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( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  تالوحت 

: هدنسیون

( هر  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم 

: یپاچ رشان 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  یشهوژپ  یشزومآ  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  28تالوحت 

باتک 28تاصخشم 

28همدقم

یعامتجا ماظن  رد  لوحت  لوا :  30شخب 

لوحت رییغت و  للع  اه و  هنیمز  لوا :  30لصف 

هعماج رد  دوجوم  ياهبیسآ  30فلا . 

ایند نید و  نداتفا  رطخ  30هب 

يزاب 30داژن 

نویسالوتیپاک نیگنن  هحیال  بیوصتءوس  31ياهدمایپ 

میرک نآرق  شخب  ییاهر  ینارون و  میلاعت  زا  31يرود 

هقرفت داجیا  رد  رامعتسا  31جیسب 

اهامن یناحور  31رطخ 

يرامعتسا 32گنهرف 

داسف همه  لماع  یهاشنهاش  32میژر 

یگنهرف 32یگتسباو 

یگتخاس ياهبتکم  طسوت  مالسا  زا  مدرم  32فارحنا 

هعماج یقرت  دشر و  عنام  33تافالتخا 

نید زا  ییادج  تلم و  نتشاد  هگن  بقع  33هشقن 

اشحف داسف و  33جاور 

بالقنا لماع  همکاح  تءایه  33دسافم 

تکلمم 33یگتفشآ 

لالقتسا يدازآ و  زا  34تیمرحم 
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يولهپ میژر  رد  تیانج  34تنایخ و 

میژر طوقس  لماع  یلم  هاگیاپ  34مدع 

یگتسباو زا  مدرم  34یگتسخ 

میژر تلم و  نیب  مهافت  34مدع 

لیصحتزکارم رد  یناسنا  يورین  یقرت  دشر و  35مدع 

هدزقرش هدزبرغ و  نارکفنشور  يوس  زا  رامشیب  ياه  35همدص 

داسف زا  تلم  ندمآ  ناج  35هب 

یگدرب زا  ییاهر  تراسا و  زا  35رارف 

قانتخا ملظ و  35ب . 

تلم تینابصع  بجوم  36قانتخا 

ملظ داسف و  ياه  هشیر  36عطق 

تلم رد  تمواقم  هوق  دشر  یتلادع و  یب  36هطبار 

يرگدادیب ملظ و  لابق  رد  یناگمه  36مایق 

میظع راجفنا  همدقم  راشف  رهق و  36شروش و 

تنایخ زا  مدرم  ندمآ  گنت  37هب 

تیمولظم داد  اب  قح  هبلاطم  قانتخا و  زا  مدرم  ندمآ  ناج  37هب 

قانتخا زا  مدرم  37یتیاضران 

هاش دح  زا  شیب  راشف  37قانتخا و 

راجفنا بجوم  37قانتخا 

تدحو اب  قانتخا  ملظ و  زا  37ییاهر 

يزوریپ راجفنا و  بجوم  قانتخا  ملظ و  38يدایز 

قانتخا زا  مدرم  38يدازآ 

ناملاظ لباقم  رد  نافعضتسم  38مایق 

یمومع راکفا  یعامتجا و  ياههورگ  یتیاضران  38ج . 
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تکلمم هرادا  زا  38یتیاضران 

یتیاضران بجوم  تلم  ریسم  فالخ  39راتفر 

راجفنا هب  اه  هدیقع  اهیتیاضران و  ندش  39رجنم 

مدرم هناهاگآ  روضح  يرادیب و  40د : 

یمالسا للم  يرادیب  رد  جح  40شقن 

يدازآ هعیلط  تلم  هنارایشوه  40تفلاخم 

يرادیب یهاگآ و  ندوب  شخب  40دیما 

تلم يرایشوه  يرادیب و  اب  يزوریپ  40دیون 

تلم يرادیب  ربارب  رد  اهتردق  41یناوتان 

تلم يرادیب  ربارب  رد  هناهاش  ياهقامچ  ییاناوت  41مدع 

 ! خلت تقیقح  هب  یمالسا  کلامم  41هجوت 

یگداتسیا يرادیب و  اب  قح  41نتفرگ 

مایق هزرابم و  همدقم  يرادیب  41یهاگآ و 

تضهن موادت  بجوم  تلم  42روضح 

اه هئطوت  ندش  یثنخ  بجوم  يرایشوه  42یهاگآ و 

تضهن يراودیما  هیام  يرکف  یحور و  42تالوحت 

يزوریپ بجوم  نیفعضتسم  42يرادیب 

مایق همدقم  هدارا  42يرادیب و 

يزوریپ زمر  هنحص  رد  43روضح 

لوحتداجیا يرادیب و  رد  مالسا  یعامتجا  تامیلعت  43شقن 

یهلا تیشم  يونعم و  تردق  نامیا ،  44ه . 

مالسا شرتسگ  رد  نامیا  تردق  44شقن 

اهتردق رگید  رب  نامیا  تردق  44هبلغ 

يزوریپ لماع  تلم  يونعم  44تردق 
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گرزب يروتارپما  ود  تسکش  رد  نامیا  تردق  44شقن 

یحور لوحت  داجیا  رد  بوقلا  بلقم  45هدارا 

تیدام رب  تیونعم  45هبلغ 

لوحت يدنمتردق و  لماع  یلاعت  قح  یبیغ  45تیانع 

ناناوج هب  دنوادخ  صاخ  46تیانع 

دنوادخ تیانع  هب  ناریا  تلم  رد  46لوحت 

يژولوئدیا بتکم و  وترپ  رد  فیلکت  هب  لمع  46و . 

نیملسم رابگرم  46توکس 

اهتلود يدعت  عنام  ناناملسم  رد  فیلکت  هب  46لمع 

یهلا یعرش و  هفیظو  کی  ناریا  تلم  لیصا  47تضهن 

تضهن مایق و  رد  راکنتسا  47فیلکت 

یهلا نیناوق  زا  تعاطا  ورگ  رد  ناسنا  47تداعس 

 ( هللا مایق   ) فیرحت ربارب  رد  یعرش  فیلکت  هب  48لمع 

يزوریپ روحم  مالسا  48بتکم 

نافعضتسم تموکح  ییاپرب  نارگمتس و  اب  هزرابم  رد  یناسنا  49فیلکت 

رییغت ياهشور  اههار و  مود :  49لصف 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  غیلبت و  اب  اه  هدوت  يرادیب  يرگاشفا و   . 149

( رکنم زا  یهن   ) تفلاخم 49تضهن 

یعامتجا نایرج  داجیا  رد  تامیلعت  تاغیلبت و  50شقن 

مالسا یفرعم  رد  50تیدج 

يوق قطنم  اب  دسافم  اب  50هزرابم 

هایس گرم  زا  لابقتسا  توکس  تسا و  هفیظو  کی  51داشرا 

یبهذم رئاعش  مسارم و  هب  نداد  51تیمها 

مالسا یقرتم  نیناوق  51یفرعم 
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هزراب هلباقم و  رد  همئا  ایبنا و  هریس  غیلبت ))  ))51

نارگرامعتسا موش  ياه  هشقن  ندومن  الم  51رب 

نایب ملق و  اب  دس  52نتسکش 

مایق اب  یهارمه  رد  ناگدنسون  ناگدنیوگ و  52فیلکت 

نآ هب  ندیسر  اه و  هتساوخ  حرط  رد  تاغیلبت  ریثءات  53شزرا و 

اهتلم يرادیب  هار  53هباطخ ، 

تضهن رد  یهارمه  هب  54توعد 

رئاج ناطلس  لباقم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  54رما 

ناگدنسیون تلاسر  54يرگاشفا 

جوم داجیا  رد  يزرم  نورب  تغیلبت  54شقن 

یتاعوبطم 55هبحاصم 

یتاغیلبت هلباقم  55يرگنشور و 

قح هبلاطم  رد  رارکت  جوم و  55داجیا 

فده رد  كارتشا  يرکف و  لوحت  جوم  56يرگاشفا 

میژر ياهتنایخ  56ياشفا 

شمارآ لماع  يریذپ  57تحیصن 

توغاط دض  رب  مایق  توعد و  ندوب  57یجیردت 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  ود  اب  زیچ  همه  57حالصا 

هعماج 58حالصا 

مالسا هلکشم  لح  هب  تبسن  فیلکت  ساسحا  يرادیب و  58موزل 

مولظم ياهتلم  58جیسب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فلتخم  لحارم  زا  هدافتسا  اب  ملظ  58ندودز 

رش زا  زیرگ  ریخ و  هب  شیارگ  هنیمز  58داجیا 

هبناج همه  مایق  59موزل 
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ملاظ تیلقا  ربارب  رد  اهتلم  يرادیب  59ترورض 

یعمج راتفر  یخیرات و  ياهشنک   . 260

تارهاظت 60فلا . 

تارهاظت اب  لئاسم  60لح 

هناحلسم شبنج  نودب  میژر  ینوگنرس  هب  60يراودیما 

هاش هیلع  مودنارفر  کی  60تارهاظت 

یمالسا ياهراعش  اب  هارمه  تارهاظت  رد  شمارآ  60مظن و 

تاباصتعا 61ب . 

هدننک لافغاو  لذتبم  ياهیزاس  هنحص  ربارب  رد  61باصتعا 

هقح قوقح  هب  ندیسر  يارب  باصتعا  رد  يراکتشپ  61موزل 

يرسارس 61باصتعا 

باصتعا هویش  هب  62تضهن 

بالقنا هزیگنا  62دصقم و 

تضهن رد  تاباصتعا  ندوب  62شخبرمث 

فده دربشیپ  رد  تاباصتعا  62شقن 

یعمج هتسد  ضارتعا  تفلاخم و  63ج . 

ضارتعا رد  63فیلکت 

ناراکتیانج ربارب  رد  ءاملع  ءایبنا و  هلباقم  63یگداتسیا و 

یناگمه 64ضارتعا 

یهاش دض  همغن  زا  لیلجت  تلم و  يریذپان  64شراس 

 ( یمالسا ریغ  میژر  هب  تبسن   ) يربت و  لدع )  تموکح  هب  تبسن   ) یلوت 64د . 

مالسا یساسا  لصا  ود  يربت  64یلوت و 

یتنطلس تموکح  هب  تبسن  راجزنا  65راهظا 

ینوناق ریغ  تلود  هب  تناعا  زا  مدرم  بانتجا  65موزل 
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یهلا بضغ  بجوم  بصاغ  تلود  هب  65تناعا 

نامولظم قوقح  هب  نیزواجتم  زا  یمالسا  للم  65تئارب 

 . . . ( لیبس ا یف  داهج   ) هناحلسم مایق   . 365

ینیسح سدقم  تضهن  اب  نآ  طابترا  دادرخ و  تضهن 15  66هرمث 

هناحلسم هویش  هب  هزرابم  66تاناکما 

مایق نوخ و  اب  تلم  66تاجن 

یلم هناحلسم  مایق  66ناکما 

هناحلسم مایق  67زاوج 

هناحلسم مایق  رد  راشقا  67تکراشم 

تایانج همادا  تروص  رد  هناحلسم  گنج  67ناکما 

رافک هب  تبسن  هحماسم  67مدع 

تالوحت بالقنا و  دنور  رد  مزال  طورش  موس :  67لصف 

ادخ يارب  ششوک  سفن و  بیذهت  67فلا . 

يزوریپ طرش  یناسفن  ياهاوه  زا  68زیهرپ 

یهاوخ دوخ  یتسرپ و  دوخ  زا  نتشاد  رب  68تسد 

هیناسفن تاوهش  هن  ادخ  يارب  68مایق 

ادخ يارب  مایق  رد  تیناسنا  68ییافوکش 

لوصا رد  هن  تسا  عورف  رد  68هیقت 

تایدام ندوبن  68حرطم 

تضهن ندوب  لیلد هللا  یهلا  تادییءات  یبیغ و  69مئالع 

تاناکما عبانم و  اهورین ،  جیسب  رد  ماجسنا  مظن و  هملک و  تدحو  69ب . 

هزیگنا ندوب  69یهلا 

رشب تاجن  روحم  هللا  69لبح 

نیملسم راحتنا  69فالتخا 
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فده رد  70ماجسنا 

هملک 70تدحو 

مظن 70ظفح 

تسکش بجوم  70هقرفت 

صوصرم ناینب  دحاو و  71فص 

هملک تدحو  اب  هزرابم  71موادت 

روشک ینادابآ  تضهن و  رد  مظن  71ظفح 

تتشتم راکفا  نتشاذگ  71رانک 

تلم تلود و  لباقتم  72يراکمه 

هملک تدحو  اب  72يزوریپ 

تلم 72یگتسبمه 

اوق عامتجا  راشقا و  72تمه 

یمومع 72جیسب 

يدیحوت هعماج  حیحص  73يانعم 

هملک تدحو  مالسا و  هب  73دهعت 

توخا 73تدوم و 

هزرابم موادت  تماقتسا و  74ج . 

تامیالمان بیاصم و  لمحت  74يراکادف و 

یگداتسیا تمواقم و  ندوب  شخب  74هجیتن 

تلم نینهآ  74هدارا 

تلم يدیذپان  تسکش  75یگداتسیا و 

حیحص همکاح  تءایه  ندمآ  راک  يور  ات  تضهن  75همادا 

یفنم تبثم و  تازرابم  رد  75همادا 

ناسنا ندش  راوتسا  بجوم  ادخ  هار  رد  ینالوط  ررکم و  75ياهمایق 
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تلم یبوکرس  تضهن و  تسکش  بجوم  75تلفغ 

تضهن نتشاد  هگن  76هدنز 

تارهاظت تاباصتعا و  76همادا 

تماقتسا يراکادف و  اب  تالکشم  رب  76هبلغ 

تلم 76يراشفاپ 

تکلمم رد  یگتفشآ  حالصا  ات  تضهن  76همادا 

اه هشیر  عطق  ات  یتسس  77مدع 

مایق ظفح  يزوریپ و  لماع  77تماقتسا 

نیطایش ياه  هئطوت  سران و  77تضهن 

مالسا ققحت  تهج  رد  تامحز  لمحت  77تیدج و 

هلحرم نیرخآ  ات  مایق  78موادت 

ینامیا هوق  اب  هار  78همادا 

يزوریپ طرش  تضهن  78ظفح 

تضهن ظفح  اب  لحارم  78همادا 

بالقنا رد  یجیردت  78لوحت 

یبالقنا ربص  تماقتسا و  رد  هژیو  79تیمها 

فادها مراهچ :  79لصف 

قانتخا زا  ییاهر  يدازآ و  لالقتسا ،  79فلا . 

روشک 79تاجن 

تکلمم هرادا  رد  لالقتسا  79يدازآ و 

هدنیآ لسنهب  تبسن  تیلوئسم  لالقتسا و  يدازآ و  79دایرف 

تما تماقتسا  80يدازآ و 

یمالسا لدع  تموکح  هیاس  رد  يدازآ  80لالقتسا و 

تراسا زا  ندمآ  80نوریب 
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تضهن همانرب  80فده 

لالقتسا يدازآ و  80زت 

یناسنا یگدنز  يارب  ملظ  زا  81تاجن 

لقتسم دازآ و  81تکلمم 

رشب هیلوا  قوقح  زا  يدازآ  81لالقتسا و 

تاغیلبت تاعوبطم و  81يدازآ 

لالقتسا يدازآ و  82شزرا 

نیما 82تموکح 

روشک يدازآ  لالقتسا و  نماض  ناگناگیب  دنب  دیق و  زا  82ییاهر 

لدع تموکح  لالقتسا و  يدازآ ،  يارب  تلم  82مایق 

نطو هب  يدازآ  لالقتسا و  83ندینادرگزاب 

يدازآ لالقتسا و  هیاپ  رب  اهتسایس  يزیر  83حرط 

قانتخا ندرب  نیب  83زا 

ملاع همه  هتساوخ  يدازآ  83لالقتسا و 

تشونرس نییعت  قح  قانتخا و  83مدع 

يژولوئدیا اهشزرا و  هلاحتسا  84ب . 

مالسا گرزب  ياهنامرآ  84دربشیپ 

هعماج تاردخم  زا  84تعنامم 

داسف ياه  هزیگنا  ینک  84هشیر 

تیناسنا یناسفن و  تالاح  84ییافوکش 

یبرغ هدساف  قالخا  مامت  84ندودز 

اوتحم رد  مالسا  85ققحت 

یهلا تضهن  رد  تیناسنا  حور  85شیادیپ 

لمع رد  زیچ  همه  ندش  85یمالسا 
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داسف رهاظم  توغاط و  طاسب  ندش  هدیچ  85رب 

یگدزبرغ زا  ندمآ  86نوریب 

یهلا ترطف  ساسا  رب  86رییغت 

مالسا بتکم  رد  رشب  86يالتعا 

روشک حلاصم  تهج  رد  نویزیولت  87ویدار و 

ییادز توغاط  87یهاوخمالسا و 

مالسا هب  تشگزاب  نانوج و  يوق  87هیحور 

يونعم ياهشزرا  یلاعت و  قح  ياضر  تهج  رد  88بالقنا 

یمالسا ینغ  گنهرف  جاور  دسافم و  88عفد 

 (( هللا الا  هلا  ال   )) مچرپ ندروآ  رد  زازتها  88هب 

یمالسا رتسگ  تلادع  تموکح  ققحت  88ج . 

