگن  رگید  یترابع  هب  تسا و  هانگ  و 

س ه 4/4/63 هلئسم 2433 .  رد  هدش  رکذ 

غیلبت

ِرواب نیا  هک  دوش ،  یم  زاغآ  ادـخ  باتک  ربمایپ و  زا  یمالک  اب  اهیراک ،  منادـن  یهابت و  زا  ِناگدوسرف  ياـه  ناـج  رب  یهلا  تمحر  میـسن 
ناهج نیملـسم  همه  هک  دیامن ،  یم  ّتیعقاو  هب  خر  يرابرد و . . .  ِمالـسا  لباقم  رد  و  دـشخرد ،  یم  هنوگ  نیا  هزورما  هک  تسا  حـیحص 
ِمالسا رد  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  و  دیامن ،  ظفح  ار  دوخ  تایح  دناوت  یم  هکنآ  مالـسا  یگنادواج  زا  و  دنراد .  نآ  نوماریپ  هب  حور  بلق و 

یم دنـشاب و  نامیا  رون  زا  ِهوکـش  یمالـسا و  لالج  زا  يرهظم  دیاب  ام  نیغّلبم  تسا ،  نآ  غّلبم  دوخ  یئیـش  ره  ّتیهام  نیا  دـهاش  ام  عیـشت 
نآ ِناـنچمه  دـنک ،  همزمز  ار  دوخ  تلاـسر  تسخن  دـیاب  دور  یم  ادـخ  هناـخ  هب  هک  يرئاز  نآ  میـشاب .  هنوـگ  نیا  همه  هک  دـیاب  اـت  دور 

ار هچنآ  غیلبت ،  رد  ات  دنکارپ  یم  يوقت  رون و  عاعـش  هک  يدنمجرا  ملاع  نآ  و  دیامن ،  یم  غیلبت  دوخ  نوخ  اب  ار  نتفگ  دمـص  هک  هدنمزر 
ار مالسا  زا  هچنآ  دننادب  دنهاوخ  یم  همه  و  تسا ،  حرطم  مالسا  زورما  هک  ارچ  میناسرب ،  نارگید  هب  عقوم  هب  اجب و  هدیسر  ام  هب  مالسا  زا 

خاک عاـمتجا  رد  نیرتکیدزن ،  اـت  ناـهج  طاـقن  یـصقا  زا  نونکا  تسا !  یغیلبت  یناـسر  ریخ  رد  یئانثتـسا  یتّیعقوم  نیا  و  دـنناد ،  یمن  هک 
رب نیا  و  تسا ،  ترطف  ِنید  هک  دـنا  یمالـسا  تاّیعقاو  جاتحم  همه  راتفرگ ،  نانیـشن  خوک  ات  عیاـجف  تورث و  توهـش و  رد  قرغ  ِنانیـشن 

یهتنم ام  لامها  همشچرس  هب  هک  اج  ره  رد  یفارحنا  ره  هچ  میناسر ،  ماجناب  وکین  تساهبنارگ  یتناما  هک  ار  غیلبت  تلاسر  هک  تسام  هدهع 
رد هک  یکدوک  نآ  تسا !  کیدزن  تخس  تسا و  تخس  يزور  تسا  باقع  باسح و  زور  هک  زور  نآ  و  دوب ،  دهاوخ  ام  رب  یلابَو  دوش 

همه نیا  دـنراد .  شخب  ناـج  غـیلبت  هب  مشچ  اـهیگدولآ  زا  رارف  رد  همه  دراد  يور  ارف  رد  رگید  يدـّلوت  هک  يریپ  نآ  اـت  تـسا  دـّلوت  هار 
همزمز بل  رب  هک  مادام  و  تسا ،  مالـسا  زا  نمـشد  بعُر  زا  همه  تسام  مالـسا  ربارب  رد  هک  هنادرمناوجان  تالمح  یناـسناریغ و  تاـغیلبت 

فک رد  یئوداج  ياه  یتسردان  وحم  رد  ار  یـسوم  ياصع  میـشاب ،  هتـشاد  دای  هب  ار  ادخ  نیمارف  هظفاح  رد  و  ءاقل ،  قوش  بلق  رد  ادـخ ، 
 ، يزاجم قرب  قرز و  اب  هک  میروایب ،  رد  ناـگمه  تخانـش  هب  ار  لاّـجد  ِرخ  رب  راوس  ياـه  هلاّـجر  تسناوت  میهاوخ  مه  تشاد و  میهاوخ 

ام و س ه 11/4/63 رای  ادخ  هار  نیا  رد  و  دنناشک ،  یم  ارقهق  هب  دوخ  اب  ار  همه 

ملظ
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رد دـنیب ،  یم  یکیرات  رد  همه  ار  دوخ  یکیراـت ،  همه  ْدوخ  هک  زور  نآ  اـت  دریگ ،  یم  ارف  ار  اـهدوجو  فارحنا ،  ياـه  یکیراـت  اـی  ملظ 
ادابم وا ،  رکذ  رد  ناج  و  میراد ،  ادـخ  رب  يور  و  تسا ،  جارعم  هماگنه  هک  ماـگنه  نآ  رد  يرگید :  زا  سپ  یکی  ملظ  تاـملظ  زا  نونکا 
تایح رد  یگرم  اب  ار  رمع  زا  یبش  هک  باوخ ،  یکیرات  رد  میغارف و  رد  هک  اجنآ  ملظ :  میربن ،  همه  زا  رگا  هک  دریگ ،  ارف  ملظ  هک  ار  اـم 

حیبـست رد  ناگتـشرف  و  دـنیادخ !  رکذ  رد  ناـغرم  هک  هاـگنآ  میرادـن ،  رب  ییانـشور  هب  یمدـق  هک  دوـخ  رب  ملظ  نیا  رد  مـیروآ ،  رـس  هـب 
هک دـیآ ،  رد  هلان  هب  نیمز  هک  هشیدـنا ،  رد  هاگن و  ادـص و  رد  یفـالخ  نطاـب و  رد  یمارح  و  هّمذ ،  رب  یقح  هک  اـجنآ  ملظ :  راـگدرورپ ! 

میروآ تمحر  یقفانم  رب  و  دنخشین ،  ادخ  تسود  رب  و  میروآ ،  دنخبل  یئادخ  نمشد  رب  هک  اجنآ  ملظ :  نیگنـس ! !  هدولآ  نیا  زا  ایادخ ! 
يدـیحوت ناـیوگ  تسار  رب  هک  ارچ  یکیراـت ،  تسا و  ملظ  تسا و  يراکهایـس  یهایـس و  همه  هک  تقفـش ،  يراـکهانگ  تـسود  رب  و  ، 

و ( ) 53  () نوُرَْـصُنتال َُّمث  َءاَِیلْوَا  نِم  ِهّللِانوُد  نِم  ْمَُکل  مَو ا  َرا  ّنلا  ُمُکَّسَمَتَف  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َیِلا  اُونَکَرتالَو   ) هک درادـن  هار  ناراکمتـس  هب  لـیامت 
يرای زین  نآ  دعب  و  درادن ،  ّتیعقاو  امش  رب  ادخ  زج  یئایلوا  و  تفرگ ،  دهاوخ  ارف  ار  امـش  شتآ  هک  دنراکمتـس ،  هک  نانآ  هب  دینکن  لیم 

ناتـسود رب  ناشیوخ و  دوخ و  رب  متـس  نآ  زا  تلفغ  و  تسا ،  نم  ؤم  حالـس  هک  میدـنب ،  ورف  بل  اعد  زا  هک  اجنآ  ملظ :  دـش . ) دـیهاوخن 
رد ار  اـم  یئاـناوت  هک  تسا  ملظ  نیا  و  میناوتن ،  اـم  یهاوـخن  وـت  رگا  ایادـخ !  ناگدـنیآ .  ناگتـشذگ و  رب  و  مالـسا ،  نارواـگنج  ادـخ و 

س ه 18/4/63 ( 54 (( . ) اَدبَا ٍنیع  َۀَفرَط  یِسْفَن  یِلا  یِنلکَت  َّمُهَّللَا ال   : )) دومرف هک  امرفب  زین  تساوخرد 

باتک

هب هک  دیوگ  یم  ناگتشذگ  زا  دیآ .  یم  هارمه  هب  اج  ره  ات  هک  تسا  یبحاصم  دیوگ و  یم  نخـس  توکـس  رد  هک  تسا  يرـشاعم  باتک 
باتک اما  میور ؟  یم  اجک  هب  ات  هک  دنتفگن  ایآ  و  دندینـش ؟  یم  هچ  و  دنتفگ ؟  یم  هچ  دنتـسیز ،  هنوگچ  دندوب  هک  هاگنآ  و  دنتفر ،  اجک 

اب ناوت  یمن  هاگ  هک  دراد  لابند  هب  ار  يدارفا  اـی  درف  فارحنا  ناـکما  هچ  تسا  تاـئالتبا  يادـتبا  دـشاب  اـه  تّیحالـص  دـقاف  هک  اـجنآ  رد 
حالـصا رد  يدایز  تامدخ  دنناوت  یم  هدـنزرا  يارعـش  تسد و  هریچ  ناگدنـسیون  دروآ !  میقتـسم  طارـص  هب  ار  اهنآ  لاس  نایلاس  فرص 

قالخا ياه  ّتیعقاو  اب  هک  دراد  دوجو  يرایسب  تاکن  ناگدنسیون  هتشون  ارعش و  زا  يرایسب  راعشا  رد  هاگ  اما  دنشاب  هتـشاد  يرـشب  عماوج 
يرثن رعـش و  دشاب ،  تاحلاص  یتایقاب  دناوت  یم  هک  دناوتب  يرثن  ای  رعـش  رگا  تسا و  هّقح  فراعم  تخانـش  دقاف  دراد و  تافانم  يدیحوت 

اب فلتخم  ياه  باتک  رد  تارّرکم  رارکت  دنکن .  اهر  هاگ  چیه  ار  رما  نیلوئسم  هدنـسیون و  نماد  دشاب و  تائیـس  یتایقاب  هک  دناوت  یم  زین 
نامر و رد  زیگنارب  ساسحا  هنارهام و  ياهیزادرپ  غورد  تسا ،  تقو  فالتا  همه  دشاب  هتـشاد  یمّلـسم  هجیتن  هکنیا  نودب  توافتم  ءامـسا 

باصعا هک  تسا  یناگدنـسیون  نارـشان و  ناگدنـشورف و  هشاـعا  ّرمم  یقـالخا  ریغ  ياـه  ّتیعقاو  رب  ینتبم  اـی  یعقاو و  ریغ  ياـه  ناتـساد 
هنوگنیا رد  ناوارف  ررکم و  ياـه  غورد  ریثءاـت  هکنیا  مه  دـنرب و  یم  اـمغی  هب  ار  ناـنآ  تقو  لوپ و  دنـشک و  یم  جاراـت  هب  ار  ناگدـنناوخ 

ریدخت ار  هشیدنا  دنت ،  یم  رات  قیاقح  رب  کش  کناطیش  رذگهر  نیا  رد  درب و  یم  لا  ؤس  ریز  هب  یتیّلک  رد  ار  اه  ّتیعقاو  لصا  اه  هتـشون 
هـشیدنا يراوتـسا  نامیا و  لماکت  رد  اه و  ّتیعقاو  يوسب  تکرح  رد  دودحم  رمع  زا  دیاب  هک  یلاح  رد  دـهد  یم  شرتسگ  ار  قیمحت  و  ، 

دشاب و دنم  هرهب  یعرش  نییبت  نیمضت و  زا  دیاب  يراگتسر ،  هب  قاتشم  مدرم  يارب  باتک  مالسا ،  یناهج  تیلوئـسم  لابق  رد  تفرگ .  ددم 
يرآ دشخبب ،  تایح  دنکارپب و  رون  نانچمه  ات  دشاب  هحیحص  ثیداحا  میرک و  نآرق  یتسیاب  اه  هتشون  اه و  هتفگ  همه  رد  نومزآ  کحم 
ياه ناسنا  يارب  دنراد  ینآرق  دهاش  هک  حیحـص  ثیداحا  و  تسا ،  ناراگزیهرپ  رگتیادـه  تسین و  نآ  رد  یکـش  بیر و  هک  میرک  نآرق 

س ه 24/4/63 دنیامن .  كرد  دنونشب و  دننیبب و  دنناوت  یم  هک  هتسراو 

ربخ شوخ  ِناموش 

نآ دناشن !  یم  مّسبت  ادخ  درم  هدوسرف  ْراظتنا  زا  هرهچ  رب  و  دـنیرفآ ،  یم  دـنخبل  تسا  ناور  ِیناهنپ  ناج و  هزیمآ  هک  راگدرورپ  ياقل  دای 
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خر لامک ،  ّدح  رد  ّتیعقاو ،  و  دور ،  یم  نایاپ  هب  یگدنز  نومزآ  هدنزغل  تاظحل  رگید  ار ،  تسوا  رادید  رد  هشیمه  هک  ادـخ  هار  هتفیش 
ادخ درم  دوش .  يرپس  ات  هک  دیاب  اغوغ  دایرف و  رد  یلو  شوماخ  ياهزور  هچ  و  هبدن ،  کشا و  اب  هک  اهبـش  هچ  هظحل ،  نآ  ات  دیامن .  یم 
دای هب  ار  حون  نتسیز ،  نانآ  نایم  رد  یلو  ناراکهانگ ،  اب  هلـصاف  همه  نآ  اب  دراد ،  رانک  رد  ناگتـشرف  همزمز  يور و  شیپ  رد  تشهب  هک 

َو ُتُْزف   : )) تفگ هک  مد  نآ  ات  ِناتسرپ  تب  رب  اما  تخیر ،  ورف  ار  اهتب  هک  نآ  ار ،  هبعک  دولوم  و  دندید !  هک  اه  هچ  ار و  طول  دروآ و  یم 
ار ناطیش  یگدنب  ارچ  تشاد ،  نمحرلادبع  مان  غورد  هب  هک  یجراوخ  درم  موش  نآ  مدش ! )  راگتسر  هبعک  يادخ  هب  ( ) 55 (() ِۀَبْعَْکلا ِّبَر 
هک دنتـسنادن  هچ  دـندرک  هعدـخ  دوخ  هب  هک  دـندرک  هعدـخ  تواقـش  زا  یتیاهن  رد  دـناد ؟  یم  ار  سفن  هکنآ  ياج  هب  و  دوب ؟  هدـیزگرب 
رب تسا  فسءات  زا  نآ  یخلت  هک  خلت ،  يدنخبل  دنز ،  یم  دنخبل  درگن و  یم  نانآ  رب  ادـخ  درم  هار  تداعـس  ِتیاهن  هب  ار  یئادـخ  تسود 
س ه 1/5/63 ( 56 (( . ) امیِظَع ازوَف  َزُوفَاَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  ي ا   : )) دنیوگ یم  دنتفگ و  هک  سدقم  رد  لاصو  دیون  هکنآ  نیریش  نانآ و 

دایرف

اه و ندید  همه  نیا  زا  دایرف  درادـن !  تایح  درادـن ،  دایرف  هک  سک  نآ  و  تسا ؛  دایرف  همه  یگدـنز  هک  دایرف !  مه  زاب  و  دایرف !  دایرف ! 
همه نیا  زا  دایرف  اه ،  گرم  اهدلوت ،  اه ،  قوش  زا  شنیرفآ ،  تمظع  ياه  یتفگـش  زا  و  ندینـشن ،  اه و  ندینـش  همه  نیا  زا  و  ندـیدن ؛ 

هک دایرف ،  مه  زاب  و  دایرف ،  دایرف ،  تحابق .  یگدناماو و  یگتسکش و  ینوبج و  همه  نیا  زا  و  تحاقو ،  يربخ و  یب  تلاهج و  یناوج و 
رد دوجو  تارذ  همه  و  دـنیوگ ،  یم  دایرف  هب  نخـس  همه  يرآ  درادـن !  تاـیح  درادـن ،  داـیرف  هک  سک  نآ  تسا و  داـیرف  همه  یگدـنز 

هداتفا نیمز  رب  هک  ناج  یب  دـسج  ناـمه  و  دـیوگ ،  یم  عادو  ار  اـیند  یناـسنا  يدوجوم  هک  ماـگنه  نآ  مه  دـندایرف و  شورخ و  شوج و 
اجنآ مولظم !  دنونش ؛ یمن  یلو  دنونـش  یم  ار  مولظم  دایرف  و  نافوط ،  دایرف  ایرد ،  دایرف  هک  دنرایـسب  هچ  تسین ! ؟  دایرف  همه  ایآ  تسا ، 
بـش ار  لگنج  دایرف  ناهاوخ . )  یـسر  دایرف  سردایرف  ای   (( ) یخِرْـصَتْسُْملا ن َخ  يرَـص  ي ا   )) هک دراد  یم  رب  دایرف  ناج  ياغوغ  زا  هک 

رد یگدناماو ،  زا  ار  ناگرگ  نالاغـش و  هزوز  یگدنامرد ،  زا  ار  ناگدنرد  شّرغ  تسا ،  هدننکـش  ناوت و  رپ  هچ  هک  دیا ؟  هدینـش  ماگنه 
یلاعت دنوادخ  رـضحم  اجنآ ،  دـیآ ،  یم  رد  همزمز  تاجانم و  هب  هلان  هلان و  هب  دایرف  هک  اجنآ  اما :  اه !  یکیرات  اه و  تشحو  دایرف  لباقم 

رد هشیدنا  ياه  یکیرات  و  تسا ،  نینچ  هشیمه  هک  دور ،  یم  نیب  زا  هلصاف  اجنآ  تسا ،  راگدرورپ  رـضحم  رد  هشیمه  نم  ؤم  هک  تسا ، 
نآ یناسنا  و  دیآ ،  یم  لصاح  میقتـسم  طارـص  رب  نوکـس  و  ءاجتلا ،  رد  قایتشا  و  دریگ ،  یم  ؤل  الت  ینامحر  رّکفت  زا  لصاح  شـشخرد 

دنوادـخ زا  هچنآ  دروآ و  یمن  داـیرف  هب  ار  وا  تارمث  دـالوا و  لاـم و  رد  صقن  هن  عوج ،  هن  سرت و  هن  رگید  هک  دور  یم  اـجنآ  اـت  هنوـگ 
 ، دـیاب هک  اجنآ  رد  درب و  یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  تسا  هتـسیاب  هک  اجنآ  نم  ؤم  تسا ،  دورد  تسا ،  تراـشب  تسوا ،  رب  یلاـعت  كراـبت و 

تبهوم همه  اهنیا  و  دـنک ،  یم  قافنا  رگ  تیادـه  وکین و  نخـس  زا  لاـم ،  زا  ملع ،  زا  دراد  هچنآ  یگنت  شیاـشگ و  رد  دـیامن و  یم  وفع 
س ه 16/5/63 تسا .  نآ  رد  راگدرورپ  ياضر  هک  روآ  يداش  ردص و  هعس  تسا و  تداعس  همه  ندوب  لاور  نیا  رب  تسا و  یهلا 

تورث

 ، اه هدـقُع  اه و  تّیمورحم  یگدـنز و  ياهراد  ریگ و  دراد .  همادا  یگدـنز  هک  مادام  موادـم ،  یـشیامزآ  الب و  تساهناسنا و  ِهبالتبم  لام 
ؤس ّتلذ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  تورث  حالص  ّدح  دراد .  یم  زاب  تورث ،  ياه  یموش  ِندرک  كرد  ندید و  زا  ار  تریـصب  مشچ  بلغا 

تافیرـشت ریذـبت و  فارـسا و  زا  يرود  اب  و  دراد ،  ادـخ  هار  رب  ار  یلهاج  و  دوش ،  عنام  ار  يریقف  فارحنا  و  ار ،  ینم  ؤم  اـی  دـناهرب و  لا 
رد قیفوت  و  دسانـش .  ردق  ار  رقف  يانغ  اهدوبمک  رد  و  دیامن ،  نیمءات  ار  يدنموربآ  یگدـنز  و  دـیوگب ،  شابرود  اه  ترودـک  هب  یفاضا 
هک دـهدن ،  تسد  تورث  هب  اّکتا  ات  تسا ،  یّلک  لصا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هب  ءاّکتا  هچ  تسا ،  راوتـسا  ناـمیا  هب  طونم  مهم  رما  نیا 
 ، اـه يروخرپ  دراذـگ ،  یم  راـیتخا  رد  تاـناکما  تورث ،  دـنا .  یـصاعم  تاـهّما  دـنراد و  مه  رد  يا  هزیمآ  تورث  رفک و  كرـش و  هاـگ 
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دزادـنا و یم  راک  زا  ار  اه  هقئاذ  رّرکم ،  ياه  یئوجماک  دـنا .  عیاجف  نارادرـس  مادـک  ره  هک  دراد  لابند  هب  ار  اه  یهاوخرپ  اه ،  یباوخرپ 
دسانش و یمن  ناوج  ریپ و  هک  دوش  یم  رهاظ  رد  هناتسآ  رد  هتساوخان  ِگرم  اتلفغ  دیامن و  یم  خر  كان  ههبش  مارح و  ياه  یئاشچ  ْکمن 
تسین و نکمم  نآ  زا  تلهم  رارف و  نیرتمک  تسا و  نیرتکیدزن  نونکا  دومن ،  یم  رود  همه  نیا  هک  وا  دنکـش ،  یم  مه  رد  ار  اه  تردـق 

ایند رد  ار  اهنآ  هلیـسو  نآ  هب  تسا  هدومرف  هدارا  دـنوادخ  هچ  ناشدالوا  لاوما و  ار  وت  درواین  تفگـش  هب   ) دولآ و كرـش  ِیگدـنز  ناـیاپ 
كرد زا  درادنپ و  یم  دوخ  لامج  تمظع و  ار  تورث  عّونت  مجح و  دنمتورث  دنرفاک . ) هک  یلاح  رد  دناتـسب  ار  ناشناج  دـیامن و  باذـع 

 ، یگدنز تاّیدام  دوب .  یفاک  یتشز  رد  دوب  نیمه  تورث  بیع  همه  طقف  رگا  هک  تسا ،  لفاغ  تورث  هب  دولآ  كرـش  ِیگتـسباو  ءاّکتا و 
قباس رد  ناگدـنب  هلئـسم  اب  سایق  لباق  ندوب  تورث  هدـنب  دراد .  یم  زاب  لماکت  زا  ار  یـسانشادخ  ِترطف  دریگ و  یم  یگدـنب  هب  ار  ناسنا 
ياه ناسنا  دوب و  رطاخ  هنیجنگ  ِظافح  رد  رکذ  رّکفت و  لّقعت و  تردق  ظوفحم و  فّرصت  زا  انعم  نطاب و  یگدنب ،  عون  نآ  رد  هچ  تسین 

دندرک ظفح  ار  دوخ  یناسنا  تیصخش  دوجو و  یلو  دندنارذگ  یگدنب  رد  ار  يراگزور  ناملس ،  نامقل و  نوچ  یئادخ ،  نادرم  هدازآ و 
تاّینهذ رتشیب  رتشیب و  زور  ره  دراد  هارمه  هب  ار  رطاخ  ّقلعت  هچنآ  تورث و  لام و  یلو  دشن ،  لصاح  ار  نانآ  یفّقوت  یـسانشادخ  هار  رد  و 

یم ارف  ار  ّتینهذ  لـباقتم ،  ِقلعت  نیا  و  میراد ،  نآ  هب  رطاـخ  ّقلعت  زین  اـم  تساـم ،  هب  قلعتم  هک  هچ  ره  عقاو  رد  و  دریگ ،  یم  هطیح  رد  ار 
یم لیلقت  رفص  ات  سفن  یلاعت  میهد و  یم  تسد  زا  یلاعت  دنوادخ  رضحم  رد  روضح  يارب  ار  مزال  غارف  ینهذ  یگدناماو  نیا  اب  و  دریگ ، 

هب رطاخ  قلعت  یتبـسن  ره  هب  سپ  دوش !  دوجوم  یئیـش  شاب ))   )) دـیوگب یتقو  یهلا  برقت  رثا  رد  هک  تسین  يا  هدـنب  ریـسم  نیا  و  دـبای ، 
ریغ س ه 23/5/63 رایتخا  رد  هن ،  رگا  میدنوادخ و  ّقلعت  رد  دشاب ،  یئادخ  ْقّلعت  رگا  هک  مینآ  ِّقلعت  رد  عقاو  رد  میشاب ،  هتشاد  یعوضوم 

اه یمرش  یب  ایح و 

و تسا ،  هدیـشک  ریوصت  هب  ینمادکاپ  تّفع و  رد  ار  یئابیز  زا  يا  هنومن  تشاد ،  یم  رب  مدـق  ایح  اب  هک  بیعـش  رتخد  هرابرد  میرک  نآرق 
تءاشن یلاعت  دـنوادخ  هب  نامیا  زا  نیتسخن  ِیئابیز  نآ  درگنن .  وا  هانگ  رب  و  دـنیبن ،  ار  وا  ات  دـناشوپ ،  ار  تب  هک  نآ  اجنآ ،  سکع  هب  مه 

ار ادـخ  لاح  همه  رد  هک  نآ  ( 57 (( . ) َُهل َءا  یَح  ـال  ْنَِمل  َنا  می  ـال إ   )) هک دوـب  هتـسباو  ْتب  رب  هک  اـجنآ  زا  مود ،  تحاـقو  نیا  و  تشاد ، 
 ، دراد نامیا  هک  سک  نآ  ( 58  (() تسا نامیا  رون  ءایح   )) هک دراد  ایح  زا  يا  هلاه  لاح  همه  رد  تسا  یئابیز  همه  دوخ  دـشاب ،  هدـیتسرپ 

نادـجو زا  و  دوخ ،  زا  ناسنا  هکنیا  مه  و  تسا ،  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  زا  ایح  ایح ،  نیرتهب  هک  دـنک  یم  مرـش  زین  دوخ  زا  دراد و  ایح 
یمن دوخ  ار ،  یغرم  مخت  دنچ  ای  دراد  هک  ار  یغرم  رود  رایسب  هلصاف  زا  هک  تسا  یئاتسور  ِردام  ْریپ  نآ  شا  هنومن  دنک و  یم  مرـش  دوخ 
ههبج رد  دیاش  مالسا  ِناناوج  و  دماشایب ،  دروخب و  یئاهنت  رد  یّتح  هک  دنک  یم  مرش  دوخ  زا  وا  هک  دتـسرف  یم  ههبج  هب  ار  نآ  و  دروخ ، 

هب ماصتعا  دروآ و  یم  نامیا  مایپ  غرم ،  مخت  کـی  تروص  هب  ددرون و  یم  رد  ار  هلـصاف  هک  تسا  ناـمیا  ِرون  نیا  دنـشاب ؛ دـنمزاین  نآ  هب 
ادها ادخ  هار  رد  هرابکی  نادـنمتورث  ِتورث  رگا  هک  تسا  مّلـسم  نیا  و  دـنک ،  تمحر  ار  نینم  ؤمدـنوادخ  هک  یلاعت ،  كرابت و  هّللا  ِْلبَح 

زا هک  يرهوگ  نآ  مه  و  دوب ،  ناـمه  تشاد  هچ  ره  یئاتـسور  هتـسراو  نآ  هک  تشادـن  ار  هنوگ  نیا  زا  یکچوک  هیدـه  شزرا  دـش ،  یم 
یئایند عاتم  زا  ینامیا !  هیدـه  نیا  تسا و  یئاـیند  عاـتم  نآ  هک  ارچ  دوب ،  شزرا  یب  نآ  لـباقم  رد  زین  دوب  هدـش  هدروآ  تاـنموس  هناـختب 

یم نوخ  یکی  دـهد ،  یم  ناج  یکی  هک  اجنآ  رد  عافد ،  داهج و  هماگنه  رد  تحاقو  میداـتفا ،  يداـصتقا  ياـه  تحاـقو  داـی  هب  میتفگ و 
راکتحا س ه 29/5/63 دزودنا ،  یم  تورث  دکم ،  یم  نوخ  يرگید  دنک ،  یم  هیده  تسد  اپ و  مشچ و  یکی  و  دهد ، 

شتسرپ ات  شسرپ 

هاگتـسد همه  هکنیا ،  امک  تسا ،  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نآ  زا  نآ  قلطم  و  تسا ،  شنرُک  هّجوت و  رد  هداـعلا  قوف  یتیاـهن  ندـیتسرپ : 
یگلاو و تلاح  ِرکذ  ار  نآ  ِدـییءات  هک  دـنا  هنوگ  دوخ  یـشتسرپ  هب  روآ  تفگـش  یلکـش  رد  بیترت ،  مظن و  تعاطا و  لاـح  رد  شنیرفآ 
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همه تقلخ ،  بیاجع  و  دراد ،  یئادخ  هبذـج  رب  تلالد  راصعا ،  همه  رد  تادوجوم و  مامت  رد  راقو  نوکـس و  مظن و  هب  هتخیمآ  یئادـیش 
تسا دیحوت  لصا  رب  ماع  صاخ و  عسو  رد  هدننک ،  رادیب  يدایرف  ایوگ و  اناوخ و  يا  هتشون  ّتیفیک ،  نیا  و  تسا ،  شتسرپ  همه  نخس و 

تورث و تب  سفن ،  تب  انعم !  رد  هاوخ  و  دـشاب ،  هداـم  رد  هاوخ  تسا ،  یتسرپ  تب  هدودـحم  رد  لاـعتم ،  رداـق  هب  تبـسن  زج  شتـسرپ  . 
لاح رد  دنرب  یم  شنرک  ّتیدحا  ترضح  هب  زج  هک  نانآ  دراد  هنوگ  نیا  یتلاح  هاج ،  ماقم و  دارفا  زا  يرایـسب  رد  سوه و  تب  ترهش ، 
اتکی رب  تادوجوم  همه  ِترطف  هچ  دنراد ،  ناهانگ  ِيرات  رد  يرادنپ  هک  تسا  نآ  زا  دنیامن ،  یمن  كرد  ینـشور  هب  رگا  و  دنا ،  تبوقع 

ياهیئابیز ات  خزود  شتآ  زا  درادن ،  موادـت  ّتیعقاو  ریغ  رب  ماوق  تسا و  ّتیعقاو  هک  تسا  تانئاک  تاّرذ  همه  رد  رواب  نیا  تسا و  یتسرپ 
اعد هب  شزرارپ ،  سب  یطاـبترا  رد  میروآ و  یم  راـگدرورپ  هب  يور  زاـین  هاـگ  هب  یتقو  تسا .  راوتـسا  یتسرپاـتکی  ياـنبم  رب  همه  یتشهب 

هبذج میروآ و  يور  ادخ  هب  همه  زا  هک  تسا  نآ  شتسرپ  و  شتـسرپ ،  هن  تسا  شـسرپ  یلو  دراد ،  اعد  هک  یتمظع  همه  اب  میا ،  هتـسشن 
زا ارم  یلاعت )  يراب  ترـضح   ) وا روضح  تذل  (( . ) ِمیِرَْکلا ِهِهْجَو  یلَا  ِرَظَّنلا  ُْریَغ  دشاب .  صولخ  رد  هبئاش و  یب  يا  هبذج  راگدرورپ  سنا 

ه س  ( 59  ( . ) میـشاب دـنوادخ  يابیز  لاـمج  رظاـن  هتـسویپ  هک  مرادـن  نیا  زج  یتجاـح  تسا ،  هتـشاد  لوغـشم  دوخ  هب  اـضاقت  تلئـسم و 
14/6/63

تباتک داوس و 

رد یتصرف  اه  هتـشون  نیا  دنک و  یم  لقتنم  هحفـص  هب  رطاخ  ریمـض و  زا  ار  اه  هشیدـنا  هک  تسا  تکرب  ریخ و  عبنم  تسرد ،  هار  رد  ملق ! 
ِدرم میتفگ ،  باتک  دروم  رد  هک  روطنامه  یلو  دنریگ .  هرهب  دنیامن و  رّکفت  نآ  رد  هدـنیآ ،  لاح و  رد  ات  دـهد ،  یم  رارق  نارگید  رایتخا 

وکین رگا  دوب ،  دهاوخ  یکردم  تسا  ینخـس  حیحـص  ثیدح   ) دـشاب هتـشاد  هرهب  هحیحـص  ِثیداحا  نآرق و  میلاعت  زا  تسخن  دـیاب  ادـخ 
نارگید دوخ و  زا  یّقح  دـسیونن  رگا  دـناوت ،  یم  هک  سک  نآ  دروآ .  یم  یهابت  نانچمه  دـشابن  رگا  دـناسر و  یم  ریخ  ناـنچمه  دـشاب 
نارگید زا  یّقح  تسا و  هدـینادرگ  يور  رایـسب  ِتاریخ  زا  تسا و  هدوبن  رمَث  رِمثُم  دروم ،  نآ  رد  هک  دوخ  زا  یّقح  تسا ،  هدوـمن  عیاـض 

هک دهد  یم  دوس  ار  سک  نآ  نتـشون ،  ندناوخ و  داوس  ای  نتـشون  ندناوخ و  ناوت  دـنا .  هدـنام  مورحم  وا  ياه  یئامنهار  داشرا و  زا  هک 
 ، نآ زا  دناوخب و  تسا  هتـشون  شنیرفآ  هاگتـسد  تعیبط و  يامیـس  رب  هک  ار  هچنآ  تسناوت  یم  تخومآ  یمن  مه  ندناوخ  نتـشون و  رگا 
زا تفگش  ياهناتساد  رد  تسا .  ناربمایپ  هنوگ  هب  یناسنا  یلاع  هبترم  نیا  دیامن ،  ّکح  رطاخ  هحفـص  رب  دروآ  یم  ریـسفت  هب  هک  ار  هچنآ 

تایآ دنناوخب و  مه  ظفح  زا  دـنناوخب ،  نآرق  اتتغب  دنتـسناوت  هک  يداوس  یب  ِنابوخ  زا  تسا  هدـش  رکذ  هیلع  هّللا  ۀـمحر  بیغتـسد  دـیهش 
رطاخ و يافـص  ياراد  هک  دوش  یم  یمدرم  لاح  لماش  یهلا  فاطلا  هنوگ  نیا  هب  دـنهدب و  صیخـشت  ندینـش  ندـید و  رد  ار  میرک  نآرق 
 . دنزومایب هک  دنتسناوتن  ای  دندوب و  هتخوماین  نوچ  دنسیونب  دنتـسناوت  یم  هن  دنناوخب و  دنتـسناوت  یم  هن  البق  هک  یلاح  رد  دنیاّکزُم  یـسفن 
هک نآ  ياه  هتشون  شرتسگ  راشتنا و  رد  ای  میئامن و  شـشوک  نآ  رـشن  رد  میـسیونب و  وکین  میـسیونب و  میناوت ،  یم  هک  ار  هچنآ  تسام  رب 

ینُّدلا َنِم  َعَسْوَا  ًۀَنیدَم  اهیَلَع  ٍبُوتکَم  ٍفْرَح  ِّلُِکب  یلا  عَت  َو  َكَرابَت  هّللا  ُها  طعَءا  لوسر  ترضح  میئامن ،  کیرـش  ار  دوخ  دسیون  یم  وکین 
یـششوپ تمایق  زور  رد  هقرو  نیا  نیقی )  يوقت و   ) دشاب ملع  نآ  رب  هک  دـنامب  وا  زا  يا  هقرو  دریمب و  یتقو  نم  ؤم  ( ) 60 (( . ) ٍتاّرَم َْعبَس  ا 

اطع وا  هب  ایند  ربارب  تفه  زا  رت  عیسو  يرهش  هتـشون ،  نآ  ِفرح  ره  يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا و  خزود  وا و  نیب  هچنآ  رد  تسا 
س ه 21/6/63 دیامرف . )

راک

همه ات  اههاگراک  اهارحـص و  رد  ورین  فرـص  شبنج و  زا  دراد ،  هدرتسگ  سب  يا  هنماد  هک  دـبای  یم  موهفم  راـک  رد  شـشوک ،  یعس و 
راک یعون  هب  مادـک  ره  اه ،  يراددوخ  توکـس و  هاگ  و  تدابع ،  رکذ و  رّکفت و  هشیدـنا و  زا  مّلعت ،  میلعت و  هب  لاغتـشا  زا  رگید ،  ياج 
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رترب فده  هجیتن و  رظن  زا  و  لماک ،  یّلک  تاهج  زا  هک  تسا  دیفم  يراک  دنک .  یم  لاغشا  ار  ام  تقو  رمع و  زا  یتدم  هک  یلغش  تسا و 
هدشن و باسح  طالتخا  دشابن .  حیحص  فده  ریـسم  رد  تسا  نکمم  تسا  راک  هکنیا  اب  یهجوت  ره  يرکف و  ره  يراک ،  ره  سپ  دشاب ، 

الثم دراذگ ،  هجیتن  یب  ار  رگید  عون  زا  يراک  دناوت  یم  راک  یعون  زین  و  دـیامن ،  یم  یثنخ  ار  دـیفم  راک  رثا  بلغا  اهراک ،  رد  یمظن  یب 
ود ره  هکنیا  اب  دوش ،  یم  یثنخ  تسا  ینابز  یلمع  الومعم  هک  ّتنم  اب  تسا ،  یناسنا  یلاع و  ّدح  رد  يراک  هک  تاقدص  تاریخ و  لامِعا 
نآ هب  هتسباو  ياهراک  روما و  هب  هّجوت  راک ،  کی  رد  قیفوت  يارب  دنک ،  یم  یثنخ  ار  يرگید  یکی ،  تسین و  دیفم  ود  ره  یلو  تسا  راک 

ریسم هک  یتدیقع  ِحیحص  ِلوصا  ِمهف  لثم  تسا ،  رگید  ياهراک  اب  هطبار  رد  يدنب  ناوختـسا  لصا و  اهراک ،  زا  یـضعب  تسا و  يرورض 
يارب نآ  زا  مومـس  جورخ  ندـب و  تمالـس  يارب  لداـعتم  ِیندـب  راـک  زین  دـیامن و  یم  نییعت  ترخآ  يوـس  هب  مه  لاـح و  رد  ار  یگدـنز 

روما و زیمآ  تیاضر  ماجنا  زا  عنام  حور ،  ندـب و  یلعف  یگتـسباو  تّلع  هب  یندـب  یتحاران  هچ  رظن ؛ دروم  روما  ماـجنا  رد  رتشیب  یگداـمآ 
 . دزادرپ سیردت  هب  مشچ  درد  اب  هک  یمّلعم  ای  دیامن و  یگدننار  دـیدش  رـس  درد  اب  هک  هدـننار  نآ  لثم  دوش ،  یم  هّجوت  لّقعت و  رّکفت و 

دنوادـخ يراـی  هب  ظاـحل  ره  زا  هّجوت  هشیدـنا و  ره  تکرح و  شبنج و  ره  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا  ِحیحـص  ِرواـب  راـک ،  رد  لـصا  نیتسخن 
اب نراقت  رد  هک  دروآ ،  یم  دـیما  قداص ،  ِنم  ؤم  يارب  یبیغ  ياه  کمک  و  دوش ،  یم  هجیتن  لّـکوت  تسرد ،  رواـب  نیا  زا  تسا و  یلاـعت 

تّیلوئسم همه  نیا  تسا و  هدرتسگ  داعبا  همه  نیا  رد  هنالقاع  يا  همزال  تاهابتشا ،  تافارحنا و  زا  ِفوخ  هک  ددرگ ،  یم  لداعتم  فوخ ، 
رد صلاخ  ِتّین  نآ  رد  دـبای و  یم  يدابع  هبنج  دـشاب  تاّبحتـسم  تابجاو و  زا  نآ  ماجنا  یتقو  اهراک  یلاـعت .  يراـب  ترـضح  لـباقم  رد 

و دراد !  یگداعلا  قوف  راک  شزرا  رد  يدابع ،  روما  رد  صخالاب  ّتین ،  شقن  دومرف .  ادا  یئابیز  زا  یتیاهن  رد  ار  رگید  نآ  هب  تسا  ردص 
تسا یتشهب  يدیهش  هک  قداص  یتّین  اب  یکی  دنوش ؛ یم  هتشک  ود  ره  هک  تسا  بجاو  يدربن  رد  درف  ود  تکرـش  نآ ،  هنومن  نیرت  هداس 

 ، عقاو رد  يرهاظ ،  ِندوب  سوملم  سوسحم و  نیع  رد  لامعا  اذـل  دراد ،  یخزود  ینایاپ  هک  راگزاسان  ینطاب  زاس و  يرهاظ  اـب  يرگید  و 
س ه 25/6/63 دنا .  تاّین  زا  يا  هیاس 

فاکتعا

ناگدـننک هدجـس  عوکر و  ناگدـننک و  فاکتعا  ناگدـننک و  فاوط  يارب  ار  ما  هناـخ  هک  میدومرف  دـهع  لیعامـسا  میهاربا و  هب  و  ) . . . 
ار قاتـشم  ِناسنا  رّکفت ،  یئاـهنت و  هزور و  ةولـص و  رکذ و  هک  تسا ،  راـگدرورپ  هب  دوخ  زا  هاـتوک  یترجه  فاـکتعا ،  دـنراد . ) هزیکاـپ 

قادصم هنوگ ،  نیا  یتدابع  ار  دبع  هک  دور  یم  یـشومارف  هب  دوخ  همه و  زا  و  دشیدنا ،  یم  ادخ  هب  همه  زا  دشخب ،  یم  یلاعت  شمارآ و 
متخ عورـش و  وا  يارب  دنیـشن و  یم  وا  اب  دیوگ ،  یم  نخـس  وا  اب  دنک ،  یم  ماقُم  اجنآ  دور ،  یم  تسود  راید  هب  هک  نآ  تسا .  تقادـص 

قایتشا هب  رمع  هنوگ ،  نیا  يا  هئشن  ِیگنـشت  رد  ات  هک  دوش  یم  هکلم  ار  وا  نیا  و  دهد ،  یم  فاصنا  وکین  دیوگ و  یم  تسار  دیامن !  یم 
شناج قمع  رد  یگدنز  و  تسا ،  نم  ؤم  هشیمه  ِّمَه  یلاعت  راگدرورپ  ياقل  ِقوش  هک  تسا  فاکتعا  همه  دوخ  قایتشا ،  نیا  هک  دـَنارذگ 

رد یترخآ  مادـک  ره  هک  جـح و . . .  داهج و  ِجارعم  نوچ  یبرق  رد  ای  وا ،  هزور  هشیدـنا و  رد  اـی  و  دـبای ،  یم  موهفم  زاـمن  هماـگنه  رد  ، 
دنبوک و یم  ياپ  دنا و  صقر  رد  هک  دنام  یم  ار  ناتـسرپ  تب  شبنج  درک ،  یمن  يرای  ّتین  حور و  ار ،  سّدقم  رادرک  نیا  رگا  دـنیایند . 

سّدقم هنوگ  نیا  يرادرک  دقاف  رگا  و  دراد ،  یم  او  هشیدنا  هب  ار  اهنآ  یلّقعت  هن  دـشخب و  یم  توکـس  ار  اهنآ  يرّکفت  هن  دادـیب !  رد  همه 
دزودـنا يا  هرطاـخ  نآ  زا  و  دریگ ،  هرهب  هّجوت  زا  و  دوش ،  دوخ  زا  و  دور ،  ورف  دوـخ  رد  هک  داد  یمن  يراـی  ار  وا  هشیدـنا  لـقع و  دوـب ، 

اب و  میدرگ ،  راپـسهر  رون  هار  هب  ینهذ  تمظع  همه  نیا  زا  تسا و  یگدـنز  فاـکتعا  يادـتبا  رد  یهار  فاـکتعا ،  هک  ار ،  تاـیح  همادا 
هب س ه 4/7/63 رمع  هک  ُهتمظع ،  ّتلج  راگدرورپ  زا  میئوگ ،  اه  نخس  دوخ  رد  دوخ ، 

هعمج زامن  رد  هعمج ، 
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رتهب امـش  يارب  نیا  هک  ار  يرگادوس  دینک  اهر  و  ادخ ،  رکذ  يوس  هب  دیباتـشب  دوش ،  هداد  هعمج  زامن  يادن  هک  ماگنه  نآ  نینم !  ؤم  يا  )
هب ماـصتعا  عاـمتجا و  زا  تسا  يرادومن  و  تسا ،  ریگارف  یتّینارون  تسادـق و  ار  هعمج  زاـمن  هعمج و  هعمج :  زاـمن  دـینادب . ) رگا  تسا ، 
 ، دنباتـش یم  زامن  يارب  اجنآ  هب  یئاـج  زا  مادـک  ره  هک  نم  ؤم  مدرم  عمج  رد  تکرـش  هعمج و  زاـمن  يّالـصم  يوس  هب  تکرح  و  وضو ، 

هدامآ دنراد و  رارق  ُهتمظع  تَّلج  دنوادخ  دیواج  ِتشهب  زا  یمک  هلـصاف  رد  هک  یمدرم  زا  رادید  و  تسا ،  یهلا  يدارفا  ِیگدنزاس  دوخ ، 
ملاع نیب  طابترا  رد  یطبار  اه ،  تباجتـسا  و  اهاعد ،  ناگتـشرف ،  زاورپ  رد  یهلا و  ِتمحر  ِمیـسن  نآ  رد  اجنآ ،  دنزامن .  جارعم  هب  جورع 

یمدرم اهنآ  دـیامن ،  یم  تسـس  اـه  تیمورحم  رقف و  هن  و  دـنک ،  یم  ینیگنـس  ماـقم  هن  ار ،  دـنیاجنآ  رد  هک  اـهنآ  تسا ،  دوهـش  بیغ و 
یلاع و فدـه  اب  یئادـخ ،  ِعامتجا  نیا  دـنناوخ .  یم  ار  ادـخ  صولخ ،  اب  دـنراد و  اـعد  هب  تسد  اـعد ،  هماـگنه  نآ  رد  هک  دـنا  سّدـقم 

لافغا یئامندوخ و  يارب  یتصرف  نازیگنارب ،  لاـجنج  ناـبلط و  تصرف  يارب  دـیامن و  یم  یثنخ  ار  ءوس  تاـغیلبت  رثا  یمالـسا ،  صخـشم 
كرابت دنوادخ  زا  دناشک .  یم  اه  ناتـسرفک  هب  رارف  هب  هاگ  ار  داسف  ياه  هموثرج  نآ  ِراک  نایاپ  یهلا ،  بعُر  دراذگ و  یمن  یقاب  يراک 

زا هک  دـیامرف  کمک  ار  ام  دراد و  لاـمک  هب  ور  اـم  رب  ار ،  زاـمن  تمعن  صخـالاب  ار ،  دوخ  ياـه  تمعن  هک  میئاـمن  یم  تلئـسم  یلاـعت  و 
و تسا ،  سّدـقم  ناکم  نآ  رد  یهلا  تمحر  زا  تّیمورحم  نآ  زا  تّیمورحم  هک  میریگ  هرهب  نآ  رد  هبّیط  سافنا  زا  هعمج و  زامن  تاـکرب 

يابطخ یغیلبت  رثا  و  دنراد ،  هیکت  یئالاو  ماقم  رب  هک  دنیامن  يراد  تناما  وکین  دـنیوگ و  نخـس  صقن  یب  هک  دـیامرف  يرای  ار  ام  يابطخ 
دوخ ياضر  رد  ار  ام  ِمدق  ره  و  مالک ،  ره  و  هشیمه ،  دناءوس و  ءاملع  مالسا ،  ِمدرم  نید و  هب  نیرت  نمشد  هک  دیامرف  یثنخ  ار  يرامثتسا 

س ه 10/7/63 تسا .  رداق  يزیچ  ره  رب  وا  هک  دهد  رارق 

ءاضق

يراج مکح  هنوگ  نیا  اـی  دومرف  رما   ) ینعی راـگدرورپ  مکح  ندـش  يراـج  و  رما ،  هدارا ،  مکح ،  ياـنعم  هب  شنیرفآ  نخـس  رد  ءاـضق ، 
هک هنوگ  نامه  تسا ،  تومیال  يرداق  ِتردق  زا  مّلـسم  یلـصا  نیا  و  دوش ، ) دوجوم  ار . ) . . .  وا  رگم  دیتسرپن  هک  تراگدرورپ  تخاس 

ِءاضق هب  هشیدنا  رد  دراد .  لماک  هطاحا  تسام  كاردا  ءارو  رد  هچنآ  مه  و  راکشآ ،  بیغ و  هدنیآ ،  لاح و  هتـشذگ و  رب  شترـضح  ِملع 
یهلا ِءاضق  هب  اضر  رد  یتسیاب  ناگدنب  ياهتساوخ  هک  دوش  یم  لصاح  هجیتن  نیا  روما ،  حالـص  مظن و  هب  نآ  ِیگتـسباو  رد  رّکفت  یهلا و 

اهنآ رد  هک  ره  نیمز و  اه و  نامـسآ  ددرگ  هابت  دـیامن ،  هک  اجنآ  تسا  ناگدـنب  ياهتـساوخ  ِّتیعبت  زا  هّزنم  یهلا ،  ياـضق  دـبای و  یلاـعت 
ِءاضق زا  یتّیفیک  هدـش و  نییعت  يدودـح  ياراد  دوخ  ناراوگرزب  نآ  ياعد  هک  تسا  نآ  زا  هتـسراو ،  ِناگدـنب  رد  اعد  ناـکما  و  تسا . ) 

یلَع ُّلَدَتـُسی  هّللا  ِءا  ضَِقب  ِءا  ضِّرلِاب   )) هک تسا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ياضق  هب  اهنآ  ياضر  ثعاب  نانآ  نیقی  ِنسح  زین  و  تسا ،  یهلا 
یم ود  ره  دوش ،  یم  لامِعا  نادـب  ناکین و  هرابرد  یهلا  ءاضق  تسا . )  نیقی  نسح  رب  تلـالد  یهلا  ءاـضق  هب  اـضر  ( ) 61  (() نیقَْیلا ِنْسُح 

هطقن دبای ؛ یم  عاعـش  لمع  اب  دوش و  یم  ادتبا  اهنآ  تاّینهذ  رد  هتکن  یلو  دـننک ،  یم  یگدـنز  ود  ره  دـنوش و  یم  هتـشک  ود  ره  دـنریم ، 
دنوادـخ هب  ءاّکتا  اب  هک  وا  مه  دـیامن و  یم  نشور  ار  میقتـسم  طارـص  نآ  ِنیتسخن  ِعاعـش  تسا و  يدـیحوت  صـالخا  نم ،  ؤم  رد  یلـصا 

 ، ارچ تسا  یهلا  ءاضق  زا  یئاضران  يروابدوخ و  هنوگ ،  رفک  هبئاش  رگید ،  نآ  رد  یلـصا  هطقن  اما  و  دراد ،  یمرب  مدـق  هار  نیا  رد  یلاعت 
ءاضق هب  یـضار  و  نشور ،  انیب و  فصنم ،  نم ،  ؤم  دوش .  راتفرگ  دوخ  ِیچوپ  رد  دَرواین  كرد  هب  ار  دوخ  ِیچیه  ادـخ  لـباقم  رد  هک  نآ 
ِشناد نیا  و  دـیامن ،  فـصو  هکنآ  زا  رتـشیب  دـیامن  یم  كرد  وا  دـنکارپ ،  یم  تمکح  هعـشا  نم  ؤـم  ِبـلق  رب  ناـمیا  ِروـن  تـسا و  یهلا 

هب مدرم  نیرتاناد  ( ) 62 (() ِِهئا ضَِقب  ْمُها  ضرَا  ِهّللِاب  ِسا  ّنلا  ُمَلْعَا   )) هک تسا  یهلا  ِءاضق  هب  وا  ِنیرتشیب  ياضر  ثعاب  ادـخ ،  هب  وا  ِنیرتشیب 
س ه 22/7/63 تسوا . )  ءاضق  هب  اهنآ  نیرت  یضار  دنوادخ ، 
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 ( ، میا هدومن  تحلـصم ،  تمکح و  زا  لماک  یئاناوت  اب  یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  ِلمع  ره  هک  تسا  نیا  انعم  ار ،  شنیرفآ  ِنایب  رد  رَدَق 
هّجوت و رد  تسا .  عوضوم  ّتیمها  تمظع و  رگناـیب  دوخ  يرما ،  ره  ِدروم  رد  یهلا  نذا  هب  نآ  رد  ناگتـشرف  لوزن  و  رْدـَق ،  هکراـبم  هلیل 
 ، فلتخم یسدنه  لاکشا  رد  فرب  لوزن  ناراب ،  تارطق  هدش  هرامـش  باسح و  ِشزیر  نوچمه  درذگ ،  یم  ام  نوماریپ  رد  هچنآ  هب  تّقد 

حیحـص ِباسح  ّتقد و  يور  زا  نآ  نوماریپ  رد  اهنورتکلا  تکرح  هتـسه و  ماوق  اهلوکلوم ،  لیکـشت  صاخ ،  یتّیفیک  رد  اـه  متا  بیکرت 
يذ ره  يارب  یگداعلا و  قوف  ّدـح  رد  يرَدَـق  مظن و  رت ،  قیقد  هیناث و  میدرایلیم  ات  هبـساحم  اب  اـه  ناـشکهک  ناگراتـس و  شدرگ  دـننامه 

نیمه و  فلتخم ،  دارفا  توافتم و  ياه  هزادنا  رد  مشخ ،  تبحم و  رهم و  اه ،  غوبن  اه ،  هشیدـنا  اه ،  كرد  تسا .  لوقعلا  ّریحم  يروعش 
نیا كرد  ار  نم  ؤم  اذـل  دسانـش ،  یمن  هنارک  هک  تسا  یهلا ))  رارـسا   )) زا فرَژ ))  یئاـیرد  )) رگید یتیاـهن  یب  اـت  یتیاـهن  یب  زا  هنوـگ 

و هدوب ،  یهلا  تمکح  حیحـص و  يوحن  رب  اضق ،  نوچ  رَدَق ،  لامِعا  هکنیا  رب  هبئاش  یب  ینامیا  و  تسا ،  تیافک  رد  يّدـح  دوخ  تایّلک ، 
ِحالـص رد  يرَدَـق  اـضق و  زین  یهلا  یهاوـن  رماوا و  زا  تسه  هچ  ره  همه  نیا  و  تسا ،  يورخا  يوـیند و  روـما  بیترت  مـظن و  ثعاـب  مـه 
تسا نایرج  رد  حیحص  یتیشمت  رد  روما  رمضم و  نآ  رد  باقع  باوث و  هب  ندیسر  رد  لمع  يدازآ  هک  لماکت ،  هب  لین  رد  تساهناسنا ، 

مه و  دـهد ،  یم  ماجنا  دوخ  دـهد  یم  ماـجنا  ار  هچنآ  هک  یقیرط  هب  تسا ،  یئانثتـسا  يا  هنوگ  یمدآ ،  تقلخ ،  تمظع  رپ  هاگتـسد  رد  . 
هک اجنآ  ناسنا  درب ؛ یم  نیب  زا  ار ،  دوخ  هب  هنوگ  كرـش  ِءاّکتا  هچ  تسا ،  تقلخ  ِفیرظ  یلماکت و  قیاقد  زا  نیا  دهد ،  یمن  ماجنا  دوخ 
رد هاوخ  ان  هاوخ  هک  دیامن  یم  هدافتـسا  هدش ،  هداد  تاناکما  زا  تسا و  هداد  رارق  ماجنا  ِطخ  رد  ار  دوخ  يراک ،  ماجنا  يارب  دـیامن  هدارا 

ربج و نیب  لداعت  موزل  رد  ار  رما  تقیقح  دیاب  دـشاب ،  لداعتم  ءاجر ،  فوخ و  هدودـحم ،  نیا  رد  و  دریگ ،  یم  رارق  ّتیلوئـسم  هدودـحم 
یگدنز ساسح  هرود  ات  دور  شیپ  یهلا  تاروتـسد  قبط  رب  یلاعت و  دنوادخ  هب  لّکوت  ءاّکتا و  اب  مدق  هب  مدق  و  دیامن ،  كرد  زین  ضیوفت 

لماکت س ه 25/7/63 ناحتما و  رد  يرَبْعَم  عقاو  رد  هک 

تشونرس

هچنآ صخش ،  ِيدوجو  ِّتیفیک  رد  تسا .  صخش  ِيدوجو  ِیگنوگچ  زا  یساکعنا  یهلا و  رَدَق  اضق و  زا  يا  هزیمآ  یمدآ ،  رد  تشونرس 
يدـیحوت ِكاپ  ترطف  نامه  نآ  ءاشنم  هک  دراد  قفاوم  لمعلا  سکع  سفن ،  ِتراهط  یکاپ و  لباقم  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  تسا  مّلـسم 

دوس دراد  یمومع  هبذج  هک  هصیـصخ  نیا  هب  رهاظت  زا  دنراد و  تراهط  هب  رهاظت  مه  ناکاپان  یتح  یناگمه  تنیط  نیا  دییءات  رد  تسا ، 
يراک ماجنا  هب  هدارا  ناسنا  هک  اجنآ  رد  لثملا ،  یف  تسا ؛  هناگی  دوبعم  هب  یئامنهار  دراد  هک  صاـخ  یتفارظ  اـب  تشونرـس  دـنیوج .  یم 

یگداس هب  صاخ و  یتّیفیک  هب  لحنیال  تالکـشم  رایـسب  هچ  هک  مه  و  دـنام ،  یم  نآ  رد  هک  رایـسب  هچ  دراد ،  نآ  ماـجنا  هب  متح  دراد و 
تالاح و یگدنز و  ياه  سوق  شک و  تشونرـس ،  رد  ( 63  ( . ) متخانـش ار  ادـخ  اه  هرگ  ندـش  هدوشگ  اه و  مزع  دوش  یم  لصف  ّلح و 
رد هک  دـیامن  یم  كرد  ناسنا  هکنیا  نخـس  ْرتمهم  تسا و  لدابت  رد  قولخم  قلاخ و  نیبامیف  هک  تسا  یئاه  نخـس  اهراتفر ،  تاـکرح و 

رداق زیچ  ره  رب  درک و  قلخ  ار  وا  هک  دراد  ادخ  هب  ور  هّجوت  نیا  رد  وا  دوب ،  دهاوخن  دعب ،  ینامز  كدنا  رد  و  هدوبن ،  لبق ،  ینامز  كدنا 
هک نآ  هب  دهد  یم  اضر  وا  دهد و  یم  رّکفت  يابیز  يامیس  هفایق ،  هب  دنیرفآ و  یم  لّکوت  دروآ ،  یم  عوضخ  حیحـص ،  ِكرد  نیا  تسا . 
زا نیا  تسا و  هتـسراو  یناـسنا  ِتشونرـس  رد  یهلا  ياـهتمعن  همه  زا  یگرزب  مهـس  دوـخ  هنوـگ ،  نـیا  یتلاـح  دـهد .  یم  میلـست  اـضر و 

تمظع همه  هب  ار  دوخ  دیسر  دیحوت  هب  یئاهتنا  یئادتبا و  هطقن  نیا  رد  هک  نآ  ددرگ و  یمرب  سفن  ناج و  هب  اه  نخس  همه  هک  تساجنآ 
نیا هب  و  ددرگن ،  ادج  یئافوکـش  همه  نیا  زا  نآ و  زا  رگید  هک  دیما  نآ  هب  دشاب  نامداش  دیاب  دـنز و  دـنخبل  دـیاب  وا  تسا ،  هدـیناسر  اه 

رد ار  لئاضف  همه  تسا و  زیچ  همه  زا  تیافک  دوخ  نیا  هک  دهدرـس  اضر  ِقوش  یهلا  ياضر  رد  دیالاین و  ار  وا  اهیگدولآ  رگید  هک  دـیما 
ياـه سفن  اـب  تسا ،  نآرد  هچ  ره  همه  اـب  هودـنا ،  يداـش و  تسا ،  تداعـس  کـیپ  اـه  تشونرـس  هنوگ  نیا  رد  شتآ  نوخ و  دراد ؛ رب 

دیازفیب ام  مهف  تریـصب و  رب  دیامرف و  رود  ام  زا  دروم  ره  رد  ار  اجبان  تامّهوت  هک  میهاوخب  ُهتمظع  ّتلج  ّتیدحا  ترـضح  زا  تساهنآ ) 
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س ه 4/8/63 دراد .  میقتسم  طارص  رب  ار  ام  هشیمه  و 

 ( تمایق  ) ادرف

هـشوت فرـص  ماگنه  هچ  سپ  درک ) دـهاوخ  اهاوه  هرـصاحم  رد  ام  ِزورما  و  درادـن ،  ياج  رب  ترـسح  زج  دوب  هچ  ره  اـم ،  ِزورید  ادرف : ! 
یم توکـس  رهم  اـه  ناـهد  رب  هک  ادرف !  تسا .  رتوگتـسار  ادـخ  زا  یـسک  هچ  و  دومرف ،  ادـخ  و  تسا ،  کـیدزن  هک  ادرف  ار ،  ادرف  مینک 

هک زور !  نآ  رد  تساه ،  یتفگش  زا  یتمایق  تسا و  تمایق  هک  ادرف !  دنهد .  یم  تداهـش  اهاپ  و  دنیوگ ،  یم  نخـس  اه  تسد  و  دروخ ، 
ار نیا  و  تسا ،  دوخ  ِراتفرگ  زور ،  نآ  رد  سک  ره  هک  شنادنزرف  رسمه و  زا  شردپ ،  زا  شردام و  زا  و  دزیرگ ،  یم  شردارب  زا  یمدآ 

میا هداد  تسد  زا  هک  یئاه  تصرف  زا  تسا  ترسح  زور  تسا ،  نباغت  زور  هک  ادرف !  تسا ،  رتوگتسار  ادخ  زا  یسک  هچ  و  دومرف ،  ادخ 
 ، دنز یم  فسءات  ِدنخبل  ام  رب  ماگنه  نآ  رد  ایند  و  دـنز ،  دـنخبل  ام  رب  ایند  هک  مینز  یم  دـنخبل  ماگنه  نآ  زورما  ادرف ،  ِنباغت  ِمدرم  ام  و  ، 
هب و  دنا ،  هوکـش  زا  یتمظع  رد  نایتشهب  هک  ادرف !  تسا .  رتوگتـسار  ادخ  زا  یـسک  هچ  دومرف و  ادـخ  میروآ ،  شدـنخ  هب  ار  ناطیـش  هک 

و تانسح ؟  لام ،  ناج ،  میا ؟  هداتسرف  شیپ  هچ  زور  نآ  يارب  ام  و  دوب ؟  میهاوخ  هنوگچ  زور  نآ  رد  ام  دنتفای ،  تسد  ادخ  ياه  هدعو 
نادرم رب  ادخ  تمحر  هک  دـنا ،  هنوگ  نیا  هک  نانآ  يارب  مینک  اعد  میتسین ،  هنوگ  نیا  دوخ  رگا  سپ  دوب ؟  ام  ناکما  رد  هک  هچنآ  همه  ای 

 ، تسا رود  بئاوش  زا  نانآ  ياه  بلق  تنایخ و  زا  اهنآ  ناگدـید  هک  اهنآ  هب  دـنناوخ ،  یم  تراهط  صالخا و  اب  زامن  هک  اهنآ  داب ،  ادـخ 
هدـید یهابت و  هب  ار  نانآ  هشیدـنا  تواسق و  هب  ار  نانآ  ِبولق  تیـصعم ،  قسف و  هک  نانآ  دـنرکنم ،  زا  ِیهن  فورعم و  هب  ِرما  رد  هک  نانآ 

ات هک  هنوگ  نامه  میتسرف  دورد  ادخ  کین  ناگدنب  نآ  هب  تسا ،  شخب  تذـل  هک  مینک  اعد  نانآ  هب  تسا ؛  هدـیناشکن  یئانیبان  هب  ار  نانآ 
 ، داب ادخ  ار  نانآ  هک  ار ،  ام  دنرادرب  اعد  هب  تسد  دوش و  لماش  ام ،  هب  نانآ  هّجوت  رد  ار  ادخ  تمحر  اهبنارگ ،  هنوگ  نیا  یئایاده  دـیاش 

نارفاک هورگ  رگم  رب  ادخ  دورد  دنا و  صالخا  هماگنه  رد  دنزیر و  یم  کشا  ادخ  لباقم  رد  هک  ماگنه  نآ  مینک ،  اعد  سامتلا  همه  زا  و 
س ه 14/8/63 ( . 