لدع تموکح  يارب  هنیمز  ندومن  88مهارف 

یمالسا رگ  تلادع  تموکح  ییاپرب  ات  89هزرابم 

یمالسا تموکح  89يرارقرب 

دنوش یمن  یضار  یمالسا  تموکح  هب  زج  89نانامسم 

ماظن لماک  89رییغت 

یمالسا يروهمج  رارقتسا  یتنطلس و  میژر  89ینوگنرس 

مالسا ماکحا  90يارجا 

ییاهن فده  یمالسا  لدع  تموکح  90سیسءات 

العا دصقم  یمالسا  91تموکح 

ناریا الم  هتساوخ  یمالسا  91تموکح 

لداع تموکح  اب  هعماج  حیحص  91هرادا 

يرسارس فده  کی  یمالسا  تموکح  91يرارقرب 

یمالسا يروهمج  91لیکشت 
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مدق نیلوا  یمالسا  تلود  92سیسءات 

یمالسا یلم و  92تموکح 

اهتوغاط ندرب  نیب  92زا 

یلصا دصقم  مالسا  92ققحت 

داعبا همه  رد  مالسا  ققحت  همدقم  میژر  لصا  92رییغت 

مالسا ماکحا  رد  93تلادع 

 ( ییرییغت نارازگ  راک   ) راذگ ریثءات  لماوع  مجنپ :  93لصف 

یسایس یبهذم -  ناگبخن  93فلا . 

تیناحور 93یگداتسیا 

مالسا يامعز  املع و  نوهرم  یمالسا  93کلامم 

ینوناق ریغ  ياه  همانبیوصت  وغل  رد  املع  93شقن 

تیناحور هتساوخ  مالسا  نیناوق  هب  94لمع 

تلم يدازآ  رد  عجارم  94شقن 

تلم قوقح  ندش  لامیاپ  عنام  زیخاتسر  بزح  94میرحت 

ریخا ياهتضهن  رد  املع  94شقن 

یمالسا تضهن  رد  تیناحور  95يربهر 

ملظ لباقم  رد  املع  95مایق 

هیسور موتامیتلوا  هاشاضر و  لباقم  رد  سردم  95یگداتسیا 

هاش ياهحرط  اب  املع  96تفلاخم 

نویسالوتیپاک اب  96تفلاخم 

تما تماما  رد  املع  یعرش  96هفیظو 

هطورشم وکابنت و  ياهشبنج  رد  تیناحور  97شقن 

تیناحور املع و  97يرگنشسور 

تیناحور تردق  اب  تلم  97تاجن 
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مدرم يرادیب  رد  ابطخ  نویناحور و  97شقن 

هعماج طسوتم  هقبط  راشقا  اههورگ و  97ب . 

راشقا اهحانج و  همه  ینابزمه  97یتسدمه و 

دحاو تهج  رد  راشقا  اهحانج و  مامت  98تکرح 

نمشد زا  رکفت  تردق  98بلس 

دوخ عطاق  عضوم  زا  راشقا  ینیشن  بقع  98مدع 

مدرم تلود و  هبناج  همه  98ششوک 

يزوریپ رد  عاجش  ناوناب  98شقن 

نیمورحم نوهرم  ام  لالقتسا  99يدازآ و 

بالقنا ندناسر  رمث  هب  رد  فعضتسم  مورحم و  هقبط  99شقن 

یهللا بزح  99ناناوج 

تضهن يزوریپ  رد  اه  هنهرباپ  100شقن 

بالقنا یعقاو  ناگدنندارگ  نیدتم  100يارقف 

یلم هدارا  100ج . 

تلم هتساوخ  ربارب  رد  هزینرس  ییاناوت  100مدع 

تلم نینهآ  هدارا  100راشف 

تسین رگراک  زیچ  چیه  تلم  هن ))   )) لباقم 100رد 

اهیذوفن لمحت  ربارب  رد  تلم  كرتشم  101فده 

تلم راشف  اب  تهج  101رییغت 

تسا تنایخ  تلم  تساوخ  فالخ  تهج  رد  101تکرح 

اهتردقربا هاش و  هراچ  اهنت  تلم  اب  تفلاخم  101مدع 

دنتسین رادرب  تسد  101مدرم 

دراذگ یمن  102تلم 

تلم هتساوخ  ربارب  رد  یماظن  تلود  یگداتسیا  102مدع 
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زرابم تلم  راشف  اب  هاش  یلاشوپ  هیاپ  102نتخیرورف 

تلم لباقم  رد  زجع  102راهظا 

تلم هرارا  اب  103يزوریپ 

ناریا تلم  103هتساوخ 

تلم هتساوخ  103تیمکاح 

تلم ممصم  هدارا  اب  اهراک  103دربشیپ 

تاجن بجوم  اهتلم  103مایق 

تالکشم عفر  رد  تلم  103تمه 

تلم هتساوخ  فالخ  ندوبن  104یلمع 

تسا نتسناوت  تلم ،  104نتساوخ 

اهتلم رب  تموکح  تهج  یغای  تیلقا  جوعم  104رکف 

( اه هدننک  ییغت   ) ریذپریثءات لماوع  مشش :  104لصف 

دارفا رد  يرکف  یحور -  لوحت  104فلا . 

لمع تخانش و  ثیح  زا  یحور  میظع  105لوحت 

دنا هدش  ضوع  105مدرم 

مدرم نیب  رد  لوحت  ثعاب  یمالسا  سدقم  105تضهن 

اسآ هزجعم  لوحت  لماع  105مالسا 

يونعم یحور -  106لوحت 

تضهن رد  یحور  106لوحت 

هبناج همه  106لوحت 

تعاجش هب  فوخ  زا  106لوحت 

یناسنا یحور و  تالوحت  107تیمها 

مالسا هب  توغاط  زا  هعماج  یحور  لوحت  هب  تبسن  107يراودیما 

یحور يرکف و  لوحت  همزال  يداینب  107تارییغت 
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 ( یناسفن رییغت   ) سوفن رد  لوحت  نوهرم  تلم  107تفرشیپ 

تمدخ نواعت و  108نسح 

يرکف لوحت  108يرادیب و 

ادخ هب  ندروآ  يور  لامآ و  رب  ندرک  108تشپ 

ناناوج رد  يونعم  یحور -  109بالقنا 

لاحم لکشم  لح  بجوم  تلفغ  زا  تلم  109يرادیب 

یمالسا یناسنا  ینارون  ياهزغم  هب  دساف  ياهزغم  یعفد  109لوحت 

جالع هار  اهنت  مدرم  لوحت  110یهاگآ و 

یبالقنا ناسنا  هب  یتوغاط  ناسنا  110لوحت 

دباعم هب  دسافم  زا  ناناوج  111لوحت 

یناطیش ياهتردق  تسکش  بجوم  مدرم  رد  یهلا  111لوحت 

ناج حور و  رد  111لوحت 

ایند رد  لوحت  يوگلا  ناریا  تلم  يونعم  111لوحت 

یتموکح ماظن  رد  ینوگرگد  112ب . 

دساف نئاخ و  ماکح  ياج  هب  حلاص  یتموکح  تالیکشت  112ینیزگیاج 

دبتسم تلود  ياج  هب  یمالسا  ماکحا  هب  دنبیاپ  تلود  112ینیزگیاج 

تلادع 112تموکح 

مالسا رد  تموکح  یعقاو  112يانعم 

فاصنا لدع و  رب  ینتبم  تموکح  113ییاپرب 

ینوناق ریغ  تلود  ندوب  طوقس  هب  113موکحم 

یمدرم 113تموکح 

یمالسا یلم  113تموکح 

یمالسا هب  یهاشنهاش  زا  سلجم  113رییغت 

تارادا اه و  هناخترازو  رد  یساسا  114رییغت 
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يروهمج ندوب  یمالسا  رب  114دیکءات 

رازاب ندوب  114یمالسا 

داصتقا گنهرف و  رد  لوحت  لماع  یمالسا  تموکح  114رارقتسا 

مدرم تلود و  گنهرف ،  رد  لوحت  114موزل 

یمالسا ماظن  رد  تالوحت  یلمع  115ققحت 

مالسا ياوتحم  ققحت  115ترورض 

میژر ياوتحم  رییغت  115موزل 

یمالسا يروهمج  رد  مالسا  ققحت  تهج  115شالت 

یمالسا يروهمج  ياههاگتسد  مامت  رد  لوحت  116موزل 

دارفا ماظن و  رد  نامءاوت  لوحت  116موزل 

انعم مامت  هب  یمالسا  116تکلمم 

عرف هب  لصا  زا  یجیردت  116لوحت 

لیصحت زکارم  حالصا  ورگ  رد  روشک  117حالصا 

یمدرم هب  دادبتسا  زا  تموکح  117لوحت 

بالقنا همادا  ساسا  طسوتم ) هقبط   ) مدرم 117تیمکاح 

ناریا یمالسا  بالقنا  مود :  118شخب 

بالقنا تیهام  یگژیو و  لوا :  118لصف 

یهلا همانرب  کی  بالقنا  ندوب  118ریگارف 

تلم نتم  زا  هدیشوج  یهلا و  118تضهن 

سدقم تضهن  هرمث  118فده و 

یناسنا ترطف  هعماج و  نتم  زا  هتساخرب  118تکرح 

هعماج داعبا  همه  رد  یساسا  119تارییغت 

یناگمه شبنج  يرکف و  لوحت  119داجیا 

بالقنا ندوب  یناسنا  119یمالسا و 
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یناسنا یمالسا  بالقنا  رد  مظن  119ظفح 

ناریا یهلا  تضهن  رد  مالسا  119يایحا 

دصقم رد  120تدحو 

يرسارس جیسب  لماع  نامیا  120هوق 

يزوریپ لماع  تضهن  ندوب  120یهلا 

تلم مایق  هزیگنا  120مالسا 

دنوادخ تیانع  اب  یمالسا  121مایق 

دصقم ندوب  یهلا  مه و  هب  راشقا  همه  121یکیدزن 

تضهن تیهولا  121هبنج 

یناسنا 122بالقنا 

دصقم ندوب  122یهلا 

یمالسا حیحص و  بالقنا  رد  قلطم  122يدازآ 

قح هبلاطم  يارب  اهرشق  مامت  122تضهن 

ملاع رد  یمالسا  بالقنا  ندوب  ریظن  122یب 

اهبالقنا رگید  زا  زیامتم  ناریا  گرزب  123بالقنا 

رفک رب  مالسا  123هبلغ 

یتوکلم يادص  اب  تلم  123ماجسنا 

يونعم تردق  اب  مدرم  نتم  زا  هدیشوج  124بالقنا 

یمالسا بالقنا  ام  124بالقنا 

تلم رد  یهلا  124لوحت 

یمالسا یمدرم و  تضهن  رد  یبوکرس  124مدع 

اتدوک اب  یمالسا  بالقنا  ندوب  124توافتم 

یهلا تضهن  رد  يزوریپ  125هدعو 

یهلا تبهوم  کی  تضهن  رد  125یگنهامه 
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یبتکم یمدرم و  125بالقنا و 

تضهن ندوب  126شوجدوخ 

يریذپ بیسآ  زا  عنام  تضهن  ندوب  126یمالسا 

بالقنا دربشیپ  لماع  مالسا  126بتکم 

بالقنا مهم  یگژیو  ندوب  126یمدرم 

يده همئا  ءایبنا و  مایق  اب  126تهباشم 

اهتردق همه  لباقم  رد  تلم  127مایق 

یمالسا هدیا  اب  یمدرم  بالقنا  رد  يریذپان  127تسکش 

یمالسا بالقنا  رد  يونعم  یناسنا و  127ياهشزرا 

روهظ همدقم  یمالسا  127بالقنا 

ملاع رد  بالقنا  128جوم 

تدم نیرتهاتوک  رد  یمظن  یب  جرم و  جره و  128راهم 

برغ قرش و  لباقم  رد  128یگداتسیا 

مدرم دوخ  هب  یکتم  129بالقنا 

یمدرم بالقنا  رد  اوتحم  هزیگنا و  129تیمها 

ینورد 129بالقنا 

مالسا تاجن  يارب  130بالقنا 

ملاع همه  رد  بالقنا  ینکفا  130وترپ 

هزیگنا هزرابم و  تیفیک  شیادیپ ،  رد  اهبالقنا  همه  زا  130ییادج 

يزوریپ لماوع  مود :  131لصف 

مدرم 131تمواقم 

راشقا نیب  یگتسبمه  131تدحو و 

سوفن رد  لوحت  نامیا و  131ییافوکش 

یگتسویپ مه  هملک و  131تدحو 
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تداهش هب  قشع  مالسا و  هب  131ياکتا 

تضهن ندوب  يونعم  ادخ و  هب  131اکتا 

يزوریپ زمر  132نامیا 

يونعم تردق  ادخ و  132تیانع 

يونعم یحور -  132لوحت 

یناطیش دونج  رب  نامیا  توق  133هبلغ 

دصقم ندوب  یمالسا  هملک و  133تدحو 

گرم زا  133ندیسرتن 

تلم هب  اههورگ  همه  نتسویپ  ادخ و  133هدارا 

هملک تدحو  مالسا و  هب  133ياکتا 

يزوریپ زمر  بالقنا و  هزیگنا  134مالسا 

تدحو نامیا و  دصقم ،  ندوب  134یهلا 

اههورگ همه  134داحتا 

مدرم رد  یحور  لوحت  نوهرم  134يزوریپ 

اهرشق همه  داحتا  مدرم و  یهاوخ  135مالسا 

ناطیش تردق  ربارب  رد  نامیا  135تردق 

نتسویپ ادخ  هب  نتشذگ و  دوخ  135زا 

ادخ يارب  135مایق 

مدرم مایق  اب  دنوادخ  136یهارمه 

دنوادخ تیانع  اب  مدرم  ینطاب  136بالقنا 

دصقم هزیگنا و  رد  هملک  136تدحو 

بالقنا جیاتن  راثآ و  موس :  137لصف 

یمالسا يروهمج  ماظن  رارقتسا  یهاشنهاش و  یتنطلس و  میژر  طوقس  137فلا . 

يروتاتکید ملظ و  ياه  هیاپ  نتخیر  137ورف 
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یمالسا يروهمج  نتخانش  تیمسر  137هب 

ینوناق تموکح  137ققحت 

رون يوس  هب  تاملظ  زا  137جورخ 

یتوغاط تموکح  ياج  هب  یمالسا  تموکح  137ینیزگیاج 

بناجا ذوفن  زا  يریگولج  داسف و  ياه  هشیر  عطق  138ب . 

نامدوخ تسد  هب  تکلمم  138هرادا 

میژر ياه  هشیر  مامت  ندش  138هدنار 

تکلمم زا  بناجا  تسد  138یهاتوک 

تلم لباقم  رد  هاش  138میلست 

اهتردقربا يدایا  138عطق 

نآرق مالسا و  هار  رس  زا  داسف  ياه  هشیر  139نتشادرب 

مالسا میرح  زا  اهناطیش  ندنار  139نوریب 

اشحف داسف و  زا  نتفای  139تاجن 

روشک زا  فرحنم  ياهلگنا  زواجت و  تسد  139یهاتوک 

 ( یمالسا ییارگداینب   ) یمالسا يرادیب  شبنج  139ج . 

اهروشک رگید  رد  بالقنا  ياوآ  140نینط 

تلادع مالسا و  تاجن  140حاتفم 

ناهج حطس  رد  یعیش  مالسا  ندش  140حرطم 

اهتلم يرادیب  يرکفنشور و  رد  ناریا  تضهن  140شقن 

نیمز ياهبطق  همه  رد  مالسا  قریب  ندروآ  رد  زازتها  141هب 

کلامم همه  رد  یهلا  ماکحا  ندومن  141هدایپ 

رشب دض  ناراوخناهج  لباقم  رد  یمومع  قیمع  141بالقنا 

نافعضتسم نامولظم و  هب  مالسا  هدنزورف  باتفآ  141یفرعم 

یمالسا بالقنا  رودص  141يامنرود 
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نایناهج شوگ  هب  مالسا  يادن  142ندناسر 

مالسا جوم  نتخادنا  142هار 

مالسا ناهج  گرزب  بالقنا  عورش  142هطقن 

یمالسا یندم  هعماج  يریگ  لکش  یگدنزاس و  رد  یگتسبمه  143د . 

نوناق لقعنیزاوم و  ساسا  رب  يرالاس  هتسیاش  143تیمکاح 

مدرم قوقح  143تیاعر 

مالسا یقرتم  نیناوق  143يارجا 

مالسا رب  هیکت  اب  ورشیپ  یقرتم و  143هعماج 

نیفعضتسم عفن  هب  هعماج  143يزاسون 

تلم ياقآ  هن  تسا  تلم  رازگتمدخ  144تموکح 

تضهن هرمث  نیرتهب  راشقا  نیب  144یگتسبمه 

بالقنا تارمث  زا  نیمورحم  يدنم  هرهب  نارود  یگدنزاس  144نارود 

تلم همه  لام  روشک  144همه 

یساسا نوناق  اب  مالسا  ساسا  ندرک  144هدایپ 

ییارجا ینینقت و  ياهداهن  سیسءات  رد  راشقا  همه  145ششوک 

یگتسبمه یلصا  هلحرم  تموکح  ساسا  145ققحت 

راشقا همه  یعاسم  کیرشت  اب  یگدنزاس  145داهج 

تکلمم ساسا  یساسا  145نوناق 

تلود تلم و  نیب  145مهافت 

یساسا نوناق  بیوصت  میظنت و  هب  راکفا  هجوت  146موزل 

تلم دوخ  اب  تکلمم  146هرادا 

بالقنا تاکرب  زا  تلم  رد  نواعت  146ساسحا 

مالسا رد  نوناق  146تیمکاح 

تلم زا  هدیشوج  داهن  یگدنزاس  146داهج 
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داقتنا نایب و  146يدازآ 

یمدرم تلود  147ققحت 

( امهیلع هللا  مالس   ) نینم ؤملاریما  مرکا و  لوسر  147تموکح 

روشک هرادا  رد  راشقا  همه  تیلو  147ؤسم 

مدرم نیهر  یمالسا  147يروهمج 

لقتسم دازآ و  روشک  رد  مدرم  يریذپ  تیلو  148ؤسم 

تسا تسکش  هب  موکحم  تلم  تکراشم  نودب  148تلود 

بالقنا ياهتفآ  مراهچ :  148لصف 

اوق نتفر  لیلحت  148فالتخا و 

مدرم رد  ینیبدب  داجیا  مالسا و  ندرک  یفرعم  148دب 

تافالتخا هطساو  هب  تضهن  ندش  148یثنخ 

یفارحنا ياهبتکم  هب  یکیدزن  هطساو  هب  مالسا  زا  ندش  149رود 

رکفنشور یسایس و  یملع ،  لاجر  هابتشا  زا  149فوخ 

هاگشناد هزوح و  نیب  149تافالتخا 

تلم هملک  تدحو  رما  رد  149یتسس 

تضهن تیمالسا  هب  تبسن  تنایخ  149هئطوت و 

يدرس یتسس و  بجوم  ییاهن  يزوریپ  150نامگ 

قباس عاضوا  هب  تشگزاب  یتسس و  يدرس و  زا  150فوخ 

هقرفت یمارآان و  150داجیا 

تلم تردق  ظفح  مدع  يزوریپ و  150لایخ 

فوفص نیب  150هقرفت 

يزوریپ زا  سپ  فالتخا  151یتسس و 

دصقم زا  151تلفغ 

تلم ریسم  زا  نتشادرب  151تسد 
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نیطایش هدیشوپ  ياه  هشیر  دشر  زا  151تلفغ 

روما رد  یطخت  151هحماسم و 

بناجا میژر و  هدیدنگ  ياه  هشیر  رطخ  يزوریپ و  زا  دعب  152یتسس 

یلصا لئاسم  ققحت  رد  الخ  152داجیا 

بالقنا زا  دعب  یهورگ  یصخش و  ياه  هتساوخ  153حرط 

بالقنا زا  دعب  153ياهیرامیب 

بالقنا زا  ندش  153سویءام 

ناناوج لافغا  ینکفا و  153قافن 

اتدوک ماجنا  بالقنا و  رد  فالتخا  قافن و  154داجیا 

هعماج رد  جرم  جره و  داجیا  مدرم و  هب  تبسن  154نایغط 

تضهن تیمالسا  زا  فارحنا  154باعشنا و 

يروریپ زا  فلتخم  ياههورگ  راشقا و  يرادرب  هرهب  رد  154فالتخا 

 ( سفن بیذهت  مدع   ) یبلط لام  یبلط و  155تردق 

تدحو ماجسنا و  رد  لزلزت  تلفغ و  155رورغ و 

یشکرس رورغ و  ادخ و  دای  زا  155تلفغ 

نویناحور زا  مدرم  يریگ  هرانک  ینید و  156دادبتسا 

 ! مالسا حلاصم  رب  یصخش  حلاصم  156حیجرت 

بالقنا یلصا  نابحاص  نتشاذگ  156رانک 

فوفص رد  یناهج )  رابکتسا  يدایا   ) يذوم ياه  هنایروم  156هنخر 

اهیذوفن موش  دصاقم  يارب  يرازبا  هجوم  ناشیدنا  157هداس 

اهتشون 157یپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  157هرابرد 
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( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  تالوحت 

باتک تاصخشم 

تـالوحت روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  . 1368  - 1279 ناریا ، یمالـسا  يروـهمج  راذـگناینب  بـالقنا و  ربـهر  هللاحور  ینیمخ  هسانــشرس : 
ماما راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  نارهت  رشن :  تاصخشم  ینیراد . دومحم  نیودت  هر / )  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و 

لایر 964- 22000 کباش :  مشش  یـس و  رتفد  یعوضوم  راثآ  نایبت  تسورف :  ص .  [ 341 ه [ ، يرهاظ :  تاصخشم  . 1386 هر )  ) ینیمخ
. ( 413 ص ج .  ) 1379 هر ، )  ) ینیمخ ماما  راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم  یلبق :  پاچ  تشادداـی :  مود . پاـچ  تشادداـی :   : 5-374-335

یمالـسا يروهمج  راذـگناینب  بالقنا و  ربهر  هللا  حور  ینیمخ ، عوضوم :  سیونریز  تروصهب  نینچمه  341 ؛ ]  ] همانباتک ص تشاددای : 
ناریا یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  هللاحور ،  ینیمخ ،  عوضوم :  یمالسا  بالقنا  هرابرد  هیرظن   -- 1368  - 1279 ناریا ، 

ماما راثآ  رـشن  میظنت و  هسـسوم  هدوزفا :  هسانـش  رگنیودـت . دومحم ،  ینیراد ،  هدوزفا :  هسانـش  اهینارنخـس . اهمایپ و   -- 1368  - 1279 ، 
1247888 یلم :  یسانشباتک  هرامش   955/0842 ییوید :  يدنب  هدر  8ت3 1386  فلا /DSR1574/5 هرگنک :  يدنب  هدر  هر . )  ) ینیمخ

همدقم

راکفا و رب  دوخ  ذوفن  اب  هک  تسا  يا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  نویدـم  زیچ  ره  زا  شیب  یخیراـت  گرزب  ياـهتکرح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هیاپ رب  هوالع  یهلا  يایلوا  ماظع و  يایبنا  نوچمه  نانآ  دـنا .  هدرک  داـجیا  يرـشب  هعماـج  رد  ار  یقیمع  تـالوحت  اـه  تلم  ياـه  هشیدـنا 

نیرتراگدـنام هدـش و  نادـیم  دراو  بولطم  ماظن  ینیزگیاج  دوجوم و  عضو  رییغت  يارب  اصخـش  یگنهرف  ياهتـضهن  تـالوحت و  يراذـگ 
نیا هچ  تسا ،  ییاسانـش  لباق  رظنم  نیمه  زا  زین  س )   ) ینیمخ ماما  تضهن  یمالـسا و  بالقنا  هدیدپ  دنا .  هدـیرفآ  ار  یعامتجا  تالوحت 
زاغآ رـس  ناریا و  تلم  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ،  تایح  رد  نیداینب  تالوحت  ءادـبم  تسناوت  دوخ  درف  هب  رـصحنم  يربهر  اب  بالقنا 

يرایسب اب  هک  بالقنا  ياه  هیرظن  هب  دیدج  یهاگناب  رضاح  هعومجم  دوش .  یمالسا  عماوج  رد  از  لوحت  ياهتکرح  اهشبنج و  زا  يرایـسب 
بالقنا و صوصخ  رد  س )   ) ماما شرگن  ياهیگژیو  یـسررب  هب  دراد ،  توافت  ناهج  یـسایس  یعامتجا و  مولع  نادنمـشیدنا  تایرظن  زا 

رارق ترـضح  نآ  یتحانـش  هعماج  ياه  هشیدـنا  ناهوژپ  شناد  يور  ارف  یغارچ  رذـگهر  نیا  زا  ات  تسا  هتخادرپ  یعامتجا  لوحت  رییغت و 
لباق عیفر  يرظنم  زا  زج  هک  دوش -  یم  بوسحم  هعماج  کی  ياهدرکلمع  رد  اهرییغت  زا  يا  هعومجم  یعامتجا  لوحت  هک  اجنآ  زا  دهد . 

یم رارق  یـسررب  دروم  تسا ،  یعمج  هدـیدپ  کی  اموزل  هک  یعامتجا ،  رییغت  موهفم  اب  هدـمع  روطب  عماوج  ینوگرگد  تسین -  هدـهاشم 
هک يروط  هب  دزاس ؛ نوگرگد  ار  هعماج  کی  زا  یعیسو  شخب  یحور  يرکف و  هنیمز  ای  یگدنز  لکش  طیارـش و  یعامتجا ،  رییغت  دریگ . 

دوخ باـتک  رد  ( 1  ) نهوـک ساـسا  نیمه  رب  دوـمن .  صخـشم  ار  اـهنآ  جـیاتن  اـی  تارییغت  هعوـمجم  یناـمز ،  عـطقم  دـنچ  نیب  ناوـت  یم 
فیاظو و ندـش  نوگرگد  یـسایس و  ياـهداهن  ناـگبخن ،  یتاـقبط  بیکرت  رییغت  رد  ار  بـالقنا  دـنیآرف  زا  هدـش  لـصاح  ياـهینوگرگد 

نآ ياهینوگرگد  بالقنا و  دنیآرف  صوصخ  رد  س )   ) ینیمخ ماما  یلمع  هریـس  ارآ و  هعومجم  زا  تسا .  هتـسناد  اهنآ  یعامتجا  راتخاس 
یهاگیاج نآ  يارب  دنهد و  یم  تیمها  رایسب  اهشزرا  ینوگرگد  رصنع  هب  روبزم  دراوم  هب  هجوت  نمض  ناشیا  هک  دوش  یم  طابنتسا  نینچ 

یم هنیمز  نیا  رد  ماما  عوضوم  هب  ادتبا  تسا ،  مکاح  ناگبخن  یـسایس و  ماظن  رییغت  بالقنا  ره  ینوناک  هطقن  هکنیا  هب  رظن  اما  دنلئاق .  هژیو 
ناگبخن هب  تردق  تشگزاب  راتساوخ  دوب و  فلاخم  تردق  بصاغ  ناونع  هب  دوخ  نامز  یسایس  ماظن  تموکح و  اب  س )   ) ماما میزادرپ . 

رد هزات  یلصف  تسا ،  مالـسا  فالخ  تنطلـس  هک  نیا  مالعا  اب  يو  دیدرگ .  یـسایس  ماظن  رییغت  قیرط  زا  یمالـسا  هعماج  دقتعم  نم و  ؤم 
زین ار  رشب  يدازآ  لصا  ادخ ،  ریغ  ربارب  رد  میلست  تعاطا و  یفن  نمض  دیحوت ) هب  داقتعا   ) لصا ساسا  رب  دوشگ و  مالـسا  یـسایس  خیرات 

تـسا هعماج  کی  داسفا  حالـصا و  یلـصا  مهم و  لماوع  زا  مکاح  ناگبخن  یـسایس و  ماظن  عون  س )   ) ماما رظنم  زا  تخومآ .  نارگید  هب 
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ققحت نآ ،  تاردقم  روما و  هرادا  یناسنا ،  عماوج  ندیناسر  تداعس  هب  رد  یمالسا  تموکح  مالـسا و  يدنمناوت  تردق و  هب  هجوت  اب  هک 
رد دنک .  توعد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  یـسایس و  تردق  بسک  هب  ار  ناناملـسم  همه  داسف ،  ملظ و  رهاظم  یفن  یعامتجا و  تلادع 

يدعب و لحارم  رد  دوخ  اما  دیآ ؛ یم  باسح  هب  بالقنا  هیلوا  فادها  زا  بولطم  میژر  سیـسءات  دوجوم و  میژر  يزادنارب  ماما ،  هشیدـنا 
هعماج رد  يدازآ  یحور و  لالقتسا  نتفایزاب  یعامتجا ،  يدرف و  روما  حالـصا  تهج  رد  هعماج  رد  یـساسا  تارییغت  داجیا  يارب  يا  هلیس 

ماما هشیدنا  رد  دشاب .  یم  مالسا  تناید  رب  ینبم  یعامتجا  یگنهرف و  يداصتقا ،  ظاحل  هب  هک  لداع  لقتسم و  ملاس ،  يا  هعماج  داجیا  رد 
یگنهرف تکرح  کی  اب  طقف  یهلا  ياهـشزرا  تیمکاح  تهج  رد  نیداینب  لوحت  داـجیا  یهلا و  ریغ  ياـهرایعم  ندومن  نک  هشیر  (س ، ) 
ياهنامرآ يداـقتعا و  ینید و  مکحم  هناوتـشپ  اـب  درف و  هب  رـصحنم  يربهر  اـب  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تسا .  ریذـپناکما  ریگارف  لیـصا و 

ینوگرگد و داجیا  اب  درک و  لمع  برغ  ندـمت  هزوح  زا  توافتم  هزات و  ییاهـشور  میهافم و  ياـنبم  رب  هدـمآ و  هنحـص  هب  دوخ  یمالـسا 
ساسا نیا  رب  دـش .  روشک  جراخ  لخاد و  رد  راد  هنماد  تالوحت  تارییغت و  ءاشنم  یناسنا  ياهـشزرا  دـیاقع و  راـکفا و  رد  یـساسا  رییغت 

 . تسناد مالـسا  یلاـعتم  ياـهنامرآ  يوس  هب  هعماـج  يونعم  تکرح  ار  ینیمخ  ماـما  تضهن  تخانـش  ياهـصخاش  نیرتمهم  زا  یکی  ناوت 
طیارـش و دوجو  تسناد و  یم  یلوحت  رییغت و  ره  يدیلک  یلـصا و  طرـش  ار  لاعتم  دنوادخ  تساوخ  هدارا و  ریبدت ،  س )   ) ماما ترـضح 

یم بوسحم  ادـخ  هدارا  تساوخ و  ققحت و  يدام  ینیمز و  تابجوم  بابـسا و  ار  یناسنا و . . .  نـالاعف  بساـنم و  یعاـمتجا  ياـه  هنیمز 
داجیا مدرم و  هدوت  تیمکاح و  هاگتـسد  نیب  قیمع  فاکـش  داسف ،  ملظ ،  مالـسا ،  اب  تفلاخم  ناـگناگیب ،  بناـجا و  هب  یگتـسباو  درک . 

تانایب و رد  يوحن  هب  ماما  ترضح  هک  تسا  ییاه  هنیمز  طیارش و  نیا  هلمج  زا  بولطم  دوجوم و  عضو  هب  تبـسن  یمومع  رواب  تینهذ و 
نیا دوش ،  یم  تفایرد  س )   ) ماما ترـضح  یلمع  هریـس  ارآ و  هعومجم  زا  هک  یهجوت  لباق  هتکن  تسا .  هدومن  هراشا  اهنآ  هب  دوخ  راـثآ 

اما تسا ،  هدوب  دقتعم  بالقنا  دنیآرف  رد  اهشزرا  اهداهن و  اهراتخاس ،  نیدراینب  تارییغت  هب  یـسایس  میژر  رییغت  رب  هوالع  ناشیا  هک  تسا 
ماما هاگدـید  زا  تسا .  هداد  رییغت  طیارـش ،  نامز و  بسح  رب  ار  نآ  لامعا  هویـش  یعامتجا ،  تاریغت  لابق  رد  تبثم  عوضوم  ذاختا  نمض 

هک تسا  تاباصتعا  تارهاظت و  تاغیلبت ،  يرگاشفا ،  توچمه  يزیمآ  تملاسم  ياه  هویش  بالقنا ، )   ) رییغت ياهشور  اه و  هویـش  (س ) 
یم تروص  مدرم ،  هدارا  زا  یـسایس  تردق  تیعبت  یندم و  هعماج  ياهداهن  رارقتـسا  تابث و  ظاحل  هب  زین  کیتارکومد  عماوج  رد  الومعم 

دنیآرف رد  ریذـپان  باـنتجا  رـصنع  ار  تنوشخ  روز و  دربراـک  هناحلـسم و  ياـه  تکرح  ناـشیا  دوش  یم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه  دریگ ؛
ذوفن اب  بالقنا  زاغآ  رد  هتـسیاش  يوحن  هب  هک  يروط  هب  دـنک ،  یمن  یفن  زین  ار  نآ  دربراک  ترورـض  تروص  رد  اما  دـناد ؛ یمن  بالقنا 

زا حیحـص  كرد  اب  ماما  دـش .  عقاو  زین  رث  ؤم  هک  دـندرک  توعد  یبالقنا  مدرم  هب  نتـسویپ  هب  ار  حلـسم  ياـهورین  شترا و  دوخ ،  يونعم 
لحارم نآ  همادا  هزرابم و  لوا  هلحرم  تئارب  نالعا  هصالخ   : ) دیامرف یم  نینچ  ینید  فیاظو  زا  یکی  هب  هراشا  نمض  نید  رهوج  حور و 
دننامه يرـصع  رد  هک  دید  دیاب  دـبلط و  یم  ار  دوخ  بسانتم  ياه  همانرب  اه و  هویـش  اه و  هولج  ینامز  رـصع و  رد  تسام و  هفیظو  رگید 