اه شناد 

هک دراد  هبلغ  اـه  ناـمگ  زا  رایـسب  هچ  رب  دـیاش  و  دوش ،  یم  یعادـت  اههاگـشناد  رد  زورما ،  ياـیند  مدرم  رد  بلغا  شناد ،  یلاـع  هجرد 
يارب یتسادـق  ایند ،  یلعف  ياههاگـشناد  تسا و  میلعت  هیکزت و  زا  یلـصاح  لماکت  هک  یلاح  رد  دراد !  ناکما  اـجنآ  رد  یناـسنا  یلماـکت 

 ، اه فص  دوش ،  هتشادرب  ایند  ياههاگـشناد  زا  رخافت  طالتخا و  ناونع ،  دمآ ،  رد  كردم ،  رگا  و  دنرادن ،  یهلا  ِمیلعت  هیکزت و  یـسرک 
و یگنهرف ،  ياه  بیرف  و  يزغم ،  ياـهوش  تسـش و  همه  نیا  زا  يرامثتـسا  ياـهروشک  دور و  یم  نیب  زا  بلطواد  ترثک  اـه ،  ماـن  تبث 

تّیعقاو دوب .  دـهاوخن  نّدـمت  لاّجد  نآ  رگید  عیاجف ،  داحلا و  رفک و  يایند  و  دـنوش ،  یم  مورحم  یئوجـشناد  ِزیخزرا  ِمیظع  ِياـههورگ 
یم هک  اجنآ  دنـشاب  دودـحم ،  يّدـح  دراد ،  زکرمت  اههاگـشناد  رد  هچنآ  و  دراد ،  شرتسگ  تقلخ  ِناهج  يانهپ  هب  مولع ،  هک  تسا  نیا 

ار شنیرتهب  هچ  ره  زا  سپ  تسا  نوریب  شرامش  ّدح  زا  اه  شناد  ( ) 64 (() ُهَنَسْحَا ٍء  یَش  ِّلُک  ْنِم  ْذُخَف  یصُْحی  ْنَا  ْنِم  ُرَثْکَا  ُْملِْعلَا   : )) دیامرف
تسا راوتسا  هیکزت  يانبم  رب  تسخن  ناسنا ،  لماکت  و  تسین ،  يرهاظ  داعبا  هب  دودحم  یناسنا  دوجو  هکنیا  مّلـسم  لصا  و  نک . )  باختنا 

نیرتزراب دوشن ،  تاعارم  لیـصحت  فلتخم  ياه  هرود  رد  هیکزت  رگا  اذل  تسا ،  هنیمز  نیا  رد  صّخـشم  همین  یکمک  مولع ،  لیـصحت  و  ، 
هزوح و هک  تسا  نیلفاس  لفسا  هب  يریس  هعماج و  داسفا  هب  یهار  هک  تسا  یهاوخدوخ  رورغ و  نُعرَفَت ،  ّربکت ،  مولع ،  ِلیـصحت  یهدزاب 

ینامیا ياهرگنـس  تسا و  ههبج  زا  رارف  نآ  زا  رارف  هک  تسا  رگید  يا  ههبج  دوخ  ام  هاگـشناد  رـضاح ،  لاح  رد  دسانـش .  یمن  هاگـشناد 
رد تیلوئـسم  ساسحا  يزیزع  يوجـشناد  هک  ماگنه  نآ  رد  دوش و  تظفاحم  نیطایـش  حابـشا  بانذا و  زا  تیوقت و  ظـفح و  نآ  رد  دـیاب 
 ، زورما ار  هاگـشناد  هکنیا  مه  دـنریگ و  هرهب  ههبج  تّینارون  زا  ات  دـناشک  ههبج  هب  دـیاب  مه  ار  توافت  یب  نایوجـشناد  دـیامن ،  مزر  ههبج 
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زئارغ لرتنک  يارب  دوش و  ظفح  اهیگدولآ  زا  دیاب  اههاگشناد  تَحاس  هّلل .  ( دیتسه دوخ  ذوفن ) هزوح   ) دارفا لوئـسم  امـش  همه  تسرپرس و 
میلعت رب  مّدـقم  هیکزت  هک  دوشن  اههاگـشناد  زا  اهنآ  رارف  ثعاب  هّللا  بزح  ناناوج  رد  حور ،  ِیکیرات  ِساسحا  ات  دوش ،  لمع  هزوح  دـننام 

تسا س ه 5/9/63 نآرق  شخب  ناج  ياون  نیا  تسا و 

رون

 ، اهدورد نیا  رون . ) . . .  يوس  هب  تاملظ  زا  ار  امش  دیامن  جراخ  ات  مه ،  وا  ناگتشرف  دتسرف و  یم  دورد  امـش  رب  هک  تسا  دنوادخ  وا ،  )
رد مینادب ،  دیاب  رون  زا  هچنآ  ياه  میـسن  دـننامه  یهلا  هوق  لوح و  هزوح  رد  ام  ياهرّکذـت  اه و  هّجوت  ساکعنا  رد  يدـنوادخ  تمحر  زا 

میناهانگ و زا  ریگارف  یطیحم  یناسفن و  ياهاوه  زا  ینومزآ  رد  هک  کنیا  هچ  تسام ،  تاـیح  هدرتسگ  هنماد  اـم و  دوجو  همه  اـب  طاـبترا 
دوخ رب  دوخ  اهنآ   ) نیقفانم یهلا و  تمحر  زا  رود  هب  ِناراکهانگ  هک  اـجنآ  دـنیوگ ،  یم  نخـس  حوضو  هب  قیاـقح  هک  ناـهج  نآ  رد  هچ 

هتسشن ینایاپ  زور  راظتنا  رد  دنراد و  تقوم  یـششخرد  نانیا  هک  ینارون  ءایـشا  باتفآ و  هام و  هب  هن  میـشیدنیب ،  رون  هب  دندرک . ) یم  متس 
 ، همه هک  اجنآ  میئامن .  نشور  ار  دوخ  رگید  يارـس  دـبای و  شـشخرد  ام  ياـه  بش  اـت  مینک  ینارون  ار  دوخ  دوجو  ار ،  دوخ  همه  دـنا . 
ار ینآرق  تایآ  تسا ،  رون  تیاده و  همه  هک  میئاشگب  ار  نآرق  مینک ،  ینارون  ار  دوخ  تسا ،  بئاوش  زا  یلاخ  هک  تسا  یهلا  تالّـضفت 
؛  میهد وشتـسش  یئانـشور  رون و  يوس  هب  اهیدـیلپ  زا  ادـخ ،  زامن  رد  نآ و  اب  ار  دوخ  ِناـج  و  میهد ،  رذـگ  دوخ  بلق  شوگ و  مشچ و  زا 

يرود هب  ِهار  تسا ،  رون  ِهار  میقتسم و  طارـص  هک  میروآ  ور  ادخ  ِهار  هب  اه  ههاریب  زا  مینک ،  يوجن  هلان  اب  دوخ ،  يادخ  اب  هشیمه  مارآ و 
دای هب  و  تسا ،  شـشخرد  رد  نانآ  تسار  زا  لباقم و  زا  ناشرون  هک  ار  نایتشهب  میروآ  دای  هب  تساه .  یکیرات  يراکهانگ و  عیاجف و  زا 

نخـس اه  هتفر  اـب  رگید  یـشخب  رد  میور ،  هار  ناگدـنز  نیا  اـب  دوخ  نهذ  زا  یـشخب  اـب  سپ  ادـخ  ِتشهب  رد  ار  ناـنآ  دولخ  هدژم  میروآ 
س ه 15/9/63 يرداق . )  زیچ  میئوگب  نینم  ؤم  اب  ادص  مه  میور و  دوخ  هار  رگید  ِشخب  نآ  رد  و  میئوگ ، 

بش زامن 

دنام یم  اج  رد  ای  یلاعت  تلاح  هجیتن  رد  و  دراد ،  هرصاحم  رد  ار  راکفا  یناسنا  تالاغتشا  دزیگنارب . ) هدوتـس  یماقم  رد  تیادخ  هک  شاب 
تالاغتـشا زا  راب  دـنچ  زور  بش و  هک  هاگنآ  زامن ،  جارعم  تسا  یگرزب  تمعن  هچ  هک  تسا  كرد  لـباق  نیا  و  دوش ،  یم  فرحنم  اـی  و 

؛  میهد رارق  راگدرورپ  هانپ  رد  اهیراتفرگ  زا  یـصالخ  هب  ار  دوخ  و  میئوگب ،  صالخا  هب  یمالک  راـگدرورپ ،  رـضحم  رد  میئوشب و  تسد 
و دوش .  یم  هتـسب  مرجال  هدز  تریح  ياهمـشچ  هک  هاگنآ  دـنام  یم  ار  هناکدوک  يزاب  تسا ،  سمل  لباق  ناـیاپ  رد  یگدـنز  زا  هچنآ  هچ 
هک ماگنه  نآ  ماگنه ،  بش  صخـالاب  ینارون ،  هنوگ  نیا  يا  هلاـه  رد  و  میزیمآ ،  مه  رد  لـفاون  اـب  ار  ضئارف  هک  تسا  يرایـشوه  زا  نیا 
هک هاگنآ  دنوش ،  یم  بیاغ  اه  هدید  ندـیناشک  لابند  هب  زا  یگدـنز  یگدـنبیرف  و  دـنور ،  یم  باوخ  هب  همه  دـنارتسگ و  یم  رپ  یکیرات 
ارچ و  میباوخب ،  ارچ  رگید  اـم  سپ  درازآ ،  یم  ار  اـهنآ  رگید  یگدوسآ  شمارآ و  و  دـنزرل ،  یم  دوخ  رب  اـمرگ  امرـس و  رد  ادـخ  نادرم 

 ، میشیدنیب دوخ  هب  رابکی  یّتح  ات  میزیخنرب  ارچ  دنراب ،  یم  هک  ار  اهربا  ای  دنشخرد ،  یم  هک  ار  اه  هراتس  میرگنن ،  نامسآ  هب  میزیخنرب و 
ات دنتـسرف ،  یم  دورد  نانآ  رب  ناگتـشرف  دنوادخ و  و  دنهد ،  یم  تنیز  ادـخ  نادرم  ار  هاگ  هدجـس  و  تسا ،  بش  زامن  عقوم  هک  هاگ  نآ 

لمع هک  هچنآ  شاداپ  رد  تساه  مشچ  ینشور  هک  هچنآ  هک  دناسرب ،  اهیگدنـشخرد  هب  و  دناهرب ،  ناشیاهیکیرات  زا  يدنوادخ ،  تمحر 
بیهم ِنانمشد  هک  دننک ،  زاس  هشوت  دنریگ و  تءاشن  توربج  لالج و  هاگیاپ  نیا  زا  هک  تسا  هتـسیاب  ار  همه  ادخ ،  نادرم  دندرک . ) یم 

ِهاگ هب  و  دراشف ،  یم  مه  رد  اسرف  تقاط  یبعُر  رد  ار  اهنآ  هک  تسام  رب  راگدرورپ  ِتمحر  هیاس  نیا  و  دنراد ،  ام  دصق  نیمک ،  رد  همه  ، 
یم رارق  میقتـسم  ياتـسار  رد  ار  ام  هک  تسا  راگدرورپ  ِتیادـه  و  دوش ،  یم  لامِعا  ام  مان  هب  هک  تسا  یبیغ  ياه  کـمک  همه  يزوریپ ، 
مه شیاسآ و  تحار و  تمالس و  برش و  لکا و  هک  میزیخرب  تسوا .  يوس  هب  همه  تشگزاب  تسوا و  زا  تسه  هچ  ره  همه  هک  دهد ، 
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هتفر تسد  زا  تصرف  رگید  دیآ  رد  ادـص  هب  گرم  سوقان  هک  هاگنآ  و  مینک ؛  هناخ  تلفغ  رد  هک  دریگن  دـنب  رد  ار  ام  بئاصم  اهدرد و  ، 
هک میزیخرب  تساه .  نخـس  همه  دوخ  نانآ  لاح  ناـیب  و  دـنراد ،  تعجر  قح  يوس  هب  زور  ره  هک  ار  همه  نآ  میراد  ارف  شوگ  و  تسا ، 

دراد و يور  ارف  ار  تشهب  هنوگ ،  نیا  یتّیفیک  هک  میزیمآ ،  مه  رد  بش  ياـه  همزمز  زور و  ياـهاوجن  اـب  ار  هحلاـص  لاـمعا  ریخ و  تاـّین 
رد هک  ام  ناکدوک  رب  و  ام ،  نم و  رب  اعد  مه  و  ادخ ،  نادرم  ادهش و  هب  تاّیحت  و  هدنمزر ،  ههبج و  هب  اعد  دیما ؛ ِوترپ  رد  ار  اعد  تباجتسا 

س ه 23/9/63 دنناد .  یمن  یئادرف  دنا و  باوخ 

تلفغ

یگنت و ِماگنه  هب  توخر و  یتسس و  رد  تمعن  زان و  ِهاگ  هب  هچ  ددرگ ،  یم  ببس  یناسنا  لماکت  رد  ار  ّتیـصخش  بیرخت  یلـصا  هتـسه 
فرحنم تسا  ندوب  ادخ  دای  رد  نآ  هجیتن  هک  دوخ  ّتیعقوم  ناکم و  نامز و  رد  يرگن  عقاو  صخاش  زا  تّقشم ،  درد و  تّدش  زا  ترسُع 

زا همه ،  هچ  تسا ،  هعجاف  کی  تقلخ  تمظع  رد  نیا  و  تسا ،  تلفغ  رد  دـشابن  یلاعت  دـنوادخ  داـی  هب  هک  مد  نآ  ادـخ  ِدرم  دوش .  یم 
تابجاو و زا  مادک  ره  تلفغ ،  هدرپ  و  هانگ ،  ِلصاح  اه  ّتیعقاو  ِكرد  ِمدع  دنراگدرورپ و  حیبست  رد  تلفغ  زا  رود  هب  اهناشکهک  ات  هرذ 

تمظع رد  لئاضف ،  همه  نیا  زا  ام  هرهب  ِردـق  و  تسا ،  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اب  هطبار  رد  یلاع  یتّیفیک  رد  یهلا  یلّـضفت  تاّبحتـسم ، 
یهّجوت ِیئابیز  رد  يراگتسر ،  ددرگ .  رسیم  یلاعت  هب  شهج  ات  دهاوخ  یم  ناج  قمع  زا  یشزیخ  هک  تسا  یلاعت  دنوادخ  دای  رد  ام  رکذ 

داهج و یهن و  رما و  ای  ةولـص ،  موص و  رد  هک  اجنآ  هچ  و  تسا ،  ندیـشیدنا  رد  حـیبست  هک  هاـگنآ  هچ  تسا ،  هناـگی  دوبعم  اـب  هناـصلاخ 
 : میهاوخب یلاعت  دنوادخ  زا  دسرب .  نایاپ  هب  دبای و  همادا  عورش و  شترضح  رکذ  اب  دبای و  تمظع  ادخ  دای  اب  همه  هک  رگید ،  ریخ  لامعا 
اب میگنج ،  یم  دربن  تاهبج  رد  هک  هاگنآ  لام و  نوچ  یئایند  قئالع  نیرت  هتـسباو  و  میوشن ،  لفاغ  وا  داـی  زا  یئاـیند  ياـه  شـشک  رد  اـت 

كرابت دنوادخ  دای  رکذ و  تبرق و  ّتین  هک  اوتحم ،  زا  ام  لامعا  رگید ،  یتاهج  هب  هّجوت  اب  و  میشاب ،  هّللا  ِریسم  رد  بلق  شوگ و  مشچ و 
هک دـناشفین  ام  رب  ّربکت  ِرابغ  دـنکارپن و  تلفغ  ِیموش  ام  رب  یهن ،  رما و  یـسرک  يوقت ،  هماج  مزر ،  سابل  دـشابن .  یلاخ  تسا ،  یلاعت  و 

همه همه ،  ات  هنوگ  نیا  مه  ام و  هشیدنا  ام و  مدق  و  دشابن ،  ادخ  يارب  رگا  ام  شرگن  کیدزن !  رایسب  مه  تسا و  رود  مه  نیلفاس ،  لفسا 
رکذ زا  هک  سک  نآ   ( ) نالفاغ زا  شابم  و  ناهاگماش ،  ناهاگحبص و  دنلب ،  هن  یئادص  اب  سرت و  همه و  نیا  هک  ام  رب  ياو  تسا ،  تلفغ 

س ه 20/10/63 ( 65  ( . ) میئامن یم  شروشحم  انیبان  تمایق  زور  و  دوب ،  دهاوخ  انگنت  یگدنز  وا  يارب  دبات ،  رب  يور  نم 

تّیناحور

نارود هب  هزور  ره  هک  یناناوج  جوم  دـشک ،  یم  دوخ  يوس  هب  نایوگ  ربکا  هّللا  ار  همه  نیا  رتریگارف ،  زور  ره  هک  یمالـسا  ياـه  هبذـج 
زاین یناگتـسراو  هب  همه  اهنیا  دـنا ؛ عالطا  یب  فلتخم  نوئـش  رد  یقـالخا  ینید و  تاـکن  زا  هک  یئاـه  هداوناـخ  دنـسر ،  یم  غولب  ینارحب 

ربمایپ یتمارک  هک  دـنا  ینادنمـشناد  يوقت  اب  ِنایامنهار  نیا  دنـشاب ،  اهنآ  يامنهار  وگ و  خـساپ  یهلا  ِترطف  ِمیقتـسم  طـخ  رد  هک  دـنراد 
ارف ار  اهنآ  اهیکیرات  ات  دننارتسگب  دـیدج  نیفّلکم  يارب  ار  یهلا  شناد  هرفـس  دـنناوت  یم  هک  دـنا  ناربمایپ  مایپ  هطـساو  اهنآ  دـنراد ،  هنوگ 
زا ار  اه  یچوپ  دسانـش ،  زاب  مارح  زا  ار  لالح  دـنور ،  یم  اجک  هب  اجک  زا  دـننادب  ات  دنـشاب  امنهار  ار  هداد  داب  هب  رْمع  ِنالهاج  و  دریگن ، 
 . دـننک نیقی  ار  گرم  ءارو  رد  یگدـنز  ِّتیعقاو  و  دـننک ،  یگدـنز  وکین  دننیـشن ،  نخـس  هب  اه  هبرجت  هشیدـنا و  اب  دـنهد ،  زیمت  ّتیعقاو 

نید هک  اـجنآ  مه  میباـی و  یم  شـشخرد  نآ  ياـه  هیآ  تّیناروـن  رد  میهد و  یم  ـالج  نآرق  ندـید  هب  ار  دوـخ  ِستملم  ِناگدـید  نوـنکا 
همه نتال  سور و  ودرا و  برع و  سراف و  كرت و  هک  تساجنیا  زا  دنسرتب ) دیاش  ات  دننک  راذنا  ار  دوخ  موق  دنتشگرب  یتقو  هک  دنزومایب 

جیردت هب  دنزومایب و  ار  هسّدقم  ِثیداحا  نآرق و  ِنابز  ات  دیآ  یم  رد  ّمنرت  هب  َابَرَض )) َبَرَض   )) ِبْرَـض دنروآ و  یم  يور  يزکرم  هب  مه  اب 
ِءا مِد  یلَع  ءاَـمَلُْعلا  ُداَدـِم  ُحَّجَُریَف  ِءا ،  دَـهُّشلا  ِءامِدـِب  ِءاَـمَلُْعلا  ُدا  دـِم  َنِزُو  ِۀـما  یِقلا  َمْوَـی  َنا  ذِإ ا ك   )) هک دـنراذگ  داـشرا  ِداـهج  هـب  ياـپ 
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همه هک  یئاج  ات  هراّما ،  سفن  مه  فرط  نآ  زا  دنراکرد و  نج  سنا و  ِنیطایش  تسا و  نومزآ  همه  یگدنز ،  نوچ  اما  ( 66 (( . ) ءاَدَهُّشلا
هک یملاع  ( 68  . . . (() ٌکِّسَنَتُم ٌلِهاَج  َو  ٌکِّتَهَتُم  ٌِملاَع  ِنالُجَر  ِّالا  ( 67  . . . (() ِءا ِیْبنَالا  ُۀَثَرَو  َءاَمَلُْعلا  َّنِا   )) هک هلحرم  نآ  هب  ندیسر  رد  ار 
 ، راکبان نیرسفم  رابخا ،  نیلعاج  نیطالـسلاظاعو ،  دننامه  دنرگید  دنب  رد  مد  ره  هک  ییاملع  نآ  دیامن ،  مالـسا  تمرح  کته  يوحن  هب 
هک دـنا  ناپوچ  سابل  رد  ناگرگ  نآ  اهنیا  تسا ،  ناطیـش  نیثراو  نیا  ثرا  یتهج  زا  روجف  قسف و  همه  نیا  هک  ناـهذا  ناگدـننک  بوشم 

اهنآ زا  هک  تسا  خـیرات  نیا  و  دـنراد ،  طوقـس  ِتساوخ  ار  هّقح  تموکح  و  دـنیالآ ،  یم  ار  شیالآ  یب  ياه  ناسنا  دـنوشن  هتخانـش  رگا 
كرد هب  يوقت  زا  یحور  مرجال  هک  دـنراکبان  ینابابان  ای  عالطا  یب  هداس و  يدارفا  اهنآ ،  زا  تّیعبت  رد  کّـسنتم  لاّـهُج  دراد و  اـه  نخس 

اذل تساه  یتکازن  یب  اب  مءاوت  اهنآ  يدابع  لامعَا  هک  دنا  یناحالـصلارهاظ  دنرادن ،  یلامِعا  تسا  هیکزت  همزال  هچنآ  رد  دیآ و  یمن  اهنآ 
ْمیقتسم ریغ  ار  نانآ  دنـشُک و  یم  دارفا  زا  يا  هتـسد  رد  ار  تدابع  يوقت و  لیم  دننکـش و  یم  مهرد  راظنا ،  رد  ار  تناید  تدابع و  شزرا 

یئافک یبجاو  نید  شناد  و  تسا ،  يراگتـسر  ِيدوجو  همزال  هیکزت  هک  دـننادب  زیزع  بالط  اذـل  دـنراد ،  یم  زاب  ینطاب  ِیلاـعت  تمعن  زا 
تساهنآ و نیمک  رد  رایـسب  ِیئرمان  یئرم و  ياه  ماد  هک  دـننادب  نیقی  هب  تسا و  يرگید  لّمکم  کی  ره  ّتیناـحور  لّکـشت  رد  و  تسا ، 

دنیامن س ه 2/11/63 باختنا  ار  يراکاطخ  دنهاوخ  یم  رگا 

دود ِدادیب 

و یئایند ،  فراخز  هب  یهاگ  دـهد ؛ شمارآ  ار  دوخ  یعون  هب  ات  دزیرگ  یم  رگید  ياـنگنت  هب  یئاـنگنت  زا  اـهراشف ،  ِشرتسگ  رد  یمدآ  و 
هار ِراید  رد  کنیا  دـیارگ .  یم  یکیرات  هب  هنوگ  شاّفخ  ترطف ،  ياتـسار  زا  هتـشگرب  عیابط  دروآ و  یم  يور  یناسفن  تاوهـش  هب  ینامز 

نیرت هداس  زا  دـیآ ،  یم  نوریب  اه  ْنیَرخنم  ناهد و  زا  هک  اهدود  هب  تسا ،  هدرک  هطاحا  ار  ام  هک  میرگنب  اـه  شکدود  هب  اـه ،  هدرک  مگ 
یگدولآ نادند ،  یبارخ  تسا ،  همّدـقم  ار  اهیرامیب  اهدایتعا و  ِرتشیب  تسا و  راگیـس  هک  نآ  نیرت  هداس  نآ ،  نیرتزادـنارب  نامناخ  ات  نآ 

الامتحا هک  راگیس  اهدرایلیم  زا  تسا .  نآ  یمتح  یمومع و  يداع و  ضراوع  يزغم ،  قورع  بلق و  قورع  یگنت  همضاه ،  فعـض  هیر ، 
هناـخراک دراد !  تمدـخ  رد  هک  ار  يدارفا  همه  نیا  دراد !  تشک  ریز  هب  هک  یبوغرم  ياـه  نیمز  زا  میناد ؟  یم  هچ  دوش  یم  دود  هنازور 

یم ثعاب  هک  ار  یئاهیرامیب  دعلب !  یم  هک  ار  یئاهزرا  دراد !  لاغتشا  رد  هک  لیوط  ضیرع و  تارادا  و  ناوارف !  ناسانشراک  مظْعُم و  ياه 
يا هتـسراو  نادجو  چیه  هک  تسا  گرزب  یملظ  عومجم  رد  هک  اوه !  يزاس  هدولآ  همه  نیا  و  دریگ !  یم  تمدخ  هب  هک  ار  یئابطا  دوش ! 

ریذبت فارسا و  زا  میرک  نآرق  رد  دشاب .  میهس  نآ  بقاوع  یگدرتسگ و  نیا  هب  یملظ  رد  راگیس  هب  یُکپ  ندز  اب  یتح  هک  تسین  رـضاح 
عمج اهنیا  همه  نّیعم  یتبـسن  اب  راگیـس  ُکپ  کی  رد  یتح  راگیـس و  کی  رد  هک  یلاح  رد  میا ،  هدش  یهن  هَُکلْهَت  زا  هانگ ،  هب  کمک  زا  ، 
ّتلع هب  دندیـشک  خَلْـسَم  هب  دنتخوس و  دنتـشُک و  ار  همه  نآ  دنتخات و  ناتـسوپ  خرـس  رب  نّدمتم  مدرم  مسا  هب  یتقو  یئایرد  نادزد  تسا . 

هفخ دوخ  دود  رد  ار  همه  ات  دور  یم  هک  دندروآ  هفحت  هب  ایند  یگنی  زا  دـندوب  نآ  ّقحتـسم  دوخ  هک  ار  الب  نیا  ّتیعبـس ،  طلغ و  گنهرف 
ارف ار  میرک  نآرق  صّخشم و  یهار  هک  اهنآ  دنشاب ،  ناما  رد  اه  هدسفم  همه  داسف و  نیا  زا  هک  تسا  دیما  ادخ  بوخ  ناگدنب  طقف  دنک . 

یگرم رمع و  فالتا  ره  هک  دنزادنا ،  یم  هکلهت  هب  ار  دوخ  هن  دننک ،  یم  هانگ  هب  کمک  هن  ریذبت ،  هن  دننک و  یم  فارسا  هن  دنراد  يور 
س ه 17/11/63 تسا .  هکلهت  یلاعت  دنوادخ  هار  رد  زج 

ریدخت

ياـه تبکن  زیر  هیاـپ  تسا و  تاـیح  ياـهدروآ  هر  ِلالحمـضا  رد  یبطق  تسا ،  یگدـنز  تیونعم  زا  بطق  ود  یلاـعت ،  هبذـج  ریدـخت و 
تسا شـشک  رد  بطق  ود  زا  یکی  يوس  هب  سک  ره  هلاحمال  و  يرگن ،  ّتیعقاو  یـشومارف و  دوخ  شهج  رد  رگید  بطق  نآ  و  یناطیش ، 

نآ و  تساه ،  نخـس  يرادـیاپ و  تماقتـسا و  تمظع ،  هُّلق  هار  هب  یکی  تسا .  ناسََون  رد  ناـسنیا  یناـسب  ّتیعقاو  ِشرگن  رد  یـسک  ره  و 
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تسا هنوگ  نیا  و  اه ،  یهابت  راید  یهار  رگید  نآ  یقثولا و  ةورع  هب  کسمتسم  یکی  رتدازآ ؛ یطوقس  رد  رتشیب ،  ِفارحنا  هچ  ره  اب  رگد 
هعشا هاگنآ  تسا ،  ددم  تقلخ  هب  یبای  هار  رد  تمحر  هعشا  تسخن  ار  همه  هک  هنوگ ،  ود  نیا  زا  تسا  يا  هنوگ  رد  یسک  ره  و  هشیمه ، 
اهدیق زا  يرادنپندوخ ،  مهف  ار  رگد  نآ  و  تسا !  دازآ  یمدآ  هک  دـنت  یم  رات  يروابدوخ  دـیق  ار  یکی  تسا ؛  دـیما  هقرج  ْتراهط  رد  يا 

رکُـس زا  ریدخت  اهریدـخت !  همه  نیا  اب  رمع  رذـگ  و  اه )) هلیح  هب  اضق   )) و اهوزرآ )) هب  لجا  ددـنخ  یم   )) هک میرگنب  نونکا  دـناهر ؛ یم 
ایند یئوگ  هک  اه !  هشیدنا  ِینادرگرـس  ماقَم و  ههقهق  زا  ریدخت  اهاود !  اهدرد و  زا  یئاهریدخت  اه !  تمالـس  اه و  تّذـل  زا  ریدـخت  لام ! 

زا يرانک  رد  میئاـیب  نونکا  ْملع  هک  مه  اـجنآ  و  دراد ،  اـه  یهاـبت  زا  هیاـس  اـه و  یگدولآ  رد  ياـپ  ریدـخت ،  ره  مه  تسا و  ریدـخت  همه 
هّـصق یلاعت  دـنوادخ  دای  رد  و  کشا ،  ِصالخااب  میئایب  میریگب ،  يرادـیب  يوضو  اه  هتفر  باوخ  هب  ِرانک  رد  میئایب  مینک ،  هتوتیب  هشیدـنا 
تسود تفگ  دنیامن و  شـشوهیب  یئوراد  اب  ات  دادن  اضر  وا  دیرب ،  یم  ار  شیاپ  دبال  بیبط  یتقو  هک  ار  درم  نآ  ّتیعقاو ،  رد  میناوخب  يا 

مه درد  ار  وا  و  دوب !  رظان  يرکاذ  نانچمه  وا  و  دندیرب !  ياپ  هتخادگ  يا  هّرا  اب  ار  وا  منامب ،  لفاغ  ادخ  رکذ  زا  یـشوهیب  لاح  رد  مرادـن 
هک س میا ؟  هلـصاف  هچ  رد  هک  میرگنب  دوخ  رب  اّما  دندرک و  جورع  یئابیز ،  زا  يراکهاش  رد  و  ار ،  راگدرورپ  ءاقل  دندوب  درکن !  ریدـخت 

ه 27/11/63

عیاجف همه  نیا  هشیر و  هس 

تّوق لوـح و  هب  و  دـشخب ،  مّسجت  یناروـن  یبـیکرت  رد  ار  اـم  ِینهذ  دوـپ  راـت و  یهلا  تمحر  هک  میراد  میقتـسم  ياتـسار  رب  ماـگ  هاـگنآ 
همه رد  و  شداعبا ،  همه  رد  ایند  هچ  میـشاب .  ماوق  رد  نوگانوگ  ِیفیک  یّمک و  لماوع  و  ناکم ،  ناـمز و  رّیغتم  ِیگدرتسگ  رد  شترـضح 

رود و ياه  هدنیآ  و  هتـشذگ ،  لاح و  شـسّدقم  تاذ  و  تسا ،  ُهتمظع  تّلج  راگدیرفآ  تردـق  هضبق  رد  يدوجو ،  لماوع  هفلتخم  نوئش 
 . دراپسن ّریحت  هب  ار  نتـشیوخ  دشابن و  ارگ  هیـشاح  ّْتیعقاو  نیا  زا  هک  تساسر ،  يا  هشیدنا  ِنآ  زا  یئابیز  و  دراد ،  ّتیـشم  رد  ار  کیدزن 
رد هچنآ  هک  درگنب  و  دیآ ،  دوخ  هب  دـیاب  تسا ،  ربخ  یب  تسادرف  رد  هچنآ  زا  درادـن و  رطاخ  هب  ار  زورید  لماک  تارطاخ  هک  یناسنا  هچ 
هب یهلا  نتم  زا  ار  قیالخ  هک  نانآ  اه ،  ههاریب  رد  و  تسا .  نازرل  تسردان و  يرادـنپ  امّلـسم  دـشاب ،  یهلا  تیادـه  ياـنبم  رب  زج  هشیدـنا 

یـشیامرف و ياهامن  یناحور  و  دـنراد ،  رارق  روج  يارما  ماّکح و  ناـنآ  سءار  رد  اـما  دنرایـسب ،  هچ  رگا  دـنناشک ،  یم  یناطیـش  هیـشاح 
 ، ود ره  نیا  و  دنزاس ،  یم  فرحنم  تواقـش  زا  ینطاب  هب  تیاده ،  هب  يرهاظ  زا  ار  مدرم  هشیدنا  هک  دـنا  نانآ  لّمکم  نیطالـسلا ،  ظاّعو 
رد هک  دـنا  عاـمتجا  ِساپـسان  ِمدرم  مه  و  دـنهد ،  یم  قوـس  ارقهق  هـب  ار  عاـمتجا  دـنیازفا و  یم  ینورد  ياـه  ترودـک  رب  كدـنا  كدـنا 

دیوگب هک  سک  نآ  هچ  دنروآ ،  یم  كرـش  ادخ  هب  ناشنالماع  ماکح و  هب  شنرک  رد  دنرب و  یم  ادخ  زا  یگدنز ،  ِنومزآ  ياهرادوریگ 
هـس نیا  زا  اجنیا و  زا  تسا .  هتـسکش  ار  ادخ  اب  دهع  هک  تسا  هاوگ  دوخ  رب  یمدرمان  نیا  رد  دروآ ،  شنرک  ادـخ  رب  زج  ُهّللا و  ِّالا  َه  لِا  ال 

یهلا نامـسیر  هب  هک  نانآ  یلو  دریگ .  یم  جـُضن  نیطایـش  هطیح  رد  عیاجف  يایند  راکهانگ ) مدرم  و  راکبان ،  ناملاع  روج ،  يارما   ) هشیر
یهن رما و  هک  میورب ،  نایوگ  ربکا  هّللا  ِراید  هب  نونکا  اب  دننز و  یم  گنچ  رگیدکی  رب  هلاحمال  دنگنجن ،  ادخ  نانمشد  اب  و  دننزن !  گنچ 

س ه 25/12/63 دشخرد !  یم  یئابیز  هب  باتفآ  اجنآ  رد  دنراد ؛ یسرک  رب  ار  یلاعت  دنوادخ 

هلصاف

یناسنا لئاضف  ياهدروآ  هر  دوخ ،  ِینافوط  ِّتیعقاو  رد  فارحنا ،  ِسوسحم  ِمیـسن  و  تسا ،  طابترا  رد  تاّین  هفیفخ  تاـناسون  اـب  ّتیونعم 
يرآ دیاش . . .  هک  دنادب  دیاب  یلو  ارچ ؟ . . .  و  تسا ؟  دونـشخان  ارچ  و  تسا ؟  هتفرگ  ارچ  هک  دشیدنا  یم  هک  اجنآ  درب ،  یم  امغی  هب  ار 

هب ای  و  يدز !  دنخبل  يراکهانگ  هب  دیاش  يدونـشخان ؟  همه  نیا  ارچ  نونکا  يدوب ،  ّتینارون  افـص و  رد  شیپ  یتعاس  ات  هک  ناسنا  يا  وت 
 ! يا هتفرگ  همه  نیا  هک  هدـنمزر !  يا  وت  ارچ ؟  هک  یناد  یم  هچ  و  یتفگن !  ساپـس  ار  صالخا  تمعن  اـی  و  يدروآ ،  شنرک  يدـنمتورث 
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يدناکت ورف  دوخ  زا  ار  لئاضف  همه  نآ  و  یتخود ،  يرگتراغ  هرهچ  هب  مشچ  یتشگ ،  یمرب  صالخا  همه  نآ  اب  ههبج  زا  هک  هاگنآ  دیاش 
زا یئاهیگدولآ  دیاش ؛ ارچ ؟  هک  یناد  یم  هچ  زابرس !  ردارب  يا  و  تسین ؟ !  یلاخ  ربکا  داهج  زا  هاگ  چیه  هّللا  یلا  ریس  هک  یتسنادن  ارچ  ! 

ياون همه  نآ  ههبج و  ِتوربج  لالج و  همه  نآ  هک  تسا ،  میخـض  هدرپ  ار  وت  دـیابن ،  هک  یئاهرادرک  و  اهندینـش ،  هدولآ  اـه و  نتـسنادن 
هب ار  وـت  يرادـنپدوخ ،  يدـید ،  یم  ناـس  هک  ماـگنه  نآ  دـیاش  هدـنامرف !  يا  وـت  همه و  نآ  زا  تناـج  ماـشم  يونـش و  یمن  ار  توـکلم 
 . يداد فک  زا  یبش  رد  ار  يرمع  و  ینک !  لیل  مایق  یتسناوتن  هک  دش  نآ  و  هک . . .  مه  ادرف  يدوب و  هفطن  زورید  هک  تخادـنا  یـشومارف 
رد هک  یتشاذگ  مدق  يردام  هدش  كاخ  مشچ  رب  دیاش !  يراد ! ؟  یمرب  مدق  رتخبت  همه  نیا  اب  ارچ  هک  یناد  یم  هچ  رذـگهر !  يا  وت  اما 

هتشرف دندوب ،  تماقتسا  رد  ام  هعیـش  رگا  بَْدنُج !  رـسپ  يا   : )) دومرف هک  اجنآ  رد  تخیر .  یم  ورف  قوش  کشا  ههبج  هب  شدنزرف  هقردب 
يزور دوخ  ياپ  ریز  رـس و  يالاب  زا  و  دندیـشخرد ،  یم  مه  زور  رد  و  تخادنا ،  یم  هیاس  ناشرـس  رب  ربا  و  دـنداد ،  یم  تسد  اهنآ  اب  اه 

س ه 2/1/64 ( 69 (( . ) داد یم  اهنآ  هب  دنتساوخ  یم  هچ  ره  ادخ  زا  دنتفرگ و  یم 

يزوریپ

هب رایـسب  هچ  یلو  دوب .  يزوریپ  زین  ّتیعقاو  رد  يزوریپ  ره  تشاد ،  ّتیلک  انعم  ِتلاـصا  رد  رگا  و  تسا ،  یئاـی  ؤر  اـبیز و  یماـن  يزوریپ 
ّلح ات  هک  تسا  اّمعم  ار  يرایسب  نیا  و  تسا .  يزوریپ  ّتیعقاو  رد  تسکش ،  هب  يرهاظ  ای  و  تسا ،  تسکـش  ّتیعقاو  رد  يزوریپ ،  رهاظ 

یعنام ات  دشک ،  یم  لهاجت  هدرپ  یلماکت ،  ياه  هتکن  زا  يرایسب  رب  یتسرپ  عفن  يایافخ  هک  ارچ  تسا ،  هتفر  داب  رب  اهرمع  هک  اسب  هچ  نآ 
اجنآ ات  دروآ ،  دنخبل  يزوریپ  هب  لین  رد  یمدآ  هک  تسا  هناکدوک  نیا  اما  و  ددرگن .  یناوهـش  ياهبادرگ  زا  یتاجن  اجبان و  ياهرادـنپ  زا 

زا يزمر  دراگنا و  یم  گرزب  يدنمـشناد  ار  دوخ  هک  نآ  تسکـش !  قمع  رد  تسا  یبارـس  ای  تسا ،  ّتیعقاو  رد  يزوریپ  اـیآ  دـنادن  هک 
نآ تسا ؟  هدرک  هبـساحم  مه  ار  فشک  نآ  ِناـیز  دوس و  اـیآ  هنوگچ ؟  تسا ؟  زوریپ  وا  اـیآ  دـنک  یم  فشک  ار  تعیبـط  هتفهن  لومروف 
ایآ و  تسا ؟  زوریپ  هک  دنک  یم  رکف  ایآ  درادنپ ؟  یم  هچ  تسا  هداد  نآ  ياهب  هب  ار  دوخ  رمع  ِزور  بش و  هک  رایسب  لاوما  هدنروآ  مهارف 

 ، دنراد رّوصت  هب  هک  يزوریپ  هشیدنا  نآ  ایآ  دنرادنپ ؟  یم  هچ  دنراد !  هطلُس  رد  هک  اه  ناسنا  و  اه ،  نیمزرس  همه  نآ  اب  ماّکح ،  همه  نآ 
نیا زا  هدولآ  باوخ  یناسنا  دـنک ؟  یم  هصالخ  هچ  رد  ار  يزوریپ  تسا !  ناصقن  رد  هزور  ره  هک  ناسنا  نیا  اـیآ  تسا ؟  قح  یتسار و  رب 

یهاتوک همه  نیا  تّدـش  رد  اه و  نتـسنادن  همه  نیا  زا  نادرگرـس  و  يزوریپ ،  موهفم  زا  رت  هدولآ  باوخ  یکرد  اب  تاـیح !  همهمه  همه 
يزوریپ نیا  و  دیامن ؟  كرد  ار  یعقاو  يزوریپ  دناوت  یم  یناسنا  هنوگچ  دـباتن ،  ریمـض  هنیئآ  رب  ینامحر  یبیغ و  ياه  کمک  رگا  رمع ! 

یئادخ دنوادخ ،  زج  دـیئوگب  ( 70 (() اوُِحْلُفت ُهّللا  ِّالا  َه  لِا  ـال  اُولُوق   : )) دومرف هک  دـبای  یمرد  حوضو  هب  ّتیرـشب  ملاـع  یجنم  مـالک  رد  ار 
رد يزوریپ  سپ  دیامن .  یم  هر  نآ  طورش  هب  هانگ  كرش و  زا  یگزیکاپ  دروآ و  یم  هیکزت  نآ  رد  صولخ  هک  دیوش .  راگتـسر  ات  تسین 

س ه 14/1/64 دراد .  يدبا  کی  ره  تسکش ،  ای  هبلغ  دشاب  یهلا  هِّلل و  ریسم  رگا  هک  تسکش ،  ای  هبلغ  اب  هن  تسا ،  يراگتسر 

يونعم رماوا 

و دیآ ،  یمن  نادقتعم  ْمشچ  ِمشچ  هب  هک  ینامرف  دـنا ،  نامرف  رد  میـسن  ِتفاطل  یمرن و  هب  و  یکی ،  رد  همه  سفن  حور و  ای  ناج و  بلق و 
رد ردام ،  تسوا  لالج  هطیح  رد  زیچ  همه  هک  قلطم  يرداق  زا  نامرف  تسا !  راکـشآ  هکنیا  اـب  ددرگ ،  یمن  سمل  نارگ  هسمـال  ِسمل  هب 
رد هدـنمزر ،  ددرگ ؛ یم  بات  یب  دـنزرف  هلان  روش  رد  دـهج و  یم  ياج  زا  لفط  ِنویـش  زا  هک  تسا  یلاعت  دـنوادخ  زا  لزان  ِّتبحم  ِنامرف 

دیادزب اهیکاپان  يریگارف  زا  ار  یگدنز  تحاس  دشورخب و  ناموش  رب  ات  دوش  یم  لزان  وا  رب  یلاعت  يراب  ترضح  زا  هک  تسا  قوش  ِنامرف 
ِمیـسن نیا  و  دزیرگب ،  هنوـگ  نیا  و  دـسارهب ،  ناـسنیا  اـت  دوـش  یم  هریچ  وا  رب  یلاـعت  دـنوادخ  زا  هک  تسا  سرت  زا  زیرگ ،  رد  نمـشد ،  . 
یتسه ِدوبعم  هب  دبای و  تراهط  ْسفن  ات  دنیرفآ ،  یم  قشع  دشخب و  یم  دـیما  حور  ناج و  هب  هک  ُهتمظع  ّتلج  راگدرورپ  زا  تسا  تمحر 
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زا هک  دـیامن  یم  يروآدای  ار  یهلا  ياهدادـما  زا  یئاه  هنومن  لامک ،  یئابیز و  زا  یتیاهن  رد  میرک  نآرق  دنیـشن .  ءاقل  هب  ْءاجر  رد  شخب 
نیب داد  رارق  دیبای و  دیدش . ) ردارب  وا  تمعن  هب  تخادنا و  تفُلا  سنا و  امـش  بولق  نیب  سپ  دـیدوب  مه  ِنمـشد  فلا -  تسا :  هلمج  نآ 

 . میامن یم  یلوتسم  تشحو  دندیزرو  رفک  هک  نانآ  رب  يدوزب  دندروآ ،  نامیا  هک  ار  نانآ  دیراد  هاگن  مدق )   ( . ) ینابرهم یتسود و  امش 
یمن دنرادنپ . ) یم  دوخ  هیلع  ار  يدایرف  ره  دنا ،  هدش  هداد  هیکت  ِکشخ  بوچ  دننام  يراد  یم  ارف  شوگ  نانآ  نخـس  هب  دـنیوگب  . . ( . 

س ه 64 تخادنا . )  تفلا  اهنآ  نیب  دنوادخ  یلو  يزادنیب  تفلا  ناشبولق  نیب  یتسناوت 

ههبج ناگدولآ  رابغ 

 ، تقیقح هب  ار  هار  نیا  نایهار  و  دراد ،  هّللاالا  هلا  ـال  هب  ناـمیا  رد  تقادـص  هب  یفطل  تمظع و  رد  یقمع  ههبج ،  ِدولآ  نوخ  ِراـبغ  درگ و 
تسا و بذک  رد  يدنخبل  هلیح و  زا  يا  هزیمآ  اب  میلست  موجه و  رد  يا  هرهچ  ار  ناراکهزب  تسا .  میظع  يزوف  یّلجت  رد  یتشهب  يدنخبل 

رارق طوقـس  ِتاصتخم  زا  یطاقن  هب  ار  دوخ  تّوق ،  تّقد و  اب  هک  تسا  نآ  ّمه  همه  ار  بذاک  تاوهـش  قافن و  يوه و  هب  ناـگتخورفدوخ 
يدرگ دننز ،  یم  دنخزوپ  باجح  تفع و  تراهط و  هب  هک  یمدرم  ْتشز  نآ  زین  و  دنشخب ،  تّدح  دوخ  هیلع  رب  ار  تازاجم  ِریس  دنهد و 

رد دـنا ،  ّتیعقاو  رد  اهیئابیز  تسادـخ و  يوس  هب  ادـخ و  يارب  تکرح  داهج ،  ياـه  ههبج  رد  اـما ،  دـنراد .  هرهچ  رب  تبکن  ّتلذـم و  زا 
نیا و  دهد ،  یم  شیازفا  ار  اه  صالخا  اه و  نتـسناد  هک  دیازفا ،  یم  تریـصب  رب  هک  تسا  یهلا  ماکحا  ادـخ و  ِنخـس  نیرتابیز ،  اجنآ ، 

اب دنـشاب و  نوماریپ  رد  هک  يوقتاب  ياـملع  رب  ادـخ  دورد  هک  تسا  نیرخآ  ینیقلت  هنوگ  هب  ناـهج ،  ود  نیب  عطقم  رد  وس ،  ود  زا  یتمحر 
 ، یلاعت رد  هجرد  ره  هچ  دیازفیب ،  هجرد  ار  ناکین  ات  دننیـشن ،  اعد  هب  ار  یلاعت  دنوادخ  تمحر  دنیوگ و  شابرود  ار  نیطایـش  ادـخ  يرای 

س ه 17/2/64 تسا .  رگید  یتایح 

ةّرِهَفْکُم ٌهوُجُو 

اب هلباقم  رد  ام  لمعلا  سکع  ههُرب  نیا  رد  و  دراد ،  تبـسن  هب  يریثءات  نارگید  ام و  ِلـماکت  يزاـسدوخ و  رد  اـم  شور  ناـیب و  هشیدـنا و 
وا میروآ ،  دنخبل  راکهانگ  مرجم و  رب  رگا  دهد .  یم  لیکشت  ار  ام  ِيدوجو  ّتیـصخش  زا  یلـصا  و  تسا ،  نینچ  اقیقد  زین  نارگید  ِشنُک 

هدیشک يرات  هب  ار  دوخ  ياه  يرادنپ  کین  حالص و  دروآ  هر  و  میا ،  هدیشخب  تءارج  فالخ  ماجنا  رد  وا  هب  میا ،  هداد  ّطلست  دوخ  رب  ار 
نیمه تسا و  زواجتم  لباقم  رد  میلست  دننامب  لمع  رد  هنوگ  نیا  يدنخبل  میا .  هتشاد  اور  متـس  هعماج  دوخ و  وا و  ترخآ  ایند و  هب  میا ، 
میشاب هّجوت  یب  تایح  یشبنج  یحور و  ياهیراک  هزیر  هب  هک  تسا  تلفغ  زا  نیا  سپ  ام .  لمع  نایب و  رادنپ و  رد  داعبا  ریاس  تسا  هنوگ 

اب ( ) 71  (() مُهنِم ِدُـعاَبَّتلِاب  ِهّللا  َیِلا  اُوبَّرَقَت  َو  مِهِطَخَِـسب  میزادرپن .  روغ  هب  نآ  عیـسو  هنماد  رد  میرذـگب و  یگداـس  هب  نآ  ياـه  هراـنک  زا  و 
بلط اهنآ  هب  مشخ  رد  ار  دنوادخ  تیاضر  و  دـیئامن ،  دروخرب  سوبع  هفایق  اب  اه  نآ  اب  دـیئوج و  برقت  دـنوادخ  هب  راکهانگ  مدرم  ِضغب 
نانآ رب  رگا  دوب و  میهاوخ  نانآ  زا  میرادن ،  راکهانگ  زا  ترفن  هنیک و  هب  لد  رگا  نانآ . )  زا  يرود  اب  دیئوج  بّرقت  دنوادخ  هب  دـیئامن و 

ِنامسآ دیامن و  یم  سوبع  ار  وا  راکنا ،  ِماقم  رد  ْراکهانگ  هب  نم  ؤم  ِرادنپ  يرآ ،  دوش . ) هتفاکـش  خزود  ياهگنـس  زا  میرادن  مَژُد  هرهچ 
ِتلاح نیا  و  ددرگ .  یم  زاب  وا  هب  یگتفُکـش  دوش  لامِعا  یهلا  ِدودـح  هک  ماـگنه  نآ  دـهد و  یم  باذـع  دـیون  یتسارب  شیامیـس  هتفرگ 

نم ؤم  ِیتاذ  هصیـصخ  ادخ  هار  رد  ینابرهم  هک  هنوگ  نامه  تسا ،  راگدرورپ  هب  نانآ  برقت  زا  يا  هعیلط  ادخ و  نادرم  راوازـس  یئادخ ، 
زا یتیاغ  تّلع ،  یب  رهاظ  هب  یطاسبنا  حرف و  دناشن ،  یم  مغ  هب  ار  رگید  ینم  ؤم  دنک و  یم  یط  ار  رود  ياه  هلـصاف  ینم  ؤم  ِهودنا  تسا . 

ار اه  هلصاف  هک  تسا  یمیـسن  دننامه  رّرکم ،  سوملم و  ِتاّیعقاو  نیا  و  دسانـش ،  یمن  ناکم  نامز و  ِدُعب  هک  تسا  رگید  نم  ؤم  ینامداش 
هک دنرگید  يرایـسب  هچ  رب  قارـِشا  زا  یتکرب  رد  دنا  برق  رد  یهلا  ِتمحر  راوج  رد  هک  نانآ  هچ  دروآ  یم  تشهب  يوب  دـنز و  یم  رانک 

س ه 1/3/64 نیحلاصلا .  هّللادابع  یلع  مالسلاو 
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تدابع يابفلا 

 ، دنیورارف ْخساپ  ماقَم  رد  دندامج و  هاگ  هک  یئابفلا  تسا ،  يرطف  یتخانش  نآ  هب  ار  یماع  فراع و  هک  دنا ،  نوماریپ  رد  تدابع :  يابفلا 
 ، یگدـنز گرم و  یئانـشور ،  یکیرات و  هک  اجنآ  دـنا ،  همه  نیا  دـنیادص و  هک  اجنآ  دـنزیمآ ،  یم  مه  رد  ار  یناعم  هک  دـنا  گنر  هاگ 

دزغلن و مالک  ات  تسا  شمارآ  تمالـس و  جاتحم  نآ ،  ِكرد  همزال  یلو  دـنراد ،  ریمـض  رد  ار  تدابع  ِفدـه  ْهمه  هک  يرادـیب  باوخ و 
همه اب  ناـنآ ،  رد  یعادـت  ِشرتسگ  قارف و  تربع و  بحاـصم ،  ادرف و  زورما ،  زورید ،  ( 72 (( . ) امـش زا  ادج  ادرف  دنیـشن .  انعم  هب  هلمج 

 ، وا دای  رد  تسا .  ندوب  یلاعت  يراب  هب  هّجوت  رد  نآ  دوش و  یم  هصـالخ  نآ  زا  ار  نهذ  هک  تسا  يا  هجیتن  رد  اهیگتـسباو ،  یگتـسویپ و 
ِناـهاوخ ره  اذـل ،  تساـسر  يا  هلمج  لـماک و  یمـالک  ار  تداـبع  عـمج ،  رد  هـک ،  وا  ياهیدونـشخان  زا  يرود  رد  وا و  رماوا  يارجا  رد 

؟  دیوگن نخس  هک  تسیچ  ای  تسیک  یلاعت ،  كرابت و  دنوادخ  يوس  هب  تکرح  رد  تسا .  كرد  ِيریذپ  ناکما  یتبـسن ،  رد  ار  ّتیعقاو 
دربب شیپ  اجنآ  ات  ار  وا  دناوت ،  یم  وا  رّکفت  لّقعت و  مدـع  هدنونـش و  ِلهاجت  یلو  دـنا !  حوضو  هب  يراتفگ  رد  مایپ و  رد  نخـس ،  رد  همه 

هک اجنآ  دهد ،  رارق  مه  رانک  رد  نخس  مالک و  نتخاس  رد  ار  فورح  دناوتن  دنکن و  كرد  حوضو  هب  ار  مالک  رگید  و  دونشن ،  رگید  هک 
 ، داـتفا ورف  فـک  زا  همقل  میب ،  زا  ار  ریهز  دـناوخ ،  ارف  ار  وا  شترـضح  هک  هاـگنآ  اـت  دوـب !  نارگن  همه  نـیا  مـه  و  درک !  یم  رفک  راـید 

دروآ دای  هب  دونشب و  تسناوت  ریهز  متداهش !  هار  رد  نتفر  نیا  رد  نم  دومرف  دروآ و  شدای  هب  ار ،  دوب  هدینش  ناملس  زا  ریهز  هک  شیوناب 
ادخ س ه 17/4/64 ِنادرم  هلفاق  هب  حیحص  یکرد  اب  هجیتن  رد  دومن و  لّقعت  داد ،  رارق  مه  رانک  رد  ار  ینایب  یناکم و  ینامز ،  ِتاملک  وا 

هزور

ياههاگن زا  ناگدـید  و  اوران ،  نانخـس  زا  ناهد  ِنتـسب  ورف  رد  نآ  لامک  تسا و  هّللا  یلا  ِتبرق  يارب  برـش  لـکا و  زا  يراددوخ  هزور : 
رد اهیگدولآ ،  رد  ریگرد  یناسنا  تسا .  هزور  يایند  ياـه  هنیجنگ  زا  همه  هک  اهندینـش  نوگـشان  زا  یئاونـش  و  تبیغ ،  زا  ناـبز  و  مارح ، 
 . دشون یم  دیحوت  ياراوگ  تبرش  دبای و  یم  صولخ  دوخ  يادخ  اب  نآ  ِرگـشیادُز  جاوما  رد  و  دیآ ،  یم  رد  هطوغ  هب  تراهط  يایند  نیا 

یم ناشخرد  فافش و  ْحور  يارب  مسج ،  ِکنیع  و  دبای ،  یم  یئاهر  یگدننکـش  زا  فیرظ ،  قورع  دوش و  یم  یبوریال  نوخ ،  ياهلاناک 
هب راد  هزور  تسادـخ و  هام  هزور ،  ِهام  دوش .  یم  هدز  راـنک  هاـنگ  هب  طوبرم  یحور  ياـه  ترودـک  مسج و  هب  طوبرم  ياـهیرات  ددرگ . 
هام يرآ ،  دوش .  یم  هدودز  یمسج  یحور و  ِدئاوز  رایـسب  هچ  زا  نایاپ  رد  دریگ و  یم  هرهب  افـص  صولخ و  زا  و  دور ،  یم  ادخ  ینامهم 

 . تسا هارمه  یتوکلم  یکاوژپ  اب  نآ  رد  لیلهت  حیبست و  دراد و  رگید  ینینط  ربکا  هّللا  ِنینط  نآ  رد  تسادخ ،  هام  كرابم و  هام  ناضمر ، 
ار یگراوخ  مکش  ِيدیلپ  تسوحن و  نآ  هکنآ  ِءاجر  رد  دراد  هزور  دیاب  کی  زور و  تصش  دنیـشن ،  لْکَا  هب  نآ  رد  دمع  هب  هک  سک  نآ 
ار نآ  ِنایاپ  تسا و  نومیمان  نآ  رد  ترفاسم  و  دراد ،  سوسفا  نآ  رد  يرامیب  دریگب .  هلصاف  ینامرفان  هدنزوس  شتآ  زا  دیادزب و  دوخ  زا 

تـشحو زا  راوخرپ ،  ِقیفوت  یب  رایـسب  هچ  دـنوش و  یم  ماعطا  ْباوخ  رد  راد ،  هزور  رایـسب  هچ  هک  اـبجع !  تسا !  هارمه  كاـندرد  یقارف 
و راد ،  رتاراوـگ  اراوـگ و  اـم  رب  ار  تعاـطا  تمعن  و  ریذـپب ،  ار  اـم  ساپـس  ایادـخ !  سپ  دننکـش .  یم  هزور  بورغ  زا  لـبق  يراد ،  هزور 

ایند زارف  رب  تشهب ،  خزود و  زارف  رب  نیمز ،  اه و  نامـسآ  زارف  رب  ار  ام  يایادخ  يابیز  هملک  ایادخ !  نارتسگب ،  ارنآ  نادیواج  شـشخرد 
زا نیـسح و  يالبرک  ات  دُُـحا  زا  میزیر ،  یم  ورف  ادهـش  رب  هک  یکـشا  و  میرادـن ،  يزیچ  نآ  زج  ام  هک  شخب  هنادواج  یکاوژپ  ترخآ  و 

س ه 8/3/64 ناملس .  ناریا  ات  رذابا  ِنانبل 

ینهذ الخ 

ياـهانگنت رگناـینب  یناـسنا و  ّتیـصخش  رگناریو  نهذ ،  رد  یعورـشمان  ره  ِيریگاـج  لوبق و  و  تساـه ،  يریگدوخ  ياریذـپ  ینهذ  ِـالخ 
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فـیرظ و یـشاداپ  عـقاو  رد  هک  تسا  رگید  ياـه  یهاـبت  يوـس  هب  هدـننار  یمرها  دوـخ  یعورـشمان ،  ره  زا  بذاـک  ِتّذـل  تسا .  یحور 
 ، دوش یمن  دوبان  وحم و  هدـمآ  مهارف  نآ  رد  هچنآ  تسین و  دودـحمان  نهذ  ِّتیفرظ  هک  ّتیلک  نیا  هب  هّجوت  اب  تسا ،  هاـنگ  ره  ِیتامّدـقم 
َلا ق  نَمِّدلا ؟  ُءاَرْـضَخ  اَم  زین  دـعب  ِلسن  دـنچ  ات  تسا  نکمم  هاگ  هک  دـنا  لاقتنا  لاح  رد  ياه  نِژ  حور ،  ِقامعا  رد  هدولآ  ِتاکاردا  اذـل 

حور ای  اذغ و  زا  ندب  هک  اجنآ  دـشاب  هتـشاد  يّدام  ای  یحور و  یئانبم  تسا  نکمم  لاقتنا  نیا  و  ( 73 (( . ) ِءْوَّسلا ِِتْبنَم  ِیف  ُءاَنْسَْحلا  ُةَاْرَْملا 
كرابت و دنوادخ  هب  دوجو  مامت  اب  ندروآ  يور  اب  زج  اهنآ ،  حالصا  ای  نهذ و  ياهیگدولآ  زا  ندنام  ْناما  رد  دیامن .  یم  هیذغت  ْمالک  زا 

يراگتـسر هار  اهنت  هک  تسا  حوصن  هبوت  رافغتـسا و  لّکوت و  زا  یموهفم  نیا  و  تسین ،  ریذـپ  ناکما  یهلا  ِیهاون  رماوا و  لامِعا  یلاـعت و 
رب هک  ماـگنه  نآ  زا  دروآ ؛ یم  ردـص  هعـس  و  تمحر ،  تمعن ،  مادـک  ره  تسا ،  هدـش  هیـصوت  ار  نایئادـخ  هچنآ  هطبار  نـیا  رد  تـسا . 