ار اهتلم  یسایس  ینید و  یگنهرف ،  یلم و  رهاظم  یمامت  دنا و  هتدخادنا  رطخ  هب  ار  دیحوت  تیدوجوم  همه  كرش  رفک و  نارـس  هک  زورما 
هنیمز رد  س )   ) ماما ترضح  یلمع  هریـس  اه و  هدومرف  هعومجم  زا  یلک  روط  هب  ( 2 ()؟ درک دیاب  هچ  دنا ؛ هدومن  اهتوهش  اهسوه و  هچیزاب 

 . داد یم  تیمها  ناملـسم  مدرم  يرادـیب  یهاگآ و  هب  زیچ  ره  زا  شیب  ناشیا  هک  دوش  یم  طابنتـسا  نینچ  یعاـمتجا  تـالوحت  تارییغت و 
هیرظن جیورت  مالـسا و  عضوم  میـسرت  نینچمه  مالـسا و  اب  میژر  تفلاخم  ناگناگیب ،  هب  یگتـسباو  ملاظم ،  دسافم و  هب  تبـسن  يرگاشفا 

ینعی مدرم ؛  هدوت  زا  ناشیا  تشاد .  هجوت  نادب  یمادقا  ره  زا  شیب  هک  دشاب  یم  یسایس  یگنهرف -  ياهراک  هلمج  زا  یمالـسا  تموکح 
رد لاعف  نالماع  نیرتمهم  زا  یکی  ناونع  هب  بالقنا ،  ياهراعـش  اهداقتعا و  تاـهنامرآ  هب  نم  ؤم  ياهرـشق  نییاـپ ،  هب  طـسوتم  ياهرـشق 

رـشق طسوت  دیاب  یم  یمومع  رواب  تینهذ و  داجیا  يرادیب و  یهاگآ ،  هک  دزاس  یم  ناشنرطاخ  زین  ار  هتکن  نیا  اما  دـنک ؛ یم  دای  بالقنا 
هدمع روط  هب  ناریا  رد  یعامتجا  شبنج  ساسا  نیمه  رب  دریگ .  ماجنا  یـسایس  یبهذـم و  ناگبخن  یهاگـشناد ،  یناحور و  هعماج ،  هاگآ 
تروص نید ،  دـض  ای  فالخ  نیون  رهاظم  یخرب  هیلع  نینچمه  ناگناگیب و  هب  ددـعتم  ياهزایتما  ياطعا  دـض  رب  ینید  ياـملع  يربهر  هب 
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مدرم دنتشاذگ .  ریثءات  یمالسا ،  بالقنا  شیادیپ  رب  شخب  ماهلا  یخیرات و  ياه  هنیمز  تروص  هب  میقتـسم  ریغ  روطب  کی  ره  هک  تفرگ 
یبیغ و ياهدادـما  ادـخ و  ترـصن  هب  هک  دوخ  یعامتجا  طیحم  رییغت  اب  دـندوب  یـشیدنا  دازآ  تیعورـشم و  تیناقح ،  ناـهاوخ  هک  ناریا 
 . دـنداد تاجن  یفرـصم  یتادراو و  ياه  گنهرف  طحنم و  ياهـشزرا  زا  ار  دوخ  تفرگ  تروص  هاگـشناد  هزوح و  ناـگبخن  نیب  تدـحو 

نیرتکیدزن لیذ  رد  ناشیلصا  حیرص و  مایپ  هب  هجوت  اب  اهترابع  تسا  هدش  هدیـشوک  هعومجم  نیا  میظنت  رد   . 1 هعومجم :  نیا  ياهیگژیو 
ماما ياههاگدـید  هیلک  هب  یـسرتسد  يارب  نیارباـنب  دوش ؛ يراددوخ  اـهناونع  رگید  لـیذ  رد  رارکت  زا  ناـکما  دـح  اـت  هدروآ و  نآ  ناونع 

ریذپان بانتجا  هعومجم  نیوانع  رگید  هب  هعجارم  اذل  تدومن  افتکا  ناونع  نامه  ریز  روکذم  دراوم  هب  اهنت  ناوت  یمن  عوضوم  کی  هرابرد 
يروآ و عمج  تسا ؛  هتفرگن  تروص  هر )   ) ماـما ترـضح  طـسوت  هعومجم  نیا  ياـهعوضوم  کـیکفت  بیترت و  هک  اـجنآ  زا   . 2 تسا . 
بیترب و لوصف ،  زا  کـی  ره  لـخاد  بختنم  تاـعطق  میظنت  رد   . 3 دراد .  ریذـپان  بانتجا  ییاهیتساک  راچان  یلعف  تروص  هب  اـهنآ  میظنت 

خیرات ساسا  رب  همانتیـصو  زا  بختنم  تاعطق  صوصخ ،  نیا  رد  بلاطم  یقطنم  یلاوت  هن  تسا ،  هدوب  كالم  اهنآ  رودـص  یخیرات  یلاوت 
هدیدرگ ذخا  ناشیا  راثآ  رگید  رون و  هفیحص  زا  هک  ماما  ترـضح  ياهینارنخـس  اهمایپ و  رودص  خیرات   . 4 تسا .  هتفاـی  میظنت  نآ  تئارق 

ییامنهار هک  تسا  هدـش  هدروآ  باتک  ياـهتنا  رد  لسلـسم  هرامـش  ساـسا  رب  ذـخآم  لـماک  تاصخـشم  رکذ و  هعطق  ره  لـیذ  رد  تسا ، 
نیا نیودت  میظنت و  رد  ار  ام  هک  يدارفا  هیلک  هبئاش  یب  ياهـشالت  زا  تسا  مزال  نایاپ  رد  دشاب .  یم  نابطاخم  ناققحم و  يارب  زین  بسانم 

 : دوب هدومرف  راوگرزب  نآ  دوخ  هچ  دوشن  شوماخ  زگره  یهلا  رون  نیا  هک  میـشاب  راودیما  مینک و  يراذگـساپس  دـنا  هداد  يرای  هعومجم 
انعم نیا  هب  تیعقاو  روتسد .  تسا و  یتیعقاو  کی  ام ) ( ) 3  ) مهـسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللاا ال  نا  دوب ) .  رون  راجفنا  ام  بالقنا  )
یم یمـسوم  تارییغت  یناهج ،  تارییغت  ینیوکت ،  یتارییغت  کی  ءاشنم  نیا  دوشب ،  لـصاح  یموق  کـی  رد  یتلم و  کـی  رد  یتارییغت  هک 

 . دـشاب امـش  عفن  هب  یتارییغت  کـی  شلاـبند  تارییغت  نآ  هک  دـشاب  یتارییغت  دـیهد ،  یم  امـش  هک  یتارییغت  هکنیا  هب  تسا  روتـسد  دوش و 
 ( . س  ) ینیمخ ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسس  ؤم  یشهوژپ  تنواعم  یعامتجا  هورگ  ص 187 .  ج 9 ،  رون ،  هفیحص 

یعامتجا ماظن  رد  لوحت  لوا :  شخب 

لوحت رییغت و  للع  اه و  هنیمز  لوا :  لصف 

هعماج رد  دوجوم  ياهبیسآ  فلا . 

ایند نید و  نداتفا  رطخ  هب 

یم هک  ییاه  شهج  اب  امش  ههام  دنچ  تموکح  تسا و  نایرگ  دوخ  نید  رب  ناشرگید  مشچ  دوخ و  يایند  رب  نیملـسم  مشچ  کی  نونکا 
هفیحص تسا  طوقس  فرش  رد  تهج  ره  زا  تکلمم  هتخادنا و  رطخ  هب  ار  تکلمم  تناید  گنهرف و  تعنـص ،  تعارز ،  داصتقا ،  دینک ، 

زا ناریا ،  عضو  زا  میفسءاتم  یلیخ  میفسءاتم ،  ام  تکلمم  بارخ  عضو  زا  فسءات   . 13/1/42 ینارنخس :  خیرات   40 هحفص :   1 دلج :  رون 
 : هحفص  1 دلج :  رون  هفیحص  میفسءاتم .  اهنیا  همه  زا  اه ،  تیعضو  نیا  عضو  زا  تلود ،  تءایه  نیا  عضو  زا  بارخ ،  تکلمم  نیا  عضو 

13/3/42 ینارنخس :  خیرات   57

يزاب داژن 

دنریگ یم  دنراد  دنتفرگ و  نیملسم  زا  ار  ءاکتا  هطقن  هتکن ،  نیا  هک  سوسفا  سوسفا ،  دنتشاد  نیملـسم  همه  هک  ییاکتا  هتکن  نآ  زا  لفاغ 
 ، دیفـس نیبام  هایـس و  نیبام  دیـشک و  نآ  يور  خرـس  ملقو  دمآ  مالـسا  هک  يا  يزاب  داژن  نیمه  دش ،  یهتنم  دـهاوخ  اجک  هب  مناد  یمن  و 
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ياوقت ندیـسرت ،  ادخ  زا  ار  نازیم  اوقت ،  ار  نازیم  طقف  تشاذگن و  یقرف  چیه  برع  ریغ  نیبام  برع و  نیبام  مجع ،  نیبام  كرت و  نیبام 
دلج رون  هفیحص  ( 4  ) مکیقتا هللادنع  مکمرکا  نا  دادرارق :  روط  نیا  ار  نازیم  يونعم ،  ياهاوقت  يدام ،  ياهاوقت  یسایس ،  ياوقت  یعقاو ، 

18/6/43 ینارنخس :  خیرات   89 هحفص :   1 : 

نویسالوتیپاک نیگنن  هحیال  بیوصتءوس  ياهدمایپ 

ناراشتـسم مامت  هک  نیو  نامیپ  هب  دندرک  قاحلا  ایناث  نیو و  نامیپ  هب  دندرک  قحلم  ار  ام  الوا  نوناق  نآ  رد  دـندرب  سلجم  رد  ( 5  ) ینوناق
اهنآ هب  یگتـسب  هک  سک  ره  اب  ناش ،  همدخ  اب  ناش ،  يرادا  نادـنمراک  اب  ناش ،  ینف  ياهدـنمراک  اب  ناشیاه ،  هداوناخ  اب  اکیرمآ  یماظن 

ار امش  دیلقت  عجرم  ییاکیرمآ  زپشآ  کی  رگا  ییاکیرمآ ،  مداخ  کی  رگا  دنتـسه ،  نوصم  دننکب  ناریا  رد  هک  یتیانج  ره  زا  اهنیا  دراد ، 
دننک همکاحم  دنرادن  قح  ناریا  ياه  هاگداد  دریگب  ار  وا  يولج  درادن  قح  ناریا  سیلپ  دنک ،  بوکنم  اپ  ریز  دـنک ،  رورت  رازاب  طسو  رد 

یـسک هب  دوب و  هدرک  ار  بیوصت  نیا  قباس  تلود  دـننک  نیعم  ار  فیلکت  اه  بابرا  اکیرمآ  رد  اجنآ  اکیرمآ  دورب  دـیاب  دـننک  یـسرپ  زاب 
مایق و کی  اب  دندرب و  انس  هب  نیا  زا  شیپ  تقو  دنچ  رد  سلجم و  هب  درب  نیا  زا  شیپ  زور  دنچ  رد  ار  همانبیوصت  نیا  رضاح  تلود  تفگن 

ییاه تبحص  اجنآ  رد  اروش و  سلجم  هب  دندرب  ار  همان  بیوصت  نیا  زور  دنچ  نیا  رد  دماینرد  ناشسفن  زاب  دندرک و  مامت  ار  بلطم  دوعق 
لامک اب  دندنارذگ ،  ار  بلطم  نکل  دـندرک  ییاه  تبحـص  دـندرک ،  ییاه  تفلاخم  مه  الکو  زا  یـضعب  دـش ،  ییاه  تفلاخم  دـندرک ، 

 : ینارنخس خیرات   210 هحفص :   1 دـلج :  رون  هفیحـص  درک .  يرادـفرط  نیگنن  رما  نیا  زا  تحاقو  لامک  اب  تلود  دـندنارذگ ،  تحاـقو 
4/8/43

میرک نآرق  شخب  ییاهر  ینارون و  میلاعت  زا  يرود 

نآرق شخب  ییاهر  ینارون و  میلاعت  دندرک و  یم  هیکت  مالسا  هب  برغ  قرش و  كولب  هب  هیکت  ياج  هب  ناملـسم  للم  یمالـسا و  لود  رگا 
هدارا روهقم  اکیرمآ و  موتناـف  بوعرم  مسینویهـص و  نارگزواـجت  ریـسا  زورما  دنتـسب ،  یم  راـک  هب  هداد و  رارق  دوخ  نیع  بصن  ار  میرک 

هایس عضو  نیا  هبار  مالـسا  تلم  میرک ،  نآرق  زا  یمالـسا  لود  يرود  دندش  یمن  عقاو  يوروش  یناطیـش  ياهیزاب  گنرین  هناراکـشزاس و 
تسار پچ و  رامعتسا  هناراکشزاس  تسایـس  شوختـسد  ار  یمالـسا  ياهروشک  ناملـسم و  ياهتلم  تشونرـس  هتخاس و  هجاوم  راب  تبکن 

22/4/51 ینارنخس :  خیرات   186 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  هداد  رارق 

هقرفت داجیا  رد  رامعتسا  جیسب 

دشوک یم  تسا و  هدرک  جیسب  یمالسا  ياهروشک  نارس  ناناملسم و  نایم  هقرفت  داجیا  هار  رد  ار  دوخ  تاناکما  اهورین و  مامت  رامعتـسا ، 
هب تحار  لایخ  اب  نارگرامعتسا  هلیسو  نیدب  ات  دنک  يریگولج  مالـسا  میلاعت  هب  لمع  يدنبیاپ و  زا  دراد  رایتخا  رد  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  ات 

ناهج لد  رد  ار  دوخ  ياهور  هلابند  ناگتسباو و  رامعتسا ،  رصع ،  نیا  رد  دنیآ  لئان  مورحم )  هقبط  رامعتسا  ) دوخ یناسنا  ریغ  ياه  فده 
تیعقاو زا  ار  ینآرق  گنهرف  میلاـعت و  مالـساراعش )  اـنایحاو  ) اـبیرف قرب و  قرز و  رپ  ياهراعـش  ریز  رد  اـت  تسا  هتـشامگ  راـک  هب  مالـسا 

192 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  دوش .  عنام  یب  وزاب  نابابرا  عفانم  نیمءات  يارب  هار  هلیـسو  نیدب  ات  دننک  رود  یمالـسا  عمتجم  یگدنز 
19/8/51 ینارنخس :  خیرات 

اهامن یناحور  رطخ 
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یم بوسحم  نیملـسم  مالـسا و  يارباهنمـشد  نیرتکانرطخ  زا  زورما  هک  اهامن  یناحور  اب  ار  دوخ  فیلکت  تسا  مزـال  راـک  ره  زا  شیپاـم 
تسد میزاس و  نشور  ددرگ  یم  ءارجا  هدایپ و  رامعتسا  ناگدناشن  تسد  مالسا و  هنیرید  نانمـشد  موش  ياه  هشقن  اهنآ  تسد  هب  دنوش و 
میرح زا  ار  مالـسا  نیفلاخم  رامعتـسا و  راک  زواجت  تسد  میناوتب  ات  مینک  هاتوک  یمالـسا  لفاحم  دجاسم و  هیملع ،  ياه  هزوح  زا  ار  نانآ 

 : هحفص  1 دلج :  رون  هفیحص  مییامن .  عافد  مالـسا  تلم  یمالـسا و  ياهروشک  تنایـص  لالقتـسا و  زا  هدرک ،  عطق  میرک  نآرق  مالـسا و 
کی اـهنیا  مینک ،  یم  هظحـالم  ار  ناـمدوخ  تکلمم  عاـضوا  هک  یتقو  اـم  تلم  تلود و  نیب  فاکـش   24/12/51 ینارنخـس :  خیرات   197

همه تلود ،  نیا  دوشب  طقاس  هللا  ءاش  نا  تقو  کی  رگا  هک  تسا  يروج  تلم  تلود و  نیب  ام  فاکـش  نالا  هک  دنا  هدرک  تسرد  يروج 
6/7/47 ینارنخس :  خیرات   241 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  درک .  دنهاوخ  ناغارچ 

يرامعتسا گنهرف 

 : هحفص  1 دلج :  رون  هفیحص  دنک  یمن  شا  هرادا  حلاص  تسین ،  احلص  تسد  رد  ام  گنهرف  تسا ،  يرامعتـسا  گنهرف  کی  ام  گنهرف 
نیا تدوخ  هراچیب و  یتسه  ینتفر  رگید  ( 6) وت يورن  هچ  يورب  هچ  تلم  مایق  لماع  هاش  ءوس  درکلمع   19/10/56 ینارنخس :  خیرات   273
دوب حیحص  تموکح  کی  رگا  يدرک .  تسرد  وت  ار  ساسا  راک ،  نیا  وت  درکن ،  ار  راک  نیا  تلم  میدرکن ،  ار  راک  نیا  ام  يدرک  ار  راک 

؟ دـیایب شیپ  لـئاسم  نیا  دوب  نکمم  دوب ،  یمالـسا  دوب ،  تلم  زوسلد  دوب و  حیحـص  تردـق  يرجم  کـی  دوب و  حیحـص  تردـق  کـی  ، 
ناتدض رب  رهاظت  تهج  کی  لدـکی و  همه  هک  دـینیب  یم  هکنیا  سپ  يزیچ  نینچ  تشادـن  ناکما  دوشب ؟ شفالخ  رب  يرهاظت  دوب  نکمم 

 : ینارنخس خیرات   58 هحفص :   2 دـلج :  رون  هفیحـص  يدرک .  ار  اهراک  نیا  وت  لـئاسم ،  نیا  تسا  تدوخرـس  ریز  هک  نادـب  دـننک ،  یم 
23/2/57

داسف همه  لماع  یهاشنهاش  میژر 

ادیپ یهاشنهاش  میژر  هک  یلوا  زا  خیرات  رد  دوب .  یهاشنهاش  میژر  رـس  ریز  اهداسف  همه  هک  تسا ،  هدش  ادـیپ  ناریا  رد  هک  يداسف  نیا  و 
2 دـلج :  رون  هفیحـص  هدرک .  داجیا  ار  دـسافم  نیا  یهاشنهاش  میژر  هدوب ،  هدـسفم  هچ  ره  مینک ،  یم  هدـهاشم  ام  هکالاح  ات  تسا  هدـش 

17/7/57 ینارنخس :  خیرات   117 هحفص : 

یگنهرف یگتسباو 

کی هن  دندرک  تسرد  يرامعتـسا  گنهرف  کی  دنتفرگ و  هضبق  تحت  رد  مه  ار  ام  گنهرف  دندوب ،  لئاق  رطخ  شیارب  هک  مه  ام  گنهرف 
هحفص  2 دلج :  رون  هفیحص  تسین .  دنشاب  هتخیر  موق  يالقع  دوخ  ار  شا  همانرب  هک  یلقتسم  گنهرف  کی  مه  نالا  یلالقتـسا ،  گنهرف 

23/7/57 ینارنخس :  خیرات   167 : 

یگتخاس ياهبتکم  طسوت  مالسا  زا  مدرم  فارحنا 

یتسد اهنآ  هک  یتافارحنا  نامه  اهنیا  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  دارفا  ضعب  لخاد ،  رد  مه  یهاگ  ناریا و  زا  جراخ  رد  هک  دـنیب  یم  ناسنا  نـالا 
یبتکم دشاب ،  یبتکم  کی  هکنیا  هن  ام ،  ياه  ناوج  هب  دنا  هتـشاد  هضرع  هک  یبتاکم  نیا  دشاب ،  یبتکم  کی  هکنیا  هن  دنا ،  هدرک  تسرد 

ییاه بتکم  کی  یندرک ،  تسرد  ياه  بتکم  کی  هکلب  یسایس ،  یقیقح  بتکم  هک  ییانعم  نآ  هب  دشاب  یـسایس  بتکم  کی  ای  یملع 
 : ینارنخس خیرات   182 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  مالـسا  زا  دننک  فرحنم  ار  مدرم  هکنیا  يارب  دندز  نآ  هب  نماد  دندرک و  تسرد  هک 
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 : ینارنخس خیرات   182 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  مالـسا  زا  دننک  فرحنم  ار  مدرم  هکنیا  يارب  دندز  نآ  هب  نماد  دندرک و  تسرد  هک 
30/7/57

هعماج یقرت  دشر و  عنام  تافالتخا 

يرگید بزح  کی  هتـشاذگ و  نیا  ار  شمـسا  هدرک  تسرد  بزح  کی  دنوشب ،  مه  اب  دنراذگن  ار  ناریا  هکنیا  يارب  گرزب  ياه  تردق 
تسرد هعماج  نیا  نطب  رد  بازحا  تسا  نمشد  نیا  اب  بزح  نآ  تسا ،  نمشد  نآ  اب  بزح  نیا  هتـشاذگ ،  نآ  ار  شمـسا  هدرک  تسرد 

هار دنکب و  ار  شدوخ  راک  نآ  هک  تسین  روطنیا  مه  فلتخم  ياه  ههبج  بازحا و  نیا  دنا و  هدرک  تسرد  فلتخم  ياه  ههبج  دنا ،  هدرک 
کی دنفلاخم  مه  اب  دنفلتخم ،  مه  اب  ریخن  دشاب ،  هتشادن  راک  نیا  هب  دنکب  ار  شدوخ  راک  مهنآ  دشاب ،  هتشادن  راک  نآ  هب  دوربار  شدوخ 
دیاب هک  هعماج  کی  دوخ  نطب  رد  هک  تسانعم  نیمه  اـهام  کـلامم  نزاـخم و  زا  يوروش  اـکیرمآ و  هدافتـسا  اـم و  زا  برغ  هدافتـسا  هار 

 ، دننک یم  تسرد  فالتخا  فلتخم  ياه  قیرط  زا  هعماج  نطب  نامه  رد  دنکب ،  یتفرـشیپ  کی  دشاب و  هتـشاد  یباسح  کی  شدوخ  يارب 
هک دـییامرفب  ضرف  الثم  گنج  درک ،  ریغ  الثم  درک و  گنج  سراف ،  كرت و  گنج  هک  منک  یم  ضرع  فلتخم  ياه  کلـسم  فـالتخا 

کی هب  ار  مادـک  ره  دـنوشب ،  عمتجم  مه  اب  همه  دـیاب  هک  یتکلمم  کی  دنـشارت  یم  دـننک و  یم  تسرد  لـئاسم  نیا  زا  چولب  ریغ  چولب و 
دراذگ یمن  تسا  هعماج  دوخ  نطب  رد  هک  یتافالتخا  نیمه  هطـساو  هب  فلتخم و  ياه  هار  هب  ار  اهنیا  دربیم  اه  هشقن  ینعی  دـنرب  یم  یهار 

9/8/57 ینارنخس :  خیرات   249 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دورب  شدوخ  یقرت  هب  ور  هعماج  نیا 

نید زا  ییادج  تلم و  نتشاد  هگن  بقع  هشقن 

شتناید زا  ار  تلم  نیا  دیاب  تشاد ،  هگن  بقع  ار  تلم  نیا  دیاب  هک  دوب  اه  هشقن  نیا  هاشاضر  نامز  زا  تسا  هدوب  نیا  هشقن  لوا  زا  الـصا 
میرک نآرق  دـشاب  دـناوت  یم  زاب  هعماج  مدرم و  كرحم  هک  يزیچ  نآ  تسا و  ضارتعا  هک  يزیچ  نیا  هک  دنتـسناد  یم  اهنیا  درک  لصفنم 

ار ود  ره  ار  مالـسا  هب  نارازگتمدخ  ار و  مالـسا  هک  دمآ  شیپ  بلطم  نیا  هاشاضر  نامز  زا  دـننک  یم  تعباتم  نآرق  زا  هک  ییاهنآ  تسا و 
17/8/57 ینارنخس :  خیرات   66 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دیبوک . 

اشحف داسف و  جاور 

فارطا و همه  اشحف و  دایز  زکارم  نیا  دـنک و  دـساف  ار  اـم  ياـه  ناوج  نیا  هک  دـهاوخیم  هک  تسا  یتموکح  تموکح ،  نیا  میژر و  نیا 
هفیحص دب .  تشز و  ياهراک  هب  اه و  هناخیم  هب  دنـشکب  اه  هاگـشناد  زا  ار  اه  ناوج  هک  تسا  نیا  يارب  نداد  جاور  ار  اشحف  بناوج  همه 

24/8/57 ینارنخس :  خیرات   148 هحفص :   3 دلج :  رون 

بالقنا لماع  همکاح  تءایه  دسافم 

ماجنا هاش  هک  تسا  لقع  فلاـخم  ياـهراک  رثا  رب  نینچمه  و  دراد .  دوجو  همکاـح  تءاـیه  رد  هک  تسا  يدـسافم  رثا  رد  ناریا  بـالقنا 
 : ینارنخس خیرات   167 هحفص :   3 دـلج :  رون  هفیحـص  دریگ .  یم  ماجنا  تکلمم  رـسارس  رد  هاش  لامع  تسداب  هک  ییاهیبارخ  دـهدیم و 

25/8/57

تکلمم یگتفشآ 
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دندرک هدایپ  تکلمم  نیا  رد  هنوگژاو  اهنیا  ار  ندمت  راثآ  همه  دندرک و  تراغ  ار  ام  تکلمم  تسا ،  دایز  یلیخ  ام  تالکشم  نالا  هتبلا  و 
ياه يدازآ  يدازآ ،  مسا  هب  دندرب و  نیب  زا  یلکب  ار  ام  يزرواشک  تفرـشیپ ،  مسا  هب  دندز و  بقع  ار  ام  گنهرف  گرزب  ندمت  مسا  اب  ، 

نآ ياج  همه  هک  تسا  هدیـسر  ام  هب  ثرا  هب  نالا  يا  هتفـشآ  تکلمم  کی  دـندرک و  قنتخم  ار  ام  یتاـغیلبت  لـحم  اـم و  تاـعوبطم  ماـمت 
29/11/57 ینارنخس :  خیرات   92 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  تخاس .  ون  زا  رس  زا  دیاب  تسا و  بارخ 

لالقتسا يدازآ و  زا  تیمرحم 

کی درک ،  مایق  دـمآ و  ناج  هب  ملاظم  نیا  زا  ام  تلم  دوب ،  مورحم  حیحـص  لالقتـسا  زا  ام  روشک  دوب ،  مورحم  اـهیدازآ  همه  زا  اـم  تلم 
7/12/57 ینارنخس :  خیرات   114 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  گرزب  یمالسا  مایق 

يولهپ میژر  رد  تیانج  تنایخ و 

یمن ام  هک  دنا  هدرک  ناریا  رد  ییاه  تیانج  رـسپ  ردپ و  نیا  تسا ،  هدرک  هایـس  ار  خـیرات  يور  هک  دـنا  هدرک  اه  تنایخ  رـسپ  ردـپ و  نیا 
یناسنا يورین  اهنیا  دنا ،  هدربامغی  هب  ار  ام  نئازخ  اهنیا  دـندناشک ،  تراسا  هب  ار  ام  تلم  اهنیا  مینک .  نایبار  وا  کی  دـص  وا ،  رـشع  میناوت 

بقع ار  ام  ياه  هاگـشناد  دنراد ،  هگن  بقع  ار  ام  ياهناوج  هک  دندرک  شـشوک  تسا .  یناسنا  يورین  رتمهم  همه  زا  دندرب .  نیب  زا  ار  ام 
 : ینارنخـس خیرات   125 هحفـص :   5 دـلج :  رون  هفیحـص  دنـشاب .  ناشدوخ  راـک  هب  لوغـشم  دـنراذگن  ار  اـم  هیملع  سرادـم  دـنراد ،  هگن 

10/12/57

میژر طوقس  لماع  یلم  هاگیاپ  مدع 

مه رگا  دندید ،  یم  ناشدوخ  دـض  مدآ  نآ  دوخ  هب  دـسربات  ار  تلود  ار ،  يرمرادـناژ  ار ،  شترا  ار ،  ینابرهـش  مدرم  توغاط  نامز  رد 
هک دننک  ساسحا  مدرم  هک  دنکب  یلمع  تسناوت  یمن  دوب ،  تلم  اب  قفاوم  نیا  هک  دوب  ینابرهش  سیئر  کی  ای  ینابرهـش  کی  مینک  ضرف 
نآ تلم  رد  دشاب ،  هتشاد  رخآ  نآ  ات  لوا  نآ  زا  دیاب  هک  یهاگیاپ  نآ  دوب و  دب  مدرم  همه  رظن  رد  شدب  بوخ و  اذهل  تسا و  قفاوم  نیا 

تسا نیا  دننکب ،  شا  هداعا  هرابود  هک  دننکب  يروج  مه  دنتـسناوتن  تفر و  تسد  زا  تلم  هاگیاپ  هک  دشانب  یتقو  داد .  تسد  زاار  هاگیاپ 
کی دـیاب  نیا  دنتـسه ،  یماظتنا  ياوق  هک  ییاهرـشق  اـصوصخ  تلم و  تلود و  ياهرـشق  همه  اـم و  امـش و  يارب  نـالا  نیا  دزیرورف .  هک 

 . شدوخ ياپرـس  دتـسیاب  دناوت  یمن  تردق  نیا  درادـن ،  یلم  هاگیاپ  یتقو  گرزب  تردـق  کی  هک  مینیبب  هک  دـشاب  وگلا  کی  قشمرس و 
6/3/58 ینارنخس :  خیرات   6 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص 

یگتسباو زا  مدرم  یگتسخ 

نیا زا  مدرم  دـندش  هتـسخ  تفر و  داب  هب  ناریا  مدرم  زیچ  همه  درک ،  بناجا  هب  هتـسباو  ار  ناریا  زیچ  همه  دز و  مه  هب  یلکب  ار  ام  داـصتقا 
234 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحـص  ناشروشک  زا  دندرک  عطق  دندیرب و  ار  اه  تسد  نیا  دنتـشاد و  اپب  ار  تضهن  نیا  دندرک و  مایق  تهج 

8/4/58 ینارنخس :  خیرات 

میژر تلم و  نیب  مهافت  مدع 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comتالوحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


نابیتشپ تلود  نیا  هدح ،  یلع  مه  شطاسب  همه  اب  تلود  دندش و  هدح  یلع  تلم  هک  دش  شلاح  روطنیا  يروشک  کی  هک  دـش  انب  یتقو 
هک ییاه  تلود  نیا  زا  هک  ییاه  تسکش  همه  دروخ .  یم  تسکـش  درادن  نابیتشپ  هک  یتلود  دشاب .  اه  تلود  نابیتشپ  دیاب  تلم  درادن . 

تلم نیبام  مهافت  هک  دوب  نیمه  يارب  دروخ ،  مه  هب  الصا  تنطلـس  میژر  هک  میدید  مه  نامدوخ  لام  دندروخ و  یم  تسکـش  جراخ  رد 
 : ینارنخـس خیرات   159 هحفـص :   8 دـلج :  روـن  هفیحـص  دـمآ .  یمن  شیپ  لـئاسم  نیا  دنتـشاد  مهاـفت  میژر  اـب  تلم  رگا  دوـبن .  میژر  و 

26/4/58

لیصحتزکارم رد  یناسنا  يورین  یقرت  دشر و  مدع 

هکنیا باب  زا  اه  هاگشناد  زا  اهنیا  دوب ،  لیـصحت  زکارم  هاگـشناد و  دندرک  بارخ  هک  زیچ  همه  زا  رتالاب  دندرک و  بارخ  ار  زیچ  همه  اهنآ 
راک لوغشم  دیاب ،  هک  يروطنآ  هاگشناد  دنتـشاذگ  یمن  دتـسیاب  ناشلباقم  دوشب و  تیبرت  حیحـص  صاخـشا  هاگـشناد  رد  هک  دنـسرت  یم 

نامیاه تیلاعف  دوب  دوب  ناشدوخ  هب  دیفم  هک  يردقنآ  هب  تامیلعت  نیا  ناشدوخ  رظن  تحت  دش و  یم  هرادا  ناشدوخ  رظن  تحت  دـنوشب و 
دوشب ادیپ  دنراذگب  رگا  یلاجم  هک  الاح  دنکب و  دشر  دنکب و  یقرت  هک  دنتشاذگن  ار  ام  یناسنا  يورین  لصا  نیا  يور  دوب و  دح  نامه  هب 

6/8/58 ینارنخس :  خیرات   69 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحص  دننک .  عورش  رس  زا  دیاب 

هدزقرش هدزبرغ و  نارکفنشور  يوس  زا  رامشیب  ياه  همدص 

بوچراهچ یلو  دنا  هتساخرب  اه  هاگشناد  زا  هک  نارکفنـشور  حالطـصا  هب  ناگدزقرـش و  ناگدزبرغ و  طسوت  برغ  قرـش و  هب  یگتـسباو 
رون هفیحـص  دنا .  هدز  رامـشیب  ياه  همدص  نامروشک  نید و  گنهرف ،  هب  تسا ،  هدش  تسرد  هطـسوتم  ییادتبا و  سرادـم  رد  ناشیرکف 

1/7/61 ینارنخس :  خیرات   36 هحفص :   17 دلج : 

داسف زا  تلم  ندمآ  ناج  هب 

ار ام  ياه  ناوج  هک  دوب  ردقنیا  داسف  زکارم  تشادن ،  اصحا  هک  دوب  دایز  ردقنیا  روشک  نیا  رد  اشحف  زکارم  درک ،  دساف  ار  ام  ياه  ناوج 
دندرک يراک  دندناشک .  داسف  هب  ار  ام  ياهناوج  مامت  دندوب و  ردـخم  داوم  كایرت و  نیئوره و  شورف  لماع  اهنآ  دوخ  دـناشک .  داسف  هب 

رون هفیحـص  دندرک .  مایق  تشاذگ و  تنم  تلم  نیا  رب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تفر و  نیب  زا  شناوت  ام  تلم  دـمآ .  ناج  هب  ام  تلم  هک 
18/11/62 ینارنخس :  خیرات   219 هحفص :   18 دلج : 

یگدرب زا  ییاهر  تراسا و  زا  رارف 

گرم زا  تشحو  رب  دیاب  دـیا  هدـش  یجیردـت  گرم  راتفرگ  ناگناگیب  هطلـس  رد  امـش  هک  اج  نآ  زا  ناهج !  ياهروشک  یمامت  ناناملـسم 
نتـشاد هگن  رکف  هب  دییامن ،  هدافتـسا  دننکـشب  ار  رفک  ههبج  طوطخ  دنرـضاح  هک  یبلط  تداهـش  روشرپ و  ناناوج  دوجو  زا  دـینک و  هبلغ 