فطل هانپ  رد  ار  كدوک  نهذ  ِتحاس  تسا ،  هدش  هیصوت  نآ  ِدعب  لبق و  هک  هچنآ  همه  مه ،  دوش و  یم  همزمز  هماقا  ناذا و  دازون  شوگ 
تاسّدقم عورف و  لوصا و  جیردت  هب  دهد و  یم  رارق  تسا  حیحـص  كرد  یئانـشور و  رون و  همه  هک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تمحر  و 

رد ار  قـلطم  یتـّیعقاو  زاـمن ،  زا  تعکر  ره  هماـقا  هیآ و  ره  تئارق  دوـش .  یم  يزیر  هماـنرب  ناـهج  ود  يارب  كدوـک و  تـّینهذ  رب  یهلا ، 
نادـنزرف دنـشاب ،  یقالخا  یتّیبرت و  ّتیحالـص  ياراد  مه  هعماج  هسردـم و  هداوناخ ،  لابند  هب  رگا  اذـل  دـیامن .  یم  تیبثت  لـفط  هرطاـخ 

 ، ناّیبرم عامتجا و  ِروما  ِءایلوا  ردام ،  ردپ ،  هکنیا  مّلسم  و  دندرگ .  یم  دنمتداعس  ترخآ  ایند و  رد  دنوش و  یم  هلضاف  هنیدم  دراو  مالـسا 
 ، دراذگ یم  ياج  هب  نوگـشان  يا  هجیتن  دریگ ،  تروص  هک  هزادنا  ره  هب  دشاب و  هک  ره  زا  اه ،  يزومآدب  اما  دوب .  دنهاوخ  روجءام  همه 

س ه دـنز .  یم  مقر  ار  هعماـج  درف و  ِیتخبدـب  یتخبـشوخ و  درب ،  یم  نیب  زا  هدـش  لاـمعا  هک  یتبـسن  رد  عاـمتجا  زا  ار  تداعـس  اـفص و 
28/3/64

اه ناسنا 

و مینک .  انعم  ار  میخژد  میئامن و  ریـسفت  ار  ّتیناسنا  هک  شاکنک  نیا  رد  میروآ ،  مهارف  يا  هناخباتک  اه  همان  تغل  اـه و  هماـن  گـنهرف  زا 
هب برغ  قرش و  زا  میئامن  هّجوت  بلطم  ِیشاوح  راک و  ِقامعا  هب  میـشکب ،  رـس  اج  ره  هب  میئآ و  رد  تکرح  هب  اجک  هب  ات  اجک  زا  نانچمه 

كاخ ریز  هب  مه  رانک  رد  ار  رتخد  دـنچ  تسیب و  هک  اجنآ  هزیوه و  ناتـسب و  ياه  هرانک  هب  بونج ،  هب  لامـش  زا  میئآرد و  برغ  قرش و 
 ، راوید رد و  زا  دنتفرگ ؟  ددم  اجک  زا  و  دنتفر ؟  اجک  هب  دندوب ؟  اجک  زا  دندوب ؟  هک  دندرک ؟  نینچ  ارچ  هک  میـسرپب  همه  زا  و  دندرک ، 

هلان ناردام و  هّجـض  ناکدوک و  ِنویـش  زا  انعم !  ار  میخژد  میبایب و  ریـسفت  ار  تیناسنا  دـیاش  اـت  میـسرپب  دور  هوک و  زا  بیـشن ،  زارف و  زا 
یم هنیـس  هب  ار  نآرق  رگید  تسد  اب  شوغآ و  رد  یلفط  هک  میرگنب  يردام  هب  میورب و  اه  هتفر  راوآ  ریز  هب  ِياه  بش  همین  هب  ناـمورحم ، 

مینیشن و نخس  هب  اهارچ  اب  انعم .  ار  میخژد  میبایب و  ریـسفت  ار  ّتیناسنا  دیاش  ات  میراد  ارف  شوگ  گرم  ِسوقان  راجفنا و  ِشّرغ  هب  دراشف ، 
نانآ یسک  هچ  و  دندرک ؟  حورجم  و  دنتشک ؟  ارچ  دندرک ؟  فّرصت  ارچ  دندرک ؟  بیرخت  ارچ  دندرک ؟  زواجت  ارچ  هک  میـسرپب  همه  زا 
ياون نآرق و  ّمنرت  رد  نانآ  ياه  بش  همین  هب  مینک ،  رظن  دوخ  يادهـش  نیحورجم و  ارـسا و  نیدوقفم و  هب  اـجنآ  زا  ارچ ؟  داد و  ددـم  ار 

اجنآ زا  میئامن و  هّجوت  نانآ  ياه  همزمز  هب  نانآ و  ياه  نخـس  اهرکذ و  هب  میرگنب ،  نانآ  ياه  تعامج  زامن  اه و  هماقا  ناذا و  هب  زاـمن ، 
میباـیب و ریـسفت  ار  تّیناـسنا  دـیاش  اـت  میـسرپب  همه  زا  دوخ و  زا  هاـگ  نآ  میراد و  ارف  شوگ  اـه  یظفاحادـخ  عادو و  هب  میدرگرب و  یمک 
زا ارچ  دندرک ؟  نینچ  ارچ  هک  میسرپب  نانآ  زا  مدق  ره  رد  میئامن و  روبع  نانآ  هدمآ  رد  هتشپ  هب  ياه  هتـشک  هب  اجنآ  زا  و  انعم !  ار  میخژد 

اه و قرو  رانک  رد  و  دندیـسرت ؟  توغاط  زا  ارچ  دـندیزغل ؟  مّنهج  هب  اباهم  یب  هنوگ و  نیا  تسا  رتکزان  يوم  زا  هک  دـیحوت  طارـص  لـپ 
اه یموش  هب  نایاپ  اـت  دـنتفر  همه  نیا  و  دـندرواین ؟  اـجب  هّجوت  هب  يزاـمن  رمع  رد  راـبکی  یّتح  ارچ  دـندش ؟  هدیـشک  خزود  هب  اـه  يرطب 
ارچ هک  میسرپب  میورب و  یمالسا  ياه  نیشن  خیـش  هب  و  انعم !  ار  میخژد  دنیامن و  ریـسفت  ار  ّتیناسنا  ْدوخ  ات  میهاوخب  نانآ  زا  و  دندیـسر ، 
ایند ِمدرم  همه  نیا  زا  میورب و  اه  توکـس  راید  هب  و  دندادن ؟  دورو  هزاجا  نامیا  يایند  هب  و  دـندرپس ،  یئاهب  یب  هب  دوخ  رب  ار  مالـسا  مان 
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دندینش و دنتسناد و  هک  همه  نیا  اب  دندرکن ؟  يرای  ارچ  و  دندید ،  دندینـش و  دنتـسناد و  هک  همه  نیا  اب  دندرکن ؟  دایرف  ارچ  هک  میـسرپب 
س ه 31/4/64 انعم !  ار  میخژد  دنیامن و  ریسفت  ار  تّیناسنا  ات  میهاوخب  نانآ  زا  و  دندید ، 

حلص

نخـس لباقم  رد  هشیدـنا  بلغا ،  و  دوش ،  یم  یعادـت  یگدوسآ  شمارآ و  هب  یئانعم  حلـص  زا  تافالتخا ،  اه و  گـنج  اـهدروخرب و  رد 
هچ دـشاب ،  یبارـس  هک  مه  رگا  ار ،  حلـص  ِيامنرود  گنج ،  ِتّدـش  هچ  تسا ؛  یعقاو  ِیـشیدنا  حالـص  زا  رود  هب  یتاـمّهوت  رد  حـلص ، 

تحار ِدایرف  هب  اه  همزمز  دشابن ،  دومنهر  رد  یئادخ  ِیئانـشآ  یهلا و  هناوتـشپ  رگا  رذـگهر  نیا  رد  و  دراد ،  یماو  قایتشا  هب  ار  يرایـسب 
 ، حلص دایرف  دناشک .  یم  فارحنا  هب  ار  نازرل  ياه  نهذ  رایـسب  هچ  دوش و  یم  لدب  دنا  هدیزخ  دّصرت  هب  اه  هشوگ  رد  هشیمه  هک  ینابلط 
یب تایانج و  دـسافم و  هک  تسا  یئانبم  هچ  دراد ،  تمایق  هب  تیاهن  رد  یجاوما  تسا و  هانگ  شورخ  تسا ،  هتـسیاب  گنج  هک  اـجنآ  رد 

دنراّفک نیقفانم و  نیدسفم و  زا  یتعامج  رگید  ِبناج  نآ  نینم و  ؤم  زا  اوعد  ِفرط  کی  هک  اجنآ  رد  دشک .  یم  كدـی  هب  ار  اه  یتمرح 
هّبنت و هب  ار  یلاغشا  ياه  نیمزرس  تسدرود ،  ياه  قفا  نونکا  مه  هچ  تسا ،  زیگنا  لا  ؤس  یمالک  حلص  ِنخس  دنراد ،  بیرف  هب  اهنخس  و 

یعرش ِتّحص  زا  تسا و  ناحلاصان  اب  حلص  ود  ره  تموکح ،  ردص  رد  نیفرحنم  نارودزم و  اب  حلص  هچ  مجاهم و  اب  حلـص  دراد .  هبرجت 
نآ یتّیفیک  رد  اذـل  تشاد ،  یگدیـشاپ  مه  زا  ِتردـق  فالتخا ،  ِمیـسن  كدـنا  دـندوب ،  تسا .  رود  هب  یمالـسا  يداقتعا  ياه  ّتیعقاو  و 
مه زا  ار  مالـسا  ياَنب  يرارطـضا ،  یحلـص  نوتـس  اـب  هک  دنتـسناد  یم  یعرـش  هاـگ  رمتـسم ،  تراـظن  نیع  رد  رما ،  ِیعقاو  ءاـیلوا  هنوگ ، 

لاتق ْدربن  ِنیدایم  رد  هک  ماگنه  نآ  هچ  و  دندوب ،  هداد  هیکت  تموکح  ِردص  رد  هک  اهنآ  اب  توکس  ای  حلص  هچ  دنیامن ،  ظفح  یگدیـشاپ 
رد هیقف ،  تیالو  دومنهر  ات  ثیداحا  تایآ و  هتسویپ  مه  هب  هلسلس  رد  میقتسم ،  ِطارـص  ار  هنوگ  ناملـس  ِناقاتـشم  نونکا  اما  دندرک .  یم 
هب ْغالبا  لاح ،  تسا .  نّیعم  هدـیا  صّخـشم و  ْضرغ  زین  ار  نیفلاـخم  هکنیا  مه  و  دراذـگ ،  یمن  یقاـب  ههبـش  يارب  یئاـج  تسور و  ِشیپ 
وا دنکن ،  هانگ  هب  مادقا  دیوگن و  هفازگ  هب  نخـس  دورن و  اطخ  هار  هب  رگا  دـنک  هچ  راکهانگ  اّما  و  دـشاب .  دوخ  رب  زیخاتـسر  تسا ،  لامک 

س ه تسا .  يراـکهانگ  یموش  زا  همه  نیا  هک  دـناد ؟  یم  هک  ار  هچنآ  دـنادب  دـناوخ ؟  یم  هک  ار  هچنآ  دـناوخب  هک  دـناوت  یم  هنوـگچ 
30/4/64

هنتف

یگدنز رهاظم  دنا .  هنتف  زا  یّلحم  التبا و  زا  یقمع  زین ،  یمیالمان  هورکم و  ره  و  دنراد ،  اه  هنتف  نازرل  هنهپ  رب  ماقُم  یگدنز ،  ياه  هبذج 
یم رارق  مگ  رد  رس  یفالک  لباقم  رد  ناسنا  هک  ماگنه  نآ  و  مه .  اهحلـص  اهگنج و  تاکرب ،  شزیر  اه و  یطحق  ماقَم ،  دالوا و  لام و  زا 

هب نومزآ  نیا  زا  و  داد ،  حیجرت  تایح  هبذج  تاذ و  ِّبُح  رب  ار  راگدرورپ  ياضر  داهن و  ندرگ  ادـخ  تسا .  هنتف  ضرعم  رد  همه  دریگ ، 
دش زوریپ  هنادواج  دروآ و  نایاپ  هب  ار  یئاخیلز  نادنز  رکذ ،  ِیئابیز  تعاطا و  ِتوالح  اب  و  دشن ،  میلـست  تشاد  تفرگ .  هرهب  دوخ  دوس 
هک دنکن  ِرگنـس  ِنابابان  هک  يرابجا  دنام .  یم  مامتان  هیواعم  راک  دنک  نینچ  کلام  رگا  هک  درادـن ،  فّقوت  يارب  یئاج  رگید  اجنآ  رداق  . 
انب يا  هناخ  تشهب  رد  میارب  ایادخ !  تفگ :  نوعرف ،  رـسمه  هیـسآ ،  هک  اجنآ  ددرگ ،  شزغل  راچد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اب  هطبار  رد 

هتـسنادان و لا  ؤس  زا  ار  وا  دوب ،  حـلاص  ریغ  یلمع  وا  دوبن ،  وـت  لـها  وا  دـش .  هنوـگ  نیا  هک  ( 74  ) هد متاـجن  شلمع  نوعرف و  زا  اـمرف و 
هک اجنآ  مه  و  ( 75  ،) دوب مهاوخ  ناراکنایز  زا  يرواین  تمحر  نم  رب  يزرماـین و  ارم  رگا  ایادـخ !  تفگ  حون  تشاد ،  رذـح  رب  تلاـهج 

هناخ س ه 5/4/64 رد  درک و  اهر  ایرد  هب  دنزرف  یسوم ،  ردام 

 ! ایادخ
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همه هک  چیه ،  ِتصرف  نیا  رد  و  دشاب ،  سفن  نیرخآ  نامه  دیاش  کنیا  و  تسا ،  یگدنز  هتخانشان  ِنایاپ  هب  یمدق  ام ،  سفن  ره  ایادخ ! 
هرهچ یتشاد ،  ینازرا  ام  رب  یناوارف  ياهتمعن  هچ  هک  یناد  یم  دوخ  ایادـخ !  میزاس ؟  هچ  يرواین  تمحر  ام  رب  رگا  یئوت ،  تسه  هچ  ره 

وت هب  بلق  ِتواسق  زا  هک  شخب ،  الج  ْکشرس  يافص  رکذ و  ِصولخ  اب  ار  ام  راد و  رذح  رب  اه  یساپسان  زا  ار  ام  ِلمَع  بلق و  نخـس و  و 
 ، دزیخرب تمایق  ات  هک  دباوخ  یم  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  تکرح  هزاجا  ندـب  نخـس و  هزاجا  نابز  هک  ماگنه  نآ  ایادـخ !  میرب .  یم  هانپ 

ِناگدنب نآ  هب  ایادخ !  دنشخب .  ینامداش  زا  راشرس  یحور  ار  ام  ناور  وت ،  حیبست  رد  دنیوگب و  وت  رکذ  ام  رب  ات  رامگب  ار  دوخ  ناگتـشرف 
وت برق  زا  نانآ  رانک  رد  يزور  هک  میراد  وزرآ  میئوگ و  یم  هّللا  كرابت  ار ،  ایند  ترخآ  رد  دـننیب و  یم  ترخآ  ایند ،  رد  هک  وت  ياـبیز 
نیا يزامن  رد  ات  روآ  مهارف  نامزامن  رد  ار  همه  اهنآ  دنیوگ ،  یم  نخـس  قایتشا  زا  همه  هّجوت ،  قوش و  هلان و  هآ و  ایادخ !  میریگ .  رارق 

نامزاب رگا  و  مینک ،  هچ  يرادن  نامِزاب  اه  یمدرمان  اهیدب و  زا  رگا  دـنا ،  هاکناج  مومـس  اهیدـیلپ  اهیتشز و  ایادـخ !  میبای .  شمارآ  هنوگ 
هک یضغب  ّبح و  ایادخ !  یئامرف .  لدب  تانسح  هب  ار  ام  ِتائیـس  هک  ماگنه  نآ  مرـش ،  ِيریگارف  رد  مه  و  میئوگ ،  ساپـس  هنوگچ  يراد 

نطاب رد  وت  زج  هک  نانآ  ایادخ !  شخب .  تنیز  دوخ  ِناّبحم  رب  دنخبل  ناراکبان و  رب  مشخ  اب  ار  ام  و  امرفم ،  غیرد  ام  زا  تسوت  ياضر  رد 
هک مه ،  ار  ناگراتـس  نامـسآ و  اههوک و  نیمز و  و  تسا ،  باذع  ام  رب  اهنآ  ِتاکرح  ادص و  هرهچ و  هک  زادنیم  نانآ  رب  ام  ِرظن  دـنراد ، 

هاگن هک  دـنا ،  شاداپ  ِتمعن  ار  دـیحوت  تمعن  هک  نانآ  زا  مه  و  امرفم ،  ناممورحم  یتشهب  تامعن  زا  ایادـخ !  دـنا .  هلان  هب  ناـنآ  زا  همه 
مه نیتسخن و  ِناسحا  مه  يرآ ؛  دنا ،  ینایاپ  طخ  ار  اه  یئاوران  تسا و  تایح  موهفم  نانآ  دنخبل  و  یئابیز ،  افص و  صولخ و  همه  نانآ 

س ه31/4/64 میظعلا .  ّیلعلا  هّللاب  الا  ةّوق  لوح و ال  هک ال  تسوت  ِنآ  زا  اه  ناسحا  همه  مه  مّود و  ِناسحا 

دهع

زین دهع  دشابن  نینچ  هک  هچنآ  ره  دـنهد و  یم  تهج  هتمظع  تّلج  راگدرورپ  يوس  هب  ار  یئوس  کی  هک  دـنا  يداقتعا  ياه  هرگ  اهدـهع 
هک میدنوادخ  اب  دهع  ِدنویپ  رد  همه ،  اه و  یهن  رما و  اهرکذ ،  اهاوجن ،  رد  درادـن .  یلمع  ِمازلا  یهلا ،  بتکم  رد  هک  ارچ  دوب ،  دـهاوخن 
 ، یلاعت كرابت و  دنوادخ  اب  تسا  لامک  هب  يدهع  ّتیعماج و  هب  یلوبق  دوخ  مالسا ،  لوبق  تسا .  لّکوت  وا  رب  ار  ام  رتکیدزن و  ام  هب  ام  زا 
هب دوخ  هکنیا  دـمح ))  )) هکرابم هروس  ِتمظع  رد  میئامن .  یم  دّـهعتم  ار  دوخ  یبلق  يرارق  هبوت و  اـی  دـنگوس ،  رذـن و  اـب  هک  اـجنآ  مه  و 
رد هک  یتـقو  ددرگ .  یم  لـیمکت  تلالـض  تمعن و  دـنوادخ  ِلـالج  ساپـس و  اـب  تسخن  هک  تسه ،  زین  تیاـغ  هب  يا  هماندـهع  یئاـهنت 
 ، هکرابم هیآ  هک  میا  هدمآ  زارف  ار  يدهع  ( 76 (() امیِظَع ازْوَف  َزُوفَءاَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ینَْتَیل  اَی   : )) میئوگ یم  البرک  يادهـش  دای  هب  تقادص و 

هلصاف رد  يراگتسر  زا  ّالا  و  میدّهعتم ،  لوئسم و  یفارحنا ،  ياهیراک  هزیر  همه  لباقم  رد  اذل  میـشاب ؛  یم  تسا :  نآ  هب  کیبل  هلمج ،  زا 
ِرداق ِراگدرورپ  زا  ینامرفان  ره  سپ  تسا ،  دهع  تاعارم  نونم ،  ؤم  هکرابم  هروس  رد  يراگتسر  طورش  زا  یطرـش  هک  ارچ  دوب ،  میهاوخ 

يا  ) هک ماگنه  نآ  خـساپ ؟  میراد  هچ  اـجنآ  باـسح ،  زور  يوس  هب  میتکرح  رد  همه  و  تسا ،  ناطیـش  زا  ینمـض  يرادربناـمرف  لاـعتم ، 
دهع رب  هوالع  يرآ ،  تسا . )  راکـشآ  ینمـشد  امـش  يارب  وا  هک  دـینکن  یگدـنب  ار  ناطیـش  هک  مدرکن  دـهع  امـش  اـب  اـیآ  مدآ  نادـنزرف 
اـسب هچ  و  تسا ،  دهع  ام  رب  نآ ،  يارجا  تّحـص و  رب  نامیا  میا و  هدومن  لوبق  ار  نآ  رد  ِفیلاکت  هعومجم  زین  مالـسا  لوبق  رد  نیتسخن ، 

رد میئامنن و  فّقوتم  تفرعم  تمکح و  ِلالز  همـشچرس  هب  ار  تکرح  ات  دروآ  یم  هفیظو  ام  رب  اه  كرد  ساـسحا و  دراوم ،  يرایـسب  رد 
صولخ و رد  هک  میباـی ،  تسد  میوشن  فرحنم  هک  ناـمیا  شناد و  زا  يّدـح  رد  لـقاال  و  میهدـن ،  تسد  زا  ار  یلاـعت  هب  شزیخ  اهدّـهعت 
 ، ّتیعقوم نیا  رد  و  ترتع ،  باتک و  هب  ندز  گنچ  نیعمجا و  مهیلع  هّللا  تاولص  يده  همئا  ربمایپ و  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  هب  نامیا 

ياهتخاس اهتـساوخ و  یناسفن و  تـالیامت  یناطیـش و  تاـفارحنا  هچ  میئوگ ؛  ساپـس  ار  ادـخ  تمعن  هیقف ،  تیـالو  ِداـشرا  هب  نداـهن  جرا 
غیرد ام  زا  دـنوادخ  ار  یناملـس  یئافـص  هنوگ و  میهاربا  یـصالخا  و  دنـشک ،  یم  كدـی  هب  ار  یهارمگ  زا  یئایند  مادـک  ره  یعاـمتجا ، 

س ه18/5/64 دنز .  دنخبل  ام  رب  يراگتسر  چوک ،  ياه  هناشن  نیتسخن  رد  ات  دیامرفن ، 
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یگدنز ِباوخ 

تمکح رون  رد  هک  یئادخ  يالاو  نادرم  زج  و  تسین ،  قلطم  ِيرادیب  ای  یهاگآ  كرد ،  ِداعبا  رد  ّتیدودـحم  ّتلع  هب  یگدـنز ،  ّتیفیک 
مّهوت نیا  و  تسین ،  شیب  يا  هدش  دنخشیر  دوخ  دیامن ،  یّلک  كرد  مهف و  رد  يدوجو  ِراهظا  هک  نآ  دنراد ،  یم  رب  مدق  اتـسار  هب  یهلا 

رد تقادص  هب  ندیـشخب  لامک  رد  یباوخ  یگدنز  باوخ  تسا .  هتـشاد  زاب  وا  زا  ار  یهلا  تمکح  مهف و  ِرون  هک  دراد  یـصاعم  رد  هشیر 
یـصاعم هک  تسا  نآ  زا  دیاین  دوخ  هب  هکنآ  و  دنتـسه ،  نآ  یلماکت  یلداعت و  ياهوترپ  یهلا  ياهراذنا  غالبا و  و  تسا ،  یگدنز  نومزآ 

اه هدرپ  هک  تسا  گرم  زور  زور ،  نآ  يرادیب و  نآ  تسا و  يرادیب  ِزور  ار  همه  هک  زور  نآ  ات  یگدنز ،  ّتیفیک  هن  دنراد  دـیق  رد  ار  وا 
تّیعقاو زا  یئایور  یگدـنز ،  هرود  ار  راگدرورپ  ءاقل  قاتـشم  هب  دینـش  یم  دـید و  یم  هچنآ  زا  رگا  هک  هّجوتم  ناـسنا  دور و  یم  راـنک  هب 

مه رانک  رد  ار  نامیا  دیما و  دوش  یم  رادیب  هک  ماگنه  نآ  دـهد و  یم  ماجنا  گرم  ِيرادـیب  ات  نآ  رد  ار  يدابع  یتایح و  لامعا  هک  تسا 
هن تسا  هتشاد  فیلاکت  ِبوجو  ِّدح  رد  تیلوئـسم و  ظفح  رد  یباوخ  هک  تسا  هتـسناد  وا  هچ  نآ ،  دییءات  رد  ار  هحلاص  لامعا  دنیب و  یم 

نینچ زین ،  يروعـش  كدنا  دراد و  باوص  هب  نخـس  هک  نآ  تسا ،  شنیرفآ  ریدـقت  رد  هنامیکح  يا  هزادـنا  ّدـح و  رد  همه  نیا  و  رتشیب ، 
ِصخاش اـت  تسا ،  لاـمک  هنوگ ،  نیا  یتلاـح  رد  یگدـنز  نومزآ  درادـن و  فارحنا  زین  یگدـنز  ِباوخ  رد  تسا ،  هار  رب  هک  نآ  تسا و 
تّیعقاو اب  قباطت  رد  یئادتبم  اهتنم و  و  تسا ،  نطاب  ياتـسار  رب  لمع  ار  یگدنز  باوخ  رد  هدننک  لمع  اذـل  دـشاب  عقاو  رب  زارت  ار  نومزآ 

 . تسا عسُو  ّدـح  رد  ار  نآ  هب  فّلکم  هک  هناهاگآ  دوخ  يّدـح  رد  مه  تسه و  هک  تسا  نامه  تسا  ناـیرج  رد  وا  اـب  هک  هچنآ  و  دراد ، 
تـسا یتعاـط  رد  دـهد  یم  ماـجنا  هک  ار  هچنآ  رهاـظلا  یلع  تسا و  تقیقح  هب  خـساپ  ار  لوـمعم  یمـسیتونپیه ،  ياـهباوخ  رد  لـثملا  یف 

زین ار  دوب  هتفگ  غورد  هب  ای  ؤر  هکنآ  اما  دنتـساوخ  باوخ  یباتزاب  نیا  و  تسوگخـساپ ،  تقیقح  هب  دراد  عالطا  هک  ار  هچنآ  و  هناصلاخ ، 
هک يرادـیب  نامه  رد  لاح و  نامه  رد  دـنار ،  نابز  رب  هاگآ  دوخان  دوخ و  زا  ناهنپ  ار  دوخ  ریمـض  ِیناهنپ  وا  هک  ارچ  دـمآ ،  قداص  ْریبعت 

مدرم ( ) 77 (() اوُهَبَْتنِا اُوتاَم  اَذِا  َو  ٌماَِین  ُساَّنلا   : )) دومرف هک  تسا  هبعک  دولوم  تسا ،  لـماک  شنیقی  مه  دوب .  نطاـب  ریمـض  زا  يا  هدرپ  دوخ 
س ه29/6/64 هّلل .  ( دنوش یم  رادیب  دندرم  یتقو  دنا و  باوخ  رد 

هیلا نیبینم 

شرتسگ رد  یـشیاجنگ  درب ،  یم  زاین  هب  یبلق  ْدوبعم  هب  دبع  درادن ،  هدودحم  رد  یئانخارف  دسر و  یم  جوا  ِتسب  نب  هب  هشیدنا  هک  هاگنآ 
هب یتّیدبا  رد  دریگ و  یم  لکش  ینّابر  يا  هلاه  رد  شیادخ  اب  هدنب  طابترا  هنافراع ،  ِنافرع  نیا  رد  و  دبای ،  نوکس  افـص و  رد  یـشمارآ  و 
دنک هراپ  ار  يروابدوخ  ِباجح  ات  دور  یم  تسا و  يدیحوت  ِترطف  زا  ادخ  اب  هطبار  رد  هلان  هک  تسا  نآ  زا  نیا  دـبای ،  یم  دولخ  ّتیعقاو 

هشیدنا و  دنیوگ ،  یمن  صقن  یب  ار  مالک  ْبلغا  هک  یئاه  ناسنا  و  تسین ،  رّسیم  عقاو  ِكرد  ار  ندید  تسا ،  هدرپ  رد  یتقو  ّتیعقاو  هچ  ، 
 ، يروابدوخ هدرپ  دننیبب ،  هدرپ  سپ  زا  ار  قیاقح  هک  دنراد  ناکما  هنوگچ  دننیب ،  یمن  روضح  رد  ار  عقاو  و  دـننارورپ ،  یمن  یهابت  یب  ار 
 ، تاهابتـشا زا  راو ،  حوصَن  دوجو و  مامت  اب  یتشگزاب  تفریذپ ،  تروص  ادـخ  هب  یتشگزاب  یتقو  نانیا  زا  اهیراکمتـس .  ِتاملظ  و  رّبکت ، 

هدنز یناسنا  نوچ  رگا  دنکارپن ،  ار  اه  تب  رگا  دناردن ،  ار  اه  شـشوپ  رگا  هک  هاگنآ  اه ،  هدـنراد  رود  همه  زا  اه ،  تلفغ  زا  ناهانگ ،  زا 
دیاـب دـشاب ،  هلـصاف  رد  تسا  رتـکیدزن  ندرگ  ِگر  زا  هک  نآ  اـب  رگا  دـیاین ،  رد  هلاـن  هب  هشیدـنا  ِجوا  زا  تشگزاـب  رد  رگا  دزارفین ،  دـق 

ریگارف و ار  همه  هک  توم  هنیاـعم  نآ  يرآ ،  زگره .  تسا  یناربـج  هن  رگید و  تسا  یتشگزاـب  هن  هک  اـجنآ  دورب ،  ناـیاپ  هب  اـت  ناـنچمه 
 . دیاین يدوز  هب  دـیاش  هک  دـنرادنپ  یم  دـماین ،  هک  هاگنآ  ات  دوب و  هتفرن  هک  یئوگ  دـمآ ،  هک  تقو  نآ  تسا ،  کیدزن  تیاهن  رد  يرود 

 . س ه 30/6/64 مدوب . )  كاخ  شاک  يا  دیوگ  یم 

تاکرب
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هزات يا  هّجوت  ره  و  دشخب ،  یم  رارمتسا  نآ  هب  یهلا ،  يا  هفیظو  ماجنا  ره  تسا و  شنیرفآ  هاگتسد  يانهپ  هب  یـشرتسگ  رد  هلزان  ِتاکرب 
هب نم  تخانـش  هریخ . . . ((  يرون  یئاوجن ،  زامن و  مالک و  ره  هک  دنرگن  یم  نیمز  ِهوکـش  هب  ناینامـسآ  دیاشگ .  یم  نآ  زا  هزات  يرد  ، 

ءاقل قوش  زا  یکشا  و  دوش ،  هتخیر  ادخ  هار  رد  ینوخ  هک  هاگنآ  ( 78  (( . ) تسا نیمز  ياههار  هب  امش  یهاگآ  زا  رتشیب  نامسآ  ياههار 
 ، نامدرم نیا  هن  دوب و  نیا  هن  رگا  و  دنا ،  تیالو  هب  یئالاو  رد  همه  دیارگ ،  يدیحوت  ترطف  هب  تلفغ  زا  يا  هشیدنا  یمدـق و  یملق و  و  ، 

تشوگ و تسوپ و  اهگنـس و  زا  يا  هناریگ  ناراکهانگ و  حور  بلق و  زا  یعبنم  و  تسا ،  خزود  همدـقم  هک  دوب  یـشتآ  هناشن  رد  اج  همه 
رب تلادـع  يارجا  اب  دوش .  یم  هتـشادرب  تاضویف  تاکرب و  لوزن  هار  زا  یعنام  دوش ،  یم  يراـج  يّدـح  یتقو  دراد .  نیمرجم  ناوختـسا 
یم هتخومآ  ادخ  يارب  یـشناد  یتقو  دریگ .  یم  ندیزو  یهلا  تمحر  تاحفن  تسا ،  نیرت  یئانثتـسا  نیرخآ و  هک  مالـسا ،  عرـش  نیزاوم 

یعـضاوت عوشخ و  هک  ماگنه  نآ  و  تسا ،  نیمز  رب  یهلا  تاکرب  لوزن  ياشگهار  همه  دریذپ ،  یم  ماجنا  هار  نیا  رد  یمّلعت  یتقو  دوش ، 
یهلا سیدـقت  حـیبست و  یتهج  زا  همه  دـبای ،  یم  نایرج  نیرهاط  همئا  رب  تاولـص  نیقی و  ياطعا  نید و  ِتمعن  رد  ادـخ و  هب  ساپـس  رد 

اب يراکانز  و  دوش ،  یم  هتفرگ  ناج  یلتاق  زا  هک  ماگنه  نآ  و  دوش ،  یم  هدیشک  روگ  ِخزود  هب  ضرالا  یف  يدسفم  هک  نامز  نآ  تسا . 
رد رازاب  هچوک و  هب  یئارآ و  دوخ  زا  ناراکاشحف  ینارچ و  مشچ  زا  نارگاشحف  یتقو  دنیب ،  یم  رفیک  یمالـسا  تازاجم  هدـنبوک  تابرض 
اه هناخ  تلادع  لیوط  ضیرع و  ياههاگتسد  و  دنیشن ،  اطع  هب  یهلا  تمحر  ات  دور  یم  تراهط  هب  نیمز  دننیـشن ،  یم  بعُر  ّدح  هب  یئآ 

دارفا و هب  جایتحا  تلادع ،  تّدش  هجیتن  رد  زین  و  ددرگ ،  یم  رتاجرب  اپ  یمئاق ،  دوخ  هب  نانیمطا  رد  تموکح  همادا  دـنوش ،  یم  رتکچوک 
زا دیآ و  یم  تمحر  ْنامسآ  زا  دیامن ،  مکاح  دوخ  رب  ار  یهلا  ماکحا  هک  ایند  ياج  ره  رد  روشک ،  رهـش و  هلحم و  هناخ و  ره  نیرومءام 

 . س ه 20/7/64 دوب .  دهاوخ  تایقاب  یتائّیس 

هظعوم

مه و  ( 79 (() رَبِعلاـِب ُهَظَعَو  ادـْبَع  ُهّللا  َّبَحَا  اَذِا   )) هک ءایـصوا  نیرتهب  دومرف  وکین  هچ  و  تسا ،  هظعوم  تربـع و  رد  يریـس  یگدـنز ،  ریس 
هب شخبافـش !  هظعوم  همه  نیا  زا  اتفگـش ،  ( ) 80 (() ًۀَمِزاَع ًءاَرآ  َو  ًۀَیِعاَو  اعاَمْـسَا  َو  ًۀَـیِکاَز  ابُوُلق  ْتَفَداَص  َْول  ًۀَِـیفاَش  َظِعاَوَم  اََهلاَیَف   : )) هکنیا
رد يریذپدنپ  ِتّیفیک  اب  هظعوم ،  ِیئاسر  مّمـصم ) .  ياه  هشیدنا  و  اونـش ،  ياهـشوگ  و  هزیکاپ ،  ياه  بلق  اب  دـیامن  دروخرب  هکنآ  طرش 

هظعوم همه  هک  مینیب  یم  هک  ار  هچنآ  مینیب  یم  هچ  تسین ،  ظعاو  روصق  دراد  مهبم  یکرد  يریذـپدنپ  رد  هک  سک  نآ  و  تسا ،  طاـبترا 
 ، دناد یمن  هک  نآ  اهنت  هن  مه  درادن !  لامک  رد  یـصقن  قحلا  هک  تسا  يرادـیب  هّبنت و  يریذـپدنپ و  زا  یلماک  هعومجم  یگدـنز  و  دـنا ، 
زا رود  هب  و  صالخا ،  رد  يداقتعا  تسا .  نآ  هب  جاتحم  رایـسب  هچ  هک  دـناد  یم  مه ،  دـناد  یم  هک  سک  نآ  هکلب  تسا ،  هظعوم  ِجاتحم 

رت و بوخ  ار  بوخ  ِناسنا  هک  دروآ  یم  ینّابر  تاـضویف  زا  یـشرتسگ  دراد ،  ادـخ  زا  نخـس  یهلا  ظـعاو  ره  هکنیا  و  ینیبدوخ ،  ّربکت و 
هچ تسا ،  تیاغ  ّدح  رد  یلماکت  یئابیز و  زا  یفطل  دوخ  زا  اه  نخس  همه  ام ،  ِبتکم  هک  صخالاب  دیامن ،  یم  رادیب  ار  لیام  هدز  تلفغ 

هزجعم هک  اسب  دوخ ،  ِنهذ  هتفرگ  ِنامـسآ  رد  تسین ،  يوقت  تراهط و  هک  ار  نآ  هک ،  ساسحا  ای  ارذگ ،  يدوجوم  ای  هنازرف  یناسنا  نآ 
تاّین و ثئابخ  زا  امّلـسم  یـشاداپ ،  ْموش  نیا  هک  دزیمآ ،  مه  رد  اهاوران  اب  ار  یئادـخ  ناـیامنهار  رعـش و  ار  یناـمحر  ِتاـملک  رحـس و  ار 
زا رّفنت  رد  هک  يا  هدز  بالجنم  و  تساهیگدولآ ،  زا  رارف  رد  هک  لهاج  يراکهانگ  يارب  هچ  ناـنآ ،  همه  هن  یلو  تسا ،  ناـهانگ  لـئاذر 

تـسا یئادـخ  یئوکین و  هچ  ره  اب  تسخن  رد  وا  يرآ  دروآ .  یم  يرادـیب  تراـهط و  ینـشور و  یئادـخ  ظـعاوم  دـیوج ،  یم  يّرفم  نآ 
رب ادخ  تمحر  هک  دنیـشن  یم  رذع  هب  رون  نیا  ِلوسر  رب  تفای ،  ینـشور  هناحـصان  ِشـشخرد  زا  یتقو  یلو  دراد ،  هناراکناتـسب  يا  ههجو 

س ه دـنبای .  یم  یگدـنز  ْراگدرورپ  حـیبست  رد  همه  هک  تایح  زا  یتّیعقاو  رد  دننیـشن ،  یم  هظعوم  هب  نانآ  رب  هک  نانآ  رب  مه  داب و  نانآ 
17/9/64
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دیحوت

یم اهر  دوخ  همه و  زا  اذـل ،  دروآ .  یم  كرد  هب  تسادـخ  زا  هک  ار  تسه  هچنآ  ناسنا  هوکـش ،  یئـالاو و  هطقن  نیا  زا  تساـه .  كرش 
یئایوگ يرگید  هملک  نآرق ،  زا  هملک  نیمه  زج  دسر و  یمن  یئالاو  هب  ناسنا  نیا ،  زج  دـیآ .  یم  رد  زاورپ  هب  یناسنا  يّوج  رد  و  دوش ، 

 . دوش یم  یـشیدنا  هابت  میلـست  رت ،  هدوسرف  هدوسرف و  هشیدنا ،  هجیتن  رد  و  دنریگ ،  یم  هرـصاحم  رد  ار  نآ  اه ،  هفـسلف  و  درادـن ،  ار  نآ 
س ه 29/12/64 دراذگ .  یم  یقاب  ماخ  هشیمه  دیامن و  یم  ریمخ 

هسوسو

اجیب ياّیهم  ار  نآ  و  دزادـنا ،  یم  راک  زا  ار  حیحـص  هار  رد  تعاجـش  هک  تسا  یفارحنا  ياه  یگدولآ  اـه و  یـشنادان  دولوم  اـه  هسوسو 
 ، اه یقطنمان  اه و  یمهرد  يایند  نیا  رب  و  دـناشن ،  یم  تراهط  هوسا  ياـج  رب  ار  اـه  یـشیدنادب  اهدـیدرت و  و  دـیامن ،  یم  اـه  یـشاخرپ 
 ، دـیامن یم  خر  ترخآ  ياه  تساوخزاب  هک  اجنآ  دور  یم  روگ  هب  ات  هنوگ  نیمه  دـیاین  دوخ  هب  رگا  و  درامگ ،  یم  تجاـجل  زا  یناـبرد 
رب مشچ  کی  رد  ارم  ایادخ  ( ) 81 (() اَدبَءا ٍْنیَع  َۀَفْرَط  ياه  هدنخ  یّتح  ادـص و  هرهچ و  زا  ار  حور  ِیگدرمژپ  دـناوت  یم  دوخ  هک  یلاح  رد 

حالطـصاب دناوت  یم  یهاگن  یئادص و  و  دله ،  یم  ورف  لد  ِمشچ  یمیمـصت  ره  ِذاّختا  رد  يا ،  هسوسو  راذگماو . ) مدوخ  هب  مه  ندز  مه 
 ، ناطیش و  دهد ،  تراشا  یتبکن  ره  هب  دناشکب و  یّتلذ  ره  هب  ار  وا  هک  تسا  لا  هدیا  يا  هعرزم  ار  ناطیـش  هنوگ  نیدب  دشخب و  ماهلا  وا  هب 
یم شیالتبم  دناد  یم  وا  هک  هچنآ  زا  رتدب  یناهانگ  هب  و  دیامن ،  یم  لامِعا  وا  دیاقع  یضعب  ندومن  دومناو  مرتحم  سپ  رد  ار  دوخ  شقن 

ینطاب تموکح  زا  هنوگ  ود  رب  مدرم  وا  رب  هنارمآ  هک  لاح  نامه  رد  وا  و  دـیآ ،  یم  دوب  مرتحم  مه  البق  هک  هچنآ  همه  هک  اجنآ  اـت  دزاـس 
یم هسوسو  يدزد  هب  لثملا  یف  يدرف  یتقو  اذل  تاهبش ،  زا  یطولخم  رد  رگید  نآ  یئادخ و  تموکح  حیحص و  ِقادصم  رد  تسخن  دنا ؛

اب نآ  هب  مادـقا  رد  تسا ،  سفن  لـتق  هب  هسوسو  رد  هکنآ  دـیامن و  یم  مادـقا  سپـس  دـسر  یم  تیاـضر  هب  یهار  زا  دوخ  رب  تسخن  دوش 
همه راوخابر و . . .  و  هزور ،  هدنروخ  ةولـصلا ،  كرات  و  سمخ ،  ةوکز و  ِعنام  رمخلا ،  براش  دسر ،  یم  مادقا  هب  هدش  فیدر  ياهارچ 
موش رد  و  دـنیامن ،  یم  يراددوخ  ای  مادـقا  هب  یـضار  عناق و  ار  دوخ  نوگانوگ  ياه  هک  نوچ  اـهارچ و  اـب  تسا ،  يداـینب  يا  هسوسو  ار 

هتسویپ مه  هب  ياه  هتشر  رد  دوش و  یمن  نینچ  اما  دهاوخ  یم  یصالخ  نآ  هب  میلست  رد  درادن ،  ار  هسوسو  زا  یئاهر  ناوت  هکنآ  اهیراک ، 
عورش و هسوسو  زا  اهیراکاطخ  همه  هکنیا ،  مه  و  دوش ،  یمن  هبساحم  دودحم  يدادتما  دح و  رد  هسوسو  هچ  دیآ ،  یم  راتفرگ  رتشیب  نآ 

س ه 20/9/64 دبای .  یم  همتاخ  هناماکدوخ  ياه  هک  نوچ  ارچ و  اب 

یلاعت

ره تسا ،  قـلطم  ِیئـالاو  هب  یهار  یهلا و  هظعوـم  زا  یماـیپ  یهاـگن ،  یئادـص و  ره  دور ،  یم  شیپ  یلاـعت  هار  هب  مدـق  هب  مدـق  ناـسنا  و 
تادـییءات اب  همه  هدـش و  باسح  همه  میرک ،  نآرق  زا  هیآ  ره  توالت  يرکذ و  حـیبست و  ره  يدوعق ،  مایق و  ره  و  يدوجـس ،  یعوکر و 

هب يزامن  رد  و  میوش ،  اـهر  هّجوت  یب  يا  هیآ  زا  میرذـگب و  تلفغ  اـب  رکذ  زا  رگا  تسا .  نومنهر  یئافوکـش  هب  ار  ناـسنا  یبیغ ،  لـماک 
زا ْرمع  دـمآ ،  میهاوخ  راتفرگ  اهیماکان  رد  دیـسر و  میهاوخن  یئالاو  هب  و  داد ،  میهاوخ  فک  زا  ار  اه  یمارگ  همه  میـشاب ،  رگید  يزاـمن 

هطبار رد  هک  هچنآ  دننیب .  یم  هدـنزاب  ار  دوخ  زاب  دـندرک ،  هچ  ره  همه  هک  زورنآ  نباغت !  موی  میزاس ،  یم  هریخذ  ْنبَغ  میهد و  یم  تسد 
 ، دوخ ماکحتسا  رد  مکح  نیا  و  تسا ،  یتدابع  ياهدونش  تفگ و  رد  هّجوت  نهذ و  روضح  تسا ،  ّتیعقاو  رد  یتّیعقاو  لاعتم  دنوادخ  اب 

یناوج یکدوک و  راوید ،  رد و  دشاب ،  یکی  دناوت  یمن  مه  اه  خساپ  تسین و  یکی  اه  نخس  دناسر .  یم  میلـس  بلق  تیاغ و  هب  ار  ناسنا 
 ، تاجانم ياوجن  هک  تسا  تاجانم  ِتلاح  رد  تاظحل ،  نیرتهوکـشاب  تامَغَن و  نیرتیلاع  خساپ .  تسا و  نخـس  همه  یگدرمژپ  روش و  ، 
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ره میـشاب ،  هنوگ  نیا  هن  رمع  ِرذگ  رد  قیرط و  ِّیط  رد  رگا  ُهتمظع .  تَّلج  راگدرورپ  اب  تسا  بلق  همه  دوجو و  ِیمامت  اب  طابترا  رد  همه 
 ، تسا ندش  رود  و  راکـشآ ،  یباذع  تسا و  یمظُع  یتبیـصم  ندوب ،  هنوگ  نیا  دوب و  میهاوخ  تسُخن  مدـق  نامه  رد  میئامن  یط  هار  هچ 

میئوگ و نخس  تدابع  رد  دوجو  مامت  اب  سپ  دراد .  ّتیمورحم  هک  هچنآ  همه  اب  ّتیمورحم  دراد ،  ندش  رود  هک  هچنآ  همه  اب  ندش  رود 
یم مـالک  لومـش  نهذ و  روـضح  رد  ّتیعقاو  قـلطم ،  تقیقح  و  تسا ،  قـلطم  ِتقیقح  یتسرپادـخ ،  هک  مـیزادرپ  رّکفت  هـب  تاـنئاک  رد 
همه هیقب  نآ  دـناسر و  یم  یناسنا  لامک  هب  ار  یـشرق  دّیـس  یـشبح و  یئابیز و  هک  لامج ،  هب  یعاطقنا  و  لاـمک ،  هب  یهّجوت  و  دـهاوخ ، 

هک س ه 23/9/64 تسا  یلک  ای  یبسن  یطوقس 

یئابیز

يافـص رد  نامـض  همه  نیا  یکرد  و  تسا ،  هّللَا  هب  ِدومنهر  لـماکت و  تراـهط و  رد  تقلخ و  ِزیگنا  تفگـش  ياـه  تیعقاو  رد  یئاـبیز : 
 ، دنکارپ یم  یباداش  ْناج  رب  شخب  ناج  یمیسن  هن  و  دراد ،  یّلجت  دوخ  ِّتیعقاو  رد  هوکشاب  يا  هرظنم  هن  ریمض  يافص  یب  و  دراد ،  نطاب 

هنیئآ يونعم ،  ِرقف  رد  دـیوگ .  یمن  نخـس  یئانـشآ  زا  تسین ،  افـص  هک  اجنآ  دوش .  یم  همزمز  ناج  ِشوگ  رد  یتوکلم  یئاوجن  هن  مه  و 
هک تسا  نآ  هن  دوش و  یم  كرد  هک  تسا  نآ  هن  تسه  هچ  ره  اجنآ  رد  ههاریب ؛  هب  كرد ،  مهف و  تساـهینوگرگد و  زا  یمهرد  نهذ ، 
نآ و  داد ،  سمل  يا  هراوخریش  لفط  ناهد  هب  ار  دوخ  هزینرس  هک  ار  یلوغم  نآ  میروآ  دای  هب  ددرگ .  یم  هجیتن  دوش و  یم  هدید  ای  هدینش 
هب یهانگ  یب  یئابیز و  همه  نآ  ارچ  دوب ،  نالوغم  يوخ  هک  درک  نآ  یلوغم  نآ  دوشگ و  ناهد  ردام ،  ناتـسپ  ناـمگ  هب  موصعم  كدوک 
اه ناسنا  همه  هنوگ  هب  رهاظ  رد  هک  یلاح  رد  تسناوتن ؟  هک  تشادن  هچ  وا  درواین ؟  یتّقر  ردام  كدوک و  ِیئاونیب  رب  و  دـماین ؟  وا  ِكرد 
هک یمدرم  دنرایسب ،  هچ  مه  رت  موش  وا  زا  و  دوبن !  نطاب  يافص  ار  وا  يرآ ،  دنرب ،  یم  نایاپ  هب  رمع  دنماشآ و  یم  دنروخ و  یم  هک  دوب 
ِماک هب  مارح  هب  همقل  هک  یناردام  ناردپ و  ابیزان  نآ  مه  و  دننارتسگ ،  یم  خزود  دوخ  لهج  اب  و  دننکارپ ،  یم  یتشز  دوخ  ياهدـنخبل  اب 
دیاب هک  اجنآ  رد  دنهد ،  یم  رارق  وا  دید  رد  هک  یمارح  ياه  هرظنم  نآ  و  دنناوخ ،  یم  وا  شوگ  رب  هک  اهنخـس  نآ  و  دـنرب ،  یم  كدوک 

و یئـالاو ،  رد  هشیدـنا  یتـقو  يرآ ،  دـنیامن .  هماـقا  هماـقا  وا  پچ  شوگ  رب  دـنهد و  رد  ناذا  يادـن  یتـسار  هب  تسار ،  رد  وا ،  شوگ  رب 
و تساـبیزان ،  هک  تسا  ناـمه  تساـبیزان  هچنآ  و  تساـبیز ،  هک  تسا  ناـمه  تساـبیز  هچنآ  دـشاب ،  دوـخ  یقیقح  تـّیعقاو و  رد  كرد 

هک س ه 20/11/64 تسا  ینامحر  یتمحر  نطاب و  يافص  زا  یششخرد  الاو  هشیدنا  یعقاو و  ِكرد 

یگدنز راگنز 

هنوگ نیا  هب  دراذگ و  یمن  یقاب  افص  صالخا و  يارب  یئاج  تالئاطال  زا  نهذ  عابِشا  و  یلاعت ،  دنوادخ  دای  زا  ساوح  فارحنا  لاغتـشا و 
ِباوخ زا  ار  وا  دـیآ و  یم  دورف  یناـسنا  ِشوـه  هب  رد  یناـمحر  ِفاـطلا  هک  هاـگنآ  رگم  دـیالآ ،  یم  ار  حور  هنوـگ ،  راـگنز  ْماـیا  ِرورم  ، 

یم هزور  ره  هک  ار  همه  نیا  دـیرگنب  هک  دـنروآ !  یم  رب  دایرف  اه  سرج  تسا و  تکرح  رد  رمع  ناوراـک  هک  دـهد  یم  ياـپ  رب  یگدـنز 
خلت تخـس و  ْرواب  نایاپ ،  رد  و  دـنریگ ،  یم  دوخ  ّقلعت  رد  ار  ناسنا  هاگ  دنـشاب  ناسنا  ّقلعت  رد  هکنآ  ياج  هب  یگدـنز  تاقّلعت  دـنور . ! 

ِنتفاکـش رد  ار  كرد  ِیگدنُرب  هداد و  امغی  هب  ار  ناج  ِتوارط  افـص و  نینچ  نیا  و  تسا ،  هدوب  دوخ  تاقّلعتم  ّقلعت  هطاحا و  رد  هک  تسا 
هتسخ ار  باصعا  نآ ،  یبنج  ياه  هبنج  لداعتم و  ریغ  ّدح  رد  برـش ،  لکا و  نوچ  یگدنز ،  ياهدبال  تسا .  هدیناشک  يدنک  هب  میهافم 

ِعنام ار  ناسنا  دراد ،  هارمه  هب  ار  یگدنز  قرب  قرز و  هب  یگتفیـش  هک  هچنآ  همه  اهنیا و  دهد .  یم  قوس  یگدناماو  هب  ار  ساوح  زکرم  و 
رهاظ هب  هکنیا  نودب  دوخ  ِيداع  ِیگدنز  رد  درف  کی  دراد .  یم  زاب  ّتیفاّفش  تفاطل و  زا  ار  نآ  و  تسا ،  ینادرگرس  حبش  ار  حور  دید و 
ياه يزادرپ  نوماریپ  اه و  يرگندوخ  یگدـنز و  قیاقد  فالتا  اب  دـهد ،  اـضر  يرادـنپ  تشز  يراکتـشز و  هب  و  دوش ،  بکترم  یهاـنگ 

زا ابیز  يراسخاش  شدوجو  رگید  دنام و  یم  یهت  ینّابر  فراعم  زا  شدوجو  ِقمع  هجیتن ،  رد  و  دراپـس ،  یم  یئاهب  یب  هب  ار  دوخ  اجبان ، 
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ِتّیـصخش ياـنب  یهّجوـت  یب  یتسـس و  ره  هک  ارچ  دروآ ،  یمن  كرد  هـب  ار  یناـسنا  یئـالاو  هوکـش و  و  دـنام ،  یمن  ار  تـقلخ  ناتـسلگ 
هلغـشم هب  لاغتـشا  شاعم و  بسک  فراعم ،  مولع و  بسک  دزاس .  یم  اهیراوگرزب  زا  اوتحم  یب  یتروص  وا  زا  تسُـس و  ار  ناسنا  ِیلماکت 

ياهدوبمک و  دـشاب ،  رّکذـت  هّجوت و  يالعا  ّدـح  رد  يا  هنوگ  هب  دـیاب  همه  لفاون ،  ضئارف و  ماجنا  تداـبع و  یگنوگچ  یگدـنز ،  ياـه 
فوخ و زا  يا  هزیمآ  رد  زین  و  دََرب ،  یلاعت  لامک و  ِهار  هب  ُهتمظع  ّتلج  یلاعت  يراب  زا  موادم  ِتناعتسا  مادم و  ِرّکفت  هّجوت و  اب  ار  یلماکت 
 . ار صلخم  ناگدـنب  تسا  ریگارف  هشیمه  یلاعت  كرابت و  شترـضح  تمحر  هک  دوب ،  یهلا  ياضر  راظتنا  رد  عوشخ  زا  یلاـمک  ءاـجر و 

س ه 17/11/64

يدادماب هماگنه 

رد یغولب  هناـموصعم و  یکرد  ار  تّیفیک  نیا  اـما  میا ،  هتفگن  هفازگ  هب  نخـس  تسا ،  یتشهب  ياوه  لاـح و  ار  نادادـماب  هک  میئوگب  رگا 
یب یتشهب  هحیار  زا  ناشناج  ماشم  هک  دنرایـسب  هچ  مه  و  تسین ،  رّـسیم  اه  ّتیعقاو  همه  ِكرد  ار  سک  همه  هچ  دهاوخ ،  یم  یگتـسراو 

 . دـنیوگ یم  نخـس  ادـخ  زا  فئاطل  فئارظ و  همه  هک  اجنآ  صخالاب  تسا ،  هتفرگ  ارف  ناهانگ  ِيراـت  ار  ناـشدوجو  زادـنا  مشچ  هرهب و 
ناگتشرف و اب  دوخ  ِهاگن  ادص و  شوج و  بنج و  اب  هک  یئوگ  و  تسا ،  يرحـس  سورخ  نوچ  يزیرغ ،  یئاون  ناهاگرحـس  زا  ار  كدوک 

ِباوخ نارگید ،  زا  تّیعبت  رد  هک ،  ماگنه  نآ  ات  ناج ،  قمع  زا  یـشزیخ  دراد و  قوش  ِدایرف  نادادماب  ره  وا  دیوگ ،  یم  نخـس  ناگراتس 
یمّرخ زا  یگرب  رب  هک  ماـگنه  نآ  رد  ار  يدادـماب  منبـش  هاگحبـص ،  ره  هک  دـش  یم  شاـک  ددرگ .  مود  یتـعیبط  وا  رب  یهاگحبـص  ِموش 

نآ زا  حبص  دیاش  دنیشن .  یم  هراظن  هب  ار  رگید  یباتفآ  منبش ،  هرطق  ره  رد  باتفآ ،  شـشخرد  هک  ار  ماگنه  نآ  و  میرگنب ،  تسا  هتـسشن 
مه تسابیز و  حبـص  تسا .  هنامز  ِتحار  ِسفن  هاگپ ،  ِمیـسن  دنا و  باوخ  رد  همه  ناهانگ ،  همه  نآ  اب  ناراکهانگ ،  هک  تسابیز  تهج 

دیامن یم  كرد  وا  هک  تسا  نآ  همه  هکلب  مینیب  یم  ام  هک  تسا  نامه  هن  شا  هناکدوک  شاکنک  و  تسا ،  یگدنز  ِحبـص  رد  هک  كدوک 
هیلع رون  دنوش و  یم  ّدلوتم  ون  زا  اهناسنا  هک  اجنآ  میورب ،  ههبج  حبص  هب  نونکا  یهانگ .  یب  افـص و  صولخ و  همه  نآ  ءارو  رد  یکرد  ، 

نوخ و تارطق  رب  درگن ،  یم  هریخ  دراد و  یم  رب  مدـق  زاب  وا  تسین ! ؟  هبّیط  هملک  تسادـخ و  نیمزرـس  هک  اـجنآ  دـشخرد ،  یم  تملظ 
هک س ه 10/12/64 تسا  یهابت  باذع و  همزمز  دهد و  یم  همادا  نانچمه  و  نازیزع ،  تارطاخ 

زاغآرس

هب تاـمَم ،  تاـیح و  هب  اـه ،  یتفگـش  اـه و  یئاـبیز  هب  يدوزب !  میور  یم  و  همه ،  نیا  میدوبن  هکنیا  هب  دوش ،  هّجوت  ّتیدوجوم  هب  یتـقو 
یتّیزکرم ار  همه  عمج ،  رد  میرگنب ،  تربـع  اـب  دـیاب  هک  میرگن  یم  هک  هچنآ  همه  هب  و  اـه ،  یگدرُِـسف  اـه و  سءاـی  هب  قوش ،  یناوج و 

زاغآرـس اـجنآ ،  تسا ،  میلـس  یبلق  و  هناـصلخم ،  یـصالخا  رد  ّتینارون ،  رد  يا  هطقن  نآ  تسا .  ّتیعقاو  رب  قبطنم  زاغآرـس و  هک  تسا 
و نآرق ،  نابز  هب  نآ  زا  يریـسفت  و  ُهلالج .  ّلج  نامحر  زا  یتمحر  تسا و  ریدـقت  زا  یفطل  نآ  زا  رذـگ  ار  سک  ره  هک  يریـسم  تسا و 

یمن ار  یئاطخ  هچ  و  دـنکب ؟  هک  دـناوت  یم  هچ  وا  رگید  تسا ،  هدرک  لفاغت  دوخ  رب  دور ،  لـهاجت  هب  زاـغآ  رـس  نیا  زا  هک  سک  نآ  ره 
و تسا ،  هدرب  ورف  رفک  لاگنچ  نتـشیوخ  رب  دوخ  وا  تسا .  راذنا  زین  وا  رب  تراشب  و  دیاین ،  همان  هب  وا  زا  مه  يریخ  هک  دنکن ؟  هک  دـناوت 
 ، يرآ تسا .  هدومن  ریدـخت  ار  دوخ  ناـهانگ ،  و  رمع ،  ِریذـبت  فارـسا و  اـب  ضارِعا ،  ياـنگنت  رد  رواـب ،  رکذ و  شرتـسگ و  همه  نآ  زا 

ناتـسرپ تب  رب  و  درب ،  شروی  ناـُتب  رب  درک ،  هنوگ  نیا  و  طـقف ،  متـسرپ  یم  ار  ادـخ  هک  تفگ  وا  رارمتـسا ،  رد  ّتیعقاو و  رب  يزاـغآرس 
ِدرمناوج اه  یمدرمان  ياـیند  نآ  رد  و  درک ،  هنوگ  نیا  و  متـسرپ ،  یم  ار  ادـخ  هک  تفگ  وا  دیـشورخن !  شتآ  شورخ  زا  درکن و  شنرک 

 . دماین لصاح  یـصقن  نآ  رارمتـسا  رد  هک  دوب  ّتیعقاو  رب  يزاغآرـس  ار  وا  هچ  دشن ،  فطاوع  ِفوطعم  داهن و  موقلح  رب  دراک  ار  یئادخ 
س ه 20/12/64 يدَق ر . )) ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ْمِْهیَلَع  اْنیَش  ْنلَعَْجت ا  َو ال  ْمَُهل  اْنیَز  ْنلَعْجا ا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َمُه  ّللَا  ))
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تمحر

 ، تسا یهلا  ات  اهجنر ،  تائالتبا و  مه  و  ار ،  ناـنآ  تسا  تمحر  ِتمعن  مه  هک  تسا ،  ناراـگزیهرپ  هرظنم  رَظنَم ،  ار  راـگدرورپ  ِتمحر 
 ، هنوگ نیا  یتّیفیک  رد  دـنزای و  یم  تسد  ربص  تمعن  هب  اهیراتفرگ  رد  و  دـنریگ ،  یم  هرهب  وا  هب  لامک  هار  رد  ینامحر  تاـمعن  زا  ناـنآ 

باذع و ْتائالتبا  و  جاردتسا ،  ْتمعن  ار  نانآ  هک  تسا  ناراکهزب  هرظنم  تمقن ،  هک  یلاح  رد  دننیـشن .  یم  انعم  هب  ار  راگدرورپ  تمحر 
 ، دنراپـس یئالاو  هب  هار  و  دنبای ،  یـصالخ  وا  زج  زا  ات  دنرادن  صولخ  هب  قلاخ  اب  لد  هک  تسا  نآ  زا  یموش  نیا  و  تسا ،  باقع  همّدـقم 
زا ار  اه  یـصلاخان  دزادـگ و  یم  ار  ناج  مسج و  هک  شیاـمزآ  هتوب  ناـمه  ربکا !  داـهج  دراد ،  ربکا  داـهج  رد  اـج  یئـالاو ،  يافـص  هچ 

درادـن و هطاحا  تسه  هچنآ  همه  رب  ام  هشیدـنا  ِشرتسگ  دـنیب و  یمن  ار  تقلخ  ياـنخارف  همه  اـم ،  ناگدـید  دـیادز .  یم  دوجو  تحاـس 
ِرون و  دـشخردن ،  ام  رب  یهلا  تمحر  دوجو ،  ِیتسه  رد  رگا  و  دـیآ ،  رد  ادـص  هب  هک  تسا  صیخـشت  هب  ار  ام  ماگنه  نآ  ناـمز ،  سوقاـن 

میهاوخن كرد  هب  زین  ار  دوخ  ِیچیه  هکلب  تشاد ،  میهاوخن  چیه  اهنت  هن  دیامنن ،  نشور  ار  ام  هشیدـنا  یهلا  ِتمکح  و  ار ،  ام  بلق  ْنامیا 
ینـشور و شدوجو  دـنریگ ،  یم  دوخ  رهم  هطاـحا  رد  ار  وا  َملاـع  ِتادوجوم  تفرگ ،  ارف  ار  يا  هدـنب  یهلا  تمحر  هک  اـجنآ  اـّما  دروآ . 
یمِحا ن ّرلا  َمَحْرَءا  يدَق ر ي ا  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ْمُهَعَم  نْرُـشْحا ا  َو  ْمِِهتَع  یـش  ْنِم  ْنلَعْجا ا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُه  ّللَا  ))

س ه 18/2/65 (( . 