هیاـس رد  تاـیح  تزع و  هک  دیـشاب  مالـسا  نانمـشد  هب  شروی  یگدرب و  زا  ییاـهر  تراـسا و  زا  رارف  رکف  هب  هکلب  دیـشابن  دوجوم  عـضو 
رب ار  اکیرمآ  اصوصخ  یناهج  كرـش  رفک و  تدایـس  هک  نیا  رب  میمـصت  نآ  زا  سپ  تسا و  هدارا  هزرابم ،  رد  ماگ  نیلوا  تسا و  هزراـبم 

29/4/67 ینارنخس :  خیرات   232 هحفص :   20 دلج :  رون  هفیحص  دینک .  مارح  دوخ 

قانتخا ملظ و  ب . 
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تلم تینابصع  بجوم  قانتخا 

تلم هک  دیدید  دیدرکن ،  يدرب  روما  همه  اب  تناها ،  اب  دـیعبت ،  اب  هجنکـش ،  اب  سبح ،  اب  کتک ،  اب  رجز ،  اب  هک  ( 7) امش دیدید  الاح  ات 
رون هفیحص  دیهدب .  رییغت  يردق  کی  دییایب  دیدید ،  ار  نیا  تشاد ،  هگن  همکچ  ریز  رخآ  ات  ار  تلم  کی  دوش  یمن  دوش ،  یم  ینابـصع 

25/2/43 ینارنخس :  خیرات   75 هحفص :   1 دلج : 

ملظ داسف و  ياه  هشیر  عطق 

میکحت ار  یماظن  تامیلعت  تعاجش  لامک  اب  دیا ،  هدش  هدیشک  هناخ  زابرس  هب  هک  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  رویغ  نازابرس  يا  امش 
زور مه  امـش  دیچیپ ،  مه  رد  ار  وا  روج  ملظ و  ساسا  دش و  گرزب  نوعرف  شوغآ  رد  هک  ع )   ) یـسوم ترـضح  نوچ  هک  دـشاب  دـینک ، 

هفیحص دیروآرب .  نب  خیب و  زا  ار  ملظ  داسف و  ياه  هشیر  نیا  عطق و  ار  ثیبخ  ياه  تسد  نیا  دیناوتب  یحلاص  ماقم  روتسد  تحت  یبسانم 
20/6/51 ینارنخس :  خیرات   190 هحفص :   1 دلج :  رون 

تلم رد  تمواقم  هوق  دشر  یتلادع و  یب  هطبار 

رد تمواقم  هوق  تبـسن  نامه  هب  دریگ ،  جوا  یتلم  هعماج و  رد  یتلادـع  یب  ملظ و  يراکمتـس و  هچره  هک  تسا  يرـشب  نامتخاس  یعیبط 
دنک بوکرـسار  تلم  هک  دـنز  یم  اپ  تسد و  یـسیلپ  هاگتـسد  مامت  اب  هاـش  تسا  ناریا  ریخا  عاـضوا  هدـنز  دـهاش  دـنک ،  یم  دـشر  تلم 

ناـجیه و راـچد  ار  هاـش  هک  دادرخ  تشادـگرزب 15  يارب  هاش  فارتعا  بسح  هب  ناریا  رـسارس  هاگـشناد  سرادـم و  هقباـس  یب  تارهاـظت 
میدق و ههبج  نتـسویپ  اه و  هاگـشناد  میدق و  سرادم  ندش  کیدزن  تسا  قانتخا  راشف و  لمعلا  سکع  تلم و  دشر  زورب  دومن  هجیگرس 
 . تسا هاگتـسد  یتلادـع  یب  یگنهرف و  یب  جوا  شنکاو  اکیرمآ  اپورا و  نایوجـشناد  یمالـسا  ياه  نمجنا  هیداحتا  نتـسویپ  زین  دـیدج و 

3/6/54 ینارنخس :  خیرات   217 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص 

يرگدادیب ملظ و  لابق  رد  یناگمه  مایق 

هتسد راتـشک  دناشن و  يرگدادیبو  ملظ  لابق  رد  هنادرم  یناگمه  مایق  هب  ار  زیزع  زیربت  دروآرد و  ناجیه  هب  ار  ناریا  مق ،  هنامحریب  راتـشک 
 : ینارنخس خیرات   39 هحفص :   2 دـلج :  رون  هفیحـص  تسا .  راـجفنا  هناتـسآ  رد  هک  داد  ناـکت  ناـنچ  ار  ناریا  رویغ  تلم  زیربت ،  یعمج 

4/1/57

میظع راجفنا  همدقم  راشف  رهق و  شروش و 

 : باوج تسا ؟  هداد  خر  رضاح  لاح  رد  اه  نایغط  نیا  ارچ  تسیچ ؟  ناریا  ياه  شروش  شتآ  ندش  رو  هلعش  تلع  امـش  رظن  هب  لا :  ؤس 
 ، ناشلالقتـسا ناشیدازآ ،  زا  هک  یمدرم  دنا ( هدش  شراچد  مدرم  هک  ییاه  یتخبدـب  دـنا و  هدرک  لامعا  شردـپ  هاش و  هک  يرهق  راشف و 

ءاشنم دـنا ) هدرک  رپ  ار  ناشزغم  ریخا  لاس  هدزناپ  رد  اصوصخ  غورد  ياه  هدـعو  اـب  دـنا و  هدـش  مورحم  ناـشبوخ  یگدـنز  ناشتفرـشیپ و 
تسا هدیسر  يریذپان  لمحت  هجرد  هب  راشف  رهق و  هنماد  تعسو  یگنهرف و  یعامتجا و  يداصتقا و  عضو  یبارخ  تسا ،  روکذم  تارهاظت 

ینارنخس خیرات   46 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  هبساحم  لباق  ریغ  شجیاتن  هک  تسا  یمیظع  راجفنا  همدقم  اه  شروش  نیا  رخآ 
16/2/57 : 
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تنایخ زا  مدرم  ندمآ  گنت  هب 

 ، تسا نیا  دوخ  ساسا  تسا ،  مدآ  نیا  دوخ  ( 8  ، ) تساقآ نیا  دوخ  تساهراجفنا  نیا  ساسا  هک  نآ  تسا ،  تابالقنا  نیا  ساسا  هک  نآ 
دنراد كرحم  دنیوگن  دننک ،  یم  تنایخ  دننک  یم  دنراد  بوشآ  لاق و  داد و  تنایخ و  دنتفگ  دندمآ  رگا  دـیاب  دـنک  یم  تنایخ  هک  نآ 
فرح دـننز  فرح  دنداتـسیا و  شلباقم  رد  مه  مدرم  يدرک ،  تناـیخ  مدرم  نیا  هب  وت  ار ،  مدرم  يدرک  كرحت  تتناـیخ  هب  یکرحم ،  وت 

زارتشیب يارب  یتیلاعف  لوغشم  مه  نالا  يدرب و  يداد و  تسد  زا  ار  یمالـسا  تکلمم  نیا  تیثیح  همه  وت  دننکب ،  هچ  اه  هراچیب  نالا  تسا 
57 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحـص  دنا .  هدمآ  گنت  هب  مه  ناشدوخ  ناج  زا  مدرم  دنا ،  هدـمآ  گنت  هب  رگید  مدرم  دـندرب .  نداد و  تسد 

23/2/57 ینارنخس :  خیرات 

تیمولظم داد  اب  قح  هبلاطم  قانتخا و  زا  مدرم  ندمآ  ناج  هب 

یتایح هار  نیا  رد  ار  نانآ  اـم  دـنا  هدومن  ماـیق  دوخ  هیلوا  قوقح  هبلاـطم  يارب  هدـمآ و  ناـج  هب  هلاـس  هاـجنپ  ياـهتنایخ  قاـنتخا و  زا  مدرم 
تضهن زج  دساف  میژر  ینوگنرس  يارب  یلح  هار  نونکا  مینک ،  یم  قیوشت  ناریا  جراخ  رد  هچ  میدوب و  ناریا  رد  هک  ینامز  هچ  عورـشم ، 

خیرات  264 هحفص :   2 دـلج :  رون  هفیحـص  مینز .  یم  تسد  يرگید  هار  هب  دوش  یـضتقم  رگا  میرادـن و  تیمولظم  داد  اـب  قح  هبلاـطم  و 
11/8/57 ینارنخس : 

قانتخا زا  مدرم  یتیاضران 

يرتالاب بالقنا  دـنک ،  ادـیپ  هنماد  یلیخ  رگا  هک  دوش  یم  ینیب  شیپ  تسا  دایزا  هب  ور  تارهاظت  یـضاران و  اهراتـشک  قاـنتخا و  زا  مدرم 
13 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحـص  درک .  دهاوخ  ادیپ  ققحت  یبسن  شمارآ  دور ،  رانک  شدوخ  رتدوز  دیآ و  لقع  هب  هاش  رگا  دیآ ،  شیپ 

14/8/57 ینارنخس :  خیرات 

هاش دح  زا  شیب  راشف  قانتخا و 

 ، یماظن یـسایس ،  لالقتـسا  هاش  دـندز .  یناگمه  مایق  کی  هب  تسد  نانآ  هک  داد  رارق  انگنت  رد  نانچ  ار  مدرم  هاـش ،  دـح  زا  شیب  راـشف 
هجنکـش و ریز  ار  ناریا  مدرم  تسا ،  هدرک  قرـش  برغ و  هب  هتـسباو  داعبا  همه  رد  ار  ناریا  تسا و  هدرب  نیب  زا  ار  ام  يداـصتقا  یگنهرف و 
هک تسا  هدـش  بجوم  اهنیا  مامت  تسا .  هدرک  يریگولج  قیاقح  نتفگ  يارب  ابطخ  املع و  مامت  زا  تسا ،  هتـشک  نادـنز  ياـه  لاـچهایس 

25/8/57 ینارنخس :  خیرات   164 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دنشاب .  یمالسا  تموکح  کی  راتساوخ  ناریا  ناملسم  مدرم 

راجفنا بجوم  قانتخا 

شیپ يروط  هب  قانتخا  طیحم  هک  دوب  نیا  يارب  عضو  هک  دننادب  دمآ و  شیپ  ناریا  رد  هک  یعـضو  نیا  زا  دنریگب  تربع  دیاب  اه  تموکح 
21/3/58 ینارنخس :  خیرات   73 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دروآ .  راجفنا  قانتخا  هک  دندروآ 

تدحو اب  قانتخا  ملظ و  زا  ییاهر 
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 ، دیدمآ نوریب  قانتخا  راب  ریز  زا  دیدوب و  مه  اب  همه  اجنیا  هب  ات  دیدمآ ،  نوریب  اهنآ  راب  ریز  زا  دیتفرن و  قانتخا  ملظ و  راب  ریز  هللا  دـمحب 
 . دسرب رخآ  هب  تضهن  نیا  امش  تردق  اب  دیاب  مه  دعب  هب  اجنیا  زا 

يزوریپ راجفنا و  بجوم  قانتخا  ملظ و  يدایز 

کی هب  ام  اهتنم  میدـید  ار  اهنیا  اهام  همه  ار ،  اهنیا  ياه  ملظ  دـیدرک  هنیاعم  دـیدرک و  كاردا  ناتدوخ  لـحم  ردامـش  هک  ییاـه  ملظ  نیا 
دنا و هدید  ار  اهنیا  اه و  قانتخا  نیا  اه ،  ملظ  نیا  یعـضو .  کی  هب  مادک  ره  ام  تلم  رگید  راشقا  يرگید و  عضو  کی  هب  امـش  یعـضو ، 

ادـیپ نآ  زا  راجفنا  دـش  دایز  یتقو  قانتخا  نیا  هک  قانتخا  يدایز  ملظ و  يدایز  نیمه  دـش  اهامـش  يزوریپ  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
 ، دیآرد يدایرف  یلوا ،  يادص  دـیآرد ،  ییادـص  کی  هک  دـنرظتنم  دوش و  یم  دایز  اه  هدـقع  یه  ینالوط  قانتخا  کی  لابند  دوش ،  یم 

یمن ار  میژر  نیا  ام  دنتفگ  دندش و  ادصمه  مه  اب  همه  دـندش و  عمتجم  مه  اب  ناریا  همه  يزوریپ  نیا  رد  هکنیا  دـنورب .  شلابند  نارگید 
دندوب هدید  ملظ  دندوب  هدید  هچ  ره  دندوب ،  هدید  دب  دندوب ،  هدید  هچ  ره  میژر  زا  اهنیا  هک  دوب  نیا  يارب  میهاوخ  یمار  مالسا  میهاوخ و 

13/4/58 ینارنخس :  خیرات   279 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص 

قانتخا زا  مدرم  يدازآ 

 ، ریخا تاونس  نیا  رد  تسا و  هدوب  قانتخا  هجنکش و  رد  خیرات  لوط  رد  هک  یتلم  کی  هکنیاالا  میرادن  یفرح  ام  میهاوخ ،  یمن  يزیچ  ام 
اهنیا میهاوخ  یم  ام  تسا ،  هدـنکفا  هیاس  تلم  نیا  رب  اه  یلخاد  اه و  یجراخ  يرگلواپچ  يراـکتیانج و  قاـنتخا و  هجنکـش و  هبترم  رخآ 
هحفص  11 دلج :  رون  هفیحص  دنشابن ،  جراخ  لخاد و  نارگید و  هطلس  تحت  راشف و  تحت  دنشاب ،  دازآ  ام  مدرم  میهاوخ  یم  ام  دنشابن ، 

16/10/58 ینارنخس :  خیرات   213 : 

ناملاظ لباقم  رد  نافعضتسم  مایق 

دنـسارهن و یتردق  چیه  زا  یلاعت  يادخ  هب  ياکتا  اب  دننک و  مایق  ناراکتیانج  ناملاظ و  لباقم  رد  دیاب  هک  دنتـسه  فعـضتسم  ياهتلم  نیا 
ینابیتشپ رگمتس و  اب  ینمشد  هفیظو   18/12/63 ینارنخس :  خیرات   115 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  دنیامن .  عطق  ار  نارگمتـس  تسد 

نیا دننک و  ادیپ  يرتهب  یگدنز  ات  دـنهدب  تاجن  رگتراغ  مکاح  ملظ  زا  ار  دوخ  هک  دـننک  یم  شـشوک  مورحم  هنـسرگ و  مدرم  مولظم  زا 
تاجن ار  مورحم  مولظم و  مدرم  میراد  هفیظو  ام  تساهنآ .  عنام  رئاج  یتموکح  ياههاگتسد  مکاح و  ياهتیلقا  نکل  دراد ،  همادا  ششوک 

ود هب  فورعم  تیـصو  رد  ع )   ) نینم ؤملاریما  هک  تسا  هفیظو  نیمه  میـشاب .  نیملاظ  نمـشد  نیمولظم و  نابیتشپ  میراد  هفیظو  ام  میهد . 
هدیدمتس نابیتشپ  روای و  رگمتس و  نمـشد  ( 9  ) انوع مولظملل  امـصخ و  ملاظلل  انوک  و  دیامرف :  یم  دهد و  یم  رکذـت  شراوگرزب  دـنزرف 

 . دشاب

یمومع راکفا  یعامتجا و  ياههورگ  یتیاضران  ج . 

تکلمم هرادا  زا  یتیاضران 

مدرم دننک  یضار  هک  دنتسه  نیا  لابند  اهنیا  ار .  مدرم  درک  یضار  دوش  یمن  یبوکرس  اب  ار ،  تلم  درک  مارآ  دوش  یمن  اه  هزینرـس  نیا  اب 
دنناوت یم  اـتقوم  هزینرـس  اـب  دـننک ؟ مارآ  هزینرـس  اـب  اـی  ار ؟ یـسک  دـننکب  یـضار  روز  هب  هک  دراد  ناـکما  رگم  ار .  مدرم  دـننک  مارآ  ار ، 
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ناریا نالا  دننک ؟ یم  هچ  ار  تاباصتعا  دیاین ،  رد  اهادص  هکنیا  ضرف  رب  درادن  هدیاف  نکل  دیاین  رد  ییادص  اتقوم  الثم  هک  دننک  یبوکرس 
اهخرچ همه  دنربب و  راکرس  ار  همه  ار ،  مدرم  هک  دنناوت  یم  هزینرس  اب  تسه ،  باصتعا  نالا  زیچ  همه  رد  ینعی  هدمآرد  لیطعت  لکـش  هب 

هک دندیمهف  همه  الاح  نکل  تسا  هدروخ  تسکـش  دوب  مولعم  لوا  زا  یماظن  تلود  نیا  دنا  هدروخ  تسکـش  رگید  اهنیا  دـنزادنیب ؟ هار  ار 
ناکما نیا  دننکـشب ،  الثم  ار  تاباصتعا  دننک  مارآ  ار  مدرم  دـنهاوخ  یم  اهنیا  لسلـسم و  گنفت و  اب  دـنراد  الاح  تسا .  هدروخ  تسکش 
ردقنیا هک  دـنک  هرادا  ار  یتکلمم  کی  دـناوتب  یـسک  رگا  دـیا .  هدرک  تسرد  یـضاران  تکلمم  کی  یـضاران ،  هدـع  کی  امـش  درادـن . 

 ، یـضاران يورب  بساک  یـضاران ،  يورب  رجات  یـضاران ،  همه  دیتسناوتن  یتقو  دینک ،  هرادا  دـیناوت  یمن  امـش  دـنک .  یمن  ادـیپ  یـضاران 
 ، اه ییاپورا  نیا  يارب  دییوگب  مدرم ،  يارب  دییوگب  ار  ناریا  بلاطم  هک  دیفظوم  همه  امش  یضاران .  يورب  شترا  یـضاران ،  يورب  يرادا 

نالا یـضاران  تکلمم  کی  تسا ،  نیا  شعـضو  ناریا  تکلمم  هک  دـینک  ناشیلاح  دـییوگب ،  اهنآ  هب  ار  بلاطم  اه ،  ییاکیرمآ  نیا  يارب 
3 دلج :  رون  هفیحـص  تسا .  هدش  ادیپ  ناخ  اضردمحم  يرکون  اب  يوروش و  اکیرمآ و  تسد  اب  یـضاران  تکلمم  نیا  تسا و  هدـش  ادـیپ 

21/8/57 ینارنخس :  خیرات   110 هحفص : 

یتیاضران بجوم  تلم  ریسم  فالخ  راتفر 

هچ تقونآ  دـیناد  یمن  امـش  باجح  فشک  باجح .  فشک  هیـضق  لثم  ( 10  ، ) داد یم  ماجنادوب  مدرم  یتیاـضران  بجوم  هک  ییاـهزیچ 
اهتنم دوب ،  مدرم  مومع  یتیاضران  بابـسا  هک  اه  نز  اب  مدرم و  اـب  دـندرک  هچ  اـهرومءامو  درک  هچ  دـیناد  یمن  دوب ،  مدرم  يارب  یتبیـصم 

اه هدقع  نکل  دننکب  يراک  دنتـسناوت  یمن  تهج  نیا  زا  ییاه ،  تردق  الثم  کی  اب  دندش  یمن  تیاده  مه  مدرم  دوب ،  هدش  دایز  تردـق 
کی ریاشع  رد  هتبلا  ناـش ،  همه  هک  ریاـشع  دـنک ،  تسرد  ار  يزکرم  تردـق  دـهاوخ  یم  هکنیا  مسا  هب  درک  عورـش  مه  دـعب  دوب .  داـیز 

مدرم و هب  دروآ  راـشف  روـطنآ  درب و  نیب  زا  ار  اـهنیا  ماـمت  دـندوب ،  تلم  يارب  يا  هناوتـشپ  کـی  اـهنیا  نکل  دوـب ،  مه  باـبریغ  صاخـشا 
 ، هیسور ناتسلگنا و  اکیرمآ و  ناریا ،  هب  دندرک  هلمح  اهنیا  یمومع  گنج  رد  یجراخ  تردق  هس  نآ  هک  یتقو  هک  درک  داجیا  یتیاضران 
زیچ همه  هک  یلاح  نیع  رد  ناریا ،  هب  دندرک  هلمح  دـننکب  دنتـساوخ  یم  ناملآ  اب  تفلاخم  هک  ییاج  رد  دـندرک ،  هلمح  مه  اب  همه  اهنیا 

 . دندرک یم  يداش  مدرم  دنا  هدرب  اهنیا  ار  ناخ  اضر  هک  دـنتفگ  یتقو  نکل  دـندوب ،  نارگن  ناشزیچ  همه  يارب  مدرم  دوب و  رطخ  رد  ناریا 
تبون وا  زا  دعب  راک ،  يور  دروآ  ار  نیا  ناتسلگنا  تقونآ  دوب .  ناتسلگنا  رطاخ  يارب  هک  يراتفر  ییالقع ،  ریغ  راتفر  درک ،  راتفر  روطنیا 

ره یه  مک  مک  نکل  دوب  هدنبیرف  تروص  بسح  هب  هک  درک  ییاهراک  مه  نیا  تسا .  ناتدای  امش  رتشیب  رگید  ار  نیا  هک  دیسر  شرسپ  هب 
یه دوب ،  هک  یلاس  دـنچ  یـس و  نیا  لوط  رد  اهتنم  دـش  فلاخم  وا  اـب  تلم  تسا .  تلم  ریـسم  فـالخ  رب  هک  دـندید  تفر  ـالاب  هدرپ  هچ 

 ، درکادیپ یتیاضران  یتقو  کی  تلم  رگا  دش . . . . . .  دایز  اه  یتیاضران  یه  دمآ و  مه  يور  مدرم  ياه  هدقع  دمآ ،  مه  يور  اه  هدـقع 
شیادص تلم  هک  يزور  نآ  دیآ ،  یم  رد  ناشیادص  رگید  تقو  دنچ  دیآ  یم  رد  ناشیادص  رگید  زور  دنچ  دننکن ،  تبحـص  زورما  رگا 

ار تلم  هکنیا  هک  میـشاب  هتـشاد  انعم  نیا  هب  هجوت  ام  همه  دـیاب  تهج  نیا  زا  دـنکب .  هلباقم  وا  اب  یتردـق  کی  دـناوت  یمن  رگید  دـیایب  رد 
زا ام  نالا  هک  تسا  یبلطم  کی  نیا  تساهنآ . . . . . .  دض  ینابرهش  هن  تساهنآ ،  يارب  ینابرهش  هک  دننیبب  هک  تسا  نیا  دنک  یم  یضار 

ار شتردـق  فصن  رگا  مدرم ،  نیب  درم  نیا  تشاد  هاـگیاپ  رگا  هک  مینادـب  میریگب و  تربع  دـیاب  تشذـگ  اـمرب  هک  يدوجوم  خـیرات  نیا 
شتردق همه  فسالا  عم  نکل  دش  یمن  وا  اب  تفلاخم  زگره  دروخ ،  یمن  مه  هب  تردـق  نیا  زگره  مدرم ،  ءاضرا  ارب ي  دوب  هدرک  فرص 

6/3/58 ینارنخس :  خیرات   4 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  مدرم  دض  رب  تشاذگ  مه  يور  ار 

راجفنا هب  اه  هدیقع  اهیتیاضران و  ندش  رجنم 
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نآ دش ،  دنلب  اهادص  زکارم  زا  دـش ،  دـنلب  ادـص  مک  مک  هک  یتقو  کی  ات  دنتـشادن  ادـص  تءارج  اهتنم  دـندش  یـضاران  تلم  راشقا  همه 
نتشاگنا چیه   13/4/58 ینارنخس :  خیرات   279 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحـص  دش  لصاح  راجفنا  دش و  عمتجم  مه  اب  هعفدـکی  اه  هدـقع 

یضار ار  يرشق  کی  دوب ،  هدرکن  نیا  دندوب ،  همه  یـضاران  هکنیا  يارب  دندرک ،  رما  کی  رد  هک  یعامتجا  میژر  تسکـش  بجوم  تلم 
ياه هدر  نآ  شترا ،  هن  تارادا و  هن  دـنتفرگ ،  یمن  چـیه  هب  رگید  ار  یقاب  یماظتنا ،  ياوق  شترا و  يالاب  ياه  هدر  نآ  طـقف  دراد ،  هگن 

دنتـسناد یمن  يزیچ  اهنیا ،  دـندروآ  یمن  باسح  هب  ار  کی  چـیه  هاگـشناد ،  هن  تیناحور و  هن  دجـسم و  هن  رازاب و  هن  مدرم و  هن  نییاـپ ، 
یتقو دندوب ،  یضاران  همه  هکنیا  يارب  دندش  مه  اب  همه  تلم  دنتـسناد ،  یمن  يزیچ  ار  تلم  هک  دوب  نیمه  اهنیا  ياطخ  رتگرزب  ار و  اهنیا 
ناریا رساترس  میوگ -  یم  ار  ادتبا  کی  ناریا  رساترس  درکن - اهنآ  اب  یسک  تفلاخم  میهاوخ ،  یم  یمالـسا  يروهمج  ام  هک  دمآرد  ادص 

7/10/58 ینارنخس :  خیرات   129 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحص  میهاوخ  یم  یمالسا  يروهمج  ام  هک  دمآ  یم  نوریب  ادص  کی  ، 

مدرم هناهاگآ  روضح  يرادیب و  د : 

یمالسا للم  يرادیب  رد  جح  شقن 

اب یلدتـسم  ياه  هینایب  اهتلم  يرادـیب  يارب  تسا  مزال  دنتـسه  هک  يروشک  ره  زا  دـننک ،  یم  تکرـش  عاـمتجا  نیا  رد  هک  ینادنمـشناد  رب 
رد دـنهد و  رـشن  تعجارم  زا  سپ  دوخ  ياهروشک  رد  زین  دـنیامن و  عیزوت  نیملـسم  هعماج  نیب  یحو  طیحم  رد  هدرک و  رداص  رظن  لدابت 

يارب هتـشاذگ  رانک  ار  تافالتخا  هداد ،  رارق  دوخ  نیع  بصن  ار  مالـسا  فادـها  هک  دـنهاوخب  یمالـسا  ياهروشک  نارـس  زا  اه  هینایب  نآ 
19/11/49 ینارنخس :  خیرات   156 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  دنشیدنایب .  هراچ  رامعتسا  لاگنچ  زا  یصالخ 

يدازآ هعیلط  تلم  هنارایشوه  تفلاخم 

مالعا و ياملع  تفلاخم  هاش و  فارتعا  بسح  رب  ناریا  رساترس  ياه  هاگشناد  تفلاخم  تسا  دیما  هیام  تلم  يرادیب  اهتبیـصم  همه  اب  یلو 
 . تسا رامعتـسا  دـیق  زا  ییاـهر  يدازآ و  ندروآ  تسد  هب  هعیلط  اهیردـلق ،  اـهراشف و  همهاـب  تلم ،  فـلتخم  تاـقبط  نیلـصحم و  هـقبط 

216 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحـص  تسا .  يزوریپ  يرادـیب و  هنومن  هنانئاخ ،  تاباختنا  یـشیامرف و  بزح  رد  رویغ  تلم  ندرکن  تکرش 
20/4/54 ینارنخس :  خیرات 

يرادیب یهاگآ و  ندوب  شخب  دیما 

اب هک  تسا  نارکفنـشور  تضهن  ناوج و  لسن  يرادـیب  یهاـگآ و  نیمه  تسا  شخبدـیما  نم  يارب  رمع  رخاوا  نیا  رد  هک  ینـشور  هطقن 
دیسر دهاوخ  تسا  یمالسا  تلادع  طسب  بناجا و  يدایا  عطق  هک  یعطق  هجیتن  هب  یلاعت  دنوادخ  تساوخاب  تسا و  دشر  لاح  رد  تعرس 
هدرپ هاگتـسد  نوگانوگ  ياه  گـنرین  زا  دـینک و  هاـگآ  رتشیب  هچ  ره  ار  تلم  هنکمم  هلیـسو  ره  اـب  دـیتسه  فظوم  لدـکاپ  ناـناوج  اـمش 

2/7/54 ینارنخس :  خیرات   220 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  دینک .  یفرعم  ایند  هب  ار  رورپ  تلادع  مالسا  دیرادرب و 

تلم يرایشوه  يرادیب و  اب  يزوریپ  دیون 

يدنلبرـس و اب  مءاوت  يزوریپ  مهد  یم  يزوریپ  دیون  دننام  یب  تعاجـش  يوق و  هیحور  نیا  يرایـشه و  يرادیب و  نیا  اب  ناریا  تلم  هب  نم 
طاسب ندـش  هدـیچ  رب  اب  مءاوت  يزوریپ  نارگلواپچ  بناجا و  يدایا  عطق  اب  مءاوت  يزوریپ  يدازآ ،  لالقتـسا و  اـب  مءاوت  يزوریپ  راـختفا ، 
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ات يربنم  زا  یهاگـشناد ،  ات  یناحور  زا  تاقبط  همه  یگتـسویپ  يدنمـشوهاب و  هک  یتلم  يولهپ  يورهایـس  ناـمدود  ضارقنا  نارگمتس و 
نداد اب  هک  یتلم  تسا  زوریپ  دراد  رورپ  تلادـع  مالـسا  بات  بت و  هتـساخ و  اپب  ناـقهد ،  اـت  رگراـک و  اـت  یلخاد  يوجـشناد  زا  يرازاـب 

شا همرتحم  ناوناب  یتح  هک  یتلم  تسا  زوریپ  دهد  یم  همادا  رابج  هاگتسد  زا  رفنت  تفلاخم و  هب  يزارفارس  اب  دوخ  دنمورب  ناناوج  نیرتهب 
 : ینارنخس خیرات   12 هحفص :   2 دـلج :  رون  هفیحـص  تسا .  زوریپ  دـننک ،  یم  مالعا  هاش  میژر  زا  ار  دوخ  يرازیب  هنابوجحم  تارهاظت  اب 

2/11/56

تلم يرادیب  ربارب  رد  اهتردق  یناوتان 

مراـهچ هس و  رد  هک  ( 11  ) یمدنارفر رد  دـینادرگ و  صالخ  هاش  میژر  رـش  زا  ار  دوخ  دـیا  هتفرگ  میمـصت  هک  ناریا  مرتحم  تلم  يا  امش 
رد هچنانچ  درادـن ،  ناریا  رد  دوخ  يارب  ییاج  هاـش  میژر  هک  دـیداد  ناـشن  اـیند  هب  دـیداد ،  ماـجنا  ناـهج  رـسارس  نارظاـن  ربارب  رد  لاوش 
 . دوش وربور  دیا  هتساخ  اپ  هب  دیرادیب و  هک  امش  اب  دناوت  یمن  یتردق  چیه  هک  دیشاب  نئمطم  دیدرگ .  سکعنم  مه  یجراخ  ياه  همانزور 

18/6/57 ینارنخس :  خیرات   110 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص 

تلم يرادیب  ربارب  رد  هناهاش  ياهقامچ  ییاناوت  مدع 

هن هناهاش و  ياهگنرین  هن  هک  درک  تاـبثا  تلم  تلم ،  درک  تبث  خـیرات  ردار  شدوخ  يرادـیب  وار  شدوخ  تعاجـش  درک و  ماـیق  اـم  تلم 
17/8/57 ینارنخس :  خیرات   67 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دنریگب .  ار  نآ  يولج  دناوت  یمن  هناهاش  ياهقامچ 

 ! خلت تقیقح  هب  یمالسا  کلامم  هجوت 

داب هب  ار  ام  نزاخم  مامت  قرش ،  اب  روط  نیمه  دراد و  اکیرمآ  اب  اصوصخم  برغ  اب  هک  يدنویپ  هطـساو  هب  هاش  هک  تفای  تلم  ام  رـصع  رد 
يدنویپ هطساو  هب  دوش  یم  بکترم  هک  يا  هداعلا  قوف  تایانج  دندیمهف  تسا و  هداد  رده  هب  زین  ار  ام  یناسنا  ياهورین  هکلب  تسا ،  هداد 

 ، خـلت تقیقح  نیا  هب  زین  یمالـسا  کلامم  هلمج  زا  کلامم  ریاـس  تساـخاپب و  اـم  تلم  تهج  نیا  زا  دراد ،  اهتردـقربا  اـب  هاـش  هک  تسا 
راچان تساهتردقربا ،  نیا  تسد  زا  دندرک ،  ادیپ  تلم  هک  ییاهیراتفرگ  مامت  هک  دندرک  كرد  ناشخیرات  هعلاطم  اب  دندرک و  ادـیپ  هجوت 

19/10/57 ینارنخس :  خیرات   183 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  دنا .  هدش  نادرگیور  اهتردقربا  نآ  زا 

یگداتسیا يرادیب و  اب  قح  نتفرگ 

قح دیاب  لسلسم  اب  هزینرس ،  اب  تفرگ  دیاب  ار  قح  میریگب .  ار  يدازآ  میوشب ،  تفتلم  میوشب ،  رادیب  میوشب ،  هدنز  مه  تقو  کی  دیاب  ام 
لباقم رد  دنداتـسیا  اه  هنهرب  اپ  نیمه  تلم ،  نیا  هک  دیدید  امـش  اهنیا .  لباقم  رد  دـیتسیاب  دـنهد ،  یمن  هک  ناشدوخ  اهنیا ،  زا  تفرگ  ار 

17/11/57 ینارنخس :  خیرات   42 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  ار .  ناشراک  دندرب  شیپ  دنداتسیا و  لسلسم  مناد -  یمن  کنات -  پوت ، 

مایق هزرابم و  همدقم  يرادیب  یهاگآ و 

ربمغیپ ام -  ربمغیپ  دوخ  درک .  هک  ییاهراک  نآ  درک و  هلمح  نوعرف  هب  يرادیب  نآ  اب  درک و  رادیب  درک و  هاگآ  ار  مدرم  یسوم  ترـضح 
دـض رب  اهردلق ،  دض  رب  هدرک  مایق  هک  لوا  زا  تسا و  هدوب  هس  هقبط  هدوت  نیمه  زا  مدرم  هدوت  نیمه  زا  مه  تسا ،  هدرک  ینابـش  مه  ام - 
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ار نیا  اهنآ  هکنیا  هن  هدرک  مایق  اهنآ  دـض  رب  رگید  فیاوط  کیو  دـندوب  شیرق  زا  ترابع  برعلا  ةریزج  رد  نامز  نآ  رد  هک  اـهروتاتکید 
خیرات  810 هحفـص :   5 دـلج :  رون  هفیحـص  اـهنآ .  غارـس  هتفر  هدرک و  هاـگآ  ار  مدرم  نیا  دـنک ،  لاـفغا  ار  مدرم  اـت  راـک  يور  دـندروآ 