رقف

دنرادن رگا  دنرادن و  دنراد  رگا  یئادخ  ِناراگتسر  تسا ،  ندیشک  یهابت  هب  ْمهف  ندرپس و  هدوهیب  هب  ْرمع  دَرَواین ،  باوث  هک  یئاه  نتشاد 
رد يزور  رگا  دـنا و  همَُخت  يریـس  زا  یئوگ  دنـشاب  عوج  رد  يرمع  همین  رگا  نانآ  و  تسا ،  یـشیدنا  هدازآ  زا  یلاـع  ّدـح  نیا  و  دـنراد ، 
 ، لامج ملع و  زا  يرابکتسا  دنراد و  لانم  لام و  زا  ینایادخ  ناتسرپ ،  تب  دنیوگ  یم  دنا .  هدناماو  جورع  زا  یئوگ  برش ،  لکا و  ِعابِشا 
 ، نآ زا  اهوتـسرپ  تسا !  یتیاکح  ْروآ  تهب  نیا  و  دنبای !  یگدـنزارب  نآ  یگدـنبیز  زا  ات  دـنزیوآ  یم  دوخ  رب  لانم  لام و  لامج و  ملع و 

یمن يّدکت  هب  راقنم  هک  دنیارس ،  همغن  ابیز  همه  نیا  نآ  زا  نالبلب  و  دنزیوآ ،  یمن  چیه  دوخ  رب  هک  زاورپ ،  رد  ُکبَس  دنیابیز و  همه  نیا 
رد تسا . )  یناگدنز  عقاو  هک  دنراد  اوعد  اه  بحاصت  رب  زونه  ات  هک  دنناکدوک  ْندوک  نوچ  يوتحم ،  یب  ِمدرم  ْنایاعّدمرپ  اما  دـنیالآ ، 

نازودـنا و لام  َِعلَو  ار .  راکهابت  ِنازودـنا  لام  دراد  دوخ  اب  هک  ّتلذ  همه  نآ  دـلام و  یم  كاخ  هب  ار  اه  ینیب  هزور  ره  گرم  هک  یلاـح 
هّجض دنهاوخ  یمن  ای  دنناوت و  یمن  و  دنسانش ،  یمن  یلکـشم  لّالح  لام ،  زج  و  دننیب ،  یمن  ار  دوخ  زج  اهنآ  هک  تسا  نآ  زا  قافنا  ِلخب 

رب ِّالا  و  دنیامن ،  كرد  نایاونیب  شود  رب  ار  نآ  زا  لصاح  راب  ّتلذ  نیگنس و  راب  زین  و  نآ ،  هب  عجار  تافارحنا  و  لام ،  اب  طابترا  رد  ياه 
غاد ات  دوش  هتخادـگ  خزود  شتآ  هب  هک  يزور   ) نآ هّکـس  ره  اب  و  دنـشک ،  يراـنک  هب  ار  دوخ  لاـبَو ،  ّمس  همه  نآ  زا  هک  دـندش  یم  نآ 
یم هک  ار  هچنآ  دیـشچب  سپ  دـیا  هتخودـنا  دوخ  يارب  هک  ار  هچنآ  تسا  نیا  ناشیاه ،  تشپ  ناـشیاهولهپ و  ناـشیاهیناشیپ و  نآ  اـب  دوش 

س ه 18/2/65 دیا . ) هتخودنا 

رورغ

هب هک  میرذگدوز  یبیرف  رد  دیامن ،  یم  رورغم  ار  ام  هک  تسا  یئابیز  یناوج و  رگا  اما :  تسا .  نیمک  رد  ار  نایمدآ  ابیرف  یبارس  اب  رورغ 
فاوط روـحم  یئاراد  تورث و  رگا  میا .  هدـنام  یهت  یهلا  رکذ  داـی و  حیحـص و  رّکفت  زا  میا و  هدـش  لوغـشم  دوـخ  ِتانکـس  تاـکرح و 

زا ار  نانآ  هشیدنا  دهد و  یم  طابترا  هتسویپ  مه  هب  ياه  هتـشر  رد  ار  ناشیگدنز  يایند  هک  دنا  بیرف  هب  يرادنپ  رد  تسا ،  نامز  ناینوراق 
یکیرات همه  اب  یناسنا  و  ددنب ،  یم  رب  تخر  هرابکی  هب  اهیزاب  سوه  اهوزرآ و  اهدنخبل و  رمع ،  نداد  تسد  زا  اب  و  دراد ،  یم  زاب  یلاعت 
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ّدح رد  زج  ماقم ،  هک  تسا  يرایسب  ِدهاوش  ار  یناسنا  خیرات  ياهداد  خر  دراد و  رورغ  زا  ینوماریپ  زین  ماقَم  دراذگ .  یم  یقاب  شیوشت  و 
رد همه  دناد  یم  هچنآ  هچ  دزیر ،  یم  ورف  وا  يایازم  همه  دـیامن  رورغم  شملع  ار  یِملاع  رگا  تسا .  هتـشاد  یخزود  جـیاتن  هیقب ،  عرش ، 

دوخ تانّـسحم  رورغم  رگا  ادخ  درم  دناد .  یمن  هک  هچنآ  لباقم  رد  چـیه  همه  مه  و  دـیامرف ،  لّضفت  شیادـخ  رگم  تسا  نایـسن  ضرعم 
 . تشاد دـهاوخ  لوقعماـن  یکرد  تسا  یهلا  قیفوت  زا  همه  هک  دوخ  ياـهیکین  زا  و  درب ،  یم  لاـیخ  یکیراـت  هب  ار  وا  ْرورغ  ِیموش  دوش ، 
زج ار  رورغ  هبلغ  هک  هاگنآ  دوب و  نانآ  اب  یهلا  تادییات  تشادن  هار  نانآ  رب  رورغ  یتقو  هک  تسا ،  نخـس  رد  همه  قح ،  نایهار  ِیگدـنز 

همه نیا  ههرب و  نیا  رد  صخالاب  تشاد ،  دـهاوخ  یپ  رد  ار  یلاعت  دـنوادخ  مشخ  دـیآ ،  زارف  هک  هاگنآ  و  تسین ،  یهار  هاـنگ  هچیرد  زا 
یتازجعم میروایب  رطاخ  هب  و  رتناشخرد !  ءاضیب  دـی  زا  رتریگمـشچ و  حـلاص  هقان  زا  تسا !  ربارب  رد  ار  ام  هک  یبیغ  ياه  کمک  زا  هزجعم 

س ه 20/2/65 دمآ .  دورف  نانآ  رب  یهلا  باذع  دنتشذگ ،  نآ  رانک  زا  توافت  یب  نوچ  هک  تسویپ ،  عوقو  هب  هتشذگ  مما  رب  هک  ار 

کشا

دراد مه  اب  ار  ءاهب  افـص و  هک  تسا  صولخ  رهوگ  دطلغ ،  یم  ورف  یهلا  تمحر  هب  راودیما  ناگدید  زا  هک  اجنآ  کشا  ِناشخرد  ِتارطق 
تسا رطاخ  ِیّلست  کشا  ياون  ار  نایاونیب  دز .  یمن  دنخبل  افص  هچنغ  و  دیـشک ،  یمن  دق  دیما  هخاش  دیکچ ،  یمن  ورف  کشا  ِدصاق  رگا  . 

 ، ناکدوک دننیـشن .  یم  هوْکِـش  هب  راداد  ِرادـید  رد  کشا  منبـش  اب  ادـخ  ِهار  ياه  هدیدمتـس  و  دـنور ،  یم  باوخ  هب  کشا  نیلاب  رب  هک  ، 
هثاغتـسا افـص  رد  ینوماریپ  تراهط و  هب  يردام  ِنماد  اه ،  تَّبحم  يادخ  زا  دنا و  موصعم  هک  دنروآ  یم  دهاش  دوخ  رانک  رد  ار  کشرس 

يراب ترـضح  رد  ار  راسکنا  عوضخ و  دـشخب و  یم  قمع  ار  رافغتـسا  هچ  دور ،  یم  نتـسش  هب  کشا  اـب  هاـنگ ،  زا  ياـهیگدولآ  دـنراد . 
لامج ِبرق  زا  هک  دنام  یم  ار  نایخزود  ِخزرب  تواسق ،  رد  ياه  بلق  هآ و  یب  ياه  هنیس  صالخا ،  زا  یکشا  یب  ِنامـشچ  موهفم .  یلاعت 

 . دشخب یم  ءالج  دیحوت  ِطارـص  ِندید  رد  ار  ناگدید  دـهد و  یم  وشتـسش  ار  تعافـش  ات  تداهـش  زا  یئاتـسار  دـنا .  لامک  زا  تبرغ  هب 
ْكاخ رب  و  دـنوش ،  یم  شزاون  کشا  ِیمرگ  اـب  دوخ ،  ياـه  همزمز  ِیلاـعت  رد  هک  میرگنب  رود  ياهناتـسلخن  رد  ار  هوکـشاب  ياـه  ناـسنا 

همه نیا  رگنایب  هک  يا  هصالخ  رد  دـنوش  یم  هصالخ  یکـشا  هرطق  اب  گرم ،  اب  یگدـنز  ینایاپ  ِیقالت  رد  هک  میرگنب  ار  گرم  ناگداتفا 
س ه 25/3/65 هک :  تسانعم 

ارچ

کیرات يوقت ،  یب  همه  نآ  رگد  نآ  و  تسا !  ینمادکاپ  يوقت ،  تراهط ،  رد  همه  نیا  یناسنا  یهاگ  ارچ  دنا ؟  هنوگ  نیا  اه  ناسنا  ارچ 
؟  دنـشاب هتـشاد  ینطاب  ِشریذپ  اه  یبوخ  همه  نیا  هب  و  دنرادب ؟  تسود  تسابیز  همه  نیا  هک  ار  اه  یکاپ  دـیابن  همه  ارچ  یناملظ ؟ !  و  ، 

یلـصا هطقن  فرط ،  نآ  زا  و  تساجک ؟  زا  تافارحنا  همه  نیا  یلـصا  هطقن  و  ارچ ؟  و  دـننک ؟  یم  قافن  دـنهد ؟  یم  بیرف  یهورگ  ارچ 
ایآ دراد ؟  یتّیلخدم  ود  نآ  رد  گنهرف  شناد و  ایآ  و  دشاب ؟  یم  ود  نیا  زا  کی  ره  يارب  یئانبم  انِغ  رقف و  ایآ  اه ؟  يراگتسر  حالص و 

نورق دراد ،  هک  یئاه  نخس  اب  مینک ،  هراظن  نآ  ِنابداب  رب  و  میئآ ،  ارف  نامز  ِیتشک  رب  نونکا  تسا ؟  يریثءات  ود  نآ  رد  ار  يرگید  لصا 
 ، میرگنب ار  نوماریپ  هشیدنا ،  جرب  زارف  رب  اجنآ ،  رد  میشاب .  رانک  رب  اه  تنطیش  سفن و  رورُـش  زا  هک  يا  هنوگ  هب  میدرون  رد  ار  راصعا  و 
نآ هّلق  رب  رتکیدزن ،  یهار  ره  زا  و  میوش ،  ادـنلب  نآ  رب  ار  اـه  یئاـبیز  اـه و  یکین  راـید  رگا  میهاوخ ،  یم  ار  ندوب  هنوگچ  هک  دوخ  رب  و 

گنچ نآ  مالک  نیرت  هصالخ  رب  و  دـنور ،  یم  جوا  هب  فدـه  هچ  رب  و  دـنریذپ ،  یم  ایازم  هچ  زا  اه  ناسنا  هک  میرگنب  و  میئاـمن ،  دوعص 
رـضحم رد  لاـمک  هب  يّدـح  دـح ،  نیا  رد  یلاـعت  میئاـمن . )  ناشتیادـه  اـت  مـیزرو  تماقتـسا  نآ  رب  میزاـس و  ناـج  بـیز  ار  نآ  مـینز و 

هب رظان  تسا و  یهلا  ياضر  هب  یضار  یمدآ  هچ  دوش ،  یم  حبذ  اه  نتفگ  ارچ  رگید  هک  اجنآ  تسا .  میلـست  مالـسا و  ِّدح  و  راگدرورپ ، 
یم حبذ  تاقّلعت  رگید ،  اجنآ  و  تسوا ،  زا  تسه  هچ  ره  همه  هک ،  دـنیب  یم  هچ  دوش ،  یم  حـبذ  اه  یهاوخدوخ  رگید  اجنآ  وا .  تیـشم 
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زا تسا  یقولخم  و  تسا ،  قّلعتم  یقّلعم  ناسنا  تسا و  یلاعت  دـنوادخ  زا  همه  دـیامن  یم  كرد  هک  دـسر  یم  ّدـح  نآ  هب  مهف  هچ  دوش ، 
س ه 18/6/65 تسا .  تربع  همه  درگن  یم  اج  ره  هب  هک  دسر ،  یم  دایرف  زا  یتوکس  ِیئابیز  هب  مارآ  مارآ  و  قلاخ ، 

قالخا

تقلخ رظن  زا  ناسنا  ود  هک  هنوگ  نامه  هب  تسا .  نوگانوگ  هعماـج  دارفا  دادـعت  هب  و  تسا ،  ینطاـب  یتشرـس  یناـهنپ و  یتلاـح  قـالخا ، 
و دنشاب ،  یم  فالتخا  ياراد  سوسحمان  سوسحم و  يّدح  رد  زین  ینطاب  ِتشرس  قالخا و  رظن  زا  دنتسین ،  ربارب  ناتشگنا  رایش  ات  يرهاظ 
هک تسا  يدـیحوت  كاـپ  ِترطف  تسا ،  كرتشم  یعون  هب  همه  رد  هچنآ  یلو  تسا .  ُهتمظع  تّلج  راگدـیرفآ  تردـق  زا  یتـیآ  دوخ  نیا 
یم يرات  هب  ار  نآ  اهیگدولآ  تافارحنا و  هکنیا  زج  دـهد ؛ یم  لیکـشت  ار  ناسنا  دوجو  نطاـب  زکرم و  هنیئآ ،  زا  رت  ناـشخرد  رت و  فاـص 

رفک و ياهیکیرات  رد  فصولا ،  عم  درب .  یم  شیپ  دادـترا  رفک و  كرـش و  ات  و  دریگ ،  یم  شـشوپ  رد  ار  اهتّیعقاو  ِساـکعنا  و  دـناشک ، 
 ، میراد ناوارف  ِیخیرات  ياهدهاش  يدرف و  ِتاهّجوت  دروم  نیا  رد  و  تسا ،  نادجو  ِعجرم  ناسنا  دوجو  يافخ  رد  مه ،  ملظ  ياه  تملظ 
هک یتلاح  تسا ،  كرد  لباق  قولخم  يارب  قلاـخ  اـب  هّجوت  رثکادـح  هلـصاف و  لقادـح  هک  تخـس  ِتاـئالتبا  اـه و  تسب  نب  رد  صخـالاب 

نیا زا  تسا .  یهلا  فیلاکت  لوبق  ياـنبم  تیلوئـسم و  ِساـسحا  هیاـپ  تّیفیک  نیا  رد  یکرد  دـنایامن ،  یم  ار  دوخ  ناـسنا ،  ِدوجو  هرهوج 
یئاه ناسنا  رایسب  هچ  و  دیآ ،  یم  رد  تکرح  هب  مالسا  تمالس و  افص و  يوس  هب  راو  ناملس  هتـسراو ،  ِناسنا  یـسانشادخ ،  دوخ و  هطقن 
هبذج ناسنا و  ترطف  زا  تّینادـحو ،  هب  رارقا  اذـل ،  دـنراد .  تداهـش  هب  ار  نامز  ِسوقان  و  دـنا ،  هار  نیا  ياهرالاس  ْناوراک  هک  هنوگ  نیا 

دوش یم  یهتنم  یعقاو  خزود  یمنهج و  ياهباذع  هب  هک  تسا  رایسب  اه  یهارمگ  تافارحنا و  نیب ،  نیا  رد  و  تسا ،  یمدآ  یتاذ  ِتانـسح 
 ، یهلا ِیعقاو  ِنایدا  هک  دوش  یم  راکـشآ  یهّجوت  كدـنا  اب  و  تسا ،  یناطیـش  دـساف و  تاـعامتجا  دارفا و  هتخادرپ  هتخاـس و  یگمه  هک 

لوصا رب  یکّتم  ناـمیا ،  رواـب و  رگا  دراد .  هیکت  وا  ياـهرواب  رب  یمدآ  ياـهوخ  قلُخ و  ِرتـشیب  زین  و  دـنا ،  یقـالخا  تمارک  ياـه  بتکم 
 ، ناسنا ِیتدـیقع  ِلوصا  رگا  سکع ،  هب  و  دوب ،  دـهاوخ  بوخ  یعقاو  موهفم  هب  یقالخا  ياراد  ْناسنا  مرجال ،  دـشاب ،  یتدـیقع  حـیحص 

ِكرد دوجو  شا  همزال  حیحـص  ِداقتعا  دب .  یتاّیقلُخ  ياراد  دـشاب ،  فرحنم  ياملع  زا  هدـش  هتفرگ  ای  و  دـساف ،  ياه   (( مسیا  )) رب یکتم 
هک مادام  عمج ،  رد  و  تسا ،  هدیچیپ  تالداعم  زا  يا  هکبـش  و  یمـسج ،  ِّتیفیک  اب  هطبار  رد  كرد ،  نیا  تفایرد  و  تسا ،  یلبق  ِحیحص 

عیـسو يا  هنماد  ياراد  مالـسا  رد  یقالخا  ِحالـصا  دراد .  هارمه  ار  یبیغ  ياه  کمک  دهد ،  همادا  بلط  نیا  هب  دشاب و  ریخ  بلاط  یناسنا 
ادص ات  یعامتجا ،  تاظحالم  رظن  زا  و  دراد ،  یگتـسباو  هیذغت  ّتیفیک  یکدوک و  يرادراب و  هرود  زین  هفطن و  لیکـشت  زا  لبق  هب  تسا و 

تعـسو و هب  سّدـقم ،  رما  نیا  و  دراد ،  رب  رد  ار  هدـیچیپ  ِتالداعم  نآ  ّلح  عقاو ،  رد  هک  دور ،  یم  شیپ  هنوگ  نیا  زا  یتاـیّلک  هاـگن و  و 
س ه میامن . )  لـیمکت  ار  وکین  ياـهوخ  قلخ و  اـت  ما  هدـش  ثوعبم  ( ) 82 (( . ) ِق الْخَالا  َمِراکَم  تیب  لـها  تاـنایب  میرک و  نآرق  تسادـق 

27/6/65

تب

ماهبا و زا  یـشرتسگ  رد  فلتخم و  داـعبا  عاونا و  رد  تسا ،  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هار  زا  ِنیفرحنم  شتـسرپ  دروم  لـطاب  هب  هک  تب ، 
 ، تب تسین .  نآ  زا  یئاهر  صیخـشت و  يارای  ار  رگید  یمهف  يدـیحوت  يا  هشیدـنا  ینامحر و  یلقع  زج  و  تسا ،  نهذ  ریگارف  نـالطب ، 
 . تسا بیرف  هب  یمهو  رگید ،  يرایـسب  هچ  رد  مه  و  یـشیوخ ،  قرِع  دالوا و  رـسمه و  ماقم ،  لاـم و  زا  يداـعبا  رد  مه  هناـختب و  رد  مه 

ِرفک كرـش و  زا  يا  هنومن  و  دّرمت ،  یّطخت و  زا  یتمظع  رگناـیب  ُهتمظع ،  ّتَلج  راـگدرورپ  رما  زا  هداـس  رهاـظ  هب  یناـمرفان  کـی  یهاـگ 
هناصلخم لمع  هناقداص و  تّین  همئا  تراهط و  تیب  لها  ِتعاطا  زا  ینامرفان  ّتبحم و  اب  هطبار  رد  همه ،  اـم  هراـبرد  نیا  و  تسا ،  یـسیلبا 

مدق یلو  دننار ،  یم  نابز  رب  دیحوت  هملک  هک  يدارفا  دـنناوارف  هچ  و  ( 83 (( . ) ٌریَِصب ٌریَِـصب  َِدقاَّنلا  َّنِا  هک . . . ((  تسا  نآ  ّکفنیال  لّمکم 

رون ياه  زا 96هولج  هحفص 57 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زین نونکا  مه  نایرارِض  و  تسا ،  يدیحوت  ِكرد  ِمدع  نیا  زا  یئایوگ  ِنخس  رارـض ،  دجـسم  نآ  و  دنراد ،  رفک  رد  هشیدنا  كرـش و  رد 
لامک و رد  یصقن  هک  هنوگ  ره  هب  هچ  تسا ،  یتسرپ  تب  دنتسرپ  یم  هچ  ره  و  تسا ،  تب  دنراد  هچ  ره  اهنآ  دنا ،  هدوب  هک  دنا  هنوگ  نآ 

ِناعِذا رد  هیزنت  حـیبست و  ِتاکرب  همه  نیا  تسا و  دـیحوت  ِسدـُق  تحاس  زا  نوریب  دـنک ،  هناخ  ْرّوصت  رد  یلاعت  دـنوادخ  ِلامج  رد  یبیع 
ار ام  دوجو  رـسارس  یهلا  تّبحم  رگا  یهگناو  تسا .  طلغ  تارّوصت  رگید  بیع و  صقن و  زا  هّزنم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ّتیعقاو  نیا 

میفارحنا س ه 4/7/65 زا  رگید  یعون  رد  میهد ،  تلیضف  ّْتبحم  رد  ار  راگدرورپ  زج  يزیچ  دریگنرب و  رد 

يوَه

 ، دیامن فرحنم  هک  یمیسن  كدنا  دننامه  دناشک ،  یم  ینوگرگد  هئشن  هب  ار  یئاه  ناسنا  از ،  توْخَر  یـشمرن  افخ و  رد  ینافوط  اب  يوه 
يورارف هک  تساـه  تبکن  یماـمت  دریگ  ارف  ار  يا  هرهچ  سوـه  يوـه و  ِراـبغ  هک  هاـگنآ  و  دـنکرب .  ياـج  زا  هـک  يا  هسوـسو  كدـنا  و 

عیاجف ینادرگرس و  و  نورد ،  رد  یئاوتحم  یب  یکیرات و  نوماریپ ،  رد  هآ  دود و  هک  میرگنب ،  ار  ناهج  ِناتـسرپاوه  تسا .  رظان  ناگدید 
ارچ دنهاوخ ،  یم  یئاهر  ْدوخ  طوقس ،  هلیح  اب  اهانب ،  يادنلب  رب  و  دنا ،  يزور  هیس  ِقمع  رد  يزوریپ ،  ِجوا  رد  نانآ  دنراد ،  ور  شیپ  رد 

یهلا تایآ  هک  اجنآ  و  دـنا ،  مواقم  یمدرمان  يراگتـسر ،  حالف و  اب  هلباقم  رد  و  دـنراد ،  قفاوم  شنک  هاـنگ ،  ِشزو  لـباقم  رد  ناـنآ  هک 
هب ار  یمدآ  ِدوجو  ِیتشک  ناـنچمه  سوه ،  ِجاوما  دـنراد .  یتواـفت  یب  ِدـنخبل  ایاجـس  شریذـپ  رد  دروآ ،  یم  يرادـیب  هّبنت و  زا  یناـفوط 

دوجو ِیتشک  ياهرگنل  هک  تسا  یتدیقع  ِحیحـص  ِدویق  رد  تاجن ،  و  دشک ،  ورف  ایرد  رعق  هب  ای  دبوک ،  لحاس  گنـس  رب  ات  دراد ،  مطالت 
 ، اـج نآ  رد  تسا .  تمحر  میـسن  همه  اـجنآ ،  رد  میـسن  دروآ و  یمن  رد  تکرح  هب  ار  نآ  یهلا  ياـضر  رد  زج  یجوـم  هک  دـنا ،  یمدآ 
یم ادخ  رکذ  اج ،  همه  زا  هّجوت  یب  و  يوه ،  زا  تکرح  یب  دنراد ،  هوکُـش  همه  نآ  دنزامن ،  جارعم  هب  یتقو  هک  دنیادخ  بوخ  ناگدـنب 

زاب س ه 6/7/65 هّجوت  زا  يا  هرظنم  هشیدنا و  ار  نانآ  تسا .  نیمه  یمدآ ،  یلاعت  تسه  هچ  ره  همه  هک  دنیوگ ، 

امیس هنتف 

هک دراد  نیگآرهز  یئاهریت  هاگن ،  ِهاگیاپ  و  دنیوگ ،  یم  نخـس  اه  مشچ  دنراد ،  شزرل  هب  ار  ساسحا  دنراتفگ و  رد  یتّیفیک  هب  اه  هرهچ 
هک وا  دنتفگ :  دیدرگ ،  قاطا  دراو  دیزیخرب و  دومرف  مه ،  ار  ناوناب  دناشک .  یم  طوقس  هب  یلاعت  زا  ار  ناسنا  دنارد و  یم  ار  فافع  هدرپ 
یم دـهاش  هب  ار  رگید  يدوهـش  میور و  یم  ابع  لآ  هناخ  هب  کـنیا  دـینیب ) .  یم  ار  وا  امـش  دـنیب  یمن  ار  امـش  وا  رگا  دومرف  تسا ،  اـنیبان 
ُهَفَرَع َو ال  ُهَِملَع  ّنِم ا  ٌدَحَا  َْسَیل  َو  راظتنا . . . .  هب  ار  خساپ  مالک  یب  هب  همه  اجنآ  ریسفت  و  تسا ،  تراهط  هب  همه  اجنآ  نخس  هک  میروآ ، 
ارهز ترـضح  مدرک ،  لـقن  ار  ِلوُـسَر  یلِإ  ُْتعَجَرَف  ُلا ،  جِّرلا  َّنُها  رَی  ـال  َو  َلا  جِّرلا  َْنیَرَی  ـال  ْنَأ  ِءا  سِّنِلل  ٌْریَخ  ُُهفِرْعَأ :  یّنِک  َو ل  ْتـَلا  قَـف 

اهدرم دـننیبن  هک  تسا  نیا  نانآ  يارب  ار  اهنآ  اهدرم  مه  ار و  اهدرم  دـننیبن  هک  تسا  نیا  نز  يارب  لـمع  نیرتهب  هک  مراد  ملع  نم  دومرف : 
س ه 26/1/66 تسا ) .  نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف  و  دومرف :  دننیبن  ار  نانآ  زین  اهدرم  ار و 

جیسب

تسا یئالاو  رد  یلماکت  ندوب ،  هنوگ  نیا  درادن .  ادخ  زج  یئاّکتا  فده و  تسا و  هّللا  َیِلا  يریس  رد  هِّلل و  جیسب  ّتیعقاو ،  رد  ام ،  ِجیسب 
ار ینیسح  ياروشاع  ریدقت ،  ِملق  هک  ماگنه  نآ  صخالاب  تسا ،  رارمتـسا  یّلجت و  رد  نانچمه  اه  نرق  لوط  رد  هکلب  نونکا ،  طقف  هن  هک 
 ، دـهد یم  ورین  هک  هلالج  ّلـج  راـگدرورپ  هعـساو  تمحر  زا  يا  هولج  رد  دومن ،  هصـالُخ  يزور  همین  رد  ار  نتـسناد  همه  نآ  دز و  مقر 
یم یلاع  ّدح  رد  یـشنیب  هاگآدوخان  ار  ناسنا  و  دنیامن ،  یم  هار  هک  دنیاهنخـس  همه  اهنیا  و  دـنک ،  یم  هزجعم  دـشخب ،  یم  ماهلا  نامیا و 

تءاشن وا  راکـشآ  بیغ و  ياه  کـمک  јو  ورپ فطل  زا  همه  هک  دـنراذگ ،  یم  شیاـمن  هب  حوـضو  رد  ار  اـه  یلد  روـک  دنـشخب و 
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یجیسب دنیامن .  كرد  ار  نآ  نطاب  يافص  رد  دنونشب و  ارنآ  يوقت  ِینشور  رد  ات  ار ،  نایمدآ  تسا  مّلکت  هب  مدق  هب  مدق  رد  هک  دریگ  یم 
رد هک  رگد  نآ  و  تسا ،  تاولـص  مالـس و  اعد و  صالخا و  ِهاگیاپ  نآ  دراد و  هنیـس  رد  هک  یهاگیاپ  تسا ،  هاـگیاپ  ود  اـب  هطبار  رد  هِّلل 

شیپ شترـضح  رکذ  رد  ادخ و  اب  نخـس  رد  هک  مادام  مینادب  و  مینک ،  هراظن  ار  ادـخ  ترـصن  نونکا  دـشاب .  یم  قحب  ِربهر  ماما و  نامرف 
ادخ هار  ِقاّشع  ِدنخبل  تسا .  هتخیمآ  ناج  مسج و  رد  داهج  قایتشا  ور و  شیپ  رد  تداهش  قوش  هک  اجنآ  میا ،  هِّلل  جیـسب  طخ  رب  میور ، 

ِهاگیاپ زا  يا  هظحل  تسا ،  نامرف  ِهاگیاپ  مزاع  هک  یلاح  رد  هک  تسا  هتسیاب  ار  ادخ  هار  ِجیسب  تسا .  ینامز  ههرب  نیا  رد  ریگارف  یقیفوت  ، 
رد یگدـنز  ِمد  نیرخآ  هظحل و  نیرخآ  ات  هک  دـنادب  و  دـیوجن ،  یئادـج  اـعد  صولخ و  زا  درادـن و  فوطعم  یبناـج  هب  هجوت  نیتسخن ، 

دناد یمن  یسک  هک  دیامرف  نامیاطع  يراگتسر  رد  ینایاپ  دوخ و  ياضر  رد  ینارود  هک  یلاعت  يراب  زا  میشاب  دادمتسا  رد  و  میـشیامزآ . 
س ه 8/65 دُرم . ) دهاوخ  ینیمزرس  هچ  رد  هک 

هقرفت

 ، ادخ بوخ  نادرم  اب  يرکفمه  يراکمه و  مدـع  هطبار و  عطق  يانعم  هب  و  تسا ،  يراکنایز  یموش و  زا  یموهفم  رد  ابیزان  یمان  هقرفت ، 
هک تساه  ناسنا  دب  لامعَا  هداز  اه  یکرابمان  همه  نوچ  هقرفت  دـیوشن . ) قرفتم  دـینز و  یئادـخ  تسا ،  لاعتم  دـنوادخ  هدومرف  ِهار  رد  و 

یبسن ِّتیمورحم  تسخن ،  هلحرم  رد  لامعا  ِيدـیلپ  ِشنکاو  هچ  دراد ،  یم  زاب  یلاـع  ِتاـکاردا  زا  ار  وا  دریگ و  یم  ارف  ار  یمدآ  ِتّیونعم 
ِدارفا اذـل ،  تسا .  قداص  زین  هقرفت  ِهانگ  رد  یّلک  ِلصا  نیا  و  تسا ،  يدـیحوت  ِترطف  زا  فارحنا  رد  يا  هّمدـقم  ینامحر و  تاـضویف  زا 

 ، لامعا ِبئاوش  دـنا .  لادـج  رد  دوخ  ِنادـجو  اب  هناگیب و  زین  شیوخ  ِنتـشیوخ  اب  هلاحمال  هک  دـنا  قّرفتم  حـلاصان و  یمدرم  كراـبمان ، 
عیمـس و هک  تانئاک  هچ  دوخ ؛ همه و  زا  هناگیب  دـنوش ،  یم  رت  کیدزن  لماک  ِیگناـگیب  هب  هزور  ره  دـیامن و  یم  لزلزتم  ار  ناـنآ  ِلّـکوت 

داّحتا و  دوش ،  یم  ماد  ناشدوخ  رب  اه  هلیح  ددرگ و  یم  رب  ناشدوخ  هب  اهرکم  دنتسین .  سون  أم  نانیا  اب  دنراگدرورپ  تعاطا  رد  ریـصب و 
رثا رد  یتقو  هک ،  یلاح  رد  دراد . ) نآ  و  دروآ ،  یم  مهارف  یهلا  تمحر  زا  ندش  رود  رد  ار  يرتشیب  تّدش  تّدـح و  رگیدـکی ،  اب  نانآ 

شاداپ هب  عَبَت  رد  زین  ار  نانآ  اب  ِقاّفتا  داّحتا و  ادـخ و  نادرم  ِیتسود  دـنک ،  یم  زیربل  ار  اه  ناج  یهلا  ِتبحم  یتسود و  لاـمعا ،  ِتانـسح 
هار هک  يا  هبذج  رد  دنیآ ،  یم  رد  تکرح  هب  ینارون  يا  هلاه  رد  هتـسویپ و  مه  هب  یلاعت ،  ریـسم  رد  هلـضاف ،  ِتاکلم  و  تشاد ،  دـهاوخ 

ِمدرم درادـن .  هایـس  دـیپس و  و  راصعا ،  نورق و  برغ ،  قرـش و  اجنآ ،  تسین ،  حرطم  نآ  رد  یناـکم  یناـمز و  هلـصاف  کـیدزن و  رود و 
و تسا ،  زوریپ  نآ  ِبولغم  بلاغ و  هک  یفیک  ّمک و  رد  تسا ،  راکددم  رای و  تسا ،  یئادـخ  هک  تسه ،  هچ  ره  همه  ار  ادـخ  هار  ِدـّحتم 
میـشخب و یم  افـص  ار  دوخ  ناج  فجن ،  يداو  هب  يور  نونکا  دـنا .  نانآ  کمک  تیاـمح و  رد  هتـسنادن ،  هتـسناد و  نمـشد ،  تسود و 

س ه 30/2/66 ( 84 ( . ) اه هشیدنا  یتشز  اهنطاب و  یکاپان  رگم  هتخادنین  هقرفت  ار  امش  نیب  يزیچ   ) هب شوه  ِشوگ 

سمخ

تسا رث  ؤم  تّدش  هب  شنادنزرف  یناسنا و  هلکاش  يرطف و  ِنامتخاس  رد  نینچمه  تادابع و  تاعاط و  ِلوبق  افـص و  تراهط و  رد  هچنآ  زا 
یمارح ِلام  دـیامن .  یم  ظفح  يروخ  مارح  ِيدـیلپ  زا  ار  نهذ  حور و  و  درب ،  یم  تراهط  هب  ار  ام  دوجو  همه  هک  تسا ،  لـالح  يزور  ، 

رد یلو  دروخ ،  یم  مشچ  هب  رتمک  یمالـسا  ياـه  هداوناـخ  رد  هّللادـمحب  دوش ،  یم  لـصاح  مارح  ِّرمم  زا  میقتـسم  ریغ  اـی  میقتـسم و  هک 
هک تسا  ناطیـش  ِبولطم  ِتیاهن  نیا  و  تسا ،  هدـمآ  رد  یبصغ ،  لام  ِّتیعقاو  هب  یهّجوت  یب  رثا  رد  سمخ  ِیهدـب  اه ،  هناخ  زا  يرایـسب 
 ، تایرورـض ِراکنا  هب  ار  لامِها  جیردت  هب  و  دیامن ،  لیدبت  مهم  همه  نیا  يا  هبَقَع  هب  ار  هداس  يراک  و  دیامن ،  هدولآ  همـشچرس  زا  ار  بآ 
یم هک  دوش  یم  هتفگ  تسا  راضتحا  لاح  رد  هک  جح  كرات  هب  هباشم ،  ِدروم  رد  هکنانچ  دـناشکب ؛ دادـترا  رفک و  هب  ار  یگدـنز  هنایاپ  و 
یم چوک  یمئاد  یکَرَد  هب  بوضغم  يا  يدوهی  اـی  اـسرت  يرفاـک  هنوگ  نیا  هب  و  نادوـهج ،  نید  رب  اـی  و  ریمب ،  ناـیاسرت  نید  رب  یهاوـخ 
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هب فّظوم  ِناسنا  هب  یتقو  هک  ارچ  میناد ،  یم  لیبق  نیا  زا  هچنآ  رد  میروآ  لمع  هب  هک  میرب  هانپ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هب  سپ  دـیامن . 
 ، دور یم  یـشومارف  هب  دریگ و  یم  هلـصاف  شنهذ  زا  دیامنن ،  لمع  و  دـنادب ،  يوحن  هب  ای  دـشاب و  هدیـسر  یهلا  مولع  هقف ،  ِشناد  بسک 

دیازفا یم  شملِع  تریـصب و  رب  شبیغ  هنازخ  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دیامن ،  لمع  تسا  یئادخ  هک  اه  ینتـسناد  زا  هچنآ  هب  رگا  یلو 
هّللا لجع  رـصع  یلو  هسّدـقم  هیحان  زا  و  تسا .  لاعتم  رداـق  یبیغ  ياهدادـما  زا  يدادـما  و  یهلا ،  تمحر  تاـیآ  زا  یتیآ  دوخ  نیا  هک  ، 

هک سک  نآ   ) هّلل هّلل  اریِعَس . )) یلْصَیَس  َو  اراَن  ِهنَْطب  ِیف  ُلُکْأَی  مَّنِإَف ا  اْئیَش  ِنلاَْومَا ا  ْنِم  َلَکَا  ْنَم  َو   : )) دومرف هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
یهلا سدـقم  رما  نیا  زا  هچنآ  ( 85 ( . ) دوش نازوس  یمّنهج  میلـست  هک  دوز  هچ  و  تسا ،  هدروخ  شتآ  هک  یئوگ  دروـخب  ار  اـم  زا  یلاـم 
نینم ؤم  ِصالخا  زا  يا  هزیمآ  رد  هک  تسا ،  یغیلبت  هعسوت  مه  تسا و  یعامتجا  یگداوناخ و  مه  یـصخش و  هیکزت  مه  دوش ،  یم  هجیتن 

هب دنراد ،  هزاجا  هک  يدارفا  مه  اه و  هلاسر  دـنهد .  یم  هعـسوت  رود  ياه  قفا  ات  سوفن ،  ءایحا  رد  ار  غیلبت  ياهزرم  ینامیا ،  ِنایامنهار  و 
ّالا و  رتهب ،  هک  رابکی ،  یهام  دوش  یعـس  رگا  تسا .  دروم  نیا  رد  ام  يامنهار  نفلت ،  ای  همان  اب  مق ،  رد  هقیفوت ))  دـیز   )) ماما رتفد  هفاضا 

هفیظو نیا  زا  لامِها  و  دوش ،  یم  مهرَد  ْعضو  الا  و  میسرب ،  میتسه  هک  رقف  یئاراد و  زا  حطس  ره  رد  دوخ  سمخ  باسح  هب  رابکی ،  یلاس 
یمن لوبق  ار  امـش  لاوما  ( ) 86 (() ْعَطْقَْیلَف ناـیب  و  تسا .  راـب  فساـت  یتّیمورحم  تاـحلاص ،  تسا  یتاـیقاب  یعون  هک  نآ ،  یغیلبت  هبنج  اـب 

س ه 19/3/66 دلسگب . ) داوخ  یم  سک  ره  ددنویپب و  دهاوخ  یم  هک  ره  سپ  دیوش  هزیکاپ  هک  رطاخ  نیا  هب  رگم  میئامن 

لسوت

هک تسا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسین ،  جاتحم  دروم  چیه  رد  هک  سک  نآ  و  تسا ،  هلیسو  جاتحم  بلغا  فده ،  هب  ندیسر  رد  یمدآ 
لها ادخ 2 ) باتک  اعد 1 ) هب  هاگ  ادخ ،  هب  بّرقت  يارب  ام  دوش .  یم  دوجوم  شاب ، ))   )) دیوگ دـیامن ،  يزیچ  هدارا  یتقو  تسا و  دـمص 

نتشادرب اعد  هب  تسد  يرادیب و  یهاگآ و  تّلع  هب  هکربتم ،  رباقم  رانک  رد  اصوصخم  هسّدقم ،  حاورا  هب  لّسوت  تراهط .  تمصع و  ِتیب 
هب دـهد ؛ یم  شرتسگ  ار  ینامحر  تاضویف  تامم ،  تایح و  رد  هّللاءایلوا  نیـسّدقم و  تکرـش  تسا و  رتکیدزن  اعد  ِتباجتـسا  هب  نانآ ، 

لامک دراوم ،  نیا  همه  رد  و  دشاب ،  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  لیلهت و  حیبست و  توالت و  تراهط و  رد  ناسنا  هک  يدراوم  رد  هژیو 
هـشیدنا تسا .  تسخن  ياج  رد  زاب  دور  یم  هچ  ره  هک  تسا  راّـصَع  بسا  لـثم  ـالا  و  تسا ،  نآ  یهلا  فدـه  نهذ و  ِروضح  رد  لّـسوت 

دننام دننادرگ  یم  يور  هلیـسو  زا  فده  هب  ندیـسر  رد  هک  یهورگ  زین  نآ و  زا  فدـه  هب  ندیـسر  ِلوط  رد  هاگ  هدروخ ،  تسکـش  ياه 
رب فارحنا  هلیـسو ،  ِثحب  رد  ار  يا  هراپ  نینچمه  و  دندینادرگ .  يور  تراهط  تیب  لها  میرک و  نآرق  هب  لّسوت  کّسمت و  زا  هک  یئاهنآ 
یم هثاغتـسا  يدنوادخ ،  ياه  مان  زا  یمـسا  اب  یتقو  اما  و  دـشاب .  ناگمه  قشمرـس  هوسا و  دـیاب  زا  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نیا 
یم هچنآ  میهاوخ  یم  یلاعت  دـنوادخ  زا  طقف  هک  تسا  صّخـشم  هملک ،  يانعم  ِتعـسو  ّتلع  هب  ای . . .  نمحر و  ای  هّللا  اـی  لـثم :  میئاـمن 

زا ناراوگرزب  نآ  ياضاقت  اـعد و  ضرغ ،  میراد ،  ةوعدـلا  باجتـسم  رّهطم و  كاـپ و  ناگدـیرفآ  نیا  زا  هک  یتخانـش  اـب  یلو  میهاوخ ، 
یم زین  ار  فَلَس  ِءایبنا  هکنانچ  تسا ،  یهلا  نذا  اب  طابترا  رد  همه  نازیزع  نآ  يرای  تعافـش و  افـش و  هچ  تسا ،  حرطم  ام  يارب  دنوادخ 
نذا هب  ار  هدرم  و  لاعتم ،  دنوادخ  نذا  هب  مشخب  یم  افش  ار  یـسیپ  هب  يالتبم  دازردام و  روک  هکنیا  و  دوش ،  یم  یغرم  ادخ  نذا  هب  ممد ، 

وا تسین و  وت  لها  زا  وا  هک  دسر  یم  ادن  تسا ،  نم  لها  مرسپ  ادنوادخ  دیوگ  یم  دنیب ،  یم  قرغ  فُرُش  ( 87  (( . ) میامن یم  هدنز  ادخ 
س ه 24/1/66 ( 88  . ) تسا حلاص  ریغ  لمع 

ناقرف

 . . . ( . دهد یم  رارق  ار ) لطاب  زا  قح  صیخـشت  يورین   ) ناقرف امـش  رد  دـینک  هشیپ  اوقت  ادـخ  يارب  رگا  دـیا !  هدروآ  نامیا  هک  نانآ  يا  )
یلاعت كرابت و  دنوادخ  اب  طابترا  تخانش و  رد  ناسنا  ِلماکت  زا  یئالاو  هلحرم  هجیتن ،  رد  تسا و  یناهنپ  یکرد  یبیغ و  یتبهوم  ناقرف ، 
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دوهش بیغ و  زرم  رد  صّخشم ،  تسا  یتمحر  مه  و  تسا ،  كرد  لباق  یهلا  ياوقت  اب  نآ  دنویپ  حوضو ،  هب  هک ،  یناهن  يدادما  تسا ، 
کی دـنَوَر  دروآ ،  یم  ینیگنـس  یگنگ و  ءاـقل ،  هار  رد  هچنآ  تسا .  هّللا  یِلا  ریـس  رد  ـالاب  هنوگ  نیا  یتاـکاردا  ِجاـتحم  هک  ار  یناـسنا  ، 
همادا زا  يا  هدمآ  مه  رد  ینهذ و  یئامیپ  ههاریب  زا  يا  هتفاب  مه  هب  تخانـش ،  رد  هنوگ  نیا  يرادنپ  تسا ،  يرگنرهاظ  يانبم  رب  نآ  يدعب 

يانخارف هب  جورع  هنوگ ،  نیا  يدوهش  هک  دنیـشن ،  ّتینیع  هب  یبیغ  ياه  ّتیعقاو  هک  تسا  نیا  قح  یئادخ  ياه  نخـس  رد  اذل  تسا ،  نآ 
ای ناقرف  نامه  نیا  و  دـیامن ،  یم  كرد  دونـش و  یم  دـنیب و  یم  یمدآ  هک  اجنآ  تسا ،  یناـسفن  تاـضراعت  زا  رود  هب  یناـّبر و  تسادـق 

ِّتینیع ِكرد  نآ  تسا و  رگید  یلصا  ِیّلجت  هلاه و  یمدآ  رد  ناقرف  سپ  تسا .  هدش  هضافا  وا  رب  هک  تسا  لطاب  زا  قح  صیخـشت  يورین 
لماک لمع  کی  و  ادخ ،  يارب  لماک  هتـشون  کی  ادخ ،  يارب  لماک  نخـس  کی  اذل  تسا .  روما  همه  رد  راگدرورپ  تسد  ِسمل  بیغ و 
ههبـش کش و  اب  ار  نهذ  ات  دـشاب ،  یئاسر  تغالب و  زا  یتیاغ  رد  دوهـش و  بیغ و  لصا  ود  اب  اـیوگ  يا  هطبار  رد  دـیاب  همه  ادـخ ،  يارب 

ياه ترودـک  هک  ارچ  تسا ،  رتلکـشم  ینیقی ،  تاـّیعقاو  رد  نآ ،  یلبق  ندـنامهف  زا  تاهبـش ،  زا  نهذ  يدـَعب  ندودز  هک  دزیماـین  مهرد 
رهاـظم زا  يرتشیب  دوهـش  رد  دوخ  یبـیغ  تّینیع  عقاو ،  رد  هک  یلاـح  رد  تسا  هارمه  تقاـمح  تجاـجل و  تجامـس و  اـب  هشیمه  یخزود 

ره همه  هچ  دـشاب ،  دـیاب  هک  تسا  يرتشیب  يرگن  تقیقح  رادومن  تسه ،  هک  دـشاب  كرد  لباق  نانچمه  رگا  نیا  و  تسا ،  تایح  يدام 
نخـس هشیمه  دـهاش ،  يادهـش  اـب  میهدـن ،  فک  زا  میروآ  یم  كرد  هب  بیغ  زا  هچنآ  سپ  دراد .  دوخ  هطاـحا  رد  ریگارف  ار  تسه  هچ 

كرابت و س ه 27/3/66 دنوادخ  اب  و  میئوگب ، 

ناتساد

دودـحم و یگدـنز  هرود  ناتــساد :  دـنک . ) . . .  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  مدرم  اـت  درخ  یم  ار  هدـننک  لوغــشم  ثیدــح  مدرم  زا  یــضعب  )
هار رتـهب  همادا  رد  تسا  یئـالاب  شزرا  ياراد  نارگید  ِتاـّیبرجت  زا  یئوـجدوس  رذـگهر  نیا  رد  و  تـسا ،  تواـفتم  دّدـعتم و  اـهدروخرب 

 ، تسین نکمم  همه  يارب  يدروم  ره  رد  یـصخش  هبرجت  هک  اجنآ  زا  و  دشاب .  یم  فراعم  مولع و  زا  يرایـسب  هچ  يانبم  مه  و  یگدـنز ، 
ّدح رد  همه  هریغ ،  راکزیهرپ و  ِدرف  نالف  ِسفن  ِتمالـس  زا  نتفگ  نوچ  اه ،  هتـشذگ  ِتشذگرـس  تشذگ و  هچنآ  زا  یئاه  یئوگزاب  اذـل 
رد نآ  ِلامج  هجهل و  تقادـص  رد  نآ  ِیئابیز  یلو  تسا ،  رتشیب  ِندینـش  ندـید و  هب  جاتحم  راشتنا و  هب  مزال  دـیفم و  هدـنزومآ و  مزـال ، 
هب و  تسا ،  هدننک  خرک  ریدخت و  یعقاوریغ  یّلیخت و  ياه  ناتـساد  تسا .  هدننک  هارمگ  یـشاوح  طیرفت و  طارفا و  زا  ندوب  رود  لداعت و 
هک صخالاب ،  ناکدوک  دروم  رد  دزادنا .  یم  هلصاف  تایح ،  ِتاّیعقاو  ناسنا و  نیب  هکنیا  مه  و  دروآ ،  یم  ینادرگرـس  یناریح و  لابند ، 

همه نیا  هک  دـنمهفب  یتقو  اـهنآ  تسا .  روآدرد  هجیتن  دـنراذگ ،  یم  هّجوت  هب  ار  دوخ  نهذ  دوجو ،  ِیماـمت  اـب  دوخ و  ِریمـض  يافـص  اـب 
كدوک نهذ  دوش .  یم  موهفمان  دامتعا ،  دور و  یم  لا  ؤس  ریز  هب  اهنآ  يارب  یگدنز  قیاقح  تسا ،  هدوب  غورد  دنا  هدینش  هک  اه  ناتساد 
یبجوم دزیر ،  یم  ورف  هرابکی  نیغورد  ياهای  ؤر  همه  نآ  دوش و  یم  هتسخ  اه  چوپ  چیه و  همه  نیا  زا  يریگ  هجیتن  لیلحت و  هیزجت و  زا 

زا یتسیاـب  اذـل  تسا ،  يدـعب  ياـهیراک  منادـن  اـه و  منک  هچ  و  راد ،  هشیر  ياـه  ینیبدـب  و  یحور ،  ضارما  زا  يرایـسب  هـچ  ثعاـب  هـک 
یقالخا ریغ  ِقیاقح  رکذ  زا  امتح  هک  تسا  هتسیاب  زین  و  دومن ،  زارتحا  یئوگدروم  یب  اجیب و  زا  دومن و  هدافتسا  دیفم  یعقاو و  ياهناتـساد 
ناکدوک دـننامه  زین  هدـیورگ  هزاـت  ِمدرم  دورن .  نیب  زا  یتشز  ِحـبق  ددرگن و  هدـیرد  اـیح  هدرپ  اـت  دوش  يراددوخ  مزـال ،  دراوم  رد  زج  ، 

ّتیلاعف زا  ار  نانآ  هشیدنا  اه  نرق  ثیداحا  لعج  ثیدحلاوهل و  دنا ،  فارحنا  هدامآ  هناهب و  یپ  رد  بلغا  دنـشیدنا و  یم  فیرظ  دنیاپون ، 
ّمها و زا  تلفغ  ثعاب  یلو  تسا  مهم  دیفم و  هک  اه  یمرگرس  زا  رایسب  هچ  زین  و  دراد .  یم  زاب  یلاعت  هب  جورع  زا  ار  نانآ  حور  یناسنا و 

س ه 10/4/66 درادن .  یناربج  چیه  هک  ینایز  دوش ،  یم  لاعتم ،  دنوادخ  رکذ  نوچ  رتمهم ، 

تّین
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 ، دوخ هلکاش  هدودحم  رد  و  دیامن ،  یم  لیلحت  هیزجت و  دوخ  نهذ  رد  ار  دمهف  یم  دونش و  یم  دنیب و  یم  هک  هچنآ  ام ،  يدوجو  ِتیفیک 
 ، تسا لمع  يانبم  لصا و  ّتین ،  هطبار ،  نیا  رد  و  دبای ،  یم  تسد  رـش  ای  ریخ  یتّین  رد  لمع  هب  میمـصت  رد  هاگ  و  اضر ،  مدع  اضر و  هب 

دهد یم  ماجنا  يریخ )   ) و دـشابن .  یئاـیر  هعمُـس و  نآ  رد  هک  یتروص  رد  تسا  نآ  لّـمکم  میماـن  یم  لـمع  حالطـصا ،  رد  هک  هچنآ  و 
ناهانگ رثا  رد  ام  ِحور  بلق و  رگا  هک  هنوگ  نامه  تسا ،  هارمه  یبیغ و  یـشاداپ  رون ،  ِتفاـیرد  نیا  دوش . )) یم  عطاـس  شبلق  رد  يرون 
روضح ّتیعقاو  هداعلا  قوف  الاو و  ياه  ناسنا  ساسحا  هلصافالب  ار  رش  ِلمع  زا  لصاح  یکیرات  دشاب ،  هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  تّیـساسح 

یم صیخـشت  دهاوخ  یم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هچنآ  اب  هطبار  رد  ار  دنهاوخ  یم  هچنآ  و  دنیامن ،  یم  كرد  ار  راگدرورپ  رـضحم  رد 
يا هلحرم  رد  تشاد و  دـنهاوخن  هتمظع  هک  هکرابم  هیآ  نیا  زا  كّربت  رد  دـنبای ،  یم  دـنراد  دوخ  بلق  ناج و  رد  هچنآ  رییغت  رد  دـنهد ، 
مه ینالف  مردارب  متـشاد  تسود  هک :  درک  ضرع  زا  مهدزاود  هبطخ  رد  هکنانچ  دنراگدرورپ ،  تمحر  رد  یناکم  ینامز و  دـُعب  زا  رتالاب 

تسام اب  تردارب  ِلیامت  ایآ  دومرف :  وا  هب  ترضح  دومرف -  اطع  يزوریپ  تنانمـشد  رب  ار  امـش  دنوادخ  هکنیا  دید  یم  ات  تشاد ،  روضح 
ینوخ دننام  و  دنا ،  ناردام  محر  ناردپ و  بلص  رد  زونه  هک  یمدرم  دنتشاد  روضح  زین  و  تشاد ،  روضح  ام  اب  دومرف :  یلب -  تفگ :   ؟

س ه 5/5/66 ( 89  . ) دریگ یم  ورین  نانآ  اب  نامیا  دسر و  یم  ارف  نانآ  نامز  دکچ ،  ورف  ینیب  زا  ناهگان  هک 

دهُز

یم تّینیع  لامک ،  هب  يدوهـش  رد  ار  بیغ  ِّتیعقاو  هک  یبتارم  تسا ،  هارمه  اه  یتفگـش  همه  نیا  اب  لمع  رد  هک  تسا  دـهز  يابیز  هملک 
 ( هک اجنآ   ) تسا نآرق  زا  هملک  ود  نیب  دهز  هملک  دومرف :  ( 90 (() ِْهیَفَرَِطب َدهُّزلا  َذَخَا  دَقَف  یت  الِاب  ْحَْرفَی  َْمل  َو  یـضاَملا  یلَع  َسْأی  دشخب . 

دروآ یم  يور  امـش  هب  ایند ) رد   ) هک هچنآ  هب  نامداش  هن  و  دیوشن ،  نیگمغ  دیا  هداد  تسد  زا  هک  هچنآ  زا  ات  دیامرف :  یم  یلاعت  دنوادخ 
 : دـیامرف یم  هک  تسا  ّتیعماج  تسا .  هتفرگ  ارف  وس  ود  زا  ار  دـهز  نامداش ،  ایند  لاـبقا  رب  هن  دـشابن و  نیگمغ  هتـشذگ  رب  هک  نآ  سپ  ، 
زا يزیچ  دروآ .  یم  هچ  درگنب  دهن و  ایرد  رب  دوخ  تشگنا  امـش  زا  یکی  هک  تسا  نآ  دـننام  ترخآ  لباقم  رد  ایند  هک  ادـخ  هب  دـنگوس 
زیچ ره  زا  یتقو  هک  ارچ  ( 92 (() اینّدلا ِیف  َدَـهَْزت  یَّتَح  ِناَمیِالا  َةَوَالَح  َفِْرعَت  ْنَا  مُِکبُوُلق  ( 91 (( . ) دش یهاوخ  كاله  هک  دـشاب  ایند )  ) ِنآ

هب ِنامیا  نآ  یگنوگود ،  نیا  و  دوب ،  دـهاوخ  راک  رد  یگتـسبلد  زین  ادـخ  زج  اـب  راـچان  ادـخ ) يارب  رگم   ) مینکن لد  یلاـعت  دـنوادخ  زج 
یهلا تیاده  وترپ  و  دنادب ،  ملعم ،  یب  ات  دیامن  هاگآ  ار  شنهذ  یهلا  ملع  رون  هک  ( 93  ،) تسا رد  نامیا  توالح  ات  دوب  دهاوخن  یگناگی 
تسا مالک  رد  نآ  ششخرد  تمکح و  رون  ردص و  هعِـس  موس  دوش .  تیاده  ینهذ ،  تافارحنا  اه و  يریگرد  رد  ات  دیامن  هار  شنهذ  رب 

ياه تلذ  هکنیا  مه  و  ( 94 () 4  ،) دید یمن  هک  ار  هچنآ  دنیب  یم  هتـسراو  ِناسنا  دور و  یم  رانک  هب  اه  هدرپ  هک  تسا  هفـشاکم  مراهچ  (3 ،)
زا یئاـهر  دوـخ  ِسوـق  شک و  رد  هکنیا  مجنپ  ( 5  . ) دـناشک یمن  هـطبغ  هـب  ار  وا  یئاـیند  ياـه  تّزع  دروآ و  یمن  عزج  هـب  ار  وا  یئاـیند 
زا لبق  چوک  هدامآ  مه  تسا و  ینادواج  یناهج  ِياتسار  رد  يریگ  تهج  هب  و  تسا ،  ندش  هتفیرف  ضرعم  رد  نآ  رد  هک  تسا  یهاگیاج 

س ه 16/5/66 ( 95 () 6  . ) لیحر يادن 

لاجرلا هابشَا 

دوخ رد  تقادـص  هب  هک  سک  نآ  و  تسا ،  هتخیمآ  مه  رد  اه  تفارظ  زا  یئایند  اـه و  تمظع  زا  یـشرتسگ  اـب  ناـسنا  ِيدوجو  ناـمتخاس 
مایق هب  يدیحوت  ِترطف  ياتـسار  رب  و  دروآ ،  دهاوخ  دورف  شنیرفآ  يانخارف  هب  يرهم  رب  یناشیپ  هناصلاخ ،  یـصولخ  رد  دیامن ،  هشیدـنا 
هنوگ نیا  هن  هک  سک  ره  تسا و  یهلا  هّیطع  نیرتیلاع  تادوجوم و  همه  یناسنا و  ِكرد  نیرت  مّدقم  نیرت و  هداس  نیا  و  تسشن ،  دهاوخ 

تایح و هب  هک  یئایح  دراد و  دوجو  یناـسنا  یقرِع  مه ،  فرحنم  راـکهانگ و  يدرف  رد  هاـگ  تسا .  طوقـس  هب  يریـس  رد  مّلـسم  دـشاب ، 
هفسلف نانآ ،  رب  شرگن  رد  هک  تسا  يدارفا  رظان  ناسنا  یهاگ  یلو  ددنویپ ،  یم  رارحا  هب  هنوگ  رُح  هک  اجنآ  ات  دوش ،  یم  یهتنم  تیاده 
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هچ اجنآ  رد  تسایوگ ،  هشیمه  يرثا  یگنادواج  تّیعماج و  نیع  رد  مخریدـغ ،  نوچ  یمیظع  عیاـقو  هطبار ،  نیا  رد  خزود و و  ِشنیرفآ 
يا هرهب  یناسنا  لماکت  زا  هک  یئاهامندرم  دندوب ،  لاجّرلا  هابْشَا  همه  نآ  اجنآ  دندیدن ،  یلو  دندید  دندینشن ،  دندینش و  هک  دندوب  رایسب 

ینیقفانم نیطایـش ،  حابـشا  همه  نآ  زا  يا  همهمه  مه ،  و  دندرک ،  یم  روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  ناکرتخد  زورید  ات  هک  ینامدرمان  دنتـشادن ، 
يادرف ات  و  رگید ،  ياهادرف  ات  هنوگ  نیمه  و  البرک ،  ات  تلحر  يادرف  زا  دـندوب ،  اـهادرف  نیمک  رد  هناـصلخم  رهاـظ  هب  يدروخرب  اـب  هک 

 ، دنراد شدنچ  هب  ار  هّجوت  دـنا ،  هنوگ  نیا  یلامعا  راک  هب  تسد  هک  یئامن  ناسنا  تادوجوم  قارع .  هچبلح  تیانج  هّکم و  نینوخ  هعمج 
هنوگ نیا  یتّیـشم  هکنیا  نیع  رد  دنرب ،  یم  هرطاخ  ِیعادت  هب  تریح  ترفن و  تبکن و  رد  دنـشاب ،  ابیز  همه  نآ  دوش  یم  هک  ار  تاظحل  و 

 ، تاناحتما قیـض  تائالتبا و  راشف  زا  نینچ  نیا  یتّیفیک  رد  و  دـناسر ،  یم  لامک  هب  ار  اه  تجح  ماـمتا  هک  تسا ،  یبیغ  ياـه  کـمک  زا 
زا یلاخ  هک  یتاظحل  تسا .  مادک  فدـه  و  تساجک ،  رد  لطاب  تسیک و  اب  قح  هک  دـیآ ،  یم  كرد  هب  اراکـشآ  قیاقح ،  زا  رایـسب  هچ 

س ه تسا .  قیفوت  يوقت و  تراهط و  هار  هک  وا  ياضر  رد  هار  همادا  و  ادـخ ،  يارب  طقف  نتـشذگ  زیچ  همه  زا  ياـه  هظحل  تساـه  هبئاـش 
7/7/66

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

تلالج رد  يا  هیآ  هئارا  هب  رداق  مه ،  کمک  هب  تادوجوم  همه  یّتح  و  هورگ ،  ای  درف  و  دـنرّوصت ،  قوفام  یتمظع  رد  همه  ینآرق  تاـیآ 
همیرک هیآ  نیا  ریـسفت  عقاو  رد  ینآرق ،  ِرگید  تایآ  هک  سب  نیمه  هکرابم  هیآ  نیا  هداعلا  قوف  تمظع  زا  دنتـسین .  هنوگ  نیا  یهوکـش  و 

ایوگ هشیمه  یناقطان  نآ ،  حرش  رد  ادخ  باتک  تایآ  رگید  تسا و  یّلجتم  نآ  ي  (( اب  )) رد تناعتـسا  هانپ و  اّنمت و  لّکوت ،  عورـش ،  دنا . 
ِفدـه هیاپ و  زا  دریذـپ ،  لکـش  نآ  اب  هن  هک  یتّین  ره  و  رتبَا ،  صقان و  دوش ،  ادـتبا  نآ  یب  هک  یلمع  ره  دـنا .  مایق  رد  هشیمه  یناربمایپ  و 

یم ددـم  هکرابم  هیآ  نیا  ماـیپ  لاـمک و  زا  همه  همه و  حلـص ،  گـنج و  تباـتک ،  تئارق و  تداـبع ،  تراـهط و  تسا .  هرهب  یب  یلوصا 
نآ دهد .  یم  تکرش  هزاجا  ناطیـش  هب  هکرابم  هیآ  نیا  ياهنم  یترـشابم ،  ترـشاعم و  یبرـش ،  لکا و  یعورـش ،  میمـصت و  ره  دنریگ . 
هیآ نیا  دـیاب  تفرگ ،  ارف  یمامت  هب  ار  نآرق  هک  سک  نآ  دـناوخب و  نآرق  دـیاب  دـیامن ،  اـنعم  دوخ  نهذ  رد  ار  نآ  دـهاوخ  یم  هک  سک 

يدنوادخ ِلازیال  ِتاذ  هب  هراشا  رد  نآ ،  زا  هشیدنا  هجوت و  رظن و  مدـق و  ره  رد  دـیامن و  ظفح  دوخ  بلق  رد  نآ ،  هصالخ  رد  ار  هکرابم 
يا هلـصاف  ار ،  هکرابم  هیآ  نیرت  میظع  نیرتیمارگ و  نیا  رگا  تسا و  هنوگ  نیا  یتیّلک  دقاف  رگید ،  يا  هملک  فرح و  ره  هک  دریگ ،  ددـم 

هک میئاشگ ،  یم  ار  قودص  خیـش  راوگرزب  ملاع  ِدیحوت  ِباتک  کنیا  تسا .  هدننک  توالت  ّتیلباق  مدع  نامه  دـشاب ،  یهلا  مظعا  مسا  ات 
لص مهللا  دیئامن . ) عورـش  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  اب  گرزب ،  ای  دشاب  کچوک  هچ  ار ،  يرما  ره  ( ) 96  ، . . . (() دنک تمحر  شیادخ 

هچ دزاـس ،  قـبطنم  نآ  ّتیعقاو  س ه 27/7/66  مهیلع .  اْنیَـش  اـنلعجت  ـال  مهل و  اـْنیَز  اـنلَعْجا  َو  مـهجَرَف  لِّجَع  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع 
یهلا تالّـضفت  زا  هک  هچنآ  رگم  دنرادن ،  هطاحا  الاو ،  همه  نیا  یتّیـصخش  دوجو و  داعبا  رب  دندودحم و  يدعب  رد  اه  كاردا  ساسحا و 

حـیبست و هک  تسا ،  تراهط  لصا  ربانب  ار  شنیرفآ  ناهج  ندرگ  گر  زا  هک  هلالج  ّلج  يدـنوادخ  نابرهم  زا  تسا ،  ینآرق  تاداشرا  و 
فده يانب  ریز  یناکم )  ینامز و  دُعب  زا  رظن  فرص   ) تسا یکاپ  تراهط و  هچنآ  اذل  دراد ،  دییءات  رد  ار  یلاعت  يراب  سّدقم  تاذ  هیزنت 

ّدح رد  يدلوت  اب  هچ  رگا  دـنا ،  لبقام  یتقلخ  ياراد  دـنراد ،  دوخ  نءاش  رد  ار  ریهطت  هیآ  هک  یناراوگرزب  هطبار  نیا  رد  و  تسا ،  تقلخ 
ات ار  ناهج  هک  هّکم ،  ِبش  نآ  ات  دیشخرد  نانچمه  ناکاپ  زا  یبلُـص  هب  یبلُـص  زا  هک  تسا  سدقم  رون  نآ  شترـضح  و  دنـشاب ،  رـصاعم 
 ، نارکیب همه  دراد .  تباجتـسا  رب  هاوگ  ار ،  هلهاـبُم  هیآ  و  تراـهط ،  دیـسر  نآ  ناـهاش ،  اـه و  خاـک  اـه و  تب  رب  دومن و  نشور  ْقاـمعا 

همه هک  وا  هشیدـنا  رد  دـناهر ؟  یم  یناریح  زا  هچ  ار  ام  توکـس ،  رّکفت و  ادـخ و  ِمالک  زج  و  تسا ،  نایب  ياراـی  هنوگچ  ار  اـم  ِناـنخس 
و دـنروآ ،  یم  شنرک  وا  رب  هوـک  تخرد و  دراد و  هیاـس  رد  ار  وا  ربا  هـک  اـجنآ  تـسا ،  ناـهرب  نخـس و  هـمه  هزجعم و  هـمه  یتـفگش ، 

تشاد یهللا  نذا  یطلست  دیشروخ  هام و  ناگراتس و  رب  هک ،  وا  ِفیصوت  رد  نخس  دنـشاب !  وا  تّما  ناّصاخ  زا  دنراد  تسود  هک  ناربمایپ 
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وا میناوت  یم  ایآ  تسناد .  یم  وا  هچنآ ،  دـیوگب  تساوخ  یم  هک  سک  نآ  و  الیتسا ،  وا  رب  ار  یکیرات  هن  دوب و  هیاس  ار  وا  باتفآ  رد  هن  ، 
 ! دومن انعم  یماعط  كدنا  اب  ار  تکرب  اب  هک  وا  مه  و  تشاد !  بل  رب  اعد  دـنخبل  هتـسکش  ِنادـند  یناشیپ و  اب  هک  ار  وا  میئامن ؟  فصو  ار 
رب مالس  و  دراد ،  نامض  رد  ار  اعد  تباجا  مه  و  لمع ،  تاکز  وا  رب  دورد  و  قافن ،  همان  ناما  وا ،  رب  تاولـص  دنلب  ِدورـس  هک ،  وا  فصو 

تلحر هک ،  وا  رب  مالس  دوش .  یم  هئارا  وا  رب  تّما  لامعا  زین  نونکا  مه  و  دنیـشن ،  یم  خساپ  هب  دفاکـش و  یم  ار  ناکم  نامز و  داعبا  وا ، 
رما نآ  هب  هک  ناسرب  وا  رب  ار  اـم  تاولـص  ایادـخ ،  دیـشخب .  رارمتـسا  ترتع  نآرق و  اـب  ار  تلاـسر  تّیمتاـخ  دوب و  دـهاش  تداهـش  اـب  ار 

َو مهجَرَف  لِّجَع  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا   ، )) يدومرف ررقم  تلاـسر  رجا  ار  ناـنآ  تّدوم  هک  وا  رهطم  لآ  رب  مه  يدومرف و 
فاوط هب  دیاب  دراد ،  لد  هبعک  رد  ار  ادـخ  رمع ،  همه  یناسنا  هک  يا  هماگنه  رد   8/66  / س ه مهیلع . ))  اْنیَـش  انلعجت  مهل و ال  اْنیَز  انلَعْجا 

كرابت و دـنوادخ  افـص ،  صولخ و  رد  هنوگ  نآ  یناگدـید  زا  مه  و  دیارـس ،  همغن  یئابیز  هب  وا  ِنوماریپ  رد  هشیدـنا  هدـنرپ  ات  تفر ،  وا 
تـسد زا  ار  دوخ  موهفم  یئایند ،  ياهتـساوخ  و  تسا ،  تمظع  هب  یعوضخ  رد  تمظع ،  اجنآ ،  رد  ِدـهاش  و  تسـشن ،  هراظن  هب  ار  یلاعت 

و تسا ،  هلهابُم  ریهطت و  هکرابم  هیآ  زا  مود  يرون  هاگیاج  اجنآ  هچ  دبای ،  یم  مّسجت  تراهط  و  دوش ،  یم  انعم  رون  اجنآ ،  رد  دهد .  یم 
 ، دـشاب هدربن  ورف  وا  رب  لاگنچ  هانگ ،  رفک  هک ،  ار  نآ  تسا  لـیلد  هیآ و  ْهمه  و  هزجعم ،  ْهمه  نخـس ،  ْهمه  یئاـهنت  هب  نیا  هک  دولوم  مه 

و درکن ،  نمشد  هب  تشپ  و  دروخن ،  تسکش  هاگچیه  هک  یئادخ  ِهوُکُش  رد  يرادرـس  دنتـسکش ،  مه  رد  لیبابا  ناغرم  ار  ههربا  ِنارای  هک 
لـسن تراهط  هِّلل و  ِضغب  هِّلل و  ِّبح  نومزآ  کحم  وا  مه  و  تسا ،  تمایق  ات  سنا  ّنج و  همه  تداـبع  زا  رتهب  قدـنخ  دربن  رد  وا  تبرض 

تراظن روما  رب  تهبُا  تبالص و  زا  یتمظع  رد  و  تسکشن ،  مه  رد  ار  وا  نیگنـس ،  همه  نآ  یتامیالمان  رّوصت ،  قوفام  یتردق  رد  تسا . 
 . دـیدرگ لامعا  لامک ،  هب  يّدـح  رد  اه  ناسنا  داشرا  ناـحتما و  رد  یهلا  ّتنـس  دومن و  مکحم  هشیر  مالـسا  لاـهنون  تخرد  اـت  تشاد ، 

دیحوت و ینشور و  رون و  همه  هک  وا  مالک  رب  و  تساه ،  یتفگش  موهفم  تانسح ،  زا  يدُعب  رد  نامز  هشیمه  هدش  هتخانش  هک  وا  رب  مالس 
وَم ِِّینَس  ْنِم  ینَّدَُرت  الَف  یتَجا  ُْتلَْزنَا ح  َِکب  ٍرُْسی  َو  ٍرْسُع  ِّلُکل  لُومءاملا  رُّضلا و  ِفْشَِکل  َیعُد  نَم  َریَخ  ي ا   ! )) ایادخ تسا .  رّکفت  لّقعت و 

س ه ( 97  (( . ) نیعمجا هلا  دـمحم و  هقلخ  ریخ  یلع  هّللا  یّلـص  نیمحارلا و  محرا  ای  کتمحرب  میرک  ای  میرک  اـی  ُمیرَک  اـی  اـبئا  َکـِبِها خ 
22/9/66

هَکُلْهَت

زورما ادرف ،  يوس  هب  تکرح  رد  يدازون  تسا ؛  یگدـنز  موهفم  هب  تکرح  میرظاـن ،  رهاـظ  هب  هک  ار  یتـّیلک  لاـح ،  ِیگدـنز  ياـیند  رد 
دح رد  ام ،  مهف  زا  يا  هنومن  نیا  تسا .  تکرح  رد  گرم  و  يریپ ،  تلوهک ،  یناوج ،  بابـش ،  یکدوک ،  يادرف  هب  و  دوش ،  یم  دلوتم 

مکحم ياهرواب  هب  فلتخم ،  ياـهدروآرب  رد  یلو  دراد !  هک  يداـعبا  همه  نیا  دوجو و  قمع  زا  ربخ  یب  یحطـس و  یمهف  تسا ،  لومعم 
ایآ دیآ ،  یم  امش  رـس  رب  ماش  ای  حبـص  رد  نمـشد  هک  مهد  ربخ  ار  ِریـسم  لصا و  رب  ایوگ ،  ِلئالد  دهاوش و  لباقم  رد  و  میبای ،  یم  تسد 

 ، تشاد روضح  زین  بهلوبا  نوچ  يدارفا  نانآ  نیب  رد  هک  یلاح  رد  ( 98  (() میناد یم  وگتسار  ار  وت  يرآ ،   : )) دنتفگ دینک )) ؟  یم  رواب 
 ، صالخا افـص و  قدص ،  رهاظم  زا  يوریپ  رد  هنوگ ،  نیا  یتّیفیک  لوسر  تقادص  رب  هک ،  دنتـشادن  یّکـش  ّتیعقاو  نیا  رد  فصولا ،  عم 

دوخ دنیب و  یم  دوخ  هک  هچنآ  زا  مه  تسا و  دوخ  هب  ناسنا  دامتعا  زا  رتشیب  نآ  زا  لصاح  ِدامتعا  هک  تسا  قیاقح  هب  یـسرتسد  رد  یهار 
هب یهلا  ِرما  ریـسم  رد  و  لّکوت ،  اضر و  دـنخبل  هب  مه  و  میـسر ،  یم  زین  ءاّکتا  هطقن  هب  میـشاب ،  يوقت  ناـمیا و  هطقن  دـهد .  یم  صیخـشت 
 ، يرآ هک  میئامن  یم  همزمز  ار  یلاعت  دـنوادخ  مالک  میئآ و  یم  رد  تکرح  هب  هنینءامط  اـب  مارآ و  ّتیدـبا ،  يراگتـسر و  تاـجن ،  يوس 

و رـسمه ،  ماقم ،  لام ،  هاـگ  هک  یـشکدوخ ،  اـهنت  هن  هک  میراد ،  هکلهت  رب  ياـپ  مدـق  ره  رد  یئوگ  هک  یگدرتسگ !  همه  نآ  اـب  هَُکلْهَت ! 
مه تسا و  هکلهت  نتشک  هک  ماگنه  نآ  هکلهت !  تسا .  هکلهت  حلـص  هک  اجنآ  مه  تسا و  هکلهت  گنج  هک  اجنآ  تسا ،  هکلهت  زین  دالوا 
همه نیا  رد  سپ  تسا .  هکلهت  ندـنام  هدـنز  ندـشن و  هتـشک  هاگ  ندـش و  هتـشک  هاـگ  هکنیا  اـمک  تسا .  هکلهت  نتـشکن  هک  ماـگنه  نآ 
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رد هک  ینئمطم  هقیرط  چـیه  ایآ  مینامب ؟  مدـق  تباث  مکحم و  میقتـسم  طارـص  رب  اـت  میناد ؟  یم  هچ  نآ ،  يادـیپان  ِداـعبا  اـه و  یگنوگچ 
رد هاگ  چیه  ات  میـشاب ،  وا  ِنیرهاط  ترتع  میرک و  نآرق  هب  کسمتم  ات  دومرف  هک  وا  لوسر  زا  تعاطا  زج  دراد ؟  دوجو  میزغلن  اه  هکلهت 

س ه 14/10/66 میوش .  رت  کیدزن  یهلا  برق  هب  راب  ره  تانئاک ،  ِناوراک  ِشوواچ  اب  و  میزغلن ،  ادخ  هار 

هّللا َءا  ْنِإ ش 

درادنپ یم  ءاشیام  ِلعاف  ار  دوخ  هاگآدوخان  دریگ ،  یم  يراک  هب  میمصت  یهلا  هوق  لوح و  زا  هجوت  یب  یمدآ  هک  یگدنز  زا  یتاظحل  رد 
رمع ِریگارف  هاگ  انعم ،  رد  یلو  دشاب ،  يا  هظحل  تسا  نکمم  هچ  رگا  تّیفیک  نیا  دشابن .  وا  هّجوت  روخرد  هک  مک ،  هزادـنا  نآ  هچ  رگا  ، 

تّیعقاو دـقاف  اه ،  نداد  رارق  کیرـش  همه  دـننام  هک  تسا  يرگید  رب  هیکت  ندـیرب و  ادـخ  زا  يا  هنوگ  دوخ ،  رب  ءاـّکتا  هک ،  ارچ  تسا ، 
 ، زین یفارحنا  عطاـقم  رد  و  دراد ،  دوـخ  ّتیـشم  هدارا و  هطیح  رد  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  ار ،  تسه  هچنآ  همه  اـم و  نم و  هچ  تسا ، 

(99 (() دوُقُعلا دـنیامن .  هجوت  ّتیعقاو  رب  دـنیآ و  دوخ  هب  ات  تسا  صلخم  ناگدـنب  هدـنرادزاب  هدـنهد و  رادـشه  هک  تسا  ینامحر  فاطلا 
یمدآ هک  اجنآ  تسا  راگدرورپ  تخانـش  رد  یهاگرظن  عقاو  رد  متخانـش . )  اه  هرگ  ندش  هدوشگ  اه و  تمیزع  خسف  هاگ  هب  ار  دنوادخ  )
یندش هدوشگ  هک  روک  ياه  هرگ  لباقم  رد  هک  اجنآ  مه  و  دنـسر ،  یمن  هجیتن  هب  هک  تسا  مکحم  ظیلغ و  دیدش و  ياه  میمـصت  رب  رظان 

 . دوش یم  لصاح  شیاشگ  نآ  رد  یهلا  تساوخ  هب  هک  لَْحنَیال  تالکشم  و  ددرگ ،  یم  هدوشگ  یلاعت  دنوادخ  تساوخ  هب  یلو  تسین ، 
ماجنا ار  نآ  ادرف  هک  یئوگب  دیابن  يزیچ  هرابرد  هتبلا  دیامرف :  یم  میتسه ؛  وا  ددم  رد  همه  هک  میریگ  یم  ددـم  راگدرورپ  مالک  زا  کنیا 
ناکین رد  هنـسح  ِتّنـس  نیا  يدرک .  شومارف  هک  هاگنآ  ار  تیادـخ  نک  دای  دـهاوخب و  ادـخ  هکنیا  هّللاءاش )  نا  نتفگ  اـب   ) رگم مهد  یم 

رد  ) هّلل هّلل  يدش  رما  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  هدب  ماجنا  ردپ  يا  دیوگ :  یم  ردپ  ِخساپ  رد  لیعامسا  ترضح  هک  اجنآ  دوب ،  يراج  زین  هتشذگ 
هک اجنآ  و  ( 101) دیوگ یم  رضخ  اب  نخس  رد  یسوم  هک  اجنآ  و  ( 100 (؛  يدوزب تفای  یهاوخ  نارباص  زا  ارم  هّللاءاش  نا  هک  نم )  ینابرق 

هلحرم اما  ( 103  . ) دیامرف یم  نایب  رتشیب ) هجوت  رد   ) دوخ لاعتم  راگدرورپ  هک  حتف  هکرابم  هروس  رد  و  ( 102) دیوگ یم  یسوم  هب  بیعش 
ابیز و غاب  ود  کلام  نآ  دراوم  نیا  رد  درادـنپ و . . .  یم  زاین  یب  ار  دوخ  تسا و  هتخودـنا  یلام  رد  و  تساه ،  تّیقفوم  رکُـس  رد  يدـعب 

یم دوب  هدـش  اهنآ  یباداش  یئاـبیز و  یمّرخ و  بذـج  لـفاغ و  ادـخ  داـی  زا  هک  وا  تسا ؛  هنومن  نیرتهب  فهک ،  هکراـبم  هروس  رد  مرخ ، 
همه دش  غاب  دراو  هک  رگید  يراب  و  تفای ،  مهاوخ  نآ  زا  رتهب  مدرگ  زاب  مراگدرورپ  يوس  هب  رگا  دوش و  اپرب  یتمایق  مرادـن  نامگ  تفگ 

س ه 26/10/66 هّلل .   ( تسادخ زا  هکنیا  رگم  تسین  دید و  هتفر  نیب  زا  ار 

هملک

 . دبای یم  لکـش  هریغ  یعادـت و  رد  ینامز  هراشا و  اب  هاگ  هتـشون ،  اب  هاگ  نابز ،  اب  هاگ  هک  تسا ،  هملک  دروآ  یم  نهذ  رد  ار  انعم  هچنآ 
یناطیش و تائاقلا  نامیلس  نوچ  میناوتن  رگا  تسا .  یناحبـس  یفئارظ  تربع و  یحو ،  ماهلا ،  هیآ ،  تروصب  هملک  ینامحر ،  ِتاضافا  رد 
دهد و تهج  رییغت  اتلفغ  ات  دنک  یم  یهارمه  یتدم  میقتسم  يریـسم  رد  هاگ  هک  دوش ،  یم  لامِعا  یفارحنا  هنوگ  هب  یناسنا ،  ياه  ناطیش 

دیلپ نخس  و  دهد ،  یم  رمث  هظحل  ره  شراگدرورپ  نذا  دشاب .  رظان  ار  یلاعت  زا  فقوتم  یتکرح  نوگـشان  تالاغتـشا  ای  هانگ  ِبادرگ  رد 
رما رد  همه  دشک ،  یم  هنابز  شتآ  و  دـشورخ ،  یم  لیـس  دراب ،  یم  ربا  یتقو  رارق و  هک  تسا  نیمز  زا  هدـنکرب  هدولآ و  یتخرد  هنوگ  هب 

رگید يایرد  تفه  ار  ایرد  دپط  یم  بلق  دیوگ ،  یم  نخـس  نابز  دنیب ،  یم  مشچ  هک  هنوگ  نامه  تسادخ ؛  هملک  و  ادخ ،  نایب  و  ادخ ، 
رد هک  یتـشهب  ِمدرم  ( 104  . ) تسا ردتقم  یمیکح  دـنوادخ  و  دـبای ،  یمن  نایاپ  یهلا  تاملک  نتـشون )  رد  دوش  بّکرم   ) هک دـهد  ددـم 
اب زین  اـم  کـنیا  تشاد ؛  دـنهاوخ  سرتسد  رد  دـنیامن  هدارا  ار  یناـمحر  تاـمعن  زا  هچنآ  دـنرطاخ ،  هغدـغد  زا  یلاـخ  یهلا ،  ِبرق  ِماـقم 
هک اـجنآ  يوـس  هب  مـیراد ؛  یگدـنز  تـصرف  دوـخ ،  يارب  ناـهج  نآ  تاـمعن  زا  يرو  هرهب  رد  لـیلهت ؛  حـیبست و  كاـپ و  ياـه  هشیدـنا 
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نآ تامعن  و  میـشخب ،  افـص  نونکا  مه  ار  دوخ  ناج  ینامحر ،  ياه  هملک  رارکت  رّکذـت و  هّجوت و  اـب  اـت  دـنرما ،  نیا  لّـکوم  یناگتـشرف 
یم ام  رب  هک  سک  نآ  میـشاب و  هبّیط  يا  هملک  زا  یمّـسجت  ات  میـشوکب  هنوگ  نیا  هب  و  میزاـس ،  رت  نوزفا  يا  هبّیط  هملک  ره  اـب  ار  یناـهج 

س ه 8/11/66 ددرگ .  انعم  تراهط  ینشور و  رون و  دوش و  یعادت  نامیا  وا  رب  درگن ، 

ماعط

نآ رب  ّتقد  هجوت و  هب  لاعتم  رداق  هک  تسا  الاب  دح  نآ  ات  اذـغ  تیمها  تسا . )  هداتـسرف  شیپ  هچ  شیادرف  يارب  هک  درگنب  دـیاب  یـسْفَن 
ندب فرص  هک  تسا  یماعط  مه  هکلب  هچ  شیادرف  يارب  درگنب  هک  ار  یسْفَن  ره  دهد  یم  هّجوت  هب  رما  هک  هنوگ  نامه  دیامرف ،  یم  دیکات 
هراشا دـیامرف ،  یم  یهن  تبیغ  زا  هک  اجنآ  رد  میرک  نآرق  هکنیا  اـمک  دـیامن ،  یم  هیذـغت  نآ  زا  حور  هک  تسا  یماـعط  مه  و  دوش ،  یم 

اب اجنیا  رد  دـنادرگرب .  ار  تبیغ  زا  هدـش  هدروخ  زین  و  دروخب ؟  ار  دوخ  هدرم  ردارب  تشوگ  هک  دراد  تسود  یـسک  امـش  زا  ایآ  هک  دراد 
هطبار نیا  رد  تسا .  هدروخ  هک  یماعط  تروص  هب  دش  وا  ندـب  بذـج  لمع ،  ساکعنا  رد  فصولا ،  عم  هدـش ،  رداص  وا  زا  تبیغ  هکنیا 

تراهط و ِتبـسن  هب  رکذ  اعد و  زامن ،  اذل  دراد ،  میقتـسم  يریثءات  هدـنیوگ  صخـش  رد  زین  هنـسح  ظعاوم  وکین و  راتفگ  هک  تسا  نشور 
ار وا  ِیگتسراو  مدع  ای  وگنخس و  ِیگتسراو  مینک ،  یم  ءاغـصا  ار  يا  هدنیوگ  نخـس  هک  يدروم  رد  و  تسا ،  حور  ياذغ  نهذ ،  روضح 
 ، میئامن یم  هیذـغت  ار  دوخ  حور  یگدـنز ،  طیحم  ِباختنا  ندیـشیدنا و  ندـید ،  ندینـش ،  نتفگ ،  اب  نیارباـنب  تشاد .  رود  رظن  زا  دـیابن 
رب راـشف  رادومن  دراـشف ،  یم  مه  رد  ار  اـم  هرهچ  شوخاـن  ِدونـش  تفگ و  یتـقو  هچ  تسا ،  رث  ؤم  زین  ندـب  رد  لاـح  نیع  رد  هک  یتـّیفیک 
هک تسا  حور  ياذغ  یتوکلم  یئاوآ  ابیز و  یمالک  لباقم ،  رد  و  دور ،  یم  شیپ  گرم  ات  هاگ  هک  تسا  ندب  همه  تالـضعو و  باصعا 

دنراد لباقتم  يرثا  ناج  مسج و  رد  زین  میئامن  یم  هیذغت  اهنآ  زا  هک  یئاهیکاروخ  دهد .  یم  شمارآ  ار  باصعا  قورع و  داش و  ار  هرهچ 
یکیرات همه  دزیخ ،  یم  رب  هک  ناهاگحبـص  رمخلا  براش  لثملا  یف  تسا ؛  رث  ؤم  رگید  يا  هنوگ  هب  نآ  مارح  يا و  هنوگ  هب  نآ  لـالح  ، 

رد يوقتاـب ،  ِراد  هزور  کـی  سکع ،  هب  و  دراد ،  هدرمژپ  یحور  هدوسرف و  یندـب  دـنک ،  یم  سح  یحور  راـشف  همه  یگتـسخ و  همه  ، 
هک یتّینارون  دنکارپ ،  یم  دیما  رون  شبلق  رب  دنخبل و  شبل  رب  هک  تسا  رادروخرب  یتوکلم  یـساسحا  زا  همه  دّجهت ،  ِبش  هزور و  ِبورغ 

و دنا ،  یناکم  دُعب  زا  هنومن  ود  مالسلا ))  هیلع  هلا و  انیبن و  یلع   )) یسوم ترـضح  يارب  روط  هوک  دَنامن .  یقاب  یماهبا  تایح  هفـسلف  رب  ات 
هام رازه  زا  رتهب  یبش  هک  اجنآ  ات  دـنا ؛ نامز  زا  سوملم  يدـُعب  نیعولطلا ،  نیب  یهاگرحـس و  نامز  هکّربتم ،  یلایل  مایا و  یناـمز ،  رظن  زا 

س ه 24/11/66 دراذگ .  یم  یقاب  ناج  رد  یندنام  دای  هب  یئاوه  لاح و  یهاگپ  تسا و 

ناطیش

ّتلع هب  ناطیـش  تسادـیپان ،  يانعم  هب  يداع  لاح  رد  هک  نج  عون  زا  تسا  يا  هدـیرفآ  تسا و  قساف  ناـمرفان و  دّرمتم ،  ياـنعمب  ناـطیش 
داد و همادا  نانچمه  یناـمحر و  تسادـق  تحاـس  زا  تسا ،  ّتیعقاو  زا  رود  هب  یلـالجلاوذ ،  تاذ  زج  سک ،  ره  يارب  هشیمه و  هک  ّربکت 
هک تسا  تافارحنا  همه  أشنم  یناطیش ،  ِرّبکت  دیامنن .  تشگزاب  میقتـسم  طارـص  هب  دیارگ و  فارحنا  هب  هک  سک  نآ  يارب  دش  يا  هنومن 

دعوم ات  یهلا ،  تمکح  اب  هطبار  رد  و  درک ،  وزرآ  تواقـش  هب  یتلهم  ناطیـش  هاگآدوخان ،  ریمـض ،  نیا  زا  دراد و  ریمـض  رد  ار  تقامح 
لافغا ِربنم  رب  حالصلارهاظ  يریپ  تروص  هب  هاگ  دناوت  یم  وا  دیامن ،  تنطیـش  ادیپان  ادیپ و  دناوت  یم  هک  دش  رادروخرب  یتردق  زا  ررقم ، 

هانگ زا  ناـبرهم  يرواـشم  تروصب  و  ددرگ ،  طول  موق  نوچ  یمدرم  فارحنا  ءادـبم  یناطیـش  یناوجون  تروص  هب  هاـگ  و  دـنک ،  سولج 
ِّدح هب  ار  وا  راکهانگ ،  ِهانگ  همادا  رد  تسا و  لیحلا  فئاطل  ِعاونا  هب  يا  هدننک  فرحنم  ایح و  یب  یساّنخ  وا  دنک .  يرادرب  هدرپ  هقحاسُم 

 . تسا یـصاعم  روجف و  قسف و  اـه و  يزیر  نوـخ  رد  ناراـکبان  شطع  وا  تساـهناسنا ،  نیمک  رب  تهج  راـهچ  زا  ناطیـش  رورغ  کـش و 
 ، یگدنز ياه  سوق  شک و  اه و  مخ  چـیپ و  رد  رگا  تسا .  نایمدآ  نومزآ  کحم و  يانبم  اه و  ناسنا  يدازآ  رب  ناطیـش  تقلخ  هفـسلف 
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تـشگ یمن  رّـسیم  یلاعت  دح  هب  ندیـسر  دش و  یمن  لماک  ناشدوخ  رب  تخانـش  يارب  اه  ناسنا  ناحتما  دوبن ،  یناطیـش  سواسو  همه  نیا 
يارب و  صولخ ،  هب  نامیا  وا  رد  و  دیـسر ،  یمن  یئاسر  هب  هشیدنا  ار  هدیهرن  ناطیـش  گنچ  زا  و  هدیدن ،  فارحنا  همه  نیا  ِناسنا  هک  ارچ 
طقف لطاب ،  قح و  قیرط  رد  دوب  انعم  یب  یئاسآ  نت  اوقت و  یب  يّربکتم  اعدـم ،  رپ  يدوجوم  ناسنا  اذـل  دـیماجنا ؛ یمن  دولخ  هب  تشهب  وا 

و دنیـشن ،  نخـس  هب  دوهـش  بیغ و  نآ ،  ياـهیگژیو  رد  مه  و  دوش ،  هتخانـش  قح  ِهار  نآ  اـب  اـت  دوبن  یلطاـب  هار  تشاد و  دوجو  قـح  ِهار 
 ، هآ کشا و  همزمز و  اعد و  زا  ات  دوبن  یجایتحا  و  دـشاب ،  جاـتحم  یهاـنپ  هب  یمدآ  اـت  دوبن  يرارف  ددرگ .  سمل  هّللا ))   )) ِرـضاح ِروضح 

تیاده دونـشب ،  دیوگب و  دیامن ،  يوجن  شیادـخ  اب  یمدآ  ات  يزامن  دوب و  یجورع  هن  و  یباوج ،  دوب و  یلا  ؤس  هن  دـیآ ،  لصاح  یلاعت 
س ه 23/1/67 دندرک . ) لّکوت  دوخ  يادخ  رب  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  رب  تسین  یطلست  ار  ناطیش )   . ) دنک وزرآ  تماقتسا  دهاوخب و 

یشومارف دوخ 

ریخ و تسا .  تکرح  رد  اجک  هب  اجک  زا  تسیچ و  تسیک و  هک  دروآ  یمن  كرد  هب  تسا ،  یـشومارفدوخ  هب  ِرفیک  رد  یمدآ  هک  هاگنآ 
ار ینالوط  ياهوزرآ  و  دشک ،  یم  دوخ  لابند  هب  اهلاس  ار  يو  اهتّذل ،  ِبارس  دنا .  هتخانشان  یئاه  هدش  هتخانـش  ار  وا  ابیز ،  تشز و  رش ، 

یب یئاهرادـنپ  ِسیدـنت  رب  تسا  یئاه  يزیمآ  گنر  یئابیز ،  لامک و  و  دـنا ،  يزاجم  اه  یـشوخ  هنوگ  نیا  یتّیفیک  رد  دـهد .  یم  لکش 
رد هک  اجنآ  ات  دنراد ؟ !  یم  اور  متس  دوخ  رب  هکنیا  هن  رگم  ناراکمتس  و  دنا !  تبوقع  هب  رفیک  نیا  هب  همه  هک  هن  رگم  ناراکهبت  ّتیوه . 
َهّللا َیِـسَن  ْنَم   : )) هک دننام  یم  لفاغ  ادخ  دای  زا  اه  يرگندوخ  رد  و  دنزیر ،  یم  ورف  دوخ  ِدوجو  تمظع  رد  ینهذ ،  ياه  شزغل  هحوبحب 
ياه تبکن  دونـشب ،  ار  ادـخ  يادـن  ْهمه  دـنیبب و  ار  ادـخ  لامج  ْهمه  هک  تسا ،  تیاهن  هب  هاـگنآ  ناـسنا  ِلاـمک  ( 105 (( . ) ُهَـسْفَن ُها  ْسنَا 

مواقم ّتیهولا  ِدهع  رب  اجرباپ  مکحم و  و  دزیرگب ،  ادـخ  يوس  هب  هانگ  ِتیرفع  زا  هناکدوک  موصعم و  دـنک ،  رود  دوخ  زا  ار  یگماکدوخ 
هب یتداعس  رد  عورـش  ریخ و  هب  ینایاپ  ار  اه  نومزآ  ِفوخ  هک  اجر  نیا  رد  دشاب ،  تسود  يوس  هب  ءاقل  ياون  ار  وا  نامز ،  ِسوقان  دشاب ، 
نآ و  تسا ،  طوقـس  ِالخ  درذـگ ،  وا  رب  ءاّکتا  زا  هلـصاف  رد  و  لالجلاوذ ،  ِتاذ  زا  یـشومارف  رد  هک  تاـیح  زا  هظحل  نآ  ددرگ .  ّتیدـبا 

يدرمدار و  نم ،  ؤم  ینیما  موصعم ،  يربمایپ  هک  وا  دوب .  دهاوخن  نارسخ  نامرح و  زج  هلاحمال  دراد ،  یناشن  وا  زا  هن  هک  هشیدنا  مالک و 
یتاظحل رایـسب  اب  تشذگ  دهاوخ  هچ  ام  رب  سپ  دوش ،  هدودز  یئایند  ِترودک  نیا  ات  دنام  وا  يرآ  دوب !  یلاعت  دـنوادخ  ِبوبحم  یهلا و 

ِناگتـسکش لاب  و  اه ،  یـشومارف  ِناگتخوس  ْرَپ  هک  تسین  زاورپ  ياراـی  ار  اـم  ِناـج  ِکـغرم  و  مینایـسن ،  ِتراـغ  رد  هک  رمع ،  يادـنلب  هب 
اجنآ میروآ .  ور  یهلا  تمحر  دیما و  رون و  نوناک  هب  و  میـشیدنیب ،  یکی  هب  همه  زا  سپ  دوب ؟ !  دناوت  جورع  هب  یهار  اجک  ار ،  نایـصع 

یم رافغتسا  اهنآ  يارب  تمحر  ناگتشرف  و  دنتسرف ،  یم  تاولـص  اهنآ  رب  نیبّرقم  هکئالم  یلاعت و  دنوادخ  هک  تسا  صلخم  نینم  ؤم  راید 
اجنآ و  دیـسر ،  دهاوخن  تراهط  هب  اهیگدولآ  همه  نیا  دیق  زا  ام  زا  يدحا  اقلطم  دنارتسگن  لاب  ام  رب  یهلا  تمحر  لضف و  رگا  هک  دننک ، 
هیلع رب  و  تفرگ ،  دهاوخ  لکش  ام  رادنپ  رادرک و  كاوژپ  زا  زین  ام  ياعد  هک  دوب ،  میهاوخ  سْلبُم  یسیلبا  میشاب ،  ِیَک  سّ ینم  ؤم  دیاب  هک 

س ه 5/2/67 دش .  دهاوخ  يراج  ام  نابز  بلق و  رب  ام 

هزجعم

ای ناسنا  و  دریذپ ،  یم  تروص  هلالج  ّلج  شترـضح  نذا  اب  ای  یلاعت و  كرابت و  دـنوادخ  هدارا  هب  هک  تسا  هداعلا  قراخ  يرما  هزجعم ، 
رود و ياـه  هتـشذگ  زا  نداد  یهاـگآ  گرم ،  یگدـنز و  زور ،  بش و  رد  فّرـصت  نوچ  تسا .  زجاـع  نآ  هئارا  زا  يرگید  دوـجوم  ره 

هجوت یتقو  یلومعم  هداس و  رما  ره  هب  هچ  میتاحـضاو ،  هطاحا  رد  تّیدحا  ترـضح  نتخانـش  رد  خزود .  تشهب و  نوچ  هدنیآ  کیدزن و 
ناسنا و ُهتمظع .  تّلج  قلطم  ِدوجولا  بجاو  دوجو  رب  تسا  يا  هناشن  هیآ و  صاخ ،  ِینشور  رد  مه  تسا و  روآ  یتفگش  بیجع و  دوش ، 

یمدآ تعنـص  رد  هک  مه  هچنآ  تسا و  شنیرفآ  هزجعم  زا  يا  هنومن  دوخ  دـسر ،  یم  قیفوت  هب  نآ  ماـجنا  رد  هک  مهم  رهاـظ  هب  ياـهراک 
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يوق هکاّرد  هّوق  زا  هک  هاـگنآ  و  دـنا ،  حیحـص  ياـهرواب  زا  فارحنا  یحور و  ِضماوغ  ِراـتفرگ  یمدرم  یتـقو  یلو  عنُـص  عـقاو  رد  تسا ، 
قّمعت و هّجوت و  ثعاب  ات  دریذپ  ماجنا  يا  هزجعم  هک  دیآ  یم  مزال  دنا ،  تایعقاو  زا  تلفغ  ِراتفرگ  ْتالیامت  هرگ  رد  و  دنتسین ،  رادروخرب 
هک میراد  ربارب  رد  ردـقنارگ  يا  هزجعم  زین  نوـنکا  مـه  تـجح ،  ماـمتا  لـصا  اـب  هـطبار  رد  و  ددرگ .  تـجح  ماـمتا  مـه  و  رتـشیب ،  رّکفت 
نآ زا  مه  نامیا و  رفک و  زا  خزود ،  تشهب و  زا  دب ،  بوخ و  زا  دیاُمن ،  یم  هار  دهد ،  یم  ربخ  دـیوگ ،  یم  نخـس  تسا ؛  تازجعملاّما 

ندروآ زا  تادوجوم  همه  هک  رفن ،  کی  هن  تسادخ .  باتک  نآ  دراد و  تداهش  هب  نامز  هشیمه  رد  ار  همه  تشذگ ،  هک  تازجعم  همه 
یئوج هناهب  رد  هشیر  یهاوخ ،  هزجعم  هاگ  دیامن .  یم  یّلجت  دوخ  ِتقیقح  رد  دراد و  تایح  هک  یهلا ،  مالک  دنزجاع .  نآ  دننام  يا  هیآ 
ِءاقلا وداج ،  رحس و  هک  تسناد  دیاب  اذل  تسوداج .  رحـس و  هب  هزجعم  نداد  تبـسن  ءارتفا و  تمهت و  اب  مءاوت  مه  و  دراد ،  تجاجل  اه و 

فرحنم ار  هشیدـنا  دـید و  یناطیـش ،  تائاقلا  نیغورد و  تامّهوت  زا  ات  دوش  یم  هدافتـسا  دارفا  فعـض  طاقن  زا  نآ  رد  و  تسا ،  تاهبش 
هجیتن و ار  همه  ینیچ ،  نخـس  یماّمن و  نوچ  نآ  نیرت  هداس  ینوعرف و  ِنارحاس  رحـس  يرماس و  هلاسوگ  نوچ  نآ  ِنیرتروهـشم  دـنیامن . 
هب تراهط و  تسادق و  زا  یتّیفیک  رد  هزجعم  یلو  دوش .  یم  رثا  یب  دـنوادخ  هب  لاّکتا  تعاطا و  رد  هک  تسین ،  داسف  هقرفت و  زج  فدـه 
اب دـندوب و  نآ  هب  يانـشآ  رحـس و  ناراکردـنا  تسد  هک  نارحاـس  اذـل  تشاد ،  تقیقح  دـیعلب  هک  ار  هچنآ  مه  تیادـه  داـشرا و  روـظنم 

مهم هتکن  یلو  دندادن .  هار  دوخ  هب  اورپ  دش ،  اهنآ  تداهـش  هب  رجنم  هک  نوعرف ،  لمع  ِتّدش  هب  ملع  اب  دندروآ و  نیا  رد  هک  یـصصخت 
س ه 21/2/67 تسا .  هنافصنم  تواضق  رد  سفن  تراهط  عالطا و  نتشاد  لیبق ،  نیا  زا  ِروما  همه  رد 

ترجه

هفوکـش و  تسا ،  قلطم  يانعم  هب  یتسه  اجنآ ،  رد  تسا .  نیرتابیز  نیرتالاو و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  يوس  هب  ترجه  اه ،  ترجه  زا 
و نآ ،  هظحل و  ره  هکلب  دراد ،  دوخ  دـُعب  رد  ار  هام  لاس و  اهنت  هن  هک  یمظُع  یتبهوم  تسا .  یئافوکـش  رد  دوخ  ِّتیعقاو  رد  قیاقح  ياه 
زا تسیز ،  هطقن  هک  تسا  ینامحر  ِقیفوت  زا  ُهتمظع .  تّلج  یلاعت  يراب  يوس  هب  ترجه  رد  هدرتسگ  تسا  یتصرف  مه ،  هاـگن  مدـق و  ره 

يایازم یهلا  ياه  ترجه  هطبار ،  نیا  رد  اّما  و  دـشاب ؛ یهلا  یطیحم  تموکح ،  عاـمتجا و  رظن  زا  و  یتاـیح ،  رـصانع  دـجاو  یعیبط ،  رظن 
ینّابر ياهدونش  تفگ و  و  دزاس ،  یم  رگ  هولج  ار  یلاعت  ِدنوادخ  هب  ءاّکتا  نامیا و  تیفیک  زا  يا  هنحص  و  دراد ،  عاعشلا  تحت  ار  یعیبط 
دراذگ یم  ترجه  هب  ياپ  نازوس  کشخ و  ِنابایب  رد  شدازون  كدوک  اب  رجاه  یتقو  هکنیا  امک  دهد .  یم  لکش  نوماریپ ،  ِءایـشا  رد  ار 

 ، دبای یم  قادصم  تفُلا  و  دنیاشگ ،  یم  لاب  يداو  نآ  رد  ناگدنرپ  و  دیوگ ،  نخس  نایرج  هشیمه  رد  ات  دوش  یم  يراج  مزمز  همـشچ  ، 
دیحوت و ِمیقتـسم  طارـص  رب  تماقتـسا  و  تسا ،  نومزآ  ِجوا  رد  یمدآ  یعامتجا ،  تاناسون  بیـشن و  زارف و  رد  رب  شتآ  هک  هنوگ  نامه 
 . دشخب یم  افص  ار  اه  ناج  هک  تسا  ینادواج  تایح  هعیلط  یلاعت و  دنوادخ  يوس  هب  دوخ  زا  یترجه  نآ ،  رد  یگتشذگدوخ  زا  راثیا و 

مکح رد  مه  نآ  زا  يدرف  هاگ  هک  دراد ،  تافارحنا  هطاحا  رد  ار  یمدآ  دوجو  راب ،  دنب و  یب  فرحنم و  یتموکح  عامتجا و  لباقم ،  رد  و 
نوگـشان میلـست و  رد  ات  تسا  ترجه  هب  راچان  درادـن ،  ار  هنوگ  نیا  يا  هعماج  تموکح و  حالـصا  ناوت  هک  سک  نآ  و  تسا ،  عاـمتجا 

 ، دشابن یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  يوس  هب  چوک  رگا  تسا .  یناطیـش  لطاب  ِتارّوصت  ریوصت و  رد  رفک  راید  هب  ترجه  اه ،  ترجه  نیرت 
دنراذگ یم  لّطعم  ار  ینادابآ  حالصا و  لباق  یضارا  دنرب و  یم  لد  نیمز  ِمام  زا  هک  یمدرم  هداس  نوچ  تسایند .  ِتوهََرب  يوسب  هلاحمال 

زا رپ  ياهرهـش  هرانک و  هب  نِعرفتُم  نایرهـش  هاگ  دـشخبن ،  تسایک  ناـمیا  رون  هک  اـجنآ  هچ  تسا ؛  ّتیونعم  فعـض  زا  يدروم  نیا  هک  ، 
اجنآ یهلا ؛  ّتنس  زا  هجوت  یب  دنروآ ،  یم  يور  اهیگدولآ  زا  هتفرگ  ربا  ياهرهش  هب  یئاتسور  ِناگداس  و  دننک ،  یم  طوقس  یناهج  ِهانگ 

هک تسا  میلـس  ِلقع  اسر و  هشیدـنا  دـیآ ،  یم  رد  فاسکنا  هب  هک  نیتسخن  دوش ،  یم  رود  یمدرم  زا  لاعتم  راـگدرورپ  تمحر  یتقو  هک 
رزو و همه  هجیتن ،  رد  و  دوش ،  یم  يویند  فراخَز  ماقم و  لام و  فرـص  رمع  اجنآ ،  رد  دهد .  یم  حیحـص  ِكرد  ِمدع  هب  ار  دوخ  ياج 

نیگنس همه  نآ  یناهانگ  ِراب  اب  یمدآ  یگدنز ،  هنایاپ  رد  و  ددرگ ،  یم  رجا  یب  اه  يرامیب  و  رکذ ،  یب  اه  تمالـس  زین  ددرگ و  یم  لابَو 
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س ه 5/4/67 دریگ .  یم  رارق  چوک  هناتسآ  رد  ، 

تسکش ياه  هطقن 

و تسا ،  هلالج  ّلج  راگدرورپ  ِتردـق  هطیح  رد  همه  رایـسب ،  ِیئرمان  یئرم و  ياه  هتکن  اب  هارمه  فلتخم ،  داعبا  رد  تسکـش  ياه  هطقن 
رادـنپ ِتقادـص  اه ،  يراگتـسر  اه و  قیفوت  صیخـشت  رد  فارحنا ،  زا  هنوراو  ياـه  مهف  باوث  ِناـجَلَخ  زا  يا  هنزو  رد  یهلا  لدـع  نازیم 

يراگتـسر حالف و  عقاو  رد  تسا ،  نآ  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ياضر  هچنآ  عمج ،  رد  هک ،  دـنا  ّتیعقاو  نیا  زا  رود  هب  و  دـنرادن ، 
ّتیروذعم ياه  یناهنپ  دناشک .  یم  ترودک  هب  ار  ام  ِمهف  دناسر و  یم  تّذـل  هب  ار  ام  هراّما  ِسفن  هک  سکع ،  تهج  رد  هچنآ  هن  تسا ، 

قاقِحا يداو ،  نآ  رد  دنک .  یم  یگنت  سَفَن ،  نآ ،  ِیخزود  ياه  تملظ  رد  هک  تسا  توخر  میـسن  كان ،  ههبـش  ياه  یگماکدوخ  و  ، 
یم یلاخ  هناش  تواضق  يادا  رد  تاـُضق  اـجنآ  رد  دـنروآ ،  یم  زور  هب  ار  بش  ملاـس  ياهتـسد  اـب  نادزد  دوش ،  یم  لوکوم  ادرف  هب  قح 
راهچ ود ،  نآ  و  دهاوخ ،  یم  رگید  رومءام  ود  يرومءام  ره  اجنآ  رد  دـننارذگ .  یم  تقولا  عفد  هب  ار  نامز  روما ،  ِنارازگراک  و  دـننک ، 
تدم اههاگداد ،  هنّنقم و  هّوق  مخ  چـیپ و  رگا  هکنیا  امک  دـنهد ،  یم  لکـش  ار  رـشحم  لوط  دـیآ ،  یم  هچنآ  اهنیا و  رگید و . . .  رومءام 

 ، لاغتـشا ِباجح  ار  اهنآ  ناج  و  دنـشاب ،  باـبان  يدارفا  سلجم  يـالکو  رگا  زین  و  دـنام .  یم  لّـطعم  عرـش  نوناـق  تّدـم ،  نآ  رد  درَِبب ، 
طیارـش دقاف  ارجا  مکح و  رودـص  رد  یـضاق  رگا  دـنهد .  یم  تسد  زا  ار  تروشم  طیارـش  دریگ  ارف  رورغ  لهج و  باجح  ملع ،  باجح 

هک یلاح  رد  دوب ،  دهاوخن  نآ  ناربج  هب  رداق  رگید  ِتردق  چـیه  هک  یتّیفیک  دـنک ؛ یمن  ددـم  یبیغ  ياه  کمک  بعُر و  دـشاب ،  یعرش 
تیانج مرج و  زا  یهوک  هرابکی  هب  و  دراد ،  هارمه  هب  ار  یبیغ  کمک  بعُر و  زا  یتمظع  طیارـش ،  ِدجاو  ِیـضاق  کی  تکرح  باصتنا و 

بر اـب  اـعد  ِطاـبترا  رگا  تساـعد و  عاـمتجا ،  درف و  رد  ّتیعطاـق  لیکـشت  تیقفوم و  زمر  هکنیا ،  همه  زا  رتمهم  و  دـهد .  یم  فیفخت  ار 
ار اهتب  هکنیا  همه  رد  لوا  طرش  و  دریگ .  یم  ار  اه  تماقتسا  ياج  اه  شزغل  و  دوش ،  یم  هتـسسگ  مه  زا  اه  هتـشر  دوشن ،  ظفح  نیملاعلا 
ادـخ و ءاـکتا  هب  میئوـگب  هکنیا  هن  و  دـحاو ؛ يادـخ  هب  هکلب  قـلخ ))  ادـخ و   )) هب هن  برغ و  هب  هن  قرـش و  هب  هن  هک  میئادزب ،  لد  هبعک  زا 

س ه 23/5/67 ( 106 (() َِکب ِّالا  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  الف  ِةَّوُْقلا  َو  ِلوَْحلا  َنِم  َْکَیِلا  ُءاَْربَأ  هیاس  هب  شتآ  ياه  هنابز  نیا  زا  و  تلم .  رب  ءاکتا 

یباجح دب 

دارفا رب  هک  ناوناـب  يارب  تسا  نیرتـهب  ناـمه  دوخ ،  ِلاـمک  رد  نآ ،  و  درادـن ،  دوجو  یماـهبا  مالـسا  رد  باـجح  ِبوجو  تلیـضف و  رد 
ظافح دوخ  ّتیعقاو  رد  باـجح  ظاـفِح  هک  تسا  نشور  یگداـس  هب  یتفع  یب  زا  ياـه  هدـید  مخز  اـی  و  ینمادـکاپ ،  يوقت و  هب  لـیامتم 

زا هک  دوش  یم  رما  نادرم  هب  رون ،  هکرابم  هروس  رد  باجح  هیآ  همدـقم  رد  تسا .  شمارآ  ِراـصح  مه  رگناریو و  ِتاـفارحنا  زا  ّتینوصم 
ِدـسافم بلغا  هک  ارچ  دوش ،  یم  رارکت  زین  ناوناب  هب  رما  رد  رگید ،  هیـصوت  ره  رب  مّدـقم  دروم ،  نیا  و  دنـشوپب ،  مشچ  مرحمان )  رب   ) هاگن

یم دورف  ار  اهالب  هدیشاپ و  مه  زا  ار  اه  هداوناخ  هدولآ ،  ار  اه  نماد  رایـسب  هچ  نآ  زا  لفاغت  و  دوش ،  یم  عورـش  هاگن  کی  اب  هاگ  گرزب 
ههبش ياذغ  نوچ  دراد ،  هک  يا  هدیچیپ  طیارش  اب  زین ،  نآ  يا  هظحل  تائانثتـسا  و  تساه ،  یباجحدب  لصا  مرحمان )  رب   ) هاگن اذل  دروآ ، 

رون و اب  تسا ،  هدنزاس  لجاع و  يرثا  زامن ،  رکذ و  رد  نهذ  ِروضح  ریثءات  دـننام  تیونعم ،  رد  باجح  رثا  دراد .  مهبم  يا  هجیتن  كان ، 
دزادرپ هباطخ  هب  و  دیامن ،  شوماخ  هراشا  هملک و  کی  اب  ار  نارتش  گنز  مدرم و  همهمه  تسناوت  تاّقشم  سمل  لباق  اقیقد  هک  یـشمارآ 

ولج و زا  نسح  دـنراذگن  اهنت  ار  ناشرهاوخ  هک  درک  یم  رومءاـم  ار  نیـسح  نسح و  تسناوت .  هنوگ  نیا  هک  تشاد  هنوگ  نآ  یلّکـشت  ، 
تماق یـسک  هک  دننک  شوماخ  ار  ربق  يور  غارچ  هک  دندوب  رومءام  دندش  یم  هک  مه  دجـسم  لخاد  طسو ،  رد  بنیز  بقع و  زا  نیـسح 

تامعن عمجتسم  مه  و  هدنزاس ،  یتلیـضف  ینیع و  یبجاو  باجح  اذل  ( 107  . ) دتفین مه  بنیز  تماق  هب  مرحمان  مشچ  دـنیبن ،  مه  ار  بنیز 
و دیامن ،  یم  عوضخ  ینمادـکاپ ،  يامن  نیا  لباقم  رد  هاوخان ،  هاوخ  دـشاب ،  هک  اجک  ره  رد  اهیگدولآ  زا  رود  هب  ِترطف  و  تسا ،  رایـسب 
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رد باجح ،  سپ  دنروآ .  یم  يور  مالسا  هب  دنبای و  یم  ار  دوخ  نید  یهلا ،  هّیطع  نیا  هب  هجوت  رد  هک  درم ،  نز و  زا  یمدرم ،  رایسب  هچ 
هدـید مشچ  نآ ،  رد  دـهد و  یم  ادـن  یگنهامه  هب  ار  ود  ره  حور  مسج و  هکلب  دوش ،  یمن  لماک  نآ ،  نودـب  هن  و  اـهنت ،  ِمسج  شـشوپ 

رد يدـنوادخ  نابرهم  زا  دوش .  یم  لماش  ار  ود  ره  ینعی  درم  نز و  هک  تسا  باـجح  هفـسلف  رد  لوا  مدـق  هاـگن ،  تسا و  كرتشم  یناـب 
روتـسد یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  يروما  همه  ماجنا  تسا .  میرک  نآرق  زا  يرگید  هیآ  نآ و  زا  يرگید  ِدـُعب  ادـص  ّتیفیک  هک  یلاـح 

ِرماوا زا  اطخ  شزغل و  ره  و  دهد ،  یم  ددم  دنک و  یم  يرای  ار  ناسنا  دنوادخ  الباقتم  هک  تسادخ  هب  ندومن  يرای  یئوگ  تسا ،  هدومرف 
هتـسناد و ضارما  اـه و  باذـع  یمـسج ،  یحور و  ياـهیراتفرگ  ناوارف و  ياـهیرگناریو  و  ددـنویپ ،  یم  مه  هب  لیـس  تارطق  نوـچ  یهلا 

بلس س ه 27/6/67 ار  اهتمعن  زا  رایسب  هچ  دنروآ و  یم  هارمه  هب  هتسنادان 

قفانم

ِروخشبآ رد  و  دنراد ،  مه  هشیر  رد  هشیر  هک  يا  هثیبخ  هرجش  هس  رفک ؛ كرـش و  ات  هک  تسا  كدنا  هزادنا  نامه  قافن ،  ات  ناسنا  هلـصاف 
یم رارق  کیرـش  غورد  هب  زین  كرـشم  و  دراد ،  قح  ِنامتک  رب  ياپ  مه  رفاک  دنک ،  یم  ایر  هعمُـس و  قفانم  رگا  دـنا .  مه  داعیم  هب  ناهانگ 

تسا نیرتراکبان  قفانم  نایم  نیا  رد  و  دنا .  تبوقع  ِجاردتسا  رد  تصرف و  هنتف  رد  دوخ ،  لامعا  شنکاو  هلصاف  رد  هس ،  ره  نیا  و  دهد ، 
مه ریاغم  ینطاب  رهاظ و  تّدـش  هب  قفانم  هک  یلاح  رد  دنـشاب ،  غورد  ثئابخ و  زا  دودـحم  يّدـح  رد  تسا  نکمم  كرـشم  رفاـک و  هچ  ، 
هن دنویپ !  یتسرد  هب  دنزرف  اب  هن  و  دراد ،  نامیپ  تقادص  هب  رـسمه  اب  هن  تسا ،  رگید  دیوگ ،  یم  هچنآ  و  تسین ،  دیامن  یم  هچنآ  دراد ، 

تسا یناسنا  ياوتحم  زا  تیصخش  یب  یقالخا و  تانـسح  زا  اوتحم  یب  تسه !  هک  تسا  تسرپ  تب  رفاک و  هن  و  تسین !  هک  تسا  دّحوم 
یم هنحـص  رب  ياپ  هناملاع  ینایب  هتـسارآ و  يرهاـظ  اـب  یهاـگ  تسا ؛  مکاـح  تلذ  تبکن و  زا  يّوج  هنوگ ،  نیا  يدوجو  رب  هلاـحمال  و  ، 

و تسرپ ،  نطو  هتـشکراک ،  يرادمتـسایس  ینامز  و  دـنک ،  یم  يزاب  شقن  دامتعا  ِلباق  حالـصلارهاظ و  يدرف  تروص  هب  هاگ  دراذـگ و 
ریسفت یـسرک  رب  و  دنک ،  هولج  نید  ِدرم  تروص  هب  هک  تسا  يا  هماگنه  ماگنه ،  نیرتکانتـشحو  اما  دوش .  یم  رهاظ  مدرم  ِقوقح  عفادم 

رد دیامن .  هیجوت  ار  هلیسو  فده ،  هب  ندیسر  رد  و  دیوگ ،  نخس  خوسنم  زا  خسان و  زا  تاهباشتم ،  تامکحم ،  زا  دریگ ؛ رارق  ثیدح  و 
هناخ زا  ادـص  مه  ماگ و  مه  رـسپ ،  رتخد و  درم ،  نز و  دوش ،  یم  لالح  یگداس  هب  یمارح  ره  مارح و  یناسآ  هب  یلالح  ره  تیفیک  نیا 

راوگرزب عجارم  زا  هدـنرادرود  ياه  يروابدوخ  هرمث  ناـقفانم ،  ياـهیگتخابدوخ  ( 108  (( . ) قافن زا  يرابودـنب  یب  تسا و  ناـمیا  ياـه 
یم زاـب  یلاـعت  زا  هنوگ  نیا  يوحن  هب  دـنزادنا ،  یم  هلـصاف  ترتع  نآرق و  نیب  يوحن  هب  ناناملـسم ،  زا  هک  یئاـهنآ  همه  و  تسا ،  دـیلقت 

رد هک  مینادـب  دـیاب  همه  ام  و  ( 109  (( . ) ییاـمنن تدوـع  نآ  هب  هک  تسا  نیا  رد  نآ  يافـش  تسا و  رافغتـسا  نآ  ياود  تـسا و  دـننام . 
هک سک  نآ   : )) دومرف هک  میراپسب  رطاخ  و  دنیام ،  نیمک  رد  سنا ،  ّنج و  نیطایش  يرایمه  اب  قافن  كرش و  رفک و  ایند ،  ِيارس  ِنومزآ 

س ه 26/8/67 ( 110  (( . ) قافن زا  رگید  نآ  شتآ و  زا  یکی  دنسیون  وا  رب  يدازآ  تاَرب  ود  دیوگ  رایسب  ادخ  رکذ 

روبق لها 

مه رانک  رد  یباتک ،  ناوج ،  ریپ و  ابیز ،  تشز و  دـب ،  بوخ و  اجنآ ،  رد  هک  دراد  دوجو  رگید  يراید  راید ،  رهـش و  ره  ياه  هراـنک  رد 
لیحر هب  تراشا  نانآ  زا  کی  ره  رب  لجَا  یتقو  هک  یلاح  ِنابز  دـنراد .  اـه  هتـشبن  دوخ ،  هرطاـخ  ِباـتک  زا  قرو  ره  رد  و  دـنا ،  هدـیباوخ 

زا دنتفرگ  یم  راک  هب  هک  يرایعم  رادم و  دندش ،  هدیشک  گرم  هبَقَع  هب  هتسنادان ،  ْتبون  و  تشادن ،  دوجو  يریخءات  ناکما  چیه  دومرف ، 
رادیب دندرم  هک  هاگنآ  ّتیعقاو  دـنرادرب .  یمدـق  دنتـسناوت  لجا  ِبیهن  زا  رارف  رد  هن  و  دـنتفای ،  تسد  ناهج  نیا  رد  رارق  هب  هن  داتفا ،  راک 

زا اهر  ِدوجو  و  میدوب ،  یم  رادیب  میتشاد  یئاهر  اهیئارگ  ههاریب  تالیامت و  باوخ ،  روخ و  ِدویق  زا  رگا  زین  نونکا  مه  دیاش  دـنوش . ) یم 
دوخ زا  ناگدشاهر  هک  تسا  هدرپ  سپ  رد  هک  اه  نخـس  همه  نآ  مه  و  دروایب ،  اه  هفحت  اهیندـید  زا  دـنیبب و  ات  میدرک  یم  اهر  ار ،  دوخ 
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ادـخ هب  يرآ ،  دومرف :  دـنوش ؟  یم  هجوتم  دـنیوگ .  یم  نخـس  هّللاءاـیلوا  نوچ  و  دـننیب ،  یم  ناربماـیپ  نوچ  یلاـعت ،  دـنوادخ  يوـس  هب 
تـسود ردارب و  ردام ،  ردپ ،  زا  اعد  راظتنا  رد  ( 111  . . . . ) دنریگ یم  سنا  امـش  هب  دنوش و  یم  نامداش  امـش  زا  ار و  نآ  دنمهف  یماهنآ 

زا يا  هرفح  ربـق ،   )) هک دومرف  راوـگرزب  نآ  زین  دراد و و  تسود  رتـشیب  تسا  نآ  رد  هچنآ  اـیند و  زا  ارنآ  دـسرب  وا  هب  هک  هاـگنآ  تسا و 
ِلامعا نآ  هچ  دینکن ،  اوسر )  ) خـضتفم دـب  ِلامعا  اب  ار  دوخ  ِناگدرم   )) دومرف و  ( 112  (() تسا تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  اـی  شتآ  لادوگ 

هک یلاح  رد  دـنک ،  اعد  يا  هدرم  يارب  اهامـش  زا  یکی  هاگ  ره   : )) دومرف یم  دراد ،  یگتـسب  اهنآ  هضرع  روبق  لها  زا  ناتناتـسود  هب  امش 
دنرادیب اهنآ  اذل  ( . 113  ( (() نهذ روضح  بلق و  هجوت  رد   ) هّلل هّلل  دیامن  شـشوک  وا  رب  اعد  رد  هکلب  دـنکن ،  اعد  تسا  لفاغ  وا  زا  شلد 

ایند و رد  یلاعت  راگدرورپ  رـضحم  رد  اهنآ  ِباجتـسم  ياعد  دنراد ،  فارـشا  ام  رب  لاح  نآ  رد  دـنیآ و  یم  ام  ندـید  هب  باوخ ،  رد  ام  و 
ادهـش و نینم و  ؤم  راهطا و  همئا  ءایلوا و  ءایبنا و  ِرباقم  رانک  رد  اعد  و  تسا ،  یلمع  هظعوم  ام  يارب  اهنآ  ترایز  تسا ،  رث  ؤم  اـم  ِترخآ 

س ه 28/7/67 تسا .  رتکیدزن  تباجا  هب  ردام  ردپ و 

تاولص

هناهاگآ ِسیدـقت  حـیبست و  تسا ،  لفاون )  ضئارف و   ) هّلل هّلل  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  نآ  یناعم  زا  یکی  و  ةولـص ))   )) عمج تاولص 
رداق زا  تلئـسم  ناگدنب ،  زا  و  رافغتـسا ،  اعد و  ناگتـشرف ،  زا  و  یهلا ،  هعـساو  ِتمحر  اضر و  يانعم  هب  لاعتم  دنوادخ  زا  تاولـص  همه 

نـشور ار  ناهج  هک  هّکم  تمظع  رپ  ِبش  نآ  ات  دیـشخرد  نانچمه  یبلـص  هب  دوش ،  یم  عورـش  ایادـخ  ینعی  ّمهللا ))  )) اب هک  تسا  لاعتم 
نابرهم زا  دشخب ،  یم  تایح  ار  هدرم  ياه  لد  و  دـهد ،  یم  ورین  ار  هتـسخ  ياه  ناج  شخب ،  تاجن  یکاوژپ  رد  تاولـص ،  ِدورد  دومن . 

نم رب  امش  هک  دهد  یم  رس  تاولص  دورس  یئاسر ،  هب  ام  يادص  یناسآ و  هب  ام  نابز  دنکن ،  ینیگنس  ام  رب  یصاعم  ِلقث  هانگ و  ِرکُس  رگا 
هقیرط هک  تسا  هدش  دراو  اضیفتسم  ّتنـس ،  لها  هعیـش و  تایاور  رد  ( 114  (( . ) تسا امـش  لامعا  ةوکز  امـش و  ياعد  تباجا  ثعاب )  )

س ه 5/10/67 ( 115  . ) دوب میهاوخ  نآ  لخاد  زین  ام  نایعیش  ام و  تروص  نیا  رد  هک  دمحم )) لا  دمحم و  تسا  نیا  تاولص 

رارف

یم یعادـت  كدـنا  یتصرف  رد  ار  عیرـس  يزیرگ  رارف ،  هملک  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  نخـس  رد  مراکـشآ . )  يا  هدـنناسرت  وا  بناج  زا 
ياه کمک  اه و  نخـس  اب  و  مینکـشب ،  مه  رد  ار  عناوم  دیاب  رذگهر  نیا  رد  دیامرف .  یم  ءادا  ار  بلطم  قح  یهلا ،  یتغالب  رد  و  دیامن ، 

هب رارف  رد  هک  میئامن  هجوت  فسوی  نهاریپ  هب  دراد .  یم  هاگن  تباث  وا  هک  میرگنب  دوخ  ياه  مدق  هب  و  میـشاب ،  يوجن  رد  یلاعت  دـنوادخ 
ردار البرک  ِهاگنابرق  هک  یتقیقح  دیناهر ،  تراهط  هب  ار  دوخ  سدقم  ناج  تشذگ و  اهریشمش  اه و  هزین  هکبش  و  دش ،  هدیرد  ادخ  يوس 
هطقن رد  هک  تسا  دوجو  تب  ياه  هتـسکش  ندـب ،  ياه  هّکت  ُهنءاش ،  ّلج  راگدرورپ  رـضحم  رد  اـجنآ ،  رد  دراد .  هاوگ  هب  خـیرات  هشیمه 

زج دوخ ،  زا  و  دـنربن ،  نامرف  الوم  زا  زج  ادـخ  ِنادرم  هک  دـنامب ،  یقاب  رّهطم  ناـنچمه  اـت  دوش ،  یم  هدیـشاپ  مه  زا  هتـسکش و  لّکـشت ، 
زا رارف  رد  هکنیاامک  دـنوش ،  یمن  بایماک  دـنراد ،  ادـخ  يوس  هب  زج  رارف  هک  اهنآ  یگدـنز ،  همهمه  رد  دـنرادن .  دای  هب  هاـنگ  تلفغ و 

مهرد ار  وا  یجوم  ِتبرـض  و  دـیآ ،  یم  ـالاب  هک  دـید  مه  ار  بآ  تفر ،  یم  ـالاب  هوک  زا  حـلاص ))  ریغ  لـمع   )) نآ یتـقو  حون ،  ناـفوط 
بآ زا  یئاه  هنوگ  هوک  و  درب ،  ورف  دوخ  رد  نیمز  ار ،  تشاد  تورث  هلبق  هب  يور  هک  راکهانگ  ِنوراق  نآ  و  دیشک ،  دوخ  رعق  هب  دیبوک و 

ار ام  ناـج  لد و  هک  میزورفین  ناـمیا  زا  یغارچ  زورما  رگا  سپ  هنوگ  نآ  و  درـشف ،  مه  رد  گرم  شوغآ  رد  ار  ماـقم  هب  هتفیرف  ِنوعرف  ، 
هب زورما  رگا  و  میـسرب ؟  یئانـشور  هب  میناوت  یم  وس  مادک  هب  رارف  اب  دیـسر ،  دهاوخ  ارف  اققحم  هک  یناملظ ،  ِزور  نآ  رد  دـیامن ،  نشور 
مه زا  ایادخ !  سپ  مینک ، ؟  رارف  میناوت  یم  وس  مادـک  هب  میا  هتخورفا  دوخ  هک  یخزود  ِشتآ  اب  زور  نآ  رد  میـسرن ،  یهلا  برق  شمارآ 

س ه 25/1/67 یمیحر .  نامحر و  وت  هک  میراد  نیلفاس  لفسا  ياه  هرانک  رد  مدق  هک  سرب  ام  دایرف  هب  روآ و  تمحر  ام  رب  نونکا 
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( دیآ یمن  تراک  هب  هک  هچنآ   ) کینْعَی ام ال 

تمدخ هب  هدامآ  یناگتشرف  همه  توکلم  کلُم و  ياه  یتفگـش  دنراد و  لاعتم  رداق  نامرف  هب  رـس  همه  انعم ،  هّدام و  رد  شنیرفآ  ِفئارظ 
أش ّلج  راگدیرفآ  هنادواج  تشهب  رد  تسا و  شنیرفآ  سدق  تحاس  زا  شابرود  رد  لامک و  يوس  هب  ریـس  زا  رود  هب  اهیئوگ  هدوهیب  دنا . 

دروم مالک ،  ره  دربراک  رد  یمدآ  هلاحمال  و  دـهد ،  یم  یهلا  تیدوجوم  مالک ،  هب  نخـس ،  قلخ  تسا  لامک  هب  انعم  هّدام و  هک  اجنآ  ُهن 
اَذِا  )) هک تسا  یسدق  فیرش  ثیدح  زا  مایپ  رد  تسا .  هنوگ  نیا  زین  ندیشیدنا ))  ندید و  ندینش ،   )) هکنیا امک  دریگ ،  یم  رارق  شسرپ 

تبلق هک  هاگنآ  ره  ( ) 116 (() َك ینْعَی  ِیف م ا ال  َتْمَّلَکَت  َکَّنَا  ْمَلْعاَف  َکنََدب  ِیف  امْقُـس  َْوا  َِکقْزِر  ِیف  اناَمْرِح  َْوا  َِکبلَق  ِیف  ًةَواَسَق  َتْدَـجَو 
هب هک  یتفگ  نخـس  يزیچ  رد  هک  نادـب  دیـسر  مهب  يرامیب  تندـب  رد  ای  يدـنام و  مورحم  يزور  زا  ای  تفرگ و  ارف  یتخـس  یکیرات و  ار 

تملظ تواسق و  هب  هدوهیب  ینخـس  اب  دشاب  ینامحر  ِفاطلا  ِفاطعنا  رد  مهف  ملع و  تریـصب و  رون و  اب  دیاب  هک  بلق  دـمآ . ) یمن  تراک 
رتوکین تسا .  ناویح  زا  ناـسنا  هزّیمم  هجو  مه  و  تسا ،  یمدآ  يریذـپ  تّیلوئـسم  ياـنبم  ناـسنا و  يدوـجو  ِتقیقح  هک  یبـلق  دور ،  یم 

دنار نابز  رب  یمالک  دـنکن  هک  دومن  يراددوخ  لا  ؤس  زا  دزاس و  یم  هچ  هک  تسناد  یمن  یلو  دوب  هرز  تخاس  رب  رظان  نامقل  هچ  تسا ، 
ششخرد رب  دیوگب ،  هدوهیب  دیابن  هک  شناد  نیا  هب  لمع  اب  و  دیوگن ،  اجیب  هک  دش  قفوم  دوخ  لرتنک  لّمحت و  اب  وا  دیاین .  شراک  هب  هک 

رثا هس  زا  یکی  هک  هدوهیب ،  نخـس  ِلباقم  رد  و  تفرگن .  هلـصاف  تمکح  ِتینارون  زا  یئوگ  هوای  لّـمحت و  مدـع  اـب  دوزفا و  دوخ  هشیدـنا 
كرابت دنوادخ  هکنیا  امک  تسا ،  لد  ینشور  ماکحتسا و  ثعاب  هزیکاپ  نخـس  تسا ،  یمدآ  ِناج  ای  بلق  ِیکیرات  یتخـس و  نآ  رگناریو 

اب س ه 5/12/67 تمزالم  رد  دومرف  اطع  تمکح  ْنامقل  هب  یتقو  یلاعت  و 

ههبج هوُکُش 

هب اه  هدرپ  جیردت  هب  نانچمه و  هک  تسا  یندنام  دای  هب  یهوکش  لالج و  میدقت ،  ِتاقیم  يوس  هب  کیبل  رد  ار ،  راگدرورپ  ءاقل  ِناقاتشم 
حَور و زیگنا  حور  ِمیمـش  و  دوش ،  یم  تیاقـس  یئـالاو ،  هب  كاردا ،  ساـسحا و  اـجنآ  رد  دـسر .  یم  لاـمک  هب  نیقی  و  دور ،  یم  راـنک 
 ، ههبج ِیتوکلم  تلاح  رد  یـصاعم  ِتملظ  ِباجح  هچ  تسا ،  يورارف  ْتشهب  يداو ،  نآ  رد  دـهد .  یم  شزاون  ار  ناج  ماـشم  ناـحیر ، 
یم ماک  هب  ار  نابز  هنوگ  البرک  ِناوارف  ِشطع  امرگ و  رگا  دزیر و  یم  ورف  هک  تسا  قوش  کشرـس  دروآ ،  یم  کـشا  امرـس  تّدـش  رگا 
همه نآ  رد  و  دـنیب !  یم  هک  تمظع  همه  نآ  رد  ربکا !  هّللا  نتفگ  ات  رگم  درادـن  قارف  راـظتنا  رگید  هک  تسا  هّللا  هلـالج  ظـفل  دنابـسچ ، 
لاح نامه  رد  و  ددنویپ ،  یم  یلاعت  دـنوادخ  لضف  هب  تلیـضف ،  همه  نآ  تفایرد  رد  یمدآ  اجنآ ،  رد  دـیامن !  یم  سمل  هک  اه  یتفگش 
ادخ هک  دـنتفگ ،  تقادـص  هب  و  دـنتفگ ،  هک  تساهنآ  یتسرپ  هناگی  هرمث  یئادـخ ،  ِمدرم  ِتماقتـسا  تمظع و  همه  نآ  ِمدرم  دـید  زا  هک 

ءادـبم و هب  ار  یهجوت  یب  اهیگتخابدوخ و  و  دـنک ،  یم  اوغا  ار  یئاه  ناسنا  هک  تسا  لاّجد  بیرف  دـننام  تاـیح ،  همهمه  اـما  تسا  یکی 
تاقّلعت زارد و  رود و  ياـهوزرآ  هک  دزاـس ،  یم  یهت  نهذ  روضح  زا  راـگدرورپ  رـضحم  رد  ار  یمدآ  دوجو  و  دـهد ،  یم  لکـش  داـعم 

لّکوت اب  ار  ناطیش  دنوش و  یم  هسوسو  هک  اهنآ  دنا ،  نازیرگ  اه  ههبج  زا  هک  نانآ  رد  ذوفن  دنتـسه ،  نآ  يذوفن  لماوع  یگدنز ،  يابیرف 
 ، دـنرادن ینّابر  تاوَلَج  ِیّلجت  قیاقح و  كرد  يارب  دوخ  نهذ  بلق و  رد  یئاج  هجیتن  رد  و  دـننک ،  یمن  رود  دوخ  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هب 
زا و  دـنریگ ،  هرهب  دوخ  يزاسدوخ  رد  یهلا  تاهبج  راتخاس  زا  ّتیعقوم ،  ناکم و  نامز و  زا  يدـُعب  ره  رد  دـنیآ و  دوخ  هب  هک  ناـنآ  زج 

س ه 24/12/67 دنرذگ .  یم  تعرس  هب  تصرف  قیفوت و  هک  دنراذگ  روضح  هلبق  رب  صالخا  ِیناشیپ  تعاط ،  رذگهر 

تیریدم

راگدـیرفآ نامرف  هب  رـس  همه  هک  دـنّربدم  یناریدـم  دوخ ،  ِيدوجو  ِّتیفیک  رد  و  شنیرفآ ،  ناـهج  قَسَن  مظن و  رد  همه  تاـنئاک ،  تاّرذ 
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شوج نآ  اب  هک  نوخ  ِزمرق  دیفس و  ياه  لوبلگ  زا  دنا ،  تکرح  رد  يزکرم  هتسه  نوماریپ  رد  هک  یئاه  نورتکلا  زا  دنراد .  ُهتمظع  تَّلج 
 ، میناد یم  دنناد و  یم  هک  هچنآ  اه و  ناشکهک  ناگراتس و  ات  زغم ،  روآ  تفگـش  هاگتـسد  و  بلق ،  مظنم  نابرـض  دنراک ،  رد  شورخ  و 
ارچ مینیب ؛  یمن  میراد و  هدـید  لباقم  رد  هک  هچنآ  دنرایـسب  هچ  هک  مه  و  میناد ،  یمن  هک  تسا  يرایـسب  هچ  زا  ام  شناد  زا  یکدـنا  همه 
هب یشرگن  هن  لامک و  هب  یشناد  هن  ار  ام  هجیتن  رد  و  درادن ،  دوجو  ِکُلم  رب  مهبم  يا  هراظن  زج  ام ،  ِتوکلم  ِتی  ؤر  زا  ماکان  ناگدید  هک 

يرادـنپ زا  اه  تّیریدـم  زا  ام  تشادرب  هک  تساهرادـنپ  نیرت  باوصان  رد  اه  ناسنا  نیرتراکنایز  هنوگ ،  نیا  يا  ههرب  رد  و  تسا ،  ماـمت 
میروآ و رد  لاعتم  رداق  هانپ  رد  ار  دوخ  هناصلخم ،  یلّکوت  اب  هک  تسا  هتسیاب  ینهذ  ياه  تسب  نب  همه  رد  اذل  تسین ؛  ناما  رد  هنوگ  نیا 
رب هملک و  ِقادـصم  رب  زین  تیریدـم  مهف  دوخب ،  دوخ  ات  میـشاب ،  اشوک  یهلا  رماوا  ماجنا  رد  یهلا ،  ِلدـع  ّتیعقاو  هب  هّجوت  صیخـشت و  اب 
 ، دـنیامن یمن  تموکح  یتلم  ای  دارفا  دوخ و  رب  یئاهنت  هب  روج ،  يامَعُز  ملظ  اب  یهاـگ  هک  میروآ  رواـب  هب  و  دریگ ،  رارق  میقتـسم  طارص 

اهنآ کیدزن ،  رود و  ِیناکم  ینامز و  هلـصاف  رد  مه  و  هتـسنادان ،  هتـسناد و  ِقیرط  نارازه  رد  ادیپان  ادیپ و  هک  دنا  مدرم  درف  درف  نیا  هکلب 
ای مّسبت  زا  هرهچ ،  رد  یتّیفیک  هاگ  هک  اجنآ  ات  زین  و  دنیامن .  یم  تیریدم  اراکشآ  دوخ  ياه  یناهنپ  رد  هنوگ  نیا  هب  و  دنهد ،  یم  ددم  ار 

و یئایربک ،  تمظعرپ  هاگتسد  رد  شنیرفآ  تحاس  رد  ینومزآ  همه  مادقا ،  ای  توکس  اجیب ،  اجب و  ِنیـسحت  یـسانش و  قح  زا  رخـسمت ، 
دوخ داعبا  رد  همه  یهلا ،  تامعن  زا  یساپسان  قح و  ءایلوا  زا  ینامرفان  ینامز  هکنیا  امک  تسا .  نارگید  دوخ و  رب  ّتیلوئـسم  رد  یتّیریدم 
یهلا دُعب  رد  زج  الاو ،  ياه  ناسنا  ِشمارآ  نوکـس و  اما  لابند .  هب  ار  اهدمآ  یپ  دراد و  هرـصاحم  رد  ار  ام  ناج  هک  تسا  نآ  زا  یلّکـشت 

نورق و اهنآ  ددرگ .  یمن  هصـالخ  یناـمحر  تاوَلَج  رد  زج  اـهیئابیز ،  لاـمج و  و  دـبای ،  یمن  قّقحت  تسا  تیناّـقح  تقادـص و  همه  هک 
زا یئزج  نآ ،  ءزج  ره  هک  یتّیفیک  دـنراد ،  یتوکلم  ِفارـشا  اه  یئابیز  اـه و  ینـشور  هب  و  ور ،  شیپ  رد  هدـنیآ  هتـشذگ و  رد  ار  راـصعا 

كرابت و لاعتم  رداق  زا  يوریپ  رد  تماقتسا  ماصتعا و  طابترا و  قح و  لباقم  رد  میلست  اضر و  زا  يدُعب  تسا ،  لماکت  ریسم  رد  ّتیریدم 
اب یمدآ  و  دراد ،  فعاضُم  فاعـضَا  رد  هک  یئاهدـمآ  یپ  اب  دـهد  یم  تسد  تیریدـم  تسایر و  هب  ءالتبا  هانگ ،  رفیک  رد  یهاگ  یلاعت . 

؛ دیامن یلاخ  هناش  نآ  لوبق  زا  یتّیحالص ،  ِدجاو  هک  هنوگ  نامه  دوش ،  یم  یبصنم  ماقم و  قاتـشم  تسایر و  بلطواد  تّیحالـص ،  مدع 
تروص لد  رد  يا  هسوسو  نینچ  و  دـیاین ،  نهذ  رد  يا  هشیدـنا  نینچ  هک  درب  هاـنپ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هب  دـیاب  تروص  ود  ره  رد 

س ه 6/1/68 تسا .  هراّما  سفن  هبلغ  ناطیش و  هطلس  زا  يا  هنومن  ادخ و  زا  يرود  رد  يا  هصّخشم  هک  دریگن ، 

دش هتفکش  هنوگ  نیا  ینیمخ ، 

همه هک  ار  الاو  ياه  ناسنا  مه  و  دنراذگ ،  یم  یئافوکـش  هب  ور  دنوش و  یم  رادـیب  باوخ  زا  كدـنا  یئامرـس  اب  باوخ ،  رد  ياه  هناوج 
نیا رد  و  دزاس ،  یم  راوتـسا  مکحم و  ار  نانآ  تامیالمان ،  كاوژپ  نانچمه  و  دناشن ،  یم  رایـشوه  كدنا ،  یمیالمان  دـنا ،  تریـصب  رد 

یئافوکش وکین ،  ِنایاپ  نیا  زا و  هیآ  اه ،  هجنکـش  اه و  یتخـس  رد  دنروآ .  یم  ادخ  هب  ور  نانآ  تسا ،  یهلا  همه  هک  اه  شنکاو  شنک و 
نیا رد  میدید .  هچنآ  میدید  درک و  نیا  زا  شترـضح  عورـش  دوب .  یئافوکـش  نیا  زا  يا  هماگنه  رد  ینیمخ ،  و  تسا ،  لماک  ِناسنا  کی 

وا و  دوش ،  یم  هچ  دهد  تسد  چوک  رگا  هک  تشادـنپن  و  دوب ،  نیقی  رد  یهلا  هّوق  لوح و  هب  وا  تسادـخ ،  هب  يرای  زا  نخـس  هک  تءاشن 
بالقنا ِماجسنا  هوُکُـش و  هیامنارگ ،  ِزیزع  نیا  گرم  اب  یتح  هک  میدید  تباجتـسا  نیا  رد  و  دریذپب ،  ارم  دنوادخ  هک  دنیامن  اعد  ات  تفگ 

هب هّجوـت  يارب  طـقف  اـه  ناـسنا  ِنوکـس  تکرح و  یگدـنز و  گرم و  دـیامرف ،  يرما  هدارا  یلاـعت  دـنوادخ  یتـقو  هک  تفرگن ،  یتساـک 
و دیوگ .  یم  خساپ  رتایوگ  و  دنز ،  یم  دنخبل  رتابیز  تسا و  رادیب  نونکا  وا  يرآ  ( . 117 (() دنوش یم  رادیب  اه .  يروابدوخ  هن  تسادخ 

یم تبحص  دوخ  يادخ  اب  یمدآ  یتوکلم ،  زاورپ  نیا  رد  و  تسا ))  نم  ؤم  جارعم  زامن   )) هک دوب  زامن  رد  شترـضح  یئافوکـش  همه  اما 
وا تخادرپ ،  یم  دوجـس  عوکر و  دوعق و  مایق و  هب  راداد  ِرادید  رد  رطاخ  صولخ  نهذ و  روضح  تراهط و  اب  هچ  تشذـگ .  اجنآ  دراد ، 

يراکهدب رگید  هن  یتاکز و  هن  تشاد و  هّمذ  رب  سمخ  هن  دوبن ،  یئاج  شتایح  بارحم  رد  ار  یبصغ  لام  هاج و  و  دوب ،  رود  تقادص  هب 
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س ه 24/3/68 دشاب .  زامن  یلوبق  عنام  هک 

رارمتسا

 ، اه لفاغت  اه و  یتوافت  یب  هطبار ،  نیا  رد  و  دیازفا ،  یم  یناگمه  ياه  تیلوئسم  رب  تیاده  داشرا و  هب  جاتحم  ياه  ناسنا  جوم  هزور  ره 
یتّنـس دننامه  دـیامن و  یم  خر  نآ  یئآراک  ای  غیلبت  مدـع  رثا  رد  هک  یتافارحنا  عیاجف و  زا  رفیک !  تسین ؛  یهلا  رفیک  ات  یلـصاف  ّدـح  زج 

اب هک  مادام  دوش ،  یم  هتـشارفارب  یبیغ  ياهدادما  اب  یهاگ  دـنچ  ره  هک  مالـسا  دنمهوکـش  مچرپ  دراذـگ .  یم  رثا  خـیرات  هشیمه  رب  هئّیس 
 ، درب یم  یلاعت  هب  دوخ  ِيدیحوت  هئشن  رد  ار  لامک  ِقاتشم  ياه  ناسنا  دبای و  یم  همادا  نآ  ِیتوکلم  ِرارمتـسا  دوش ،  یگنهامه  نآ  زازتها 
 : دـنیوگ یم  یناسنا .  هوکُـش  رد  هرظنم  دـنراد و  یگنادواج  رد  اج  توارط ،  یئابیز و  رد  هک  نیچلگ  ياـه  هلـال  زا  نوگلگ  ینوماریپ  اـب 

نومزآ هرود  ادـخ  نادرم  زا  یناشخرد  ِباـتفآ  هک  هماـگنه  نآ  رد  اـما  دـنور ،  یم  باوخ  هب  همه  مک  مک  دـنک  یم  بورغ  باـتفآ  یتقو 
هب ار  اه  هشیدنا  ياههار  هروک  و  دنیازفیب ،  دوخ  شـشخرد  رب  یهلا ،  ِتبرق  رد  هک  تسادخ  نادرم  رگید  رب  درب ،  یم  نایاپ  هب  ار  یگدنز 

ِناطرـس و  دور ،  یم  یکـشخ  هب  ور  دراد ،  یناگتـسراو  تسین ،  مکاح  اهنآ  رب  يربخ  یب  باوخ و  هک  اهنآ  دنهد .  دنویپ  میقتـسم  طارص 
هناـیزات تشحو ،  همه  يا  هـظحل  رد  و  دور ،  یم  ناـیم  زا  ( 118) دراد مان  ایح  هک  نامیا  هرمث  نآ  و  دـنز ،  یم  گـنچ  اـهناج  رب  یـصاعم 

رود ِینامز  ياه  هلـصاف  ات  الاح  زا  و  تسدرود ،  ياه  هطقن  نآ  ات  اج و  همه  ات  اجنیا  زا  سپ  هک :  دیآ  یم  دورف  عطاق  مارآ و  یهلا  ِباذع 
مامت اب  ار  هّللا  الا  هلا  هبّیط ال  هملک  و  دـنراد ،  نآ  همزمز  هب  بل  ربکا و  هّللا  يادـص  هب  شوگ  هک  مینک  هراظن  یئاهنآ  رب  رترود ،  مه  زاب  و  ، 
هتفرگ ارف  ار  یناسنا  هعماـج  هک  یئاـه  یتشلپ  زا  یئاـهر  رد  تسا  دادمتـسا  همه  اـضاقت و  همه  هک  یتّیفیک  رد  دـنیامن ،  یم  ءاغـِصا  دوجو 
هکنیا هن  رگم  دـنیامن .  ذـخا  ار  نآ  داـمتعا  اـب  و  دـننادب ،  دـیاب  هک  ار  هچنآ  دـننادب  هـک  دـنهاوخ  یم  اـهنآ  دـننک ،  هـچ  ِزرم  اـت  و  تـسا ، 

اهنآ تّما ؛  ِّصاوخ  رب  هک  صخالاب  و  تسا ،  ّرمتـسم  یـضرف  ناگمه  رب  یهن ،  رما و  ِلالز  ناور و  ياهراس  همـشچ  تیاده و  ياهرابیوج 
یم کین  هچ  و  دـنزاس .  یم  ناریو  ار  اه  یکرابمان  ِناینب  و  دـنروآ ،  یم  رب  گـناب  ردـنت ،  دـننامه  دنـشورخ و  یم  حون  ناـفوط  نوچ  هک 

زا تمظع  نیا  هکنیا  هب  فوقو  اـب  تسا ؛  ّتیناـسنا  رکیپ  رب  هک  مالـسا  رکیپ  رب  هاـکناج  يا  هبرـض  ناـیرج ،  نیا  رد  يا  هفقو  ره  هک  دـنناد 
س ه 23/10/68 جورع ،  زا  یتیاهن  تیاده و  زا  یئادنلب  رد  و  دبای ،  یمن  هلصیف  یهلا  ددم  اب  زج  تالکشم ، 

اهیلع هّللا  مالس  ءارهزلا  ۀمطاف 

هچنآ نک ))   )) رما اب  هک  لالجلاوذ  يرداق  زا  دیوگ .  یم  نخـس  قلطم  ِدوجولا  بجاو  زا  هناصلاخ  همه  نارک ،  ات  نارک  زا  هشیدنا ،  عاعش 
مه و  دومن .  هدـنرپ  نونکا  دراد .  ریدـقت  رد  یتارّدـقم  ّتیدـبا  اـت  ناـنچمه  هدـیرفآ ،  ره  ِلاـمک  ماوق و  رد  و  دـنیرفآ ،  یم  دـیامرف  هدارا 

اَهَبِکَر نَم  حُون  ِۀَنیِفَـس  ِلَثَمَک  ِیْتَیب  ِلْهَا  ُلَثَم   )) هک دومرف :  دـنراد .  لفاغت  هب  یمهف  تیب  لها  ّتیلها  رد  هک  نانآ  هشیمه ،  دـنیامن  رافغتـسا 
نآ زا  هک  سک  نآ  دـبای و  تاجن  دوش  نآ  رب  هک  ره  تسا  حون  یتشک  دـننامه  نم  تیب  لها  لَـثَم  ( 119 (() َقِرَغ اَـهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  َو  یجَن 

ات قرشم  زا  یتئیه  رد  دوخ  یلصا  يامیس  رد  یهلا  مایپ  هتشرف  نآ  لیئربج ،  و  دش ،  ضراع  شترضح  رب  یحو  ددرگ .  قرغ  دیامن  فّلخت 
تدابع و هب  ار  اه  بش  ام  لوسر  يا  وت  هک :  ُهنءاش  ّلج  راـگدرورپ  زا  ماـیپ  نیا  رد  دـش ،  رهاـظ  دوب ،  یمهم  رما  عوقو  هناـشن  هک  برغم ، 
 ، ددرگ رتافصاب  دوب  افص  همه  هک  ربمایپ  دوجو  یمارگ  ات  امن  هرانک  رـسمه  يّدام و  ذئاذل  زا  شاب و  راگدرورپ  رکذ  رد  هزور  هب  ار  اهزور 

مراد نطب  راطفا  هب  یتشهب  بطر  روگنا و  اب  ار  هزور  زور  نیملهچ  هنوگ ،  نیا  ینیعبرا  ْكراـبم  رد  رت .  هداـمآ  مهم  يا  هعقاو  عورـش  رد  و 
رد يا  هثّدحم  الاو !  همه  نآ  ینادنزرف  اب  هاتوک  همه  نآ  يرمع  رد  دیمان ،  یم  اهیبا )) ّما   )) ار وا  ْردپ  هک  ءارْوَح  ( 120  . ) میوگ یم  نخس 

هلهابُم و هکرابم  هیآ  يوناب  اهنت  هک  میئوگب  هچ  وا  زا  دوب .  رثوک  راـثیا  زا  ار  وا  اهیگدـنبیرف ،  زا  تسه  هچ  ره  همه  هک  هکئـالم ،  اـب  نخس 
یتاـیح هب  یگدـنز  گرم و  ِّتیعقاو  رد  هک  یناراوـگرزب  زا  دـهاش ،  هشیمه  يا  هدیهـش  دوـب .  ریهطت  هکراـبم  هیآ  زا  همّرکم  نوتاـخ  اـهنت 
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نآ رب  دـنراد .  رـضاح  يروضح  ناگمه  ِتامم  تایح و  هرتسگ  رد  هک  یهللا ،  نذا  یناگدـننک  يرای  ناعیفـش و  دـنتفای ،  تسد  ینامحر 
َو ال ْمَُهل  اْنیَز  ْنلَعْجا ا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلا  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َمُه  ّللَا   )) هک یلاعت  كرابت و  دنوادخ  زا  اعد  نیا  زج  میتسرف  هیدـه  هچ  ناراوگرزب 

س ه 8/2/69 َنیمِحا . )) ّرلا  َمَحْرَا  يدَق ر ي ا  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِا  ْمِْهیَلَع  اْنیَش  ْنلَعْجَت ا 

طباور طباوض و 

ای هنسح  یتّنس  تسا  نکمم  یمدآ ،  رکف  هتخاس  هطباض  ای  نوناق  هک  توافت  نیا  اب  تسا ،  يرشب  عماوج  ِهبالتبم  هطبار ،  هطباض و  ِلصا  ود 
اجنآ رد  دور .  یم  لامک  هب  ور  دیامن و  یم  دشر  یلاعت  ِداعبا  همه  رد  یمدآ  تسا  یهلا  طباور ،  طباوض و  یتقو  اما  دشاب ،  هیقاب  يا  هئیس 

ِتردق دور و  یم  هیکزت  هب  ور  سفن  هک  یتّیفیک  رد  دبای ،  یم  میمعت  تقلخ  هرتسگ  رد  لصا  نیا  هکلب  دـنیاه ،  ناسنا  هطبار  ِدروم  اهنت  هن 
ِششخرد ره  رد  يدیحوت  ِترطف  دنا و  ناهرب  یسرک  رب  همه  ْنیهارب  اجنآ ،  ددرگ .  یم  دوهـشم  سوملم و  رتهب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 
هناـموصعم يافـص  رد  دـنخبل  و  دریگ ،  یم  مارآ  ْدوجو  و  دـبای ،  یم  ار  دوخ  ْناـج  ههرب ،  نآ  رد  دـیامن .  یم  نشور  ار  اـهیکیرات  دوخ ، 

طارـص هبذاـج  تسا .  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  برق  رد  همه  تسه ،  هچ  ره  ياـمنرود  اـت  یتسه  هرهوج  زا  ناـسنا  دریذـپ ،  یم  قّقحت 
ِطباور طباوض و  رد  هک  تسا  یتّقد  تفارظ و  نآ  تسا و  یکرتشم  تقیقح  ار  ود  ره  نادب ،  يارب  نآ  هعفاد  و  ناکین ،  يارب  نید  ِمیقتـسم 

زا سرت  اـب  هتخیمآ  ِراـظتنا  تسا .  یلماـک  فارـشا  تراـظن و  رد  تسا ،  تاّـمهم  ّمها  هک  تموکح ،  رما  رد  صخـالاب  دراد ؛ دوجو  ینید 
ینید و دویق  زا  رارف  رد  اهنآ  و  درادـن ،  يراگزاس  چـیه  ناـیتوغاط  هقئاذ  رب  دوش  یم  هبـساحم  دـب  کـین و  زا  يا  هرذ  ِینیگنـس  هک  يزور 
اه ناـسنا  دادـعت  هب  دـناوت  یم  هک  یفارحنا  دـنوش ،  یم  فرحنم  يدـیحوت  میقتـسم  طارـص  زا  تاـفاحجا ،  اـه و  یماـکدوخ  هـب  ندیـسر 

نادجو ای  يرطف  كاپ  هشیدـنا  هب  هّجوت  یفن  رب  هطباض ،  ِلصا  بتکم ،  نیا  رد  تسا .  مسیلوایکام  بتکم  هلمج  نآ  زا  دـشاب و  نوگانوگ 
مه ( 121  . ) دشاب غورد  اه و  یتسردان  يانبم  رب  هنارگ  هلیح  یگنرز  اب  نداد  بیرف  شرظن  حـمطم  فدـه و  دـیاب  تسیلوایکام  کی  تسا 
هب تساهیراکبیرف .  زا  يا  هدیچیپ  مهرد  هلیـسو  اهنآ  نامیپ  دهع و  و  دـناطباوض ،  نیا  زا  یطباور  نید ،  زا  هدـیرب  ِنویـسایس  همه  نونکا ، 

گنج فالتخا و  داجیا  اه ،  ندومن  لولعم  مودـعم و  مومـسم و  يزیرنوخ ،  لتق و  ءاـشترا ،  هوشر و  عماوج ،  قـالخا  ِندـیناشک  فارحنا 
 ، سیـساوج ِتیبرت  میلعت و  تساهنآ .  هّرمزور  ینلع و  همانرب  هّیـضق ،  فرط  ود  ای  کی  هب  کمک  یلخاد و  ياهگنج  داجیا  اه ،  تلم  نیب 

هدناشن تسد  ِيارما  ماکح و  ِمیلعت  تیبرت و  یشیامرف ،  يرابرد و  ياملع  تخادرپ  تخاس و  و  کشزپ ،  رجات ،  شیشک ،  سابل  رد  یتح 
اهنآ تسا .  هعماج  حطس  رد  هدیشاپ  مه  زا  ياه  هداوناخ  ناشیرپ و  ياه  ناج  لامعَا  نیا  هجیتن  تساهنآ .  یناطیـش  ياه  هویـش  دّدعتم  زا  ، 
اهنآ یئارگ ،  تذل  دنهد .  یم  فیفخت  تارِکـسُم  نیفرم و  نیتوکین ،  نیئوره ،  نوچ  یتارّدخم  اب  ار  باصعا  رب  نادجو  زا  هلـصاح  راشف 

زا گـنر  مک  يا  هرطاـخ  تروـص  هب  مک  مک  یگداوناـخ  تراـهط  تمرح و  دـهد .  یم  قوـس  يرگید  هب  یکی  زا  عّوـنت  دـیدجت و  هـب  ار 
س ه 19/5/69 دیآ .  یم  رد  رود  ياه  هتشذگ 

قالما َۀیشخ 

دننامه نهذ  ِتاملظ  هچ  تسا ،  نامیا  رون  هب  ینامحر  هضافا  رد  یگتـسیاش  ّدح  هب  ندیـسر  رد  همه  لفاون ،  ضئارف و  ماجنا  هبانا ،  هبوت ، 
ؤم درادـن .  دوجو  یئاّکتا  هطقن  یلاعت ،  يراب  هب  لّـکوت  زج  و  تسا ،  چـیه  همه  اـجنآ  ادـخ  زج  هک  تسا  نوّنلاَذ  هعقاو  رد  توُح  تاـملظ 
زا يزور  رد  اهنآ  ّتینیع .  رد  ار  دوجولا  بجاو  هب  ءاّکتا  و  دـنراد ،  تی  ؤر  هب  ار  یهلا  لامج  هک  دـنا ،  لاـمک  زا  ّدـح  نآ  رد  یعقاو  ِنینم 
هب زاورپ  ِلاب  رب  ار  ایند  فراخز  زا  يا  هنزو  كدـنا  یتح  دـیحوت ،  ِتوکلم  هب  جورع  رد  هک  یمدرم  راوگرزب  دـنراذگ .  تلاطب  هب  ار  رمع 

يزور هرفـس  يرآ  ار  دسافم  حابـشا  همه  نآ  و  دَـنَکفا ،  هیاس  نامیا  ؤل  الت  رب  هک  دـنا  یئاه  شزغل  زا  تشحو  رد  همه  و  دـنراد ،  ساسحا 
لضف هب  يزور ،  هرفس  دشاب ،  رتوکین  تاکرب  لوزن  رد  ام  لامعَا  هک  تبـسن  ره  هب  تسا و  یهلا  ِتاکرب  زا  هدیچیپ  مه  هب  يراموط  دننامه 
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رد یهلا  تردـق  همه  نیا  زا  تربع  اب  امک  تسین ،  ّتیعقاو  لاـمک  رد  یهّجوت  یگدـنز ،  تاـناکما  هب  هّجوت  دوش .  یم  رت  هدرتسگ  یهلا ، 
ياـهیئارگ تذـل  اـهیماکدوخ و  زا  یباذـع  رگا  اـی  و  دروآ ،  شروی  اـم  رب  تّیعمج  راـجفنا  باذـع  رگا  هک  میئاـمن  هّجوت  دـیاب  نورق  لوط 

يارجا لاعتم و  دـنوادخ  هب  ْتینارون  رد  ینامیا  هراچ  ِهار  سپ  تسین .  یـصاعم  ناـهانگ و  زا  زج  دـیامن ،  خر  تّیعمج  دوبمک  زا  هلـصاح 
اب هناصلخم  يراثیا  اب  و  میئامن ،  هشاـعا  لـالح  ّرمم  زا  و  مینک ،  باـختنا  يرـسمه  هب  ار  ناـبوخ  هکنیا  و  تسا ،  راـگدرورپ  یهاون  رماوا و 

س ه 26/8/69 میناشنب .  یسانشادخ  يرازگساپس و  دنخبل  یتشهب  ياه  هچنغ  نیا  ياه  بل  رب  دوخ ،  نادنزرف 

هراختسا

هارمه هب  دوخ  اب  ار  باوج  هورکم  رما  اما  و  دشابن ،  مارح  ای  بجاو  اعرش  هک  يرما  هب  مادقا  رد  تسا  یلاعت  يراب  زا  ریخ  بلط  هراختـسا ، 
رسمه باختنا  دننام  ددرگ ،  تالوحت  زا  يرایسب  يانبم  تسا  نکمم  هک  تسا  تاحابم  زا  يا  هراپ  هّبحتـسم و  روما  دنام  یم  هچنآ  دراد و 

ریخ رب  یتسرد  صخاش  دناوت  یمن  هشیمه  یمدآ  ِصیخشت  هک  رواب  نیا  رب  هریغ ،  اه و  ترفاسم  اه و  تنوکس  لیصحت ،  لغش ،  باختنا  ، 
ساسحا و جوم  هوالع  هب  درادن .  یلک  هطاحا  روما  داعبا  همه  رب  ّتیدودـحم ،  ّتلع  هب  ناسنا  هشیدـنا  مهف و  هک  ارچ  دـشاب ،  وا  حالـص  و 

ِدروم ِرما  رد  رگا  یلو  دیامن .  یم  ناوارف  تاهابتشا  شوختسد  بلغا  مه  ار  طاتحم  يالقع  ءاملع و  نیک ،  رهم و  رهق ،  مشخ و  فطاوع ، 
ار ریخ  یلاعت  دنوادخ  و  ددرگ ،  نشور  یعرش  ياهیراک  هزیر  زا  يرایسب  تسا  نکمم  دوش ،  تروشم  یقّتم  یملاع  اب  تسخن  هراختـسا ، 
 ، تسا روظنم  فده  ود  هراختـسا  رما  رد  تسا .  هراختـسا  یعون  دوخ  نیا  یبلق ،  تاهجوت  یلبق و  هیعدا  اب  هک  دیامرف ،  يراج  وا  نابز  رب 

وگب نآ  دـعب  و  تسرف ،  دورد  وا  ( 122 (( . ) رَجُْؤی َْمل  َِیُلْتبا  رد  نآ  زا  لـصاح  ِشمارآ  هب  ندیـسر  رد  لاـعتم  رداـق  هب  رما  ضیوفت  تسخن 
رد مزال  طرش  ( 123 (( . ) ِِهتَمحَِرب َهّللا  ُر  یخَتْـسا  ِبویُْغلا  ُمّالع  َتنَا  َو  ُمیحّرلا  ُنامحّرلا  ِةَداَهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ُِملاَع  َکَّنَاـِب  َُکلَئْـسَا  یِّنِا  َّمُهَّللا  ))

دیامنن لّمحت  تهارک  اب  هداد ،  رارق  نآ  رد  ار  ریخ  یلاعت  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  ات  تساضر  میلست و  صالخا و  رد  ینیقی  نتشاد  هراختسا ، 
یم نییعت  ار  وا  ریخ  امتح  یلاعت  دنوادخ  دشاب  ( 124  (( . ) یلاعَت هّللا  مِهَّتَی  َِکل  ذَف  َطِخَسَف  ُهَرْکَی  اَِمب  ُةَرَیِْخلا  ِِهب  ءاَجَف  َهّللا  َراَخَتِْـسا  ْنَم   )) هک

س ه 1/4/70 ( 125  . ) دیامرف

قافنا

 ، ءاّکتا هطقن  هب  یبایتسد  رد  هک  یمدرم  دنرایـسب  هک  ارچ  دراد ،  یئادز  كرـش  رد  ْتمکح  قافنا ،  دروم  رد  میرک  نآرق  ِرّرکم  ِتادـیکات 
رود هب  اب  دـش  یم  رگا  تلفغ و  رثا  رد  هک  تسا  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هب  ءاکتا  اب  هلباقم  رد  نیا  و  دـننز ،  یم  گنچ  تورث  لام و  رد 

مه داد ؛ رارق  ام  ِنومزآ  رد  يا  هلیـسو  ار  لام  یهلا  سدقا  تاذ  یلو  دوب ،  ناسآ  راک  هراچ  دیـسر ،  لماک  دیحوت  هب  یئاراد  لام و  نتخیر 
دیاب هچنآ  و  تسا ،  يدـیحوت  ریغ  قئالع  دوش ،  هتخیر  رود  هب  دـیاب  هچنآ  اذـل  دومرف ،  یهن  ار  نآ  هب  یگتـسبلد  مه  و  ریذـبت ،  فارـسا و 

هعِس اب  دیاب  بحتـسم ،  ای  بجاو  هچ  تاقافنا ،  رد  دشاب .  یم  یهلا  ياضر  هدودحم  رد  کلمیام  يرادهاگن  مه  و  قافنا ،  دوش ،  تاعارم 
و دشاب ،  لباقم  فرط  رد  یگدنمرـش  داجیا  دوخ و  يارب  تراسخ  ساسحا  و  هعمُـس ،  ایر و  رازآ ،  ّتنم ،  زا  رود  هب  هک  دومن  لمع  ردص 
هب دوعق  مایق و  رد  یـصولخ  هدجـس و  ِقوش  زا  یـساکعنا  ات  دشاب  یقافنا  ره  هزیمآ  دیاب  هّللا  َیِلا  ًۀـبرق  ِّتین  ندوب و  ادـخ  دای  رکذ و  رد  زین 
نآ زا  لام  قافنا  جرخ و  نآ ،  فلتخم  داعبا  رما و  بقاوع  هب  هجوت  اب  یلو  تسا ،  لکـشم  يرما  لالح  لام  بسک  هچ  رگا  دروآ .  ناغمرا 
هن هک  دراد ،  جایتحا  رود  ياه  قفا  ات  یشنیب  اب  ریذبت ،  فارـسا و  زا  رود  هب  و  عیرـس ،  حیحـص و  يریگ  میمـصت  هب  هچ  تسا ؛  رت  لکـشم 

ِزرواشک نآ  دـننام  تسا ،  فارـسا  یعون  قافنا  نآ  دوش ،  مهم  يادـف  ّمها  هک  اجنآ  رد  زین  و  جاتحم .  يدـنمزاین  هن  دـنامب و  لّـطعم  عرش 
هلحرم هتبلا  تشاذگ .  یقاب  دنمزاین  ار  دوخ  هقفنلا  بجاو  ِدارفا  دیشخب و  ناّقحتـسم  هب  ار  لوصحم  همه  تشادرب ،  ِزور  رد  هک  هنیدم  لها 

یئانثتـسا تامعن  زا  سفن  تمالـس  ظفح  اب  نآ  ِتاعَبَت  لّمحت  و  تسا ،  قافنا  زا  الاو  يا  هلحرم  نتـشاد )  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید   ) راـثیا
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يانعم رد  يرگید  هنومن  وفع ،  دننام  یقالخا ،  لئاضف  لامِعا  هکلب  دوش ،  یمن  هصالخ  لام  رد  طقف  قافنا  هکنیا  هجوت  لباق  دـننام  تسا ، 
س ه 19/5/70 ملع . )  زین  و 

یقیسوم

و ناگچب ،  ْغرم  مُّنرت  نالبلب ،  ههچهچ  درادربرد .  ار  شنیرفآ  ِتمظع  انخارف و  زا  يدُعب  تسا ،  نآ  زا  یقایـس  یقیـسوم  هک  ادص ،  يایند 
يوـس هب  يرّکفت  هیاـم  دوـمنهر و  رد  تسا ،  تعیبـط  یقیـسوم  زا  یگنهآ  نـحل و  دـنرذگ ،  یم  ناـنچمه  اـهلاس  هـک  اـهرابیوج  يادـص 
هطقن باصعا و  زکرم  ات  اونـش ،  ِشوگ  رب  یئادص  ره  دنک .  یم  قلخ  تمظعرپ  دنیرفآ و  یم  فرگـش  همه  نیا  هک  نایناهج ،  راگدـیرفآ 

 ، نوخ راشف  بلق ،  نابرـض  هرهچ ،  گنر  دشخب .  یم  تّیفیک  نآ  هب  دبای و  یم  شرتسگ  ءاضعا  همه  هب  ات  اجنآ  زا  و  نامرف ،  صیخـشت و 
ناج و مسج و  هدیچیپ  طابترا  تسا .  سمل  لباق  بلغا  هک  رگید  ِرایـسب  هچ  و  هفلتخم ،  ددُـغ  حّـشرت  ای  فّقوت  یـشراوگ ،  ياهینوگرگد 

ِلالدتسا راتخاس و  رظن  زا  دوش .  یم  ببس  دروم  نیا  رد  ار  یعامتجا  يدرف و  ياه  تّیلوئـسم  هب  هّجوت  موزل  اهنآ ،  رب  ادص  میقتـسم  ریثءات 
تبثم لمعلا  سکع  نآ  يور  دوخ ،  تعیبط  تّنس و  قبط  یغامد  زکارم  ات  تسا  دیفم  تبثم و  هبنج  دقاف  رشب ،  ِتخاس  ياهگنهآ  يرکف ، 

رد اذل ،  دروآ .  لمع  هب  یضتقم  شنکاو  نآ  هیلع  روعش ،  هب  طوبرم  قطانم  ات  تسا  یفنم  شزرا  ياراد  هن  و  دیامن ؛ رداص  مزال  نامرف  و  ، 
گرزب ياه  هشیدنا  یلاع و  راکفا  هجیتن ،  رد  و  دـنام ،  یم  زاب  یقیقح  فئاظو  ِمیقتـسم  هرادا  زا  هرّکفتم  هکاّرد و  يورین  یفیلکتالب ،  نیا 

 ، زیگناـطاشن ياـهگنهآ  دور .  یم  نیب  زا  سپـس  فیعـضت و  يرطف  دادعتـسا  يرکف و  غوبن  و  دور ،  یم  توـخر  یتسُـس و  هب  ور  یناـسنا 
 ، دوش یم  یتایح )  ياه  تیلاعف  هدـننکدنت  باصعا   ) کیتاپمـس باصعا  یعیبط  ریغ  دـیدشت  کیرحت و  ثعاب  هک  تسا  یجراـخ  یلماـع 
یم ءوس  رثا  دراد ،  یتایح  لامعَا  ِلداعت  هب  ندیسر  رد  ار  هدننکدنک  شقن  هک  کیتاپمـساراپ  باصعا  رب  زیگنا  نزح  ياهگنهآ  هکنیا  امک 

 . دـنز یم  مه  رب  ار  ندـب  لرتنک  هاگتـسد  مظن  بوانت ،  هب  اـی  مهرد  روآ ،  نزح  زیگناـطاشن و  ياـهگنهآ  هکنیا  رت  كاـنرطخ  و  دراذـگ ، 
یقیسوم ِروهـشم  ریهاشم  یهاگـشیامزآ ،  ياه  ناسنا  نیرتربتعم  هک  تفگ  ناوت  یم  و  تسا ،  ناوارف  هراب  نیا  رد  تادهاشم  اهـشیامزآ و 

 ، نوهتب نوچ  اهنآ ،  نیرت  یمان  ابیرقت  و  دندرب ،  نایاپ  هب  ار  راگزور  راحتنا  هتکـس و  اب  زین  یهورگ  رک و  يا  هدع  روک و  يدادعت  هک  دـنا 
هّللا تاولـص   ) دمحم لآ  قداص  زا  یمالک  کنیا  ( 126  . ) دنتفگ دوردـب  ار  ناهج  یگناوید ،  اب  ندـلوب ،  يداب  وریپاش و  میـسکام  هچین ، 

ار دوخ  فّقوت  هکنیا  و  تفگ ،  یم  نخـس  هیاسمه  هناخ  زا  هیّنغُم )   ) ِزاوآ زاس و  عامتـسا  زا  يدرم  یتقو  هک  میروآ :  یم  نیعمجا )  مهیلع 
یم یئادص  دوخ  شوگ  اب  هکلب  مور  یمن  دوخ  ياپ  اب  ادـخ  هب  تفگ  نکن ؛  راک  نیا  دومرف :  دـهد ،  یم  لوط  نآ  ندینـش  يارب  یئاج  رد 
یم لا  ؤس  اهنآ  همه  زا  لد ،  مشچ و  شوگ و  هک  دیامرف  یم  هک  يا  هدینـشن  ار  ادخ  ِمالک  ایآ  دیوگ ) یم  هچ  نیا   ) ایادخ دومرف :  مونش ؛ 

؛  مبلط یم  شزرمآ  ادـخ  زا  میامن و  یم  كرت  مرجال  یمجع ،  هب  هن  یبرع و  هب  هن  مدینـشن ،  ار  ادـخ  نخـس  نیا  زگره  ّهناـک  تفگ  دوش ؛
رب رگا  وت  ِلاح  دوب  دب  هچ  يدوب ،  یمیظع  رایـسب  هانگ  رب  هک  دریذپب  ار  تا  هبوت  ادخ  نک  اعد  راذگب و  يزامن  نک و  لسغ  زیخرب  دومرف : 
هک راذگب  نادب  يارب  ار  دب  تسا و  تشز  هک  هتبلا  دومرف  یهن  یلاعت  هناحبس و  قح  ار  هچ  ره  هک  یتسرد  هب  يدُرم ،  یم  لاح  نیرتدب  نیا 

س ه 15/5/70 ( 127  . ) تسا یلها  ار  يزیچ  ره 

ءاهب

ینهذ اب  لـمع ،  هک  اـنبم  نیا  رب  تسا ،  هناـصلاخ  یـصولخ  هب  ندیـسر  اـت  یهلا  تعاـط  زا  نتفرگ  ددـم  رد  يدـُعب  ریخ ،  ِلاـمعا  رد  یعس 
اما ار .  نتـسناوت  نتـساوخ و  مه  دـیرفآ و  ار  تسه  هچ  ره  همه  هک  دـیامن  قلطم  ِیتسه  راید  ِیهار  ار  ناج  يادـیوُس  بئاوش ،  زا  هتـسراو 

ّدـس و كرـش و  هّدام  هک  دور  یم  لاح  نیا  رد  دریگ .  رارق  دـصقم  فدـه و  هاگیاج  رب  هک  یتقو  تسا !  رطخ  هطقن  دوخ  هاگ  لمع  ِسفن 
ِسدـق تحاـس  رد  اـت  تسا ،  يرازگـساپس  يارب  یبـجوم  یناـّبر و  یقیفوت  ریخ  ِلـمع  ره  هک  یلاـح  رد  ددرگ ،  یلاـعت  هار  رد  يا  هراوید 
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هـضافا هدنب  هب  رّکذت  هّجوت و  رّکفت و  رثا  رد  هک  صولخ ،  رهوگ  نامه  تسا ،  نآ  ِلومحم  تسادق  رد  لمع  ره  ياهب  شزرا و  یناحبس ، 
دراد ؤل  الت  هب  هّنئمطم ،  ِسْفَن  ِنیقی  رد  ار  شترضح  ِبرق  هک  یئاهب  دهد ،  یم  ءاهب  نآ  اب  نآ و  هب  یئایربک  تاذ  هک  نامه  اهنت  دوش ؛ یم 

رد و  دروآ ،  یمن  ور  شیپ  ار  تشهب  نامداهج  رگا  دـشخب ،  یمن  تریـصب  ام  هب  ناـم  هزور  رگا  دـهد ،  یمن  جورع  ار  اـم  ناـمزامن  رگا  . 
ِنابز رد  زا  معا  ام ،  ِریخ  ياهراک  هک  تسا  نآ  زا  همه  دزاس ،  یمن  رّطعم  ار  ام  ِناج  ماشم  ْدـیحوت  ِيافـص  رد  ناـحیر  ْحوَر و  رگا  عمج ، 
دناوت یم  هّللا )  ای   ) هسّدقم هملک  اجنآ  رد  دنا .  تمظع  ّمات  رهظم  اهنآ  ِمالک  ره  و  دنراد ،  ّتیعقاو  هب  هولج  همه  ینسحلا  ءامـسا  صالخا ، 

بلق هرتسگ  رد  دشخب ؛ یم  دـهد ،  افـش  ار  یـضیرم  حور  مسج و  دـیامن ،  ریخ  هب  متخ  ار  يرمع  ددرگ ،  نومنهر  یئانـشور  هب  ار  یناهج 
و دیامن ،  یم  نیمءات  ار  ّتینما  دـهد ،  یم  هچ  ره  ار  سواسو  نیطایـش و  دراد ،  ذوفن  ریز  ار  نارک  ات  نارک  زا  هّللا )  مسب   ) هبّیط هملک  میلس 
هک دوش  نآ  دوش ،  يراج  صـالخا  ِناـبز  ملظ و  كرـش و  زا  ُهتمظع  تّلج  راـگدرورپ  ندوب  هّزنم  دـیادز ؛ یم  ار  رفک  كرـش و  ِتسوحن 
اَّمَع ِهَْتنا  َو  َُکتْرَمَا  اَم  ِیف  ِینْعِطَا  نوُکَیَف  ْنُک  ٍء  یَِـشل  ُْتُلق  اَذِا  ُلُوزَا  ٌکَـلَم ال  اـَنَءا  مدآ  َنباَـی   : )) یلاـعت كراـبت و  هّللا  لاـق  اـمک  دـهاوخ ، 

س ه 16/11/70 ( 128  (() نوُکَیَف ْنُک  ٍء  یَِشل  َلوُقَت  یَّتَح  َُکْتیَهَن 

هفشاکم

هّللاءایلوا بولق  رب  بیغ  ِرارـسا  یحور ،  ِلامک  نیا  رد  دراد ،  نطاب  يافـص  بیغ و  هب  نامیا  اب  هطبار  هک  تسا  ینامحر  یلّـضفت  هفـشاکم 
کلُم و قوش ،  ِزاورپ  زا  یتاعََمل  رد  دـنیوگ و  یم  نخـس  تقادـص  هب  راگدرورپ  ياقل  قایتشا  رد  هک  ناـنآ  هّللاءاـیلوا !  دـیامن .  یم  هرهچ 
هک ار  هچنآ  دنونـش  یم  دـننیب و  یمن  نارگید  هک  ار  هچنآ  دـننیب  یم  اهنآ  هنوگ ،  نیا  يزیخاتـسر  رد  دـنراد ،  اـشامت  هب  ار  ءایـشا  ِتوکلم 
زا ّدـح  نیا  هب  ندیـسر  دنتـسشن ؛ ) یم  هراظن  هب  ار  اهنامـسآ  توکلم  اهنآ  دوبن ،  مدآ  نادـنزرف  ياـهلد  رب  نیطایـش  دنونـش .  یمن  نارگید 

ِتاحفـص روطـس و  نیب  زا  ار  نیطایـش  ات  هذاعتـسا ،  ياسر  موهفم  رد  يّدـح  تسا ،  ینّابر  ياملع  صخالاب  ادـخ و  درم  ره  همزال  لامک ، 
رورـش زا  ندـنام  رود  رد  ینامحر  تافـشاکم  یبیغ و  ِتاّیعقاو  سمل  دـنراد .  رود  روما ،  لصف  لح و  و  داتـسا ،  ِثحب  سرد و  باـتک و 

یلو تسین ،  ندـیناسر  نایز  هب  رداق  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  نذا  یب  يرگید  دوجوم  ره  هن  ناطیـش و  هن  هکنیا  نیع  رد  تسا ،  ناـطیش 
يراب ترضح  دای  رکذ و  رد  همه  ام ،  تایح  هیام  ظافح و  ریـسِکا  سپ  ام  یگدنز  ِيارـسرس  یهلا  لدع  يوزارت  رد  لامعا  لمعلا  سکع 

هک قحلا  و  تسا .  ناطیش  زا  ندنام  تمالـس  یئاراد )  نیا  زا   ) وا هرهب  تسا و  یهلا  رکذ  ترـضح و  مالک  رد  و  دوش ،  یم  هصالخ  یلاعت 
قزر و رد  تدابع ،  رکذ و  رد  ادخ  دای  درادرب .  رد  تیاهن  یب  ات  ار  تامارک  زا  يا  هرتسگ  ُهتمظع  تَّلج  راگدیرفآ  دای  ِداعبا  زا  يدـُعب  ره 
گنج و رد  رقف ،  يرامیب و  رد  تیـصخش ،  مّروت  اه و  تسایر  رد  ادـخ  دای  تورث ؛  بارـس  ایند و  ياهیگدـنبیرف  اـب  هلباـقم  رد  تشیعم ، 

میتسین يزیچ  هک  دوخ ،  يدوجو  ِّتیعقاو  هب  هک  دوش  یم  نآ  ثعاب  اه و . . .  نتفگ  اه و  ندید  اهندینـش و  رد  بضغ ،  وفع و  رد  حلص ، 
همتاخ رد  و  میراذگ ،  تایعقاو  هنحص  هب  ياپ  بذاک ،  هدرپ  نیا  ندز  سپ  اب  میئامن و  لصاح  تریصب  تسوا ،  زا  تسه  هچ  ره  همه  ات  و 

هّللا س ه 26/11/70 ءاش  نا  میوش .  روشحم  ناسنا  ، 

جیسب زامن و 

تّیصخش سابل و  ره  رد  اجک و  ره  رد  هک  هتسراو  ینم  ؤم  تساهیدب ؛  اب  وجشاخرپ  یئایهم  زرابم و  وا  هشیدنا ،  یئاسر  نیا  رد  دوش .  یم 
رارق بطاخم  ار  نانآ  نادان  رد  ادخ و  يارب  ادـخ و  اب  طقف  هک  مواقم  يدوجوم  ْسّدـقم  تسا ؛  نامیا  مالـسا و  نایک  زا  قداص  یعفادـم  ، 

رد دشاب ،  هتـشاد  تقباطم  حبـص  هب  ادخ  رکذ  دای و  هب  مایق  هدجـس و  رد  ار  بش  هک  نانآ  دـنیوگ ؛ یم  تمالـس  هب  نخـس  اهنآ  دـنهد  یم 
لماک یجیسب  کی  درف ،  زا  تسین  رداق  فراعتم  ياه  یتسود  اهتساوخ و  تسا .  رتشیب  يراکادف  ِجیسب  رتلماک ،  ینامیا  رتالاب و  يا  هجرد 

يوزرآ اناوت و  راگدـیرفآ  هب  قیمع  يداقتعا  و  هنارایـشوه ،  دـنلب و  يا  هشیدـنا  دراد ،  ّتیلخدـم  سدـقم  لّکـشت  نیا  رد  هچنآ  و  دزاسب ، 
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اب هک  دـنا  قداص  نینم  ؤم  میرک ،  نآرق  نیموصعم و  یلاعت و  دـنوادخ  اب  یجیـسب  ِنیطبار  تسا .  یناـمحر  ياـه  یئـالاو  يوس  هب  شهج 
دریذپ یم  قّقحت  هّللادنج  هّللا و  بزح  هناصلخم ،  هطبار  نیا  رد  و  دنریگ ،  یم  ددم  ادخ  زا  دنناد  یمن  هچنآ  رد  دـنناد ،  یم  هچنآ  هب  لمع 

یم رب  ار  ادـخ  هار  هک  تسا  نآ  زا  و  دـنراد ،  يراگتـسر  حالف و  اب  انـشآ  یّمـش  حـلاص  مدرم  دـبای .  یم  قادـصم  هّللا  لبح  هب  ماـصتعا  و 
 ، اهنآ كرد  دریذپ ،  یتسـس  یهلا  ماکحا  يارجا  یتقو  اذل  تسا ،  یهلا  ّتنـس  نیا  زا  ّتیعبت  دـیامن ،  یم  ّتیوقت  ار  اهنآ  هچنآ  دـننیزگ و 

شـشوج دـنراد  فارـشا  نآ  رب  هچنآ  زا  و  تساوتحم ،  یب  اهنآ  يارب  تادـیهمت  تاغیلبت و  رگید  و  تسا ،  هناـمحر  یب  يراـتفر  ِساـسحا 
س ه 12/8/70 دننک !  یم  یتّیوه  یب  ساسحا  دوخ  رد  هک  یلاح  رد  تسادهش ،  نوخ 

رمع رذگ 

ِلومعم بذاک و  دوعص  زا  ناسنا  و  دهد ،  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یقطنم  موهفم  ْتصرف  دنرذگ ،  یم  اباهم  یب  نانچمه و  یتقو  رمع  قیاقد 
يا هتسشن  یتشک  نآ  و  درادن ،  نیمز  ات  ِطوقس  رد  هلصاف  چیه  رگید  هک  ینابلخ  نآ  دننام  دریگ ؛ یم  رارق  طوقس  ِباتـش  رد  هراّما ،  سفن 

هظحل نیرخآ  دـسر .  یمن  يربخ  مادـکچیه  زا  هن  نیا و  زا  هن  نآ و  زا  هن  رگید  و  تسا ،  نتفر  ورف  لاـح  رد  یتشک  ناـکت  نیرخآ  رد  هک 
تراغ هب  ِرگ  هراظن  هک  يرمع  همه  نیا  زا  دشیدنیب  ِدَـی  رد  اهنت ،  ياهنت  دـنمان ،  شگرم  هنیاعم  هک  یتلاح  تسا ؛  هنوگ  نیمه  همه ،  ِرمع 

رد یکانـشیدنا  هنایاپ  يوس  هب  میور ،  یم  هرانک  هب  تانئاک  زا  هشیدـنا  یب  یتقو  ّالَک !  اـّما  تشاد  هک  یئاـناوت  همه  نآ  اـب  دوب ،  نآ  ِنداد 
 ، یـشکندرگ همه  نآ  رگید  و  دنیب ،  یم  دوخ  لباقم  رد  ار  یلاعت  يادـخ  طقف  یلو  درگن ،  یم  وس  ره  هب  نارگن  هدز و  باتـش  میرذـگ ، 
اب نداد  اضر  تسا ؛  يراودیما  ثعاب  دراوم  همه  رد  هک  تسا  یهلا  ياضر  هب  ندوب  یـضار  طقف  و  درادن ،  زورب  ِناکما  راکنِا ،  نایـصع و 

رگید هک  اجنآ  ات  تسا ،  یلالجلاوذ  تاذ  تمکح  رد  هک  اه  باذـع  همه  لّمحت  يارب  هدامآ  و  دـهاوخب ،  ادـخ  هک  هچنآ  هب  دوجو ،  مامت 
راک همتاخ  ات  ار  نانآ  دـسر  یم  ِنایـصاع  ْدـیماان  الا ،  و  دریگ ،  ندـیزو  یهلا  تمحر  ِشخب  تایح  میـسن  و  دوش ،  هدودز  نایـصع  ِگـنر 

يراب هّوق  لوح و  ِتّینیع  رد  يراـی و  اـب  هک  دراد ،  ّتیعقاو  یئاـناوت  نآ  شنیرفآ ،  ِمظن  نیا  رد  دـشاب .  یناگدـنز  هک  یگدـنز  هن  دـشاب و 
هک س ه 23/12/70 دهد  تهج  وا  يوس  هب  ار  تکرح  شترضح  هب  دیما  رد  دریذپ و  لکش  یلاعت 

غورد

یمن اذـل  و  دـشاب ،  غورد  و  دوش ،  هتفگ  تسار  حالطـصا  رد  هاوخ  دراد ،  زورب  ناکما  راتفر  هراـشا و  ءاـمیا ،  هتـشون ،  نخـس ،  رد  غورد 
قافن و رفک و  كرـش و  تسا .  غورد  روز و  تیعقاو ،  رد  غورد ،  ای  تسار  هب  هچ  نانآ  هب  کمک  و  دشاب ،  قبطنم  زین  تقادـص  رب  دـناوت 
رد و  یئایر ،  قافن و  هن  و  دوبن ،  يرفک  كرـش و  دوب ،  تقادص  رگا  دنراد ؛ غورد  زا  روخـشبآ  هک  دنا  نوگـشان  همه  نیا  نآ  زا  ایر ،  مه 

و راک ،  بسک و  رد  هچ  هعماج ،  رد  جیار  ياه  غورد  دنتسه .  هک  دندوب  نامه  همه  دور ،  یم  رانک  هب  هدرپ  گرم  ِداصرم  زا  هک  زور  نآ 
هک یناطیش ،  يدرگش  دهد ،  یم  لکش  ار  هعماج  ِيا  هشیر  ِگنهرف  اهناتساد ،  تاشیامن و  راعـشا و  رد  يرنه  ياه  ینـشاچ  تروص  هب  ای 

اهلاس هاگ  و  دـهد ،  یم  رارق  ماهبا  کش و  رانک  رد  ار  اهنآ  و  درب ،  یم  لا  ؤس  ریز  هب  ار  یناگمه  ِمهف  لباق  راکـشآ و  ِتاّیعقاو  جـیردت  هب 
یم ورف  رکف  هب  یغورد  هب  لامتحا  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  ناکدوک  دوش .  هشیدنا  ِتابثا  نازرل ،  يرواب  رد  مّلـسم  یلـصا  ات  دشک  یم  لوط 
یم یپ  نآ  رب  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  هک  یئانبم  دـنزاس ،  یم  هناکدوک  تقادـص  افـص و  همه  نآ  نیزگیاج  ار  يدامتعا  یب  لاـهن  دـنور ، 

رد و  تساه ،  ناسنا  تّیـصخش  تاّیونعم و  ندـناشک  یناریو  هب  رد  یئاهـسوق  شک و  نیغورد ،  یئامن  هّصق و  مالک و  ره  ِراتخاس  دـنهن . 
نیع رد  ار  هعماـج  درف  درف  و  رود ،  مه  زا  ار  همه  غورد  زا  هلـصاح  ِینیبدـب  تسا .  هشیدـنا  ِیتسرد  دومرف  لاـمک  هب  اـبیز و  هچ  دروم  نیا 

هب ار  روک  ياه  ماقتنا  بلغا  یفطاع ،  ِتیمورحم  نیا  تسا و  هناگیب  يرگید  زا  سک  ره  غورد  هرطیـس  رد  اذـل  دزاس ؛ یم  يوزنم  ّتیعمج 
غورد و رورت ،  باـعرا ،  زا  يا  هزیمآ  رد  نآ  يزکرم  هتـسه  و  دریگ ،  یم  جـُضن  يزورما  عماوج  هنوـگ ،  نیا  یتـّیفیک  رد  و  دراد ،  هارمه 
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تکرح رد  هنادواج  ِيراگتـسر  يوس  هب  نانآ  هچ  تسا ،  رگید  يا  هنوگ  هب  ادـخ  ِنادرم  یگدـنز  هک  یلاح  رد  دـبای ،  یم  ّتیمکاح  هانگ 
راوتسا یجنس  تّیعقوم  یشیدنا و  حالص  روحم  رب  زین  اهنآ  ِتسار  نخس  هکلب  دنیوگ  یمن  غورد  اهنت  هن  ادخ  نادرم  ینمءام  يوس  هب  دنا ! 

س ه 13/5/71 ددرگ .  اه  یتشز  حبق  نتفر  نیب  زا  اه و  یتسردان  هعاشا  زا  نوصم  ات  تسا 

هبّیط تایح 

یلوم نخـس  زا  و  هزیکاپ ، )  یگدنز  هب  میئامن  یم  هدنز  ار  وا  دـشاب  نم  ؤم  هک  یلاح  رد  نز  ای  درم  زا  دـهد  ماجنا  حـلاص  لمع  سک  ره  )
ِتاقیفوت زا  لصا  ود  هک  حـلاص  لمع  هب  مادـقا  ناـمیا و  جارعم  هب  جورع  اـب  ( 129  (( . ) تسا تعانق  هبیط  تاـیح   )) هک تسا  نیدـحوملا 

ِتاحلاص نامیا و  قیاقد  هچ  دوش ،  هضافا  هدـنب  هب  زین  تعانق ،  يابیز  تلـصخ  تّیفیک و  ای  هبّیط ،  ِتایح  هک  دور  یم  دـیما  تسا ،  یناـّبر 
موهفم زا  يدُعب  دشاب .  لاح  لماش  دـیاب  نامز  هشیمه  روما و  همه  رد  هک  تسا  راگدرورپ  فطل  نیا  و  دـنراد ،  تیاهن  یب  ات  قفا  لامعا ، 

 ، تعانق ِیلاعتم  هصیـصخ  رگا  و  تسا ،  تاوهـش  ِّبح  عمج ،  رد  و  هنافرـسُم ،  ياه  برـش  لکا و  یگدنز ،  تالّمجت  زا  یئاهر  تعانق ، 
رگید هک  دتفا  یم  تافام  ِناربج  هشیدنا  رد  یئاهن و  تریـصب  هب  یمدآ  هاگنآ  دناهرن ،  یفارحنا  ياهدنب  دیق و  رایـسب  هچ  زا  ار  یمدآ  ناج 

ره و  دـنا ،  تیاغ  هب  ناـمیا  رد  هک  دـنا ،  لاـمج  رد  همه  نیا  نآ ،  زا  هّللاءاـیلوا  تسا .  هدیـسر  ناـیاپ  هب  یگدـنز  هتفر و  تسد  زا  ْتصرف 
نیا و  دـنا ،  نآ  زا  هلـصاح  ِتیّرح  رد  مه  و  تعانق ،  ِینامحر  هضافا  رد  نانآ  تسا ،  لاـمعا  ِتاـحلاص  زا  اـهنآ  هشیدـنا  تّین و  تکرح و 
رمع يارذگ  ياه  هیناث  هشیدـنا ،  ياسر  يانخارف  رد  و  دـنیب ،  یم  یهلا  ِتیـشم  رد  ار  دوخ  نم  ؤم  هک  تسا  نامیا  هجیتن  لصا ،  رد  همه ، 
تفر تسد  زا  هچنآ  زا  هن  دروآ  یمن  دوجوب  يرییغت  وا  رد  تسا ،  سفن  تّزع  تعانق و  هدنرادزاب  هک  ابیز  ياهیئابیرف  دنک ،  یم  كرد  ار 

یگدـنز یئادـخ ،  ِتّیفیک  نیا  رد  یگدـنز  ددرگ .  یم  كانحرف  دروآ  یم  يور  وا  هب  یئاـیند  فراـخز  زا  هچنآ  هن  دوش و  یم  سویءاـم 
لمع نآ  و  ام ؟  حـلاص  لامعا  تسا و  هنوگچ  ام  نامیا  میـشاب ! ؟  هنوگ  نیا  هن  رگا  دوب  میهاوخ  هنوگچ  ام  و  تسا ،  هبّیط  تایح  هزیکاپ و 

دندیسرت دوخ  رب  نآ  لوبق  زا  اههوک  اه و  نامـسآ  نیمز و  هک  یهلا  تناما  نامه  میراد ؟  یم  اپرب  هنوگچ  ار  دنمان  شلمعلاریخ  هک  حلاص 
نیرتابیز دـنراد ،  دنتـشاد و  ناهج  نآ  هب  يرظن  ایند و  نیا  هب  یمـشچ  تعاـنق ،  سـالَپ  رب  هک  ّتیناـحور ،  افـص و  ياـه  هبوجُعا  ( 130 . )

س ه تسا .  فلتخم  داعبا  رد  حلاص  لمع  صلاخ و  نامیا  ِنومزآ  کحم و  هک  هِّلل ،  هناقداص و  یتعانق  رد  ابیز  دـنا ؛ ّتیعقاو  رد  اه  ناسنا 
18/2/71

شزرو

ِمومس ندنار  نوریب  اهلولس و  هب  نژیسکا  ِیتایح  رصنع  ندیناسر  رد  هک  تسا  یگدنز  راتخاس  زا  يدُعب  یندب  تّیلاعف  تکرح و  ای  شزرو 
هک ارچ  دوش ،  یمن  لماک  ِیتکرح  یب  نوکـس و  لاح  رد  اه ،  ناتـِسب  هدـِب  نیا  و  دراد ،  هبناج  همه  یـشقن  ندـب  زاس  تخوس و  زا  لصاح 
یم یگدنز  یهلا  مارآ و  هیحور  اب  صخالاب  اوه و  بآ و  شوخ  طاقن  رد  هک  اهنآ  اما  درادن .  دوجو  یتکرح  یب  رد  یفاک  مزال و  ّتیفیک 

يرتشیب ِیبسن  نایز  اب  رتشیب  ِتکرح  اوه ،  بآ و  دـب  طاقن  رد  دـنریگ .  یم  هرهب  یتاـیح  رـصنع  نیا  زا  مه  رتمک  تکرح  اـب  یتح  دـننک ، 
نارامیب نادنملاس و  ناکدوک ،  اصوصخ  دیامن ،  یم  بذج  ار  يرتشیب  مومس  ندب  هک  ارچ  دشابن ،  سوملم  يدوزب  هچ  رگا  تسا ،  هارمه 

ناسنا ِيزیرغ  نیا  و  دـهد ،  یم  یگدامآ  زین  زغم  باصعا  قورع و  هب  شزرو  دـنراد .  هرهب  يرتمک  یعاـفد  ياوق  یندـب و  ّتیعقوم  زا  هک 
 ، مایق ِتاکرح  دروآ .  یم  رد  هشیدنا  تمدـخ  هب  تکرح  اب  ار  ندـب  هاگآدوخان  و  دزادرپ .  یم  ندز  مدـق  هب  يراتفرگ  عقوم  رد  هک  تسا 

هچنآ یئابیز  تیاهن  رد  هک  تسا .  هّللا  یلا  ًۀبرق  سدقم  فده  هب  فوطعم  میالم و  تکرح  زا  يا  هنومن  زامن ،  رد  دوجس  عوکر و  دوعق ، 
 . تسا مزال  ِتهج  ناـمه  رد  وس و  کـی  رد  ندـب ،  تکرح  هشیدـنا و  مـالک و  نآ ،  ِتلاـح  ره  رد  و  دراد ،  مه  اـب  ار  همه  دـیاب ،  هک  ار 

دشک یم  كدی  ار  تیوه  یب  يا  هنایاپ  دشاب  یلاع  ِفده  نودب  رگا  هک  دنک  یم  بلط  ار  يرتشیب  تحارتسا  موادت و  نیگنس ،  ياهشزرو 
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هبذاـج تسا .  لّـمحت  لـباق  ادـخ  هار  رد  طـقف  هک  تسا ،  ندـش  روـگ  هب  هدـنز  یعوـن  زین  يرکف  ارـصحنم  اـی  كّرحت و  یب  ياـهراک  و  ، 
اهایرد اهدور و  زبسرس ،  ياهتشد  هدیشک و  کلف  هب  رس  ياههوک  اهریوک ،  نوچمه  دراد ،  تیاهن  یب  زا  يدومن  هک  تعیبط  يوجشاخرپ 
هشیدنا هب  و  دنیامن ،  ربطس  ار  دوخ  ناوزاب  نارمع  يدابآ و  اب  هناکدوک ،  یشزرو  ياه  تیلاعف  ياج  هب  هک  دناوخ  یم  دوخ  هب  ار  ینادرم  ، 

رد وا  يوس  هب  ابیز  یتّیلک  رد  وا و  اب  همه  هک  دـنریگ ،  ورین  ناحبـس  همزمز  نامحر و  داـی  اـب  اـه  زارف و  رد  و  دنـشخب ،  فدـه  دوخ 
س ه 4/7/71 میتکرح . 

نآرق

یگـشیمه اجرباپ و  يا  هزجعم  و  يدیلک ،  ینارون و  ماکحا  لماش  يا  هعومجم  تسا .  لطاب  زا  قح  نّیبم  ادخ و  مالک  ادـخ ،  باتک  نآرق 
ِدوجولِابجاو دوجو  زا  يا  هیآ  ِهاـنپ و  رد  ّریغت  رییغت و  زا  نآرق  دـنک .  هماـقا  يا  هیآ  نآ  نوچ  دـناوت  یم  هن  هتـسناوت و  هن  یـسک  هک  تسا ، 

رارکت و اب  و  دـنک ،  یم  ذوفن  نم  ؤم  ِناج  لد و  رد  نامیا  هعـشا  نآرق  توالت  اـب  اذـل  تسا .  يدـیحوت  هفلتخم  داـعبا  رد  يزارف  و  قلطم ، 
دهد یم  ربخ  هدنیآ  زا  دنک ،  یم  نایب  ار  هتشذگ  نآرق  ( )) 131 (() ِهِمَد َو  ِهِمْحَِلب  ُنآرُقلا  َطَلَتْخا  اجنآ  صخالاب  و  دبای ،  یم  شرتسگ  هّجوت 

 ، تسا دوجوم  ادخ  باتک  رد  نآ  زا  یلصا  رگم  درادن  دوجو  رفن  ود  نیب  یفالتخا  دروم  رما  چیه   )) نییبت ندوب  دیاب  هنوگچ  اب  ار  لاح  و  ، 
 ( متیب لها   ) هّلل هّلل  مترتع  ادـخ و  باتک  مراذـگ ،  یم  یقاب  دنمـشزرا )  ) نیزو زیچ  ود  امـش  نیب  رد  هک  میاـمن  یم  نآ  هب  مدرم  لـقع  یلو 
ِِهب ْلَمْعَی  َْمل  َو  َنآرُقلا  َءَرَق  ْنَم  ( )) 1 دومرف :  ادخ  لوسر  ( 132 (( . ) دش دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیـشاب  کّسمتم  اهنآ  يود  ره  هب  هک  مادام 
ّزع يادخ  دنکن ،  لمع  نآ  هب  دناوخب و  نآرق  سک  ره  مْعَا ي )) . . .  ینَتْرَـشَح  َِمل  ِّبَر  ُلوُقَیَف  مْعَا ي  ِۀَما  یِْقلا  َمْوَی  َّلَج  َو  َّزَع  ُهّللا  ُهَرَـشَح 

دیامرف یم  خساپ  مدوب ،  انیب  هک  یلاح  رد  يدرک  مروشحم  روک  ارچ  ایادخ  دیوگ  یم  وا  سپ  دنک ،  یم  شروشحم  روک  تمایق  رد  لج  و 
هک تسا  تهج  نآ  زا  یتفرگ )  هدـیدان  لـمع  رد   ) يدرک شومارف  ارنآ  وت  دیـسر و  وت  هب  اـم  تاـیآ  یلو  ییوگ ،  یم  هک  تسا  نینچ  هک 
یم دایز  هناخ  نآ  ریخ  دوش و  یم  لصاح  شیاشگ  شلها  يارب  دوش ،  توالت  نآرق  يا  هناـخ  رد  یتقو  ( 2 ( 133  . ) يدش شومارف  زورما 
یم مک  شریخ  دـنک ،  یم  یگنت  شلها  رب  دوشن ،  تئارق  نآرق  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  و  دـنراذگ ؛ یم  ینوزف  هب  ور  نآ  نینکاـس  و  ددرگ ، 

دنناـم تسا  هدنـشخرد  ینارون و  نامـسآ  لـها  يارب  هناـخ  نآ  دومرف  زین  و  ( 3 ( 134  . ) دـنراذگ یم  یتساـک  هب  ور  نآ  نینکاـس  دوـش و 
ِْقلْطَءا َو  يِرََـصب  ِنآرُْقلِاب  ْرَِّون  َو  ینََدب  ِنآرُْقلِاب  ْلِمْعَتْـسا  يِرْدَص و  ِنآرُْقلِاب  حَرِْـشا  َّمُهّللَا  ( )) 135  . ) نیمز مدرم  يارب  ناگراتس  شـشخرد 

(136  (( . ) ِکب ِّالا  ةَُّوق  َو ال  َلْوَح  ُهَّنِاف ال  ِینَْتیَْقبَا  اَم  ِهیلع  یِّنِعَا  َو  ِیناَِسل  ِنآرُْقلِاب 

راضتحا

عوقو لاح  رد  رمع  قیاقد  همه  رد  رّرکم  يرارکت  اب  هک  تسا  ناـهج  نیا  زا  چوک  ّتینیع  و  گرم ،  رـضحم  رد  روضح  ساـسحا  راـضتحا 
 ، وا و  دیامن ،  یم  هرهچ  توم  زا  لبق  یقیاقد  ات  ای  تعاس  دنچ  زور ،  دـنچ  زا  هک  تسا  یگدـنز  نخـس  نیرخآ  راضتحا ،  ّتیفیک  تسا . 
راک زا  راک  رگید  هک  دـمهف  یم  گرم ،  لوارقـشیپ  نیا  ِراتفرگ  یلو  دـنیب ،  یمن  کیدزن  ار  نآ  هدیـسرن  راـضتحا  تلاـح  هب  زونه  هک  نآ 
نآ رد  يرآ ،  فقوم  رد  نوعرف  یتقو  هکنیاامک  یتشگزاب ؛  هبوت و  ِقیفوت  هن  دراد و  لمع  ِناوت  هن  هک  تسا  یتسب  نب  ِراـشف  رد  هتـشذگ و 

 ، دنا هتفای  افش  یئوگ  هک  دنزیخ ،  یمرب  يرامیب  رتسب  زا  نانآ ،  زا  ینارامیب  هاگ  هک  اجنآ  ات  دنا ،  نامداش  راگدرورپ  ياقل  ِناقاتـشم  زور ، 
و هّللا ))  الا  هلا  ال   : )) دنیوگ یم  توارط  اب  هچ  اهنآ  دنباوخ ؛ یم  هک  دنباوخ  یم  يدـنخبل  اب  دـنروآ و  یم  اجب  يزامن  یئوضو و  یلـسغ ، 
اه تمهت  هتفر ،  یم  داب  هب  هک  یئاهضْرِع  هدش ،  یم  هتخیر  هک  یئاهنوخ  ِهانگ  زا  دریگ ،  یم  تءاشن  لامعا  ِتائیس  زا  راضتحا  ِتشحو  اما 

هناـیاپ نیا  و  دـنروآ .  یم  تشحو  بعر و  دوـخ  اـب  دـنریگ و  یم  لکـش  تاـیح  ِمد  نیـسپاو  رد  هک  اـه ؛ یمدرماـن  همه  نآ  اـه و  غورد  ، 
 ، دریم یم  عقاو  رد  هک  نآ  ینامز ،  هلـصاف  نیا  رد  تسا ،  ترخآ  ِسمل  ِلباق  ِتاظحل  نیلوا  ایند و  ِتاـظحل  نیرخآ  زا  یبیکرت  یگدـنز ، 
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يروک و تسا ،  تّنج  رد  ترخآ  یگدنز  دروخ ؛ یم  دنویپ  ترخآ  ِیگدنز  هب  هک  تسا  یگدنز  دنام ،  یم  هدـنز  هک  نآ  تسا و  گرم 
رتروک و ناهج  كرابت و  هّللا  لاق  امک  دـبای ،  یم  تّدـش  ترخآ  رد  و  دـشک ،  یم  كدـی  ار  راکهانگ  ِناج  ناـنچمه  هک  تسا  یهارمگ 

س ه 25/11/71 ( 137  ( . ) تسا رت  هارمگ 

فراع نافرع و 

یم راگدرورپ  تخانش  هفسلف  رد  هک  تسا  یناسنا  هتسراو  ینّابر ،  فراع  و  تسا ،  يدیحوت  هفلتخم  داعبا  رد  تخانش  موهفم  هب  ام  نافرع 
یناوج هب  هراظن  رد  و  دیوگ ؛ یم  حیبست  ْهاگن  اب  ار  اهیئابیز  يادخ  هتفکـشون ،  هچنغ  ره  ِدنخبل  و  توارط ،  اب  ِگرب  ره  ندید  رد  و  دـسر ، 

قمع دیوگ ،  یم  نخـس  یتقو  ینابر  ِفراع  ِشخبناج  ِگنهآ  نانچمه  نامز ،  هلفاق  رد  و  دنک ؛ یم  یعادـت  ار  یگدـنز  ِنازخ  یباداش ،  و 
هّللاءاـیلوا هب  ار  دوخ  هک  دور  یم  و  دراد ،  راداد  ترـضح  هب  رظن  ِقـمع  دـنک ،  یم  رظن  یتـقو  و  دریگ ؛ یم  ناـج  وا  ِترـضح  زا  شمـالک 

و دناد ؛ یم  رگید  يدلوت  ات  سوکعم  یئاه  هرامش  ار  مدق  سفن و  ره  لّوحت ،  رییغت و  ره  دنیبن .  ار  دوخ  رگید  دور  یم  هک  اجنآ  دناسرب ، 
رگید یئاروشاع  رگید و  یئالبرک  رد  رگید  ینیـسح  یئوگ  لَثَم  هب  دوش و  یم  رت  هتفکـش  مه  زاب  هتفُکِـش و  مد  ره  تلحر ،  ِریـسم  نیا  رد 

زا تیاـهن  یب  يا  هرتـسگ  هک  ناـفرع ،  ياـیند  رد  وا  دـنک .  یم  همزمز  دوجو  همه  اـب  ار  هفرع  ياـعد  قشع  ِتاـفرع  رد  ناـنچمه  هک  تسا 
دروآ یم  كرد  هب  زین  ار  دوخ  یکچوک  تراقح و  دهد ،  یم  صیخشت  هک  یتبسن  نآ  هب  دنیب و  یم  هک  يّدح  نآ  رد  دراد ،  یهلا  تردق 

هولج رت  یکاخ  رتریقح و  همه  زا  يدوُمن  اـب  رگا  هک  تساـجب  و  دـنک ،  یم  سمل  ار  ّتیعقاو  نیا  رتشیب  دور ،  یم  شیپ  هک  هزادـنا  ره  و  ، 
مدـق هنافراع  هک  دـنام  یم  ار  یبن  رـضخ  یئاهنت ،  رد  وا  ددرگ .  یّلجتم  زین  وا  رهاظ  رد  درادـن ،  چـیه  هک  دراد ،  نطاـب  رد  هچنآ  و  دـنک ، 

 ، درادن دوجو  تملظ  و  يراکاطخ ،  یهارمگ ،  دّحوم ،  زا  يوریپ  رد  و  دنک ،  یم  ّتیعبت  نوراه  دـننامه  یـسوم  رانک  رد  و  دراد ،  یمرب 
س ه 9/12/71 تردق .  تسا و  لامک  یئانشور ،  تسرون و  هک  تسا  وا  زا  تسه  هچ  ره  همه  و 

مالس

نآ میتسرف ،  یم  ّزع  تسا  دوبعم  ّتیحت  مه  صولخ و  هرهوج  هک  هبّیط  يا  هملک  ( 138  ،) تسا میرک  نآرق  رد  هلالج  ءامسا  زا  یمان  مالس 
لها  . ) دراد ام  هیکزت  افص و  هب  یگتسب  ْفعض  تدش و  رد  هک  یبیغ  یطابترا  یلاعت ، )  ِهنذِاب   ) دنیوگ یم  خساپ  دنونـش و  یم  ناراوگرزب 
لخاد ماگنه  رد  مالـس  زین  و  نامراگدرورپ .  هزیکاپ . )  كراـبم و  یتّیحت  تسا  راـگدرورپ  بناـج  زا  یتّیحت  نآ  هک  دـینک  مالـس  هناـخ ) 

بل رب  دنخبل  هک  هاگنآ  ناکدوک ،  رب  دننک و  یم  مالـس  رگیدـکی  هب  یتقو  نینم  ؤم  ( 139  . ) دوش یم  ناطیـش  دورو  زا  عنام  هناخ  هب  ندش 
دوهی و رب  هلمج  زا  مالـس ،  اما  دنزاس .  یم  افوکـش  ار  يردارب  تّوخا و  دنناشن و  یم  شنرک  هب  ادـخ  هار  رد  ار  ینتورف  عضاوت و  دـنراد ، 

یتسود يراصن  دوهی و  اب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  راگدرورپ  نخس  تسا و  تّدوم  یتسود و  کیپ  مالس  هک  ( 140  ) تسا هدش  یهن  يراصن 
ار ناراکمتـس  دـنوادخ  دوب و  دـهاوخ  نانآ  زا  دـنک  یتسود  اهنآ  اب  امـش  زا  هک  ره  دـنرگید و  ضعب  ناتـسود  ناـنآ  زا  یـضعب  هک  دـینکن 

یناناملـسم یتسود  مه  و  يراـصن ،  دوهی و  ِنیطایـش  ِیناطیـش  یتـسود  زا  مینیب ،  یم  هچنآ  مینیب ،  یم  نونکا  مه  و  دـنک . ) یمن  تیادـه 
زا دنا  هجوت  یب  و  دنا ،  هدرک  شومارف  ار  ادـخ  اهنآ  زا  تعاطا  رد  اهنآ و  هب  کمک  رد  اهنآ و  ياوه  رد  هنوگچ  هک  اهنآ ،  اب  لاحلا  مولعم 
زا لبق  هک  نآ  هب  خساپ  زا  هدش  یهن  و  ( 4  ،) دنک یم  هانگ  اراکشآ  هک  نآ  رب  مالس  زا  هدش  یهن  زین  و  تسا .  تقبس  رد  اهنآ  زا  هک  یتاعبت 

س ه 12/8/72 ( 141 () 5  . ) دنک نخس  ِزاغآ  مالس 

ءایر

َیِلا ًۀـبرق   )) تین اب  لمع  ِسفن  هک  اجنآ  زا  و  تسا ،  یهلا  ياضر  زج  يروظنم  يارب  ریخ ،  ِلامعا  ِنداد  رارق  نارگید  ِدـید  ِضرعم  رد  ءایر 
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 ، لـماع يارب  نوـچ  و  تشاد ؛  دـهاوخن  هارمه ،  هب  يوـنعم  یلاـعت  زا  یبیـصن  باوـث و  رجا و  زا  يا  هرهب  هجیتـن  رد  تسین ،  هارمه  هـّللا )) 
ریثءات يارب  هکلب  یلاعت  دنوادخ  يارب  هن  دنک  یم  مالـس  یـسک  هب  الثم  دناد ،  یم  رث  ؤم  نآ  هب  ندیـسر  رد  ار  لمع  نآ  هک  تسا  يروظنم 
تسا كرش  یعون  روما ،  رد  یلاعت  يراب  ترضح  تاذ  زج  يدوجو  نتسناد  رث  ؤم  هتکن  روظنم !  نالف  هب  ندیسر  رد  صخش  نآ  يدوجو 

دنوادـخ يارب  هن  هک  یکین  راک  ره  ( 142 (() ءاَزَْجلا ُحـُْبق  اَُهتَرَمَث  َو  ءاَیّرلا  ُحـُْبق  اَْهیَلَعَف  َیلاَعَت  هّللا  ُهْجَو  اَِهب  ُداَُری  ٍۀَنَـسَح ال  ّلُـک   : )) دومرف هک 
یم نآ  ياهدمآ  یپ  ءایر و  رطخ  اب  هلباقم  يارب  تسا .  شاداپ  ینوگـشان  شا  هرمث  تسا و  ّبترتم  نآ  رب  ایر  یتشز  دشاب  یلاعت  كرابت و 

 . دنک یم  رتسکاخ  اباهم  یب  دشک و  یم  هنابز  ربخ  یب  هک  دشابن ،  یئاج  ام  ناج  رد  ار  ءایر  ِبیهل  هک  میـشاب  لامک  زا  ّدح  نآ  رد  یتسیاب 
میئامن یم  ای  هدومن  باختنا  یگدـنز  رد  هک  ار  یئادـخ  حیحـص و  هار  دـشاب و  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  طـقف  اـم  ِفدـه  ءاـکتا و  دـیما ، 

هجیتن رد  و  دزاس ،  یم  رت  جـنرغب  ار  هلئـسم  دـیامن و  یم  هرهچ  ءایر  رد  یهاـگ  زین  ساوسو  هّیلب  مینک .  یط  راـقو  هنینءاـمُط و  اـب  ناـنچمه 
زامن و رد  ساوسو  هباشم  هب  هک  تسا  هتـسیاب  عقاوم  هنوگ  نیا  رد  دزادـنا .  یم  ریخءات  هب  ار  وا  ریخ  لـمع  نادرگرـس و  ار  صخـش  اهتّدـم 
 ، دـیامن ءانتعا  نآ  هب  دـیابن  دـسر  یم  ساوسو  دـح  هب  صخـش  تراهط  زامن و  رد  یتقو  هک  تروص  نامه  هب  ینعی  دوش ،  راتفر  تراـهط 

نهذ نآ ،  ِراکـشآ  یفخم و  روما  دروم  رد  یطارفا  ياه  يواکجنک  اب  هن  و  دهد ،  رثا  بیترت  دوخ  ساوسو  هب  دیابن  زین  ءایر  رد  یـساوسو 
یتّنـس تروص  هب  اجیردت  هک  تسا  نآ  هلمج  زا  ریخ ،  روما  ِراکـشآ  ماجنا  هفـسلف  هک  دیامن  هّجوت  لوصا  نیا  هب  و  دزاس ،  بوشم  ار  دوخ 

ظفح يارب  دریگ  ماـجنا  یفخم  دـیاب  يریخ  لـمع  هک  مـه  اـجنآ  و  دوـش ،  ببـس  ار  یعاـمتجا  حالـصا  ددرگ و  مکاـح  هعماـج  رب  هنـسح 
دریگ یم  ماجنا  هنایفخم  يریخ  راک  یتقو  هکنیا  نیع  رد  تسا ،  نآ  یتیبرت  ِرثا  هدـنوش و  کمک  درف  هداوناـخ  دوخ و  يوربآ  تّیـصخش و 

س ه 72 تسا .  رترود  یناطیش  ياه  هبئاش  زا  مه  رتناسآ و  نآ  رد  ءایر  اب  هلباقم 

یقش دیعس و 

 ، تسا ّلج  راگدیرفآ  ترضح  زا  ناهج ،  قَسَن  مظن و  رد  شنیرفآ ،  هاگتسد  نارازگراک  هکنیا  مّلسم  ( . 143  (() نآ ندومن  عیاض  اب  رگم 
فورعم و هب  رما  هب  اجنآ  زا  یـسانشدوخ و  هب  ار  ناسنا  اـت  دریگ  یم  رب  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  رمع  هقیقد  ره  هک  تسا  شیاـمزآ  ناـحتما و 

دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  يانعم  جیردت  هب  دشابن ،  هارمه  یهلا  دودح  هماقا  اب  رگا  هک  تسا  تّجح  مامتا  تیادـه و  غالبا  رکنم ،  زا  یهن 
يالوم هک  اجنآ  دـنام ،  یم  لّطعم  تعیرـش  هجیتن  رد  و  دوش ،  یم  میمعت  تیبثت و  یئارجا  تنامـض  دـقاف  یتافیرـشت و  يرما  بلاق  رد  و  ، 

ره هک  تسا  یهلا  دودح  هماقا  نیا  و  ( 144 (( . ) دوُدُْحلا ُۀَماَِقا  َو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  ُیهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمالا  ِۀعیِرَّشلا  ُماَِوق   : )) دـیامرف یم  نایقّتم 
 ، دـهد یم  هلـصیف  تاّیدـعت  تازواجت و  هب  دـنک ،  یم  عمق  علق و  اه  نهذ  زا  ار  رگناریو  ياه  هسوسو  دـناشن ،  یم  دوخ  ياـج  هب  ار  سک 

لّکوت ندیزرلن و  ندیسرتن و  دهاوخ ،  یم  یهلا  هناوتشپ  یهلا  دودح  يارجا  یلو  دنک .  یم  نیمضت  ار  یناسنا  تسادق  شمارآ و  تّینما و 
صلاخ ِدیحوت  لماک ،  نامیا  ِدی  ؤم  همه  نیا  دشخب و  یم  رارمتسا  ار  يرکف  یعافد و  ِیگدامآ  هک  یتّیفیک  نانچ  نآ  دهاوخ ،  یم  ادخ  هب 

ياه یشیدنا  تحلصم  اه و  نتفر  هرفط  زا  هلصاح  ياه  یکیرات  اما  تسا .  تداعس  هُّلق  هب  ندیـسر  همزال  هک  یتابَقَع  تسا ،  قلطم  ِنیقی  و 
تکرح و ره  هک  نانچ  نآ  دنریگ  یم  نوماریپ  ْناداّیش  عطقم ،  نیا  رد  و  دهد ،  یم  جُضن  ار  عامتجا  درف و  ِیتخبدب  تواقـش و  كان  ههبش 

یم دشر  دوش ،  هماقا  یهلا  دودـح  مه ،  عارذ  دـنچ  ردـق  هب  یّتح  نیمز ،  زا  یجنک  رد  رگا  يرآ  دوش .  یم  هفخ  هفطن  رد  دـیفم ،  يرّکفت 
هک دشاب  كانـشیدنا  یمیظع  تیلوئـسم  هب  هک  یتروص  رد  دیامن ،  تیافک  ار  نآ  دناوت  یم  هتـسراو  لداع و  دهتجم  کی  هک  یّمهم  دـنک 

س ه 17/6/72 دراد .  يور  شیپ  رد  هشیمه 

يدمآ شوخ  ناتسبد  سرد و  ام ز  داتسا 

 ! دوخ زاین  یتفرگ  دوز  زان و  هب  یتفر  يدـمآ !  شوخ  ناـمیا  رگنـس  ندـب ز  نینوخ  ( 145  ! ) يدـمآ شوخ  ناشخرد  ردـب  وچ  نم  هام  يا 
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يدمآ شوخ  نامیا ،  همه  افص ،  ینشور ،  يا  قارف  زا  تسا  لیو  يرات  هب  ام ،  ياهبـش  يدمآ !  شوخ  ناسنیا  وت  کیل  راظتنا و  رد  هزوح 
داتسا ما  هدناوخ  هک  یتفگ  يا ،  هتشون  ناوخب  متفگ  يدمآ !  شوخ  نابرق ،  خلسم  ز  نینزان ،  يا  هرطاخ  فارشا  رد  هشیمه ،  وت ،  دنخبل  ! 

وا اب  يدـمآ !  شوخ  نابوخ ،  تولخ  هب  وگب ،  وا  اب  ام  ( 146  ) نیـسح مشچ  هرهچ و  سوبب  اجنآ ،  يدمآ !  شوخ  ناتـسبد  سرد و  ز  ام ، 
هب هن  یئاج  يا  هتفر  هک  هر  نیا  زا  تسا ،  رتهب  هن  یهار  يدمآ !  شوخ  نابایب ،  هب  تنت  مق ،  هب  تبلق  زاب  همین  تسا  هدـنام  وت  باتک  وگب ، 
س ه 30/1/66 يدمآ !  شوخ  نازیزع  لیخ  هب  تبهوم  نیز  تسا  قلطم  دیحوت  دهاش  دیهش ،  قحلا  يدمآ !  شوخ  نامحر ،  رضحم  ز  ، 

هاگهانپ

نیا ینّابر ،  ياه  شرگن  رد  دهد .  رارق  نآ  هانپ  رد  دیاب ،  هک  ار  هچنآ  دوخ و  ات  تسا ،  ینئمطم  نمءام  هشیدنا  رد  اج ،  ره  رد  یسک ،  ره 
قلطم ِریخ  هانپ  رد  ناما  ِّتیعقاو  هب  یناسنا ،  یترطف  هشیدنا و  تعسو  ردص و  هعس  اب  هک  دریگ  یمرب  رد  زین  ار  هحلاص  عماوج  رطاخ ،  ّقلعت 

زا و  دننک ،  یم  ساسحا  ار  یهلا  تمحر  میـسن  اهنآ  دنراد .  یمرب  مدق  وا  هار  رد  و  وا ،  هب  لّکوت  ادخ و  مان  اب  راک  ره  رد  و  دنراد ،  نامیا 
و دنتـسین ،  یئالاو  زا  هبترم  کی  رد  اه  ناسنا  همه  شنیرفآ ،  زار  ياه  مب  ریز و  رد  اـما  دـنریگ .  یم  هرهب  رطاـخ  ناـنیمطا  ّتینما و  تمعن 

ینشور دشر و  زا  هک  یتاملظ  رد  بلغا  و  دنراد ،  ارهقهق  هب  شیب  مک و  يریس  دنا و  هلصاف  رد  یناسنا  توکلم  زا  هک  یناسک  دنرایسب  هچ 
زا یئاـیند  رد  اـم ،  یگدـنز  نیارباـنب ،  دـنناریم .  شیپ  ناـنچمه  فرحنم ،  یتـّیرثکا  زا  تّیعبت  رد  مّهوـت ،  زا  یلیـس  رد  و  تـسین ،  يربـخ 

طارـص نامه  تاجن ،  هقیرط  اهنت  هنوگ ،  نیا  یناهج  رد  تسا ،  یفلتخم  داعبا  ياراد  نآ  هنوگ  ره  هک  دراد ،  همادا  هدـنزغل  ياهینوگرگد 
 ، نارگید رد  هچ  دوخ و  رد  هچ  نامیا ،  تخانش  رد  و  دوش ؛ یم  لصاح  تّیدحا  ترـضح  هب  نامیا  وترپ  رد  یگدنب ،  ِقیفوت  یلو  میقتـسم 

يرگید لّمکم  کی  ره  ود ،  ره  نیا  دـشخرد و  یم  ایح  زا  يا  هلاه  رد  نامیا  رهوگ  نآ  رد  هک  تسا  یتحاس  نما ،  هاـگهانپ  اذـل  ِکـحم 
یم تءاشن  نیموصعم  مالک  نآرق و  زا  قحب  همه  اهنامگ ،  یتح  و  اههاگن ،  اهادـص ،  اه ،  هرهچ  نامیا ،  ایح و  راید  رد  اجنآ ،  رد  تسا . 

دودح زا  همه ،  و  یهاگشناد ،  يوزوح و  رجات ،  زرواشک و  ّتلم ،  تلود و  دنتـسین .  هتـشاذگاو  دوخ  هب  هدش و  اهر  هجیتن  رد  و  دنریگ ، 
خر يرگید  زا  ّتیعبت  رد  کی  ره  تعاجـش ،  تناما و  تقادص ،  تّفع ،  نامیا ،  ایح و  ِراید  رد  اجنآ ،  رد  دـننک ؛ یمن  زواجت  نآ  روغث  و 

یموش هطقن  شزغل ،  ره  هک  دنا  یهاگآ  نیا  رب  همه  اجنآ  رد  هلالج ؛  ّلج  تسا  راگدرورپ  رـضحم  اج ،  همه  نوچ  اجنآ ،  هک  دیامن .  یم 
؛ دسر یم  نایاپ  هب  یگدنز  رکُـس  هک  ماگنه  نآ  ات  دراذـگ ،  یم  ریثءات  نآ  يایح  هلاه  نامیا و  ّتیفیک  رد  هک  تسا  طوقـس  لاچ  هایـس  زا 

س ه 1/3/74 دیامن .  یم  خر  یماع  ِملاع و  تاهابتشا  ترخآ ،  ِمدق  نیتسخن  رد  اجنآ ، 

هفیلخ

كرابت و دنوادخ  زا  ناسنا ،  ِیهللاُۀفیلخ  ماقم  اذـل  ( 147 (( . ) دوب دـهاوخ  زین  وا  لوسر  هفیلخ  وا و  ِباـتک  هفیلخ  وا  هک  دـیامن ،  رکنم  زا 
فورعم و هب  رما  هک  اجنآ  زا  دـسرب .  لامک  هب  اه  تّجح  مامتا  اهداشرا و  ات  و  دـشاب ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماع  ات  تسا  یلاعت 

تما لوئـسم  امـش  همه  تسرپرـس و  امـش  همه   ) ندوب یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هفیلخ  تسا ،  تابجاو  زا  هزور  زامن و  دننام  رکنم  زا  یهن 
هیقف تیالو  نتم  رد  هک  دنـشاب ،  هتـشاد  ار  اهنآ  تموکح  همه  رب  دراد ،  يرترب  همه  رب  هک  نآ  دوخ ،  يدوخب  ّتیعقاو ،  نیا  رد  دـیتسه . )

تنعل هک  دنتسین ،  مک  زین  نونکا  دندوبن و  مک  خیرات  لوط  رد  روج  ماکح  بصاغ و  يافلخ  اما  دش .  رکذ  هّقح  وه  امک  هرامش 17 ) نتم  )
هک ار  یناهارمگ  اه  نویلیم  و  دراد ،  رایـسب  اه  نخـس  نانآ  زا  یباتک  دـننامه  نامز  ِتشذـگ  هک  داب ،  اهنآ  رب  هشیمه  یهلا  باذـع  ادـخ و 

ار دوخ  یهلا  سدقا  تاذ  هک  تسا  ماگنه  نآ  صخالاب ،  هفیلخ ،  هملک  ِلالج  یئابیز و  دراد !  همادا  نانچمه  دنشک و  یم  كدی  عطقنیال 
َو ِینا  ضْرَا  مقتنم  يرهاق  رظان و  رـضاح ،  هشیمه  نیمولظم ،  قوقح  زا  عافد  لدع و  يارجا  شنیرفآ و  مظن و  رد  وا  هک  دـمان ،  یم  نآ  هب 
ره مشاب ،  یم  وا  هداوناخ  رد  وا  هفیلخ  نم  هک  دـیامرف :  یم  دیهـش  هرابرد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  ( 148  (() ِینَطَخْسَا ْدَقَف  ْمُهَطَخْسَا  ْنَم 
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س ه 5/3/74 تسا .  هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروایب  مشخ  هب  ار  اهنآ  هک  ره  تسا و  هدرک  یضار  ارم  دنک  مهارف  ار  اهنآ  تیاضر  هک 

منهج

یم بلـس  يا  هدـنب  زا  راگدرورپ ،  نامرف  زا  فارحنا  دّرمت و  للع  هب  تسا ،  نیقی  هرمث  یهلا و  فاطلا  زا  هک  هنینءامُط ،  شمارآ و  یهاـگ 
هب ادـیپان  هاـکناج و  يدرد  زا  هک  ارچ  دـنز ،  یم  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  ّتیـصخش ،  ِلداـعت  تاـبث و  مدـع  اـب  ماـگنه  نیا  رد  وا  و  دوش ، 

کیدزن هنومن  دبای .  یئاهر  تسا  نآ  رد  هک  یجنر  یتخس و  زا  ات  تسا  رت  نیگنـس  يدرد  لابند  هب  هاگ  هک  اجنآ  ات  درب ،  یم  جنر  تّدش 
دنسر و یم  رظن  هب  اورماک  هّفرم و  بلغا  هکنیا  نیع  رد  دنهد ،  یم  ماجنا  هناهاگآ  دوخ  هک  تسا  ینایـضاران  ياه  یـشکدوخ  نآ  نهذ  هب 

ِتلاح ینورد ،  بیهل  نیا  تسا .  هدـش  اهنآ  ناج  يالب  دـنراد  هچنآ  همه  یئوگ  اما  دـنهد ،  یم  همادا  ار  یتحار  شوخ و  یگدـنز  ارهاـظ 
یباذع ای  تسرف ،  ورف  نم  رب  یگنـس  دهد ،  رارق  دوخ  نیـشناج  ثراح  دیامن ،  یم  یعادت  ار  اه  نامعن  نب  ثراح  بهلوبا و  نوچ  يدارفا 

مه و  دـنک ، ) یم  ذوفن  اهلد  رب  هک  دـنوادخ  هتخورفارب  ( 149  . ) دـیدرگ لصاو  منهج  هب  دیـسر و  تباجا  هب  وا  تساوخ  هک  ار !  كاندرد 
تسا خزود  زا  یئزج  خزود ،  هب  لوخد  زا  لبق  راکهانگ ،  درف  سپ  رد  خزود  ياهگنس  اب  دشک و  یم  هنابز  راکهانگ  دوجو  زا  هک  یشتآ 

 . دهد قوس  یتشهب  توکلم  هب  ار  دوخ  هک  دشاب  ات  تسا ،  هدادن  تسد  زا  ار  هّجوت  لّقعت و  تصرف  زونه  ایند  ههرب  رد  هک  توافت  نیا  اب  ، 
هلاحمال هک  یگدـنز  بیـشن  زارف و  و  تسا ،  یتشهب  ِشمارآ  رد  زین  لاح  يایند  رد  نیقی ،  نامیا و  ِلالز  همـشچرس  زا  ِباریـس  نآ  يرآ ، 

 ( منهج  ) تسا درگن .  یم  ار  رود  ياه  قفا  ات  نانچمه  هک  وا  دنلب  هشیدنا  هب  مه  و  دنریثءات ،  یب  وا  میلـست  اضر و  یئابیز  رب  دـنرذگدوز ، 
س ه 11/3/74 دوش .  هتفاکش  مه  زا  رجفنم و  اهنآ ، ) رب   ) مشخ تّدش  زا 

ناکم نامز و 

راتفر لامعا و  همه  میظع ،  يراموط  نوچمه  دریگ و  یم  رب  رد  ار  تانئاک  همه  هک  تسا  شنیرفآ  زیگنا  تفگش  هدیدپ  ود  ناکم  نامز و 
یم گنر  هک  یمدرم  دنرایـسب  یگدنز ،  ياهیگدنبیرف  رد  دیامن .  یم  وگزاب  تسا و  هاوگ  نآ  رب  و  دنک ،  یم  ظفح  دوخ  رد  ار  اه  ناسنا 

شزرا اهیگتخابدوخ ،  نیا  رد  دـنزیر .  یم  ورف  دوخ  رد  يرماس  ياه  هلاسوگ  لـباقم  رد  يوحن  هب  اـج  ره  یلکـش و  هب  زور  ره  و  دـنزاب ، 
ِبعِش رد  ار  یتدم  ناراوگرزب  نآ  دنتفرگ و  تخـس  شنارای  و  دنک .  یم  هولج  یئابیز  هب  دنایامن و  یم  ار  دوخ  یناسنا ،  تباث  ِّتیـصخش 
یِماَرَح ِۀَماَیِْقلا َو  ِموَی  یِلا  ٌلالَح  ِیلالَح   : )) دیامرف یم  هک  ار  تبترم  یمتخ  ینامز و  ِتخس  همه  نآ  ِطیارش  اما  دندرب ،  رـس  هب  بلاط  یبا 

اب دارفا  یـضعب  هلکاش  اما  تمایق . )  زور  ات  تسا  مارح  نم  مارح  تمایق و  زور  اـت  تسا  لـالح  نم  لـالح  ( ) 150 (() ِۀَمایِقلا ِموَی  یِلا  ٌمارَح 
کـسمتسم اب  و  دنداضت .  رد  دراد ،  ضراعت  اه  يرابودنب  یب  اب  هک  مارح  لالح و  ّتیدودـحم  اب  اهنآ  و  درادـن ،  یئوسمه  مارح  لالح و 

رد تسا و ؛ . . .  هدـش  ضوع  نامز  رگید  هک  طلغ  مّهوت  نیا  اـب  دـنوش ،  یم  بکترم  ناـنچمه  ار  یئاـهاطخ  ناـکم ،  ناـمز و  نداد  رارق 
بوخ و یهاگ  تسا  نکمم  هک  دنوش  یم  ای  هدـش  ضوع  هک  دـنا  بادآ  ای  یگدـنز و  رهاظم  اهنیا  تسین و  یتسرد  نخـس  نیا  هک  یلاح 

ورف مهرد  ناگراتس  دیشروخ و  هام و  زور  نآ  رد  زین . ) اهنامـسآ  نآ  دوش ،  ضوع  ناکم  نامز و  يزور ،  رگا  یلو  دشاب ،  دب  مه  ینامز 
 ( : هر  ) يرهطم دیهـش  زا  نامز  تایـضتقم  مالـسا و  باتک  زا  یبلطم  کنیا  و  دنیوگ :  یم  فاعـضتسا  نایعّدـم  هب  ناگتـشرف  دـنزیر و  یم 
 (( مُِکنامَز ِریَغ  ٍنامَِزل  اوُِقلُخ  مُهَّنَال  مُِکقالخَِاب  مُکَدالوَا  اُوبَّدَُؤت  َو ال   )) ترابع نیا  هب  نایقتم  يالوم  هب  تسا  هدش  بوسنم  اریخا  يا  هلمج  ))

نامز ریغ  ینامز  يارب  دنا  هدـش  هدـیرفآ  اهنآ  هکنیا  يارب  دـینکن ،  تیبرت  دوخ  قالخا  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  هک  تسا  نیا  هلمج  نیا  يانعم 
ياهباتک رد  تسین ،  مه  هعبرا  بتک  رد  تسین ،  هلمج  نیا  هغالبلا  جـهن  رد  ینعی  تسا ،  هدـشن  هدـید  دـشاب  رد  نونکاـت  هلمج  نیا  اـمش . 

اریخا نیا  و  تسین ،  مه  راونالاراحب ،  دننام  دنا ،  هدرک  يروآ  عمج  مه  ار  فیعـض  ثیدح  یّتح  نآ  رد  هدـش و  هتـشون  دـعب  هک  یثیدـح 
 ، درذگ یمن  لاس  تصـش  هاجنپ  زا  شیب  تسا ،  نینم  ؤملاریما  زا  هلمج  نیا  هک  تسا  هدش  فورعم  هک  ینامز  زا  ینعی  تسا ،  هدـش  عیاش 
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 ، یمیدق یخیرات  ياهباتک  زا  یکی  رد  شیپ  لاس  دنچ  نم  و  دشاب ،  یمن  دـنا  هدـش  هتـشون  مه  لبق  لاس  دـص  رد  هک  یئاهباتک  رد  یتح  و 
قالخا اب  ار  ناتیاه  هچب  تسا  هتفگ  نوطالفا  هک  مدروخرب  نآ  هب  نوطالفا  لاح  حرـش  رد  یفداصت  روط  هب  مه  نآ  خیراوتلا ،  خـسان  ینعی 

لام هلمج  نیا  هک  هتفگ  راب  لوا  هک  یسک  نآ  مدیمهف  اجنآ  دنا ،  هدش  هدیرفآ  يرگید  نامز  يارب  اهنآ  هکنیا  يارب  دینکن  تیبرت  ناتدوخ 
س ه 13/4/78 دنراد . )) ضرغ  هک  هدوب  يدارفا  لثم  ای  هدرک  هابتشا  ای  تسا ،  نینم  ؤملاریما 

جاردتسا

تلهم اهنآ  هب  و  دـننادن ،  هک  یئاج  زا  میئامن  یم  کیدزن  تبوقع  هب  هلحرم  هب  هلحرم  مارآ و  مارآ  ار  اهنآ  دـندرک ،  بیذـکت  ار  ام  تاـیآ 
 ، بلـس هدنب  زا  هانگ ،  زا  ِیگدنرادزاب  رد  یهلا  ِفطل  هدش ،  هداد  ِتلهم  رد  تسا . )  راوتـسا  دنمورین و  نم  دیک  هک  یتسرد  هب  مهد ،  یم 

(151 (() ادـَبَءا دـهد .  یم  ماـجنا  دوخ  هیلع  رب  عقاو  رد  دـهاوخ ،  یم  هک  ار  هچنآ  ناطیـش ،  دـننامه  و  دوش ،  یم  هتـشاذگاو  دوـخ  هب  وا  و 
 ، یصاعم دوجو  اب  هک  يدید  هاگره  ( ) 152 (( . ) ََکل ٌجاَرِْدتِْـسا  راذگماو . ) مدوخ  هب  مه  ندز  مهرب  مشچ  کی  تدم  هب  یّتح  ارم  ایادخ  )

فاطلا زا  ینایرج  جاردتسا ،  ِلباقم  رد  اما  و  تسا . )  جاردتسا  وت  يارب  نآ  دراد  یم  ینازرا  وت  رب  ار  شتامعن  نانچمه  ناحبـس  ترـضح 
َکیَلَع ُعباَُتی  ُهَناَْحبُـس  َهّللا  َْتیَاَر  اَذِا   : )) دیامرف یم  الوم  ترـضح  هک  اجنآ  تسا .  هدننک  رادیب  هدنهد و  رایـشه  هک  دراد  دوجو  یهلا  هّیفخ 

( . ار وت  دنک  یم  رادیب  قیقحت  هب  سپ  دهد  یم  رارق  الب  ضرعم  رد  ار  وت  ناحبـس  ترـضح  هک  يدید  هاگره  ( ) 153 (() َکَظَْقیَا دَقَف  َءالَْبلا 
یم رب  رد  ار  ناگمه  هک  شخب  حور  یمیـسن  رد  تسا ،  یهلا  نیناوق  غالبا  رد  نالوسر  نداتـسرف  راگدرورپ ،  ترـضح  هلماک  تمحر  اـما 

 ، لثملا یف  تساهنآ ،  ياهدمآ  یپ  ناهانگ و  زا  يرایسب  هدنرادزاب  و  دشخب ،  یم  یمّرخ  توارط و  اهروشک  اتسور و  رهش و  هب  و  دریگ ، 
 ، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لامِعا  دراد ،  یم  زاب  رکنم  ءاشحف و  زا  دهد و  یم  شرورپ  ار  هّجوت  دوخ ،  ِتّینارون  رد  هک  حیحـص  ِزامن 
 ، یتیبرت رظن  زا  زین  و  تساـه .  يراکتـشز  زا  يرایـسب  یلمع  عناـم  هک  دوش ،  ارجا  يزیر و  هماـنرب  اـه  تموکح  فرط  زا  یتقو  صوصخب 

س ه 7/6/78 دنشاب .  اشگ  لکشم  زاسراک و  رایسب  دنناوت  یم  ملاس ،  یهورگ  ياه  هناسر  هعماج و  هسردم و  هناخ و  طیحم 

ههبش

زا ( ) 155  (() هَْهبُّشلا َدـنِع  ُفوـُقُْولا  ِمْزَْحلا  َنِم   )) هک دـیامرف  یم  زین  و  ( 154 (() دـنهد یم  صیخـشت  ار  نآ  دـنراد  نیقی  زا  هک  يرون  اب  هّللا 
زا ندـنام  مورحم  نآ  هجیتن  و  تسا ،  تّیـصخش  رییغت  لزلزت و  سفن ،  رد  ههبـش  ِریثءات  دوش . ) فقوت  ههبـش  لـباقم  رد  هک  تسا  طاـیتحا 

رارق روخ  ههبـش  ای  روخ  مارح  هسوسو  دروم  شروهظ  لامک  اب  قح   : )) هک دور  یم  شیپ  اجنآ  ات  و  تسا ،  ینامحر  تاضویف  تاـقیفوت و 
یتلاح زین  لسن  رد  ههبش  یلاقتنا  ریثءات  اما  ( 156 ( (( . ) دهد یم  ياج   ) داد اج  دوخ  نوخ  تشوگ و  گر و  رد  ار  ناطیش  ینعی  دریگ  یم 

زین دالوا  هب  مارح ،  كان و  ههبـش  ياذغ  فرـصم  اب  دوش ،  یم  نآ  شوختـسد  سفن  یعـضو ،  تلاح  رد  هک  هچنآ  ینعی  دراد ،  هنوگ  نیا 
یمن هصالخ  برش  لکا و  رد  تاهبـش  یلاقتنا  یعـضو و  ریثءات  دنیب .  یم  نایز  زین  هعماج  لمعلا  سکع  لمع و  نیا  رد  دوش و  یم  لقتنم 

ءوس رثا  نآ  رب  دنیامن و  لاغشا  ار  ّتینهذ  زا  يا  هنهپ  دنناوت  یم  دنشابن ،  هتسیاش  یتقو  زین  اه  ندناوخ  اه و  ندینش  اه و  ندید  هکلب  دوش ، 
هلمج زا  و  دنک ،  یم  ادیپ  قادصم  زین  تاهبش  لباقم  رد  تسا ،  نید  عورف  رد  ماکحا  ذخا  ِّقش  هس  زا  یکی  هک  طایتحا  هب  لمع  دنراذگب . 

یف دـیامن ،  یم  طورـشم  ار  یلئاسم  زا  يدراوم  ای  دروم  هک  دـیامن  یم  دـیلقت  طیارـشلا  عماج  یعجرم  زا  ناـسنا  هک  تسا  یتقو  نآ  دراوم 
یقیسوم و تاوصا  ندینش   2 دوش .  یم  مارح  ابر و  الاو  تسا  یمازلا  دیلقت  عجرم  طیارش  تاعارم  هک  یکناب  ياه  ناتسب  هدب   1 رد :  لثملا 

همه رد  سپ  نآ .  دودح  ظفح  طالتخا و  هاگن و  هلئسم   3 دیامن .  كرت  ار  نآ  دیاب  ندوب  كان  ههبش  تروص  رد  هک  نآ  تالآ  لامعتـسا 
فّقوت نآ  ماجنا  رد  ینعی  دیامن ،  طایتحا  هب  لمع  یتسیاب  دـیامن ،  یم  ههبـش  داجیا  هدـننک  دـیلقت  يارب  هک  نآ  ریظن  يدراوم  دراوم و  نیا 

غلاب و لقاع و  ناسنا  و  دـیامن ،  یمن  هدـننکدیلقت  زا  تیلو  ؤسم  بلـس  دراوم  نیا  زا  کی  ره  رد  یهّجوت  یب  هکنیا  هب  ناـنیمطا  اـب  دـیامن . 
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یئایند و یمـسج ،  یحور و  يراتفرگ  اه ،  یطایتحا  یب  هک  دیامن  طایتحا  تاهبـش  اه و  شزغل  رد  دراپـسب و  ادخ  هب  ار  دوخ  دیاب  فّلکم 
س ه 6/7/78 دراد .  لابند  هب  هعماج  درف و  يارب  ار  یترخآ 

يدازآ

َو و  تسا . )  هدـیرفآ  دازآ  ار  وت  دـنوادخ  هک  شابم  يرگید  هدـنب  ( ) 157 (() ارُح ُهّللا  َکَلَعَج  ْدَق  َو  َكِْریَغ  َدـْبَع  ْنُکَت  َو ال   : )) دـیامرف یم 
( دیشاب هدازآ  ناتایند  رد  سپ  دیـسرت ،  یمن  تمایق  زور  زا  دیرادن و  نید  رگا  ( ) 158 (() ْمُکاَْینُد ِیف  اراَرْحَا  اُونوُکَف  َداَعَْملا  َنُوفاََخت  ُْمْتنُک ال 

ینکُـس زرم  ّدـح و  و  تفرگ .  کمک  اه  ّتیدودـحم  یـضعب  زا  یتسیاب  یم  لماک ،  ِيدازآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نشور  حـضاو و  . 
لقتسم یمدرم  روشک و  مه  و  تسا ،  صّخـشم  يزرم  دح و  ار  لقتـسم  دازآ و  ياهروشک  زین  و  تسا ،  يدازآ  ِیلماکت  ِقیداصم  زا  یکی 

دراوم رد  هک  صخالاب  و  تسا ،  هنوگ  نیا  زین  يداصتقا  ینید و  یقالخا و  دراوم  رد  يدازآ  دشابن .  یطّلـست  اهنآ  رب  ار  ناگناگیب  هک  دـنا 
و تسا ،  ناهانگ  اه و  يدـیلپ  تراـسا  زا  يدازآ  يدازآ ،  نیرتاـبیز  اـما  تسا .  مکاـح  فلتخم  عماوج  رب  یتواـفتم  ياـه  هویـش  یقـالخا 
ات دمآ  لزنم  برد  هب  هبورکاخ  فرظ  اب  یفاح  رشب  زینک  زور  کی   . )) تسا ملاظم  یصاعم و  ماجنا  رد  يدازآ  اه ،  يدازآ  نیرت  نوگشان 

اریز یتفگ  تسار  دومرف :  ترضح  تساقآ .  دازآ و  هک  هتبلا  تفگ :  زینک  هدنب ؟  نب  یسوم  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دنک ،  یلاخ  ار  اهنآ 
س ه 12/7/78 ( 159 (( . ) دوبن خاتسگ  تیصعم  رد  نینچ  نیا  دیسرت و  یم  دوخ  يالوم  زا  دوب  هدنب  رگا 

میرک نآرق  همجرت 

هراوید نامه  يارب  دیوگ و  یم  نخس  یمدآ  ِناج  حور و  اب  انـشآ  ینابز  اب  هک  هلالج ،  ّلج  تسا ،  راگدرورپ  ترـضح  مالک  میرک  نآرق 
هک یلاح  رد  دوب ،  هتـشاد  زاب  قیاقح  ندـید  زا  ار  اهنآ  مشچ  ندینـش و  زا  ار  اهنآ  شوگ  گنگ و  ار  اهنآ  هک  تسا  هدوب  یـصاعم  هاـنگ و 
 ، دنناوخب زین  ظفح  زا  ارنآ  دنناوخب و  نآرق  اتتغب  دندوب  هتـسناوت  سفن  بیذهت  صالخا و  رثا  رد  هک  دراد  هراشا  يداوس  یب  دارفا  هب  خیرات 
اه همجرت  الوصا  هک  تسناد  دیاب  هفاضا  هب  دنهد .  صیخـشت  هباشم  تاملک  رگید  زا  ار  ینآرق  مالک  دنیامن و  هدـهاشم  ار  اه  هیآ  تّینارون 

ياوقت زا  دیاب  اذل  دنـشخب .  مّسجت  ار  یناعم  دوخ ،  ياه  مب  ریز و  اه و  ثکم  اب  و  دـنیامن ،  نایب  ار  یلـصا  نابز  ْصقن  نودـب  دـنناوت  یمن 
اوُّلِـضَت م ا َْنل  دهد . ) یم  رارق  صیخـشت  يورین  امـش  رد  دینک  هشیپ  اجنآ  دـش ،  کیدزن  ْصیخـشت  ناقرف و  هجرد  هب  تفرگ و  ددـم  یهلا 

مهد یم  رارق  دوخ  نیشناج  امش  نیب  رد  ردقنارگ  زیچ  ود  نم  ( ) 160 (( . ) َضْوَْحلا َّیلَع  دِرَی ا  ّتَح ي  قِرَتْفَی ا  َْنل  مُهَّنِا ا  َو  مِِهب ا  ُْمتْکّسَمَت 
ادـج رگیدـکی  زا  زگره  ود  نآ  دـش و  دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دیـشاب  کّسمتم  ود  نآ  هب  هک  مادام  ار ،  مترتع  متیب  لـها  ادـخ و  باـتک  ، 
ِِهْتَیب ِلـْهَا  ُناَِـیب  ِِهب  ُقَْحلَی  َو   : )) هک تسا  هدـمآ  هکراـبم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  و  دوش ،  یم  دـنوش ، ) دراو  نم  هب  ضوـح  رب  اـت  دـش  دـنهاوخن 

هچ تفرگ ،  هرهب  دـیاب  ناراوـگرزب  نآ  ِددـم  زا  زین  یظفللا  تحت  همجرت  رد  هـکنیا  رتـمهم  و  ( 161 (( . ) ِهِْریَغ َو  ِِرتاَوَـتُْملا  ِْنیَلَقَّثلا  ِثیِدَِـحل 
ناما رد  اهریبعت  ءوس  زا  مه  دریگ و  رارق  نینم  ؤم  هرهب  يارب  يا  همدـقم  اـنبم و  اـت  تسا ،  ریـسفت  یعون  زین  دوخ  مـالک ،  ره  هداـس  همجرت 

س ه 12/7/78 هّللا .  ءاش  نا  دشاب . 

تیرثکا

دریگ یم  لکش  فلتخم  ياههورگ  دارفا و  ّتیلاّعف  هجیتن  رد  هک  تساه  تموکح  بلغا  لیکـشت  ِرایعم  انبم و  ّتیرثکا ،  زورما ،  يایند  رد 
روظنم هب  یـسارکومد   )) هب نآ  زا  هک  دنمان ،  یم  کیتارکومد  تموکح  ای  يرالاس ،  مدرم  مدرم ،  رب  ِمدرم  تموکح  ار  نآ  احالطـصا  و  . 

رارق و اب  یهاگ  و  اهدیعو ،  هدـعو و  اب  تیرثکا ،  بسک  دراد .  يرو  هرهب  رتشیب  ءارآ  ذـخا  رد  هملک  نیا  و  دوش ،  یم  ریبعت  زین  يدازآ )) 
نیا هک  تسا ،  هارمه  اه  تراغ  لتق و  اب  عقاوم  یـضعب  و  یتاغیلبت ،  فازگ  ياه  هنیزه  و  ّبلقت ،  ءاشترا ،  هوشر و  هدرپ ،  تشپ  ياهرادـم 
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یفن رب  ینتبم   : )) هک تسا  مسیلواـیکام  یتـموکح  هفـسلف  رب  قاـبطنا  اـت  هدـنزخ  ِتکرح  نآ  رگید  فرط  اـما  و  تسا ،  هّکـس  فرط  کـی 
 (( . تسا غورد  اه و  یتسردان  هنارگ و  هلیح  ِیگنرز  اب  نداد  بیرف  نآ  رد  رظن  حمطم  فده و  و  تسا ،  نادـجو  ای  يرطف  ِكاپ  هشیدـنا 

رد ّتیعورـشم ،  هکلب  دنرادن ،  یعرـش  هیجوت  اه  تموکح  هنوگ  نیا  باختنا  رد  دنـشاب ،  تمایق  اتکی و  دـنوادخ  هب  لئاق  هک  اهنآ  ( 162)
هک ارچ  دـشابن ،  یتّیلخدـم  نآ  رد  ار  یتیلقا  ای  تیرثکا  ِیفارحنا  لاـیما  دوش و  ارجا  یهلا  حیحـص  ماـکحا  نآ  رد  هک  تسا  ینید  ِتموکح 
امک دنهد .  صیخشت  ار  دوخ  ِرش  ریخ و  دنناوت  یمن  هک  هنوگ  نآ  دنا ،  نابیرگ  هب  تسد  نوگـشان  ِزئارغ  تاوهـش و  اب  شیب  مک و  نایمدآ 
نآ دیشاب و  هتشاد  تسود  ار  يزیچ  امـش  دیاش  دشاب و  بوخ  امـش  يارب  نآ  دیـشاب و  هتـشادن  تسود  ار  يزیچ  یلاعت :  كرابت و  هللا  لاق 
راک زا  ار  ینید  ياه  تموکح  ات  دنراک  رد  سنا  نج و  ِنیطایـش  زا  یهورگ  اّما  دیناد . ) یمن  امـش  دناد و  یم  ادخ  دشاب و  دـب  امـش  يارب 
نیا یتّیفیک  رد  دننازیگنا ،  یم  رب  ار  تاوهـش  دنیامن و  یم  هریخ  تاّذل  لباقم  رد  ار  اهمـشچ  اهنآ  دننزب ،  رانک  ار  ادخ  نادرم  و  دنزادنیب ، 

ِتیرثکا زین  نونکا  مه  دنوش . ) یمن  شیامزآ  دنوش و  اهر  میا  هدروآ  نامیا  دنیوگب  هکنیا  دنتشادنپ  رارشا  دوش و  یم  عنم  تاکرب  هنوگ ، 
 ، دـنار یم  شیپ  یهلا  باذـع  يوس  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  یـصاعم  رثا  رد  ِجاردتـسا  يورین  نیا  هکلب  دـنرادن ،  یئورین  دوخ  زا  قافن  رفک و 
 . دـننارذگب نوناق  زا  ار  رگید  عیاجف  لامِعا  نانچمه  ای  دـنیامن  بیوصت  ار  طول  موق  تساوخ  دوخ ،  ِیـسارکومد  نیرتکد  اب  نانآ  هچ  رگا 

س ه 3/10/79

ملاظم ّدر 

ّدر و  دـشاب ؛ یعامتجا  يدرف و  قوقح  ریاس  اب  طابترا  رد  ای  یناج  یلام ،  تسا  نکمم  هک  تسا  هدـش  لامعا  ياهملظ  زا  تراـبع  ملاـظم ، 
ْمُهَئاَوْهَا ُّقَحلا  دریگ  رارق  دوخ  ياج  رد  زیچ  ره  ات  تسا ،  تمایق  مایق  يانبم  لصا و  هلمج  زا  نیا  تساه و  يراکمتـس  نآ  ناربج  ملاـظم ، 

ياپ هب  هک  وا  ياه  کشا  هب  درک و  یم  زیهرپ  لاـملا  درب .  یم  یلاـعت  هب  ار  اـه  ناـسنا  و  ( 163 (() راَْصبَالا َو  ُضْرَالا  َو  ُتاو  مَّسلا  ِتَدَـسََفل 
زا ار  شترضح  ینارگن  تّدش  دیشک و  یم  شود  هب  نادنمتسم  يارب  بش  ياهیکیرات  رد  هک  ار  امرخ  نان و  نابنا  دیکچ و  یم  ورف  نامیتی 

ِباوخ یلو  دروآ ،  یم  شنرک  هب  ار  همه  تلیـضف ،  هنـسح و  ياـه  هوسا  همه  نیا  دـش !  هدیـشک  نوریب  هیدوهی  نز  ياـپ  زا  هک  یلاـخلخ 
( دنک یم  رارف  شدنزرف  نز و  زا  شردپ ،  ردام و  زا  شردارب ،  زا  یتح )   ) یمدآ دهد ،  یم  هولج  يزاجم  گنر و  مک  ار  قیاقح  یگدـنز 
ای دیامن  میدقت  دراد  یحلاص  لامعا  رگا  هکنیا  زج  درادـن  رایتخا  رد  يزیچ  دوش  وا  هیلع  رب  هک  یئاعدا  ره  ناربج  يارب  زور ،  نآ  رد  هک  . 

یسک ره  زور  نآ  رد  دوش .  یم  هبساحم  راکـشآ و  هدماین ،  باسح  هب  ياهیراک  هزیر  هک  تخـس  يزور  دریذپب .  ار  لباقم  فرط  ناهانگ 
تاراسخ هدـشن و  تخادرپ  ياهیراکهدـب  نازرل !  فئاـخ و  دراد  هّمذ  رب  هک  یّقح  زا  تسا و  ناـشیرپ  ناـسرت و  دراد  هّمِذ  رب  هک  ینیَد  زا 

 ، بیدءات ظفح ،  رد  هک  يروصق  همه  نآ  زا  و  ملاظ ،  ملظ و  هب  کـمک  اـه ،  تبیغ  اـه ،  تناـها  اـه ،  تمهت  یتهج  زا  هدـش و  اـن  ناربج 
هچروم تکرح  زا  دیوگ :  یم  رـسپ  هب  نامقل  هک  اجنآ  میروآ ،  دای  هب  زین  هلوقم  نیا  زا  جراخ  اما  و  تسا .  هدـش  بکترم  اه  مّلعت  میلعت و 
قحتـسم ار  ام  ایادخ !  هداس  مالـس  کی  رد  دناوت  یم  یهاگ  زین  و  ( 164  ،) تسا رت  سوسحمان  فاص  گنـس  يور  رب  کـیرات و  بش  رد 

س ه يرداق .  زیچ  ره  رب  وت  هک  امرفم  رود  ام  هرهچ  زا  ار  میلـست  اضر و  دـنخبل  شیاسآ ،  اه و  یتخـس  رد  هد و  رارق  دوخ  تمحر  لضف و 
1/12/79

تروشم

دارفا دیاب  بوخ  ِرظن  راهظا  يارب  هکنیا  مّلسم  فلتخم و  ياهرظن  بسک  و  روش ،  لباق  یبلطم  نتـشاذگ  نایم  رد  زا  تسا  ترابع  تروشم 
نینم ؤم  صئاصخ  زا  یـضعب  رکذ  اب  نآرق  رد  دروآ .  دوجو  هب  فارحنا  تسا  نکمم  مه  بابان  درف  کی  روضح  و  دنیآ ،  مه  درگ  بوخ 

هک یعقوـم  دـنیامن و  یم  يرود  شحاوـف  رئاـبک و  زا  هک  اـهنآ  دـننک ،  یم  لـکوت  ادـخب  دـنا و  هدروآ  ناـمیا  ادـخب  هک  اـهنآ   )) هـلمج زا 
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نهذ هب  تروشم  يارب  ار  دارفا  مزال  طیارـش  ینامیا ،  یلمع و  سناجت  نیا  دـنیامن . ) یم  رد  هک  اهنآ  دـنزرمآ ،  یم  دـنوش  یم  كانبـضغ 
زامن رگا  الثم  دوش ،  یم  دراو  هشدـخ  یهلا  تروشم  کی  ّتیلباق  هب  میرواـین  باـسح  هب  ار  صئاـصخ  نیا  زا  یکی  رگا  لاـح  دروآ ،  یم 

هک ار  وسرت  هن  و  دناسرت ،  یم  رقف  يزیچ و  یب  زا  هتشادزاب و  شـشخب  یکین و  زا  ار  هریغ .  و  دنکن ،  يرود  شحاوف  رئابک و  زا  ای  دناوخن 
سرت و لـخب و  هک  دـهد ،  یم  هولج  ترظن  رد  ار  يرگمتـس  داـیز ،  صرح  زا  هک  ار  صیرح  هن  و  دـنادرگ ،  یم  تسـس  اـهراک  رد  ار  وت 

يارب نآ  لوبق  رگا  لاـح  ناوناـب )  اـب  تروشم  زا  ( 165 (( . ) دروآ یم  درگ  ار  اـهنآ  ادـخ  هب  ینامگدـب  هک  دـنا  ینوگاـنوگ  زئارغ  صرح 
و دننیب ،  یمن  نارگید  هک  ار  هچنآ  دنیب  یم  وا  دـنا ،  هلـصاف  رد  ترـضح  تخانـش  رد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  تسا ،  راوگان  یمک  یـضعب 

یهاگ اما  و  دنا .  ناگتفای  تاجن  زا  هک  یناوریپ  اب  دنناد .  یمن  نارگید  هک  ار  هچنآ  دناد  یم  دنونش و  یمن  نارگید  هک  ار  هچنآ  دونش  یم 
یّقاش فیلاکت  ياراد  تماقتـسا  یمـسج و  یحور و  رظن  زا  هک  ناوناب  صخالاب  تسا ،  یهلا  هّیفخ  فاطلا  زا  روما  یـضعب  زا  ندوب  فاعم 

دنناوتب ات  تساهنآ  راک  رازبا  ینابرهم ،  تاساسحا و  فطاوع ،  دوش .  لیمحت  اهنآ  هب  زین  يرگید  ِیعطقم  ياهراک  تسیاب  یمن  هک  دنتسه 
دنیامن تاعارم  ار  دوخ  لماک  باجح  یناسآ  هب  مه  و  دننک ،  تیبرت  هتـسراو  هتـسیاش و  نادـنزرف  هدومن و  هرادا  تفارظ  اب  ار  هناخ  ِروشک 

سک ره  داهن  رد  هک  يدیحوت  كاپ  ترطف  اب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تخانـش  س ه 6/12/79  ( 166  . ) اـهنآ يارب  تسا  نیرتهب  نآ  هک 
و تسا ،  دوهـشم  قّقحم و  ادُخ )  ، ) دوخ ِيدوخ  هب  یقیقحت  چیه  نودب  و  تسا ،  كرد  لباق  يریـسفت  حیـضوت و  نودـب  تسا  تعیدو  هب 
هک یبوبحم  تسا ،  کیدزن  هک  يرود  ءادـفلا .  هل  انحاورا  دـشخرد ،  یم  نوناک  ِیگتـسکش  رد  هاگ  ینامحر و  رّکفت  رد  هاـگ  ناـگمه ، 

ار شمارآ  نوکـس و  هک  يدوـجو  ِتمعن  تسین .  یتقراـفم  وا  زا  ار  نآرق  دزیمآ و  یمن  رد  ماـهبا  اـب  هـک  یتـّیعقاو  رـضاح ،  تـسا و  رظاـن 
ْنِم ًةَدِـحا  ًۀَـعا و  ُضْرَالا س  ِتلَخ  َْول  دومرف . . . (( :  نییـصولاریخ  ترـضح  هک  اـجنآ  تسا ،  هدومرف  طونم  وا  دوجو  هب  لاـعتم  دـنوادخ 

ياوه  : )) دوـمرف زین  و  درب ، ) یم  ورف  ار  شلها  دـشاب  یلاـخ  ادـخ  تجح  زا  هظحل  کـی  نیمز  رگا  ( ) 167 (() ِهلْهَاـِب ا ْتَخا  سَل  هِّلل  ٍۀَّجُح 
یم رب  نآرق  هب  ار  يءار  دنشاب و  هدرک  لیدبت  سفن  ياوه  هب  ار  تیاده  مدرم  هک  ینامز  دنادرگ ،  یم  رب  يراگتـسر  تیاده و  هب  ار  سفن 

تـساوخزاب ناشرادرک  لامعا و  ِيدب  هب  ار  نارازگراک  دنـشاب .  هدرک  لّدبم  دوخ )  ) هشیدنا يءار و  هب  ار  نآرق  مدرم  هک  ینامز  دنادرگ ، 
بوبحم يا  کیدزن و  ِرود  يا  وت  ناج !  ـالوم  ( 169 (( . ) دزیر یم  نوریب  وا  يارب  ار  دوخ  رگج  ياـه  هراـپ  نیمز  و  ( )) 168 (() دیامرف یم 

 ، دنراد اه  هرطاخ  تترضح  اب  تاقالم  زا  رگید ،  ياج  همه  ات  دربن  ياه  ههبج  نارکمج ،  دجـسم  ات  هفوک  دجـسم  مارحلا ،  دجـسم  رظان ، 
یئامـسا اب  یبهذـم ،  ره  رد  سک  ره  نارک ،  ات  نارک  زا  دزیر .  یم  ورف  رایزهم  دـنزرف  کشرـس  نوچ  هشیمه  وت ،  ياـقل  ِناقاتـشم  ِکـشا 

زا دنرب و  هرهب  تیامیس  يافـص  زا  ات  دنراظتنا ،  رد  همه  همه و  ناریا  تسا .  تیرـشب  یجنم  يا  وت  راظتنا  رد  دناوخ و  یم  ار  وت  نوگانوگ 
تسا ریگارف  نانچمه  تایانج  تافاحجا و  ءاشحف ،  داسف و  روجف ،  قسف و  ناج !  الوم  دنبای .  یّفشَت  تکرابم  تسد  رب  یهلا  لدع  يارجا 

ادخ هناخ  رب  هیکت  اب  ات  میراد  وت  شخب  ناج  ياون  هب  شوگ  تامم  تایح و  رد  يرادیب و  باوخ و  رد  میراپـس ،  یم  ادـخ  هب  ار  دوخ  ام  . 
س ه 22/12/79 یئامرف :  تئارق 

محر هلص 

 ، یمالس یهاگره ،  هک  تسابیز  نیا  و  دناشن ،  یم  ورف  ار  اه  تنطیـش  ضغب و  و  تسا .  مدآ  نادنزرف  يافـص  حالـص و  ثعاب  محر  هلص 
 ، دنادرگ يور  نامحر  ترضح  تعاطا  زا  یناسنا  یتقو  اّما  دنراگدرورپ .  تعاطا  رد  هک  دوش  لماش  ار  ناگمه  ام ،  زا  یئاعد  یتاولص و 

نالهاج زا  هکنیا  زا  میامن  یم  هظعوم  ار  وت  نم  يرادـن ،  ملع  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  نکن  لا  ؤس  دریگ ،  یم  هلـصاف  زین  یگداوناخ  ِّتیلها  زا 
رد شـشوک  دـنامب  هدـنز  یحلاـصان  دـنزرف  رگا  هکنیا  وگ  دومن ،  رافغتـسا  هنوگ  نیا  یلا  ؤس  حرط  زا  درب و  هاـنپ  ادـخ  هب  حوـن  یـشاب ، ) 

تحت ار  یهلا  دودـح  محر ،  هلـص  ِیئالاو  اّما  ادـیپان !  هشیمه  رمع  نایاپ  تسا و  رذـگدوز  تصرف  یلو  تسا  محر  هلـص  دوخ  وا  حالـصا 
ترشاعم اه و  نخس  دناشکب ،  فارحنا  طالتخا و  هب  ار  راک  یگداوناخ ،  ياه  نشج  اهدیدزاب و  دید و  هک  اجنآ  دهد ،  یمن  رارق  عاعشلا 
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ملاظم و اهنآ  همه  هلمجلا  یف  هک  دنک ،  ضقن  ار  یعرش  دودح  و  دیامن ،  يءار  هب  ریسفت  ار  یهلا  تایآ  ّتیمها ،  یب  رهاظ  هب  ياه  هاگن  و 
تـسا نیملاعلا  بر  مشخ  و  كرابم ،  لالح و  ِيزور  عطق  ای  یمک  راگدرورپ ،  ياـضر  دروم  ِرمع  یهاـتوک  ببـس  محر و  عطق  هجیتن  رد 

اهرهوشردارب و اهومعرـسپ ،  اه ،  هلاخرـسپ  نوچمه  دنـسر ،  یم  غولب  یناوجون و  هب  جیردت  هب  اه  هچب  هک  یئاه  هداوناخ  رد  هلالج .  َّلج 
مراحم هفاضا ،  هب  دـنراد .  رب  رد  ار  یلیماـف  ِتاـفارحنا  هدـمع  هک  دـنرتسکاخ  ریز  ياـه  شتآ  همه  هریغ ،  رازگتمدـخ و  ناریپ  روط  نیمه 

تسا هدنز  ات  اصخش  دیاب  یم  سک  ره  راچان  و  دنشاب ،  یم  یقالخا  ِتیحالص  هنوگره  زا  يراع  هابت و  دساف و  يدارفا  یهاگ  زین  کیدزن 
هک تسا  یقالخا  ینید و  ياهداشرا  حالـص و  هب  تیاده  نامه  یهاگ  ماحرا ،  هلـص  ایاده و  هک :  دیامن  عافد  دوخ  تسادق  تراهط و  زا 

ریخ و يارب  لّسوت  هّجوت و  ریخ و  ياعد  ینامز  و  تسا ،  يداصتقا  ياـه  یئاـمنهار  یلاـم و  ياـه  کـمک  یهاـگ  و  تسا ،  رتمهم  همه  زا 
رگیدکی دارفا و  اب  ترشاعم  رد  تّقد  هجوت و  اهیگدولآ و  زا  اهنآ  تظفاحم  لالح و  هیذغت  نادنزرف و  تیبرت  زین  ینامز  تساهنآ ،  حالص 

هلـص رگید ،  و  تسا .  محر  عطق  رت ،  یعقاو  ترابع  هب  و  اهنآ ،  هب  ملظ  نآ  رد  یهاـتوک  ره  هک  دـشاب ،  یم  هریغ  كاروخ و  باوخ و  رد 
ِترخآ ایند و  رد  اهنآ ،  یئاضران  هک  ردام  ردـپ و  صخالاب  تسا ،  ترخآ  يارـس  رد  اهنآ  ياهیدـنمزاین  قوقح و  تاعارم  ناگتـشذگ و 

س ه 6/1/80 تسا .  رث  ؤم  دیدرت  یب  ناگدنامزاب ، 

یمالسا باجح 

مه يرداچ  یهاگ  هک  تسا  يرسور  وتنام و  نآ  یلمع  يوگلا  تسا و  هدش  باب  ریخا  لاس  دنچ  رد  هک  تسا  یحالطصا  یمالسا  باجح 
فرطب مدـق  کی  دنتـسه  باجح  یب  هک  ار  یناوناب  زین  و  دـشاب ،  یباجح  یب  باـجح و  نیب  یخزرب  دـناوت  یم  هک  دوش  یم  هفاـضا  نآ  هب 

ياریذـپ رت  تحار  دندیـسر  یعرـش  فیلکت  ّنس  هب  یتقو  ات  دـیامن  روج  عمج و  یمک  ار  کچوک  نارتخد  نانچمه  دربب و  شیپ  باـجح 
ای رُمُخ )  ) گرزب يرـسور  زا  دشاب  ترابع  هک  ور  هرابرد  هک  دـیامن  یم  یعادـت  ار  يا  هیآ  میرک  نآرق  رد  ّتیفیک  نیا  و  دنـشاب .  باجح 
هک دـش  لا  ؤس  يدرجورب  یمظعلا  هّللا  ۀـیآ  زا  یتقو  هکنیا  تسد  تروص ،  زا  ءاضعا  همه  لومعم ،  ِسابل  رب  هوالع  ات  هک  باـجح )   ) هدرپ

یبوخ هب  تسا و  مولعم  مه  هتفگاـن  هتبلا  ( 170  . ) تسا مادـک  رت  تنیز  تروص  زا  هک  دـندومرف  خـساپ  تسا  تنیز  وزج  نز  تروص  ایآ 
ِینک هشیر  راک  رد  همه  هدولآ ،  هلکاش  هراّما و  سفن  یناطیـش ،  سواـسو  یـسنج ،  هبذاـج  یناوج ،  ِؤل  ـالت  یباداـش ،  هک  دوش  یم  كرد 

ناوناب زج  هکرابم ،  هیآ  رگا  لاح  ره  رد  دشاب .  یلبق  ّتیفیک  رد  ششوپ  ظفح  وحم  جیردت  هب  هک  الاب  نینـس  ات  دنا ،  یناسنا  ياه  تمارک 
لماک شـشوپ  زا  رگا  لاح  دوش .  هتفگ  ینآرق  دـهاوش  هنیمز  نیا  رد  يرگید  تایآ  هک  تشاد  یموزل  هچ  رگید  دـش  یم  لماش  مه  ار  ریپ 
هنوگ نیا  هب  يدرک و  شومارف  ار  نآ  وت  دیسر و  وت  هب  ام  تایآ  یلو  راگدرورپ  مالک  میرک و  نآرق  زا  یّطخت  هب  هّجوت  دیاب  دوشن  هدافتسا 

ياـهیراتفرگ هشیدـنا ،  یهارمگ  بلق ،  یکیراـت  تسا ،  رتتـسم  یهاـنگ  ره  رد  دوـخ  هک  ییاـیند  باذـع  اـما  و  يدـش . )  شوـمارف  زورما 
کّسنت کّتهت و  یتقو  دور ،  یم  افص  تکرب و  یتقو  دور ،  یم  ایح  یتقو  مه  و  دنا ،  هلمج  نآ  زا  یحور  یمـسج و  ياهیرامیب  یتشیعم ، 

زا رگید  دروخ ؛ یمن  مشچ  هب  تسا  یناسنا  یلاعت  مهدزاود و  سح  راثآ  زا  هک  یناـسنا  یـسومان و  ینید ،  تریغ  یتقو  دنکـش ،  یم  رمک 
هعماج و هن  ردام ،  ردپ و  هن  دوخ ،  هن  هک  تسا  راگدرورپ  قح  رما و  ناوناب ،  تفارـش  قوقح و  هفاضا  هب  دـنام ؟  یم  هچ  ّتیناسنا  ناسنا و 

گنـس اهناسنا و  نآ  دنهد  ماجنا  ار  راگدرورپ  رما  دـنیامن و  عافد  یهلا  قح  زا  هک  تسا  بجاو  همه  رب  تسین و  یمهـس  نآ  رد  ار  رـسمه 
دنرومءام هک  ار  هچنآ  دننک و  یمن  یچیپرـس  راگدرورپ  رما  زا  دنراد  لمع  تّدش  دنیوختـشرد و  هک  دنا  لّکوم  یناگتـشرف  اهنآ  رب  دنیاه 

هانپ ادخ  هب  ادخ  زا  میشاب و  كانـشیدنا  تسا  نیمک  رد  هک  یهلا  هتخانـشان  هتخانـش و  ِباذع  عاونا  زا  تسا  هنالقاع  اذل  دنهد . ) یم  ماجنا 
دنام و یمن  یقاب  نیمز )   ) يور رب  يا  هدنبنج  دیامن  هذخا  ؤم  یـصاعم )  زا   ) هّلل هّلل  دننک  یم  بسک  هچنآ  ّتلع  هب  ار  مدرم  دـنوادخ  رگا  )

فوخ هک  نانآ  سپ  تسا . )  انیب  شناگدنب  هب  دنوادخ  دسر  ارف  اهنآ  نایاپ  هک  یتقو  صّخشم و  ِدمآرس  ات  ناشدزادنا  یم  ریخءات  هب  نکل 
دنوادخ دنک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دنبای و  شمارآ  یلاعت  دنوادخ  هب  لکوت  دای و  زا  دیاب  دنیامن ؟  یگدنز  هنوگچ  سپ  دـنیوگ  یم  دـنراد و 
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س ه 8/9/80 دتسرف . ) یم  ورف  ار  وا  يزور  دور  یمن  لامتحا  نامگ و  هک  یئاج  زا  دروآ و  یم  مهارف  شیاشگ  وا  يارب 

اهتشون یپ 

إف ُهثِّدُحن  اُنثِّدَُحی و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ناک  ۀشئاع :  تلاق  : )) ص 400 ج 67 ، راونالاراحب ، -2 ص 7 . ج 3 ، راونالا ، راحب  -1
نیّفـص برح  یف  اموی  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ناـک  : )) ص 23 ج 80 ، راونالا ، راـحب  -3 ْهفِْرعَن .))  مل  اـْنفِْرعَی و  َمل  ّهنءاـکف  ةالـصلا  ِتَرَـضَح  اذ 

یلا رُظنَءا  لاق  لعفلا  اذـه  ام  ننم  ؤملاریما  ای  ساـّبع  نبا  هل  لاـقف  سمـشلا  بقاُری  ْنیَّفَّصلا  نیب  کـلذ  عم  وه  لاـتقلا و  برحلاـب و  الغتـشم 
اّمن مهلتاقن إ  ام  یلَع  مالسلا  هیلع  لاقف  ةالـصلا  نع  لاتقلاب  الغَُـشل  اندنع  ّنا  ٍةالـص  تقو  اذه  له  سابع و  نبا  هل  لاقف  یّلـصن  یتح  لاوزلا 
هیلع بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناک  : )) ص 17 ج 41 ، راونالاراحب ، -4 يرَهلا ر .)) ۀلیل  یّتح  ُّطق  لیللا  ةالص  كرتی  مل  لاق و  ةالّصلا  یلع  مهلتاقن 

تاومسلا و یلع  اهـضرع  یّتلا  هّللا  ۀناما  تقو  ءاج  لوقیف  نینم  ؤملاریما  ای  کلام  هل  لاقیف  نّولَتَی  لزلزتی و  ةالـصلا  تقو  رـضح  اذا  مالـسلا 
ص 21: راونالا ج 45 ، راحب  -5 ما ال .)) ُتلِّمح  ام  ءادءا  ُنِسْحُءا  يردءا  الف  ناسنالا  اهلمح  اهنم و  نقفـشءا  اهنلمحی و  نءا  نیبَءاف  ضرالا 
ص ج 2 ، لاصخلا ،  -6 اهتقو .))...  لوا  اذه  معن  نیّلصملا ،  نم  هّللا  کلعج  ةالـصلا  ترکذ  لاق  ءامّـسلا و  یلا  هسءار  نیـسحلا  عفرف  ))... 

تئـش یتمف  ِهَتلَءاْسَم  نِم  هیف  کل  َنِذَءا  امب  هنئازخ  حـیتافم  کیدـی  یف  لـعج  مث  ص 397 ...(( : حلاص ،  یحبـص  هغالبلا ،  جـهن  -7 . 612
اهابءا َْتلَءاَس  اّهنءا  مالـسلا  اهیلع  ۀـمطاف  ءاـسنلا  ةدیـس  نع  ص 22 ...(( : ج 80 ، راونالا ، راـحب  -8 هتمعن .))...  باوبا  ءاعُّدـلاب  َتحتفَتْـسا 

لاجرلا و َنِم  ِِهت  الـصب  َنَواهت  نم  ۀـمطاف  ای  لاق  ءاسّنلا  لاجّرلا و  نم  هتالَِـصب  َنَوا  هَت  ْنَِمل  ام  ْهاتبا  اـی  تلاـقف  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادّـمحم 
تعمس ص 56 ...(( : ج 5 ، یفاکلا ،  -9 ءا .))...  مَّسلا  َیِلا  ُهُؤا  ُعد  ُعِفَتْرَی  ال  اهنم ) ُۀـسماخلا   ) و ًۀَلْـصَخ ...  َةَرْـشَع  َسْمَِخب  ُهّللا  ُهالتبا  ءاـسّنلا 

 ((. مَُهل باجتـُسی  الَف  مکرایخ  وعدَـیَف  مکُرارـش  مکیلع  َّنَلَمْعَتُْـسَیل  َْوا  رکنملا  نع  َّنُْهنََتل  فورعملاب و  َّنُُرمْءاََتل  لوقی  مالـسلا  هیلع  نسحلاابا 
ص حلاص ،  یحبـص  هغالبلا ،  جهن  -15 . 110 نارمع ،  لآ  -14 . 24 دعر ، -13 . 18 فسوی ،  -12 . 120 نارمع ،  لآ  -11 . 4 حتف ،  -10

َرمالا ّن  یُِّجل و إ  ٍرَْحب  یف  ٍۀَـثْفَنَک  ّالا  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رم  الا  دـنع  هّللا  لیبس  یف  ُداهِجلا  اـهُّلک و  ِِّربلا  ُلاـمعءا  اـم  و  : ))... 542
-16 ٍرئاج .)) ٍمام  دنع إ  ٍلْدَع  ُۀَِـملَک  ِهِّلُک  کلذ  نم  ُلَْضفَءا  ٍقْزِر و  نم  ِنا  صُْقنَیال  ٍلَجَءا و  ْنِم  ِنا  بِّرَُقیال  رکنملا  نع  َیهنلا  فورعملاب و 
-22 ص 295 . ج 1 ، یفاکلا ،  -21 . 62  ، هدئام -20 . 7 هدئام ،  -19 هروس 25 . یسدق ،  ثیدح  -18 . 186 مکحلا ،  ررغ  -17 . 19 ءاسنلا ،
زا -26 ص 95 . ج 18 ، هعیشلا ،  لئاسو  -25 ص 483 . نیدلا ،  لامک  -24 ص 112 . ج 51 ، راونالا ، راحب  -23 ص 458 . لوقعلا ،  فحت 

.46 ابس ، -29 ص 182 . ج 53 ، راونالاراحب ، -28 ص 180 . ج 53 ، راونالاراحب ، -27 ص 245 . یمجن ،  قداص  دمحم  تداهـش ،  ات  هنیدم 

ص 59. مکحلا ،  ررغ  -34 . 56 تایراذ ،  -33 ص 59 . مکحلا ،  ررغ  -32 ص 362 . ج 4 ، هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  -31 . 269 هرقب ،  -30
((. امیکح ناک  هلقع  کلم  نم  . )) ص 56 مکحلا ،  ررغ  -36 اهنع .)) یهنت  ۀـمکحلا  ءوس و  عئابط  سوفنلل  . )) ص 63 مـکحلا ،  ررغ  - 35

-41 169 و 170 . نارمع ،  لآ  -40 . 24 هبوت ،  -39 . 170 نارمع ،  لآ  -38 ۀمکحلا ))  روغ  جرختسی  لقعلاب  . )) ص 52 مکحلا ،  ررغ  -37
نیوجنپ هقطنم  رد  لاس 1362  هام  نابآ  رد  هک  نایمشاه  نیسح  دیس  دیهـش  هبلط  هب  باطخ  -42 ص 241 . بیغتسد ،  دیهش  دیحوت  باتک 

 ، يرهطم دیهش  لماک ،  ناسنا  -45 . 36 ءارسا ، -44 تایآ 155 و 156 و 157 . هرقب ،  -43 تشگ .  لئان  تداهش  زوف  هب  رجفلاو 4  تایلمع 
یلَع تلَخَد  سابع  نب  هّللادبع  لاق  : )) ص 76 حلاص ،  یحبص  هغالبلا ،  جهن  -47 ص 179 . يرهطم ،  دیهش  لماک ،  ناسنا  -46 ص 179 .

ُّبَحَءا َیَِهل  هّللا  مالـسلا و  هیلع  لاقف  اهل  ۀمیق  تلقف ال  لعنلا  اذه  ۀمیق  ام  یل  لاقف  هَْلعَن  ُفِصْخَی  وه  ٍراق و  يذـِب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
-50 ص 10 . ج 11 ، هعیـشلا ،  لیاسو  -49 ص 372 . ج 100 ، راونالاراحب ، -48 ـالطا .)) َعَـفْدَا ب  َوا  اّـقح  میقءا  نءا  ّـالا  مُِکتَْرِما  ْنِم  َّیلِإ 
ص 524. ج 2 ، یفاکلا ،  -54 . 113 دوه ، -53 ص 197 . مکحلا ،  ررغ  -52 ص 210 . ج 16 ، راونالاراحب ، -51 ص 524 . ج 2 ، یفاکلا ، 
ص 87. مکحلا ،  ررغ  -58 ص 106 . ج 2 ، یفاکلا ،  -57 ص 594 . ج 2 ، هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  -56 ص 2 . ج 41 ، راونالا ، راحب  -55
-60 ثیدـح 56 . ص 99 ، تاـیحلا ،  جـهن  -59 ءا )) خَّسلا  اـهُرَمَث  ءاـیَحلا و  اـهرُُون  یقُّتلا و  هُـعرَف ا  یقَیلا ن و  اُهلْـصَءا  ٌةرَجـَـش  ُناـمیالا  ))
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یحبـص هغالبلا ،  جهن  -63 ص 103 . مـکحلا ،  ررغ  -62 ص 104 . مکحلا ،  ررغ  مالـسلا ،  هـیلع  یلع  -61 ص 144 . ج 2 ، راونالاراحب ،
-68 ص 32 . ج 1 ، یفاکلا ،  -67 ص 521 . یسوطلل ،  یلام  الا  -66 . 124 هط ،  -65 ص 219 . ج 1 ، راونالا ، راحب  -64 ص 511 . حلاص ، 

مَغلا ُمُهَّلظ  َو ال  ُۀِکئ  الِملا  ُمُْهتَحَفا  صل  اوما  قَتـسا  نَتعیـش ا  ّنءا  َْول  ٍبَْدنُج ! َنبا  ای  . )) ص 301 لوقعلا ،  فحت  -69 ص 48 . مکحلا ،  ررغ 
ص 202. ج 18 ، راونالا ، راحب  -70 مُهاطعءا ))  اْئیَش إ ّال  َهّللا  ءاولَءاَس  امل  مِِهلُجْرءا و  ِتَْحت  ْنِم  َو  مِِهقْوَف  ْنِم  اُولک  اراهَن و ال  اُوقَرْـشَال  ُما و 
-73 مُُکقرا .))  فُم  ادَغ  مَُکل و  ٌةَْربِع  َمْوَیلا  اَنءا  مُُکبِحا و  ِسمَالاب ص  اَنَءا  : )) ص 299 ج 1 ، یفاکلا ،  -72 ص 236 . ۀحاصفلا ،  جهن  -71

راحب -77 ص 594 . ج 2 ، هیقفلا ،  هرـضحی  ـال  نم  -76 ات 47 . تاآ 45  دوه ، -75 . 11 میرحت ،  -74 ص 232 . ج 100 ، راونالا ، راـحب 
-79 ِضْرالا .)) ِقُرُِطب  مُْکنُم  ُرَبْخءا  ِءا  مَّسلا  ِقُرُِطب  ّین  إف  ینوُدِقْفَت  ْنَءا  َْلبَق  ینُولَـس  : )) ص 119 مکحلا ،  ررغ  -78 ص 43 . ج 4 ، راونالا ،

ثیدح -83 ص 382 . ج 68 ، راونالا ، راحب  -82 ص 384 . ج 14 ، راونالا ، راحب  -81 ص 224 . مکحلا ،  ررغ  -80 ص 471 . مکحلا ،  ررغ 
ص ج 53 ، راونالا ، راحب  -86 ص 182 . ج 53 ، راونالا ، راحب  -85 هبطخ 113 . ص 167 ، حلاص ،  یحبـص  هغالبلا  جهن  -84 . 25 یسدق ، 

يَوَهَءا هل :  مالسلا  هیلع  لاقف  هبطخ 12 ...(( : ص 55 ، حلاص ،  یحبص  هغالبلا  جهن  -89 46 و 45 . دوه ، -88 . 49 نارمع ،  لآ  -87 . 180
ُفَعرَیَس ِءاسِّنلا  ِماحرءا  ِلاجِّرلا و  ِب  الْصءا  یف  ٌما  ْوقَءا  انِرَکْسَع ه ذ ا  یف  نَدِهَش ا  ْدََقل  نَدِهَـش ا و  ْدَقَف  لاق :  مَعَن .  لاقف :  نَعَم ا  َك  یخءا 

اهنع و فزعا  اینّدلا و  یف  ْدَـهِْزا  : )) ص 138 مکحلا ،  ررغ  -91 ص 320 . ج 67 ، راونالا ، راحب  -90 ُنامیالا .)) ُمِِهب  يْوقَی  َو  ُناـمَّزلا  ُمِِهب 
ج 75، راونالا ، راحب  93-2 و 3 و 5  ص 128 . ج 2 ، یفاکلا ،  -92 کلهتف .))  اهنم  ٍء  یـشب  قلعتم  کبلق  توملا و  کب  لزنی  نءا  كاـّیا 

نم ۀـیاده  ریغب  هّللا  هادـه  اهّزع  یف  سفانی  مل  اـّهلذ و  نم  عزجی  مل  ایندـلا و  یف  دِـهَز  نم  مالـسلا )  هیلع  نینم  ؤملاریما   ) لاـق و  : )) ص 63
یلص هّللا  لوسر  لاق  : )) ص 59 لوقعلا ،  فحت   4-94 هناسل .))  یلع  اهارجءا  هردـص و  یف  ۀـمکحلا  تبثءا  میلعت و  ریغب  هملع  قولخم و 

 ...((. اریصب هلعج  یمعلا و  هنع  بهذءاف  ۀیاده  ریغب  يده  مّلعت و  ریغب  املع  هّللا  هاطعءا  هلمءا  اهیف  رـصقف  اهیف  دهز  نم  و  هلآ ...  هیلع و  هّللا 
یَِحب ٌمِّرَبَتُم  ِِهتْوَم ، ِمْوَِیل  ُّدِعَتْسُم  ِِهتُوق ، ِنودب  ٌغِّلَبَتُم  لاقف :  دهازلا  ۀفص  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  َِلئُس  و  : )) ص 319 ج 67 ، راونالا ، راحب   6-95

ِلئُس و نَم  ُّقحءا  انءا  لوقی  هّللا  ّنا  لاق  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نع  : )) ص 232 ج 89 ، راونالا ، راحب  ص 230 . دیحوت ، -96 هتا .)) 
ُّقُِحت يذلا ال  هّللاب  رمالا  اذه  یلع  نیعتسءا  يا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  میظع  وءا  ریغـص  رما  لک  حاتتفا  دنع  اولوقف  هیلا  َعِّرُُـضت  نَم  یلوءا 

ج 18، راونالا ، راحب  -98 ص 339 . ج 84 ، راونالا ، راحب  مالـسلا :  هیلع  یلع  حابـص  ياعد  زا  -97 َثیُغتـسا .))...  اذا  ِثیغملا  هریغل  ُةدابعلا 
هیلا تعمتجاف  هاحابص  ای  لاقف  افـصلا  موی  تاذ  هلآ  هیلع و  هّللا  لوسر  دعـص  لاق  سابع  نبا  نع  ریبج  نبا  يور  یـسربطلا  لاق  : )) ص 174
مکل ریذن  ین  إف  لاق  یلب  اولاق  ینوقدصت  متنک  امءا  مکیسمم  وا  مکحبـصم  ّودعلا  نءا  مکتربخءا  ول  متیءارءا  لاقف  کلام  هل  اولاقف  شیرقلا 

-102 . 96 فهک ،  -101 . 102 تافاص ،  -100 ص 511 . حلاص ،  یحبـص  هغالبلا ،  جهن  -99 بهلوبا .))...  لاقف  دیدش  باذع  يدـی  نیب 
باتک زا  -107 ص 459 . ج 7 ، ةادـهلا ،  تابثا  -106 ص 190 . مـکحلا ،  ررغ  -105 . 27 نامقل ،  -104 . 27 حتف ،  -103 . 27 صصق ، 

ررغ -109 ِقا .)) فِّنلا  َنِم  ُءاَذَـبلا  ِناـمیالا و  َنـِم  ُةْریَغلا  : )) ص 342 ج 68 ، راونالا ، راـحب  -108 بیغتـسد .  دیهـش  ع ،)   ) بنیز ترـضح 
َهّللا رَکَذ  ْنَم  ص 499 ...(( : ج 2 ، یفاکلا ،  -110 َدوُعَت .)) ْنَءا ال  ُءا  فِّشلا  و  را ، فِْغتْـسِالا  ُءا  وّدلا  و  ءاّدلا ، ُبُونُّذلا  : )) ص 194 مکحلا ، 

ملسم نب  دمحم  نع  يور  : )) ص 180 ج 1 ، هیقفلا ،  هرضحی  نم ال  -111 ِقا .)) فِّنلا  َنِم  ٌَةءا  َرب  ِراّنلا و  َنِم  ٌةَءاَرب  ناـتَءا  َرب  َُهل  ْتَِبتُک  اریثک 
َو مُِکب  َنوُمَْلعََیل  مّهن  هّللا إ  لاقف إ ي و  مهاـنیتءا  اذا  اـنب  نوملعیف  تلق  معن  لاـقف  مهروزن  یتْوَملا  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یب  ـال  ُتلق  لاـق  ّهنا 

ضاـیر نم  ۀـضور  وا  ناریّنلا  رفح  نم  ةرفح  اـّما  ربقلا  : )) ص 296 ج 8 ، ءاضیبلا ، ۀـجحم  -112 مکیلِإ .))...  َنوُِسنْءاَتْـسَی  مکب و  َنوُـحَْرفَی 
دهتجیل نکل  هنع و  ٍهال  هبلق  هل و  وعدیالف  ّتیملل  مکدحا  اعد  اذا  ص 473 ...(( : ج 2 ، یفاکلا ،  -113 هریغ )  يذمرتلا و  هجرخا   ((. ) ۀّنجلا

ج 91، راونالا ، راحب  -115 مُِکلامع .))  ٌةاکز ال  مُِکئا و  عُِدل  ٌۀباج  َّیَلَع إ  مُُکت  الَص  : )) ص 54 ج 91 ، راونالا ، راحب  -114 ءاعّدلا .)) یف  هل 
اذه ای  مالسلا  هیلع  هّللادبعوبا  هل  لاقف  دمحم  تیب  لها  دمحم و  یلع  ّلص  مهللا  لجر  لاقف  مالـسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  دنع  تنک  : )) ص 59
لآ دمحم و  یلع  ّلص  مهللا  ُْلق  لاق :  لوقا  فیک  لجرلا  لاقف  ِءا  سِکلا  ُبا  حْصَا  ٌۀَسْمَخ  ْتیَبلا  َلْهَا  َّنَءا  َتِملَع  مَءا ا  ْنیَلَع ا  َْتقَّیَـض  ْدََـقل 
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ُۀعومجم  ) رطاوخلا هیبنت  فیرـش  باتک  رد  ریباعت  رد  فالتخا  یمک  اـب  مـالک  نیا  -116 هیف .))  اْنلَخَد  دق  اُنتَعیـش  ُنَْحن و  ُنوُکنَـسَف  دـمحم 
یف ةواسق  تیءار  اذا  مهضعب :  : )) 13 ماّرو 2 /  ُۀعومجم  تسا ؛  هدش  رکذ  ع )   ) نیموصعم ریغ  زا  ناگرزب  زا  یضعب  مالک  ناونع  هب  ماّرو ) 

إف ٌماِین  ساّنلا  :)) ص 43 ج 4 ، راونالا ، راحب  -117 کینعی .))  ام ال  یف  تملکت  ّکنءا  ملعاف  کقزر  یف  انامرح  کندب و  یف  انهو  کبلق و 
-120 ص 183 . ج 3 ، هادهلا ،  تابثا  -119 ِنا .)) ْالا ي م  ُةَرَمَث  ِهِسْفَن  ْنِم  ِلُجَّرلا  ُءا  یَح  : )) ص 89 مکحلا ،  ررغ  -118 اوهبتنا .)) اوتام ، اذ 

راحب -124 ص 256 . ج 88 ، راونالا ، راحب  -123 ص 223 . ج 88 ، راونالا ، راـحب  -122 سورال .  گـنهرف  -121 ص 85 . نویعلاءـالج ، 
-126 اْمتَح .)) َُهل  ُهّللا  َرا  ِِهب خ  ٍضا  َوُه ر  َو  ًةَدِحا  ًةَّرَم و  َهّللا  َرا  خَتسا  ْنَم  : )) ص 256 ج 88 ، راونالا ، راحب  -125 ص 223 . ج 88 ، راونالا ،

یجراخ یلخاد و  ذخام  اب 14  شوروخ  یهللادبع  نیسح  هتشون  باصعا  ناور و  رب  یقیسوم  ریثات  دنمـشزرا  باتک  زا  يا  هدیکچ  هجیتن و 
ج 90، راونالا ، راحب  . 16 یسدق ،  ثیدح  -128 ص 80 . ج 1 ، هیقفلا ،  هرـضحی  نم ال  باصعا 127- ناور و  کشزپ  سانـشراک و  و 21 

ُهَّنَِییُْحنَلَف یلاعت  هلوق  نع  مالسلا  هیلع  ِلئُـس  و  ص 478 ...(( : حلاص ،  یحبـص  هغالبلا ،  جهن  -129 ریباعت .) رد  فالتخا  یمک  اـب   ) ص 376
ُلَْزلَزَتَی ِةالَّصلا  َْتقَو  َرَضَح  اذا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  َناک  : )) ص 17 ج 41 ، راونالا ، راحب  -130 ُۀَعاَنَقلا .)) َیِه  لاقف  ًۀَبِّیَط  ًةا  یَح 

َنْقَفْشءا اهَْنلِمْحَی و  نءا  َْنَیبَءاف  ضر  الا  تاومسلا و  یلع  اهَـضَرَع  یّتلا  هّللا  ۀناما  تقو  ءاج  لوقیف  نینم  ؤملاَریما  ای  کلام  هل  لاقیف  نَّولتَی  و 
ص 99. ج 2 ، راونالا ، راحب  -132 ص 603 . ج 2 ، یفاکلا ،  -131 ما ال .)) ُتلِّمُح  ام  ءادءا  ُنِسْحُءا  يردءا  الف  ناـسن  ـالا  اـهَلَمَح  اـهنم و 
ص 209: ج 89 ، راونالا ، راحب  -136 ص 610 . ج 2 ، یفاکلا ،  -135 ص 610 . ج 2 ، یفاکلا ،  -134 ص 213 . ج 7 ، راونالا ، راحب  -133
-139 . 23 رشح ، -138 . 72 ءارسا ، -137 يردـص و .))...  نآرقلاب  حرـشا  مهّللا  لاق :  نآرقلا  متخ  اذ  مالـسلا إ  هیلع  نینم  ؤملاریما  ناک  ))
ّن إف  اهلهءا  یلع  اومّلـسف  مکتویب  متلخد  اذا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  لاـق :  رباـج  يور  و  : )) ص 382 ج 3 ، ءاضیبلا ، ۀجحملا 

اومّلُست ال  مالسلا :  امهیلع  هیبا  نع  قداصلا  نع  : )) ص 9 ج 73 ، راونالا ، راحب  و 4  - 140 هتیب .))  هعم  لخدی  مل  مکدحءا  مّلس  اذا  ناطیشلا 
نَم هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  ، )) ص 644 ج 2 ، یفاکلا ،   5-141 ِهِقْسِِفب .)) ِِنْلعُملا  ِقِسا  فلا  یلع  و ال  يراصنلا ...  دوهیلا  یلع 

ص مکحلا ،  ررغ  -144 ص 461 . ج 4 ، ۀـمکحلا ،  نازیم  -143 ص 93 . مـکحلا ،  ررغ  -142 هوبیجت .))  الف  ِمالَّسلا  َْلبَق  ِم  ـالَکلاب  َءاَدـَب 
تداهش زوف  هب  يالبرک 5  تایلمع  هچملـش  هقطنم  رد  لاس 1365  هام  يد  رد  هک  نایمشاه  داوج  دیـس  دیهـش  هبلط  هب  باطخ  -145 . 332

لئان تداهـش  زوف  هب  رجفلاو 4  تاـیلمع  نیوجنپ  هقطنم  رد  لاس 1362  هام  نابآ  هک  نایمشاه  نیـسح  دیـس  دیهـش  هبلط  - 146 دمآ . لئان 
-151 ص 260 . ج 2 ، راونالا ، راحب  -150 ص 11 . رابخالا ، عماج  -149 ص 12 . ج 97 ، راونالا ، راحب  - 148 . 5564 زنک / -147 تشگ . 

ُۀهبشلا تیّمس  اّمنا  : )) ص 72 مکحلا ،  ررغ  -154 ص 101 . مکحلا ،  ررغ  -153 . 343 مکحلا ،  ررغ  -152 ص 384 . ج 14 ، راونالا ، راحب 
 ، هذاعتسا -156 ص 475 . مکحلا ،  ررغ  -155 يدهلا .))...  تمـس  مهلیلد  نیقیلا و  اهیف  مهئایـضف  هّللا  ُءایلوا  امءاف  قحلا  هبـشت  اهن  ًۀهبش ال 

میهاربا يزاسدوخ ،  -159 ص 50 . ج 45 ، راونالا ، راحب  -158 ص 401 . حلاص ،  یحبـص  هغالبلا ،  جهن  -157 ص 33 . بیغتسد ،  دیهش 
 ، میهاربا سورال 163- گنهرف  -162 ص 26 . ، 12 یئابطابط ،  همـالع  نازیملا ،  -161 ص 458 . لوقعلا ،  فـحت  -160 ص 96 . ینیما ، 

ءادوسلا ِۀلمَّنلا  بیبدک  یتّما  یف  كرـشلا  بیبد  لاق :  ّهنءا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبّنلا  نع  ّحـص  دـق  : )) ص 16 راونالا ، بختنم  -164 . 42
ُلِدْعَی الیخب  کتروشم  یف  َّنَلِخْدـُت  و ال  ص 430 ...(( : حلاص ،  یحبـص  هغالبلا ،  جهن  -165 ِءا .)) ْملَّظلا  ۀلیللا  یف  ءاّمَّصلا  ةرخـصلا  یلع 

ُِزئارَغ َصرحلا  َنبُجلا و  َلخبلا و  َّنِإَف  ِرْوَجلاب  َهَرَّشلا  ََکل  ُنِّیَُزی  اصیرَح  رومُالا و ال  ِنَع  َکُفِعُْضی  انابَج  َرقفلا و ال  كُدِعَی  ِلْضَفلا و  ِنَع  َِکب 
ُلاجِّرلا َّنُها  رَی  َو ال  َلا  جِّرلا  َْنیَرَی  ـال  ْنَءا  ِءاـسِّنلل  ٌریخ  ص 43 ...(( : ج 14 ، هعیشلا ،  لئاسو  -166 هّللاب .))...  ِّنظلا  ُءوس  اـهُعمجی  ّتش ي 
يدهلا اوفَطَع  اذا  يدُهلا  یلع  يوَهلا  ُفِطْعَی  : )) ص 195 حلاص ،  یحبص  هغالبلا ،  جهن  -168 ص 112 . ج 51 ، راونالا ، راحب  - 167 ...((. 

ُضرـالا هـل  ُجِرُخت  و  ص 196 ...(( : هغالبلا ،  جـهن  -169 يءارلا .))  یلع  نآرقلا  اوـفطع  اذا  نآرقلا  یلع  َيءارلا  فــطعی  يوــهلا و  یلع 
 . نارهت هعمج  زامن  ینک  يودهم  زا : لقن  هب  -170 اهِِدبَک .))...  َذیلافَءا 
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