30/11/57 ینارنخس : 

تضهن موادت  بجوم  تلم  روضح 

يرایـشوه و اب  میهد .  همتاخ  اهتنایخ  نیا  هب  میهد ،  همتاخ  اه  یگتفـشآ  نیا  هب  مه  اب  همه  دـیاب  ام  میراد .  اه  یگتفـشآ  رایـسب  رایـسب  اـم 
هتشاد ار  بئاصم  نامه  تشگرب  یگدامآ  دورب ،  يدرس  هب  ور  تضهن  نیا  هتساوخن  يادخ  رگا  دیهدن .  تسد  زا  ار  دوخ  تضهن  يرادیب 

رد دیراد .  هگن  ار  تضهن  نیا  دیاب  دیهدب ،  تاجن  ار  میرک  نآرق  دیهدب ،  تاجن  ار  مالسا  دیهدب ،  تاجن  ار  ناریا  دیهاوخب  رگا  دیـشاب . 
10/12/57 ینارنخس :  خیرات   126 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دینک .  تاعامتجا  دینک ،  رهاظت  یضتقم  عقاوم 

اه هئطوت  ندش  یثنخ  بجوم  يرایشوه  یهاگآ و 

ار اه  هئطوت  دیشاب ،  رایشوه  دیـشاب ،  رادیب  دیـشاب ،  هاگآ  مق !  زیزع  تلم  يا  مق :  نازیزع  يا   ! ناریا گرزب  تلم  يا   ! ناریا مدرم  يا  امش 
18/12/57 ینارنخس :  خیرات   185 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دینک .  یثنخ 

تضهن يراودیما  هیام  يرکف  یحور و  تالوحت 

کی لاـس ،  ود  یکی  ضرع  رد  اـم  تلم  رد  دـش  ادـیپ  هک  تسا  یلوـحت  نیا  تسا ،  حرطم  نم  يارب  یلیخ  هک  يزیچ  نآ  تضهن  نـیا  رد 
یقاب لوحت  نیمه  اب  هللا  ءاش  نا  تسا و  يراودیما  هیام  يرکف  یحور و  تالوحت  نیا  هک  دش  ادیپ  يرکف  تالوحت  کی  یحور ،  تالوحت 
مامت ندـش  هدایپ  هک  نآ  ياوتحم  اـب  ار  یمالـسا  يروهمج  دـیزاسب و  ار  ناریا  لوحت  نیمه  اـب  دـیورب و  شیپ  هب  لوحت  نیمه  اـب  دیـشاب و 

15/6/58 ینارنخس :  خیرات   46 هحفص :   9 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  مالسا  ماکحا 

يزوریپ بجوم  نیفعضتسم  يرادیب 

 ، دنا هدش  رادیب  دنا ،  هدرک  مایق  نیربکتـسم  لباقم  رد  نیفعـضتسم  رگید  هک  تسا  هدـش  روطنیا  هلءاسم  دوشب .  دـیاب  هک  تسا  يا  هلءاسم 
 . تسا ینافرع  یهلا و  ریس  مه  نیا  ریـس ،  نیا  رد  تسا  مدق  لوا  هظقی  مه  ینافرع  ریـس  رد  تسا .  هظقی  مدق  لوا  تسا ،  مدق  لوا  يرادیب 

ياه هایـس  دنا و  هدش  رادیب  اهنیا  ناهج ،  رـساترس  رد  فعـضتسم  ياهتلم  ملـسم ،  ياهتلم  یمالـسا ،  ياهروشک  تسا و  مدق  لوا  يرادیب 
 : ینارنخس خیرات   140 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحـص  دـش .  دـنهاوخ  زوریپ  هللا  ءاش  نا  دـنروخ و  یم  ار  يرادـیب  نیا  کتک  ییاکیرمآ 

14/3/59

مایق همدقم  هدارا  يرادیب و 

میوشب رادیب  ام  رگا  دوشب . . .  رادیب  لوا  هک  تسا  مزال  دنکب ،  شدوخ  ار  شدوخ  روشک  هرادا  دتـسیاب و  دوخ  ياپ  رـس  دهاوخب  هک  یتلم 
 ، اهداژن ریاس  لثم  تسه  يداژن  مه  ام  داژن  اه و  ناسنا  ریاس  لثم  میتسه  یناسنا  مه  ام  تادوجوم و  ریاس  لثم  میتسه  يدوجوم  مه  اـم  هک 

يارب ناـمدوخ  مینک ،  مهارف  ار  یگدـنز  لـیاسو  ناـمدوخ  يارب  ناـمدوخ  دـیاب  اـم  هک  میمهفب  مینکب و  نآ  هب  هجوـت  اـم  ار  اـنعم  نیا  رگا 
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نتفرگ دای  زا  دعب  نکل  میریگب  دای  میوشب ،  تیلاعف  لوغشم  نامدوخ  مینک و  هاتوک  برغ  قرش و  زا  ار  نامتسد  رگا  مینکب ،  راک  نامدوخ 
اجنآ زا  میهاوخ  یم  هک  مه  ییوتپ  کـی  میهاوخ ،  یم  هک  مه  یمیلگ  کـی  یتـح  اـت  مینیـشنب  هکنیا  غارـس  میورن  مینکب ،  راـک  ناـمدوخ 
شیپ هدارا  يرادـیب ،  لابند  میوشب ،  رادـیب  مینک و  هجوت  انعم  نیا  هب  ام  رگا  دـنروایب .  اجنآ  زا  میهاوخ  یم  هک  مه  یگنفت  کی  دـنروایب ، 

ار نامدوخ  ياهراک  دـیاب  نامدوخ ،  شـشوک  اب  مینک  مهارف  ار  نامدوخ  یعامتجا  یگدـنز  لیاسو  نامدوخ  هک  میهاوخب  ام  هک  دـیآ  یم 
هدیاف مینزب  مه  دایرف  هچ  ره  میوشن ،  رادیب  باوخ  نیا  زا  ام  رگا  دش . . .  میهاوخ  رگتعنص  نامدوخ  ام  درذگ و  یم  یتدم  میهدب ،  ماجنا 
شلوا یتضهن  کی  رد  یبالقنا و  کـی  رد  هتبلا  هجوت  دـشاب و  ملع  يور  زا  هک  دراد  هدـیاف  يراعـش  نآ  درادـن ،  هدـیاف  اهراعـش  درادـن ، 

بـالقنا هکنیا  زا  دـعب  نکل  دربب ،  شیپ  دـناوت  یمن  بـالقنا  دـشابن ،  اهراعـش  نیا  رگا  درب و  یم  شیپ  هب  ار  تضهن  نیا  هک  تساـهراعش 
رکف نیا  یتقو  دینکب  تسرد  ناتدوخ  ار  هتفرـشیپ  عیانـص  نآ  هک  نیا  لابند  دیورب  دیوشب و  رادیب  دیاب  درک . . . . . .  لمع  دیاب  دـش  زوریپ 
رگا دوش . . . . . .  یم  لصاح  بلطم  نیا  شـشوک  لابند  دنک و  یم  شـشوک  دش ،  ادیپ  یتلم  کی  رد  هدارا  نیا  دش و  ادیپ  یتلم  کی  رد 
کی رگا  دندیـسرت ،  یم  نابـساپ  زا  هک  دندوب  نامه  زاب  فرط  نیا  هب  لاس  تسیب  زا  لاس ،  یـس  تسیب ،  نیا  تدـم  لوط  نیا  رد  ام  تلم 

دنتسناوت یمن  دندوب ،  اه  نامه  اهنیا  رگا  دندیـسرت ،  یم  اذک  هاش  مسا  زا  دنورب ،  هک  دوب  ناشفوخ  دنورب  يرتنالک  هب  دنتـساوخ  یم  یتقو 
ینعی دندش  رادیب  ناگدنـسیون ،  نیقطان  قطن  اب  دندش ،  رادـیب  لوا  دـنروایب .  دوجوب  ار  زیمآ  زاجعا  هعقاو  نیا  ار ،  هعقاو  نیا  دـننک و  مایق 
تلم هک  يزیچ  هک  دیدید  دش و  لصاح  مایق  تساوخ  هدارا و  لابند  دنتـساوخ ،  دندرک ،  هدارا  دندش  رادیب  هک  دعب  دهعتم ،  ناگدنـسیون 

تساوخ ار  نیا  دشاب ،  یمالسا  یناسنا  ماظن  کی  وا  ياج  هب  دشابن و  یتنطلـس  رئاج  ماظن  هک  تساوخ  ام  تلم  دوش ،  یم  ققحتم  تساوخ 
29/10/59 ینارنخس :  خیرات   283 هحفص :   13 دلج :  رون  هفیحص  دش .  نیا  و 

يزوریپ زمر  هنحص  رد  روضح 

دوب مولظم  خـیرات  لوط  رد  هک  مولظم ،  تلم  نیا  لیان  يزوریپ  هچ  ره  تسا و  هدیـسر  یمالـسا  يروهمج  نیا  هب  تاـکرب  هچ  ره  نونکاـت 
زا هچنانچ  دنناد ،  یم  دوخ  زا  ار  یمالـسا  يروهمج  هکنیا  زا  دـنا و  هنحـص  رد  هک  تساهرـشق  همه  تلم و  روضح  زا  تسا ،  هدـش  دـیاع 

همه لام  تسا و  همه  هب  رازگتمدخ  یمالسا  يروهمج  تسا و  همه  مالسا  مالسا ،  درادن .  یـصخش  هب  صاصتخا  مالـسا  تسه  ناشدوخ 
رد امـش  روضح  نیا  هک  دننک  دزـشوگ  نیغلبم  مه  دننک و  دزـشوگ  مدرم  هب  هشیمه  ار  بلطم  نیا  املع  مه  هک  منک  یم  ضرع  نم  تسا . 
زمر نیا  همه ،  نارادـساپ و  هاپـس  زا  شترا و  زا  هییاضق و  هوق  زا  تلود و  زا  سلجم و  زا  یمالـسا و  يروهمج  زا  امـش  ینابیتشپ  هنحص و 
نیا لابند  مدرم  دنشاب و  هنحـص  رد  هکنیا  هب  دینک  توعد  ار  مدرم  يزوریپ ،  تمعن  هنارکـش  هب  تسا و  هدش  امـش  دیاع  هک  تسا  يزوریپ 

دنشاب هنحص  رد  دنشاب ،  رظان  دننک و  هاگن  دننیشنن و  دیآ ،  یم  شیپ  شترا  يارب  ای  سلجم  يارب  ای  تلود  يارب  هک  یتالکشم  هک  دنـشاب 
11/9/61 ینارنخس :  خیرات   94 هحفص :   17 دلج :  رون  هفیحص  دننک  تیلاعف  و 

لوحتداجیا يرادیب و  رد  مالسا  یعامتجا  تامیلعت  شقن 

دنداد دندوب و  هداد  اهنآ  هب  مالسا  ياملع  هک  یمالسا  تامیلعت  هطساو  هب  ام  نارگراک  نازرواشک و  نیمه  ام و  رازاب  هچوک و  مدرم  نیمه 
يارب هک  دینیـشنن  دـیناوت  یم  مـه  امـش  دـندرک ،  نوریب  ار  وا  دنتـسکش و  ار  وا  یتردـق و  وـچمه  کـی  رب  دـندرک  هـمجه  دـندش و  رادـیب 

رد ناتدوخ ،  ياهروشک  رد  دیاب  امـش  دینکب .  تیوقت  دیاب  ار  مالـسا  امـش  دننک .  یم  راک  ناشدوخ  يارب  اهنآ  دننک ،  راک  ناتیاهتموکح 
هچ ره  رد  ناتدوخ ،  تارایز  رد  ناتدوخ  هیعدا  رد  تسا ،  هدـش  اپب  هعمج  زامن  دـصقم  نیمه  يارب  هک  ناـتدوخ  هعمج  زاـمن  ياـه  هبطخ 

یعامتجا لئاسم  دیوگن ،  یـصوصخ  لئاسم  دینکب .  حرط  ار  مدرم  یعامتجا  حلاصم  دینکب ،  درط  ار  یمالـسا  حلاصم  دیراد  دـمآ  تفر و 
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ره رد  ار و  مدرم  دندرک  توعد  لوا  مالسا  ياملع  دننک .  مایق  دعب  دننک ،  ادیپ  عامتجا  لوا  هکنیا  ات  دنتسشن  یناریا  ياملع  دییوگب . . .  ار 
ار مدرم  هک  دندوب  نویناحور  نیا  دندرک . . . . . .  ادـیپ  تردـق  ات  دـندرک  توعد  ار  مدرم  دجـسم  نییاپ و  ربنم و  رد  دندیـسرتن و  یتصرف 
زا ناوج  دـنچ  هک  يدرمریپ  نآ  اـت  تسا  هدرک  زاـب  ناـبز  هزاـت  هک  ییولوچوک  هچب  نآ  زا  زورما  دـندش و  لوـحتم  مدرم  دـندرک و  جیـسب 

ینارنخس خیرات   277 هحفص :   18 دلج :  رون  هفیحص  دندرک .  مایق  دننک و  یم  تبحص  گرزب  ياه  تردق  دض  رب  ادصکی  هتفر ،  شتسد 
23/2/63 : 

یهلا تیشم  يونعم و  تردق  نامیا ،  ه . 

مالسا شرتسگ  رد  نامیا  تردق  شقن 

دندوب مه  ریقف  دوبن و  يزیچ  دوب و  مک  ناشددع  هک  یتروص  رد  تشاد ،  یلاعت  كرابت و  يادـخ  قلطم  تردـق  هب  نامیا  هک  مرکا  ربمغیپ 
توعد ار  همه  دنتسکش و  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  اه  تردق  دندرک و  مایق  دنتشاد و  نامیا  تردق  نکل  دندوب  هراچیب  ياهریقف  نیمه  زا  و 

کی ناشرفن  دنچ  دنتفر ،  هک  یتقو  گنج  رد  هک  نیملـسم  یمک ،  نامز  کی  رد  دنداد و  دشر  هعماج  رد  ار  دـیحوت  دـندرک ،  دـیحوت  هب 
دنتشاد رتش  کی  ناشرفن  دنچ  دنتشاد ،  ریشمش  ات  هد  يزیچ ،  دنتشادن  دنتشاد ،  بسا  ات  هد  دیاش  یمهم  الثم  گنج  کی  رد  دنتشاد ،  رتش 

مه یکی  دوب و  مهم  تقونآ  هک  ار  مور  يروطارپما  یکی  یمک ،  فص  کی  رد  ار  يروطارپما  ات  ود  دنتـشاد ،  نامیا  توق  نوچ  کلاذعم 
دندرب ار  مالـسا  دندرک و  اهنآ  رب  هبلغ  دنتـسکش و  ار  اهنآ  دندوب ) همه  رب  مدقم  ایند  رد  تقو  نآ  يروتارپما  ات  ود  نیا   ) دوب مهم  هک  ناریا 

3 دـلج :  رون  هفیحـص  دـشاب .  هچ  دـیاب  ناسنا  رب  هک  تسا  نامیا  حور  نامه  هدـمع  دـندناسر .  مه  اپورا  هک -  منکب  ضرع  ات -  مور و  ات 
28/8/57 ینارنخس :  خیرات   320 هحفص : 

اهتردق رگید  رب  نامیا  تردق  هبلغ 

هب نامیا  درک ،  ار  راـک  نیا  ادـخ  هب  ناـمیا  دـش ،  یمن  دوبن  ناـمیا  رگا  تسا ،  ناـمیا  تسین ،  یهلا  مکح  زا  ریغ  یهلا ،  ریدـقت  زاریغ  نیا 
نیا رب  درک  هبلغ  نامیا  تردـق  دوب .  نامیا  نیا  میهاوخ ،  یم  ار  مالـسا  ام  هک  دـنتفگ  مه  اب  همه  داد ،  ماجنا  ار  راـک  نیا  یمالـسا  يداـبم 

16/12/57 ینارنخس :  خیرات   156 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  میتشادن .  يزیچ  هک  ام  الا  اه و  تردق 

يزوریپ لماع  تلم  يونعم  تردق 

ات یناتـسبد  هچب  زا  رـس  اـت  رـس  ار  ناریا  مدرم  هک  دوب  یهلا  یبیغ  تسد  نیا  درک .  جیـسب  ناریا  رـساترس  ار  مدرم  هک  تسا  ناـمیا  هوق  نیا 
هک تسین  رداق  يرـشب  چیه  دنکب ،  ار  راک  نیا  دناوت  یمن  يا  ههبج  چیه  نیا  درک .  بلطم  مه  مه  اب  ادـصمه و  مه  اب  یناتـسرامیب  درمریپ 
ام هب  ار  يزوریپ  نیا  تلم  يونعم  تردق  مالـسا ،  هوق  نامیا ،  تردق  دوشب .  جیـسب  روطنیا  دناوت  یمن  یتلم  چـیه  دـنکب ،  یجیـسب  وچمه 

18/12/57 ینارنخس :  خیرات   184 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  تشاد .  ینازرا 

گرزب يروتارپما  ود  تسکش  رد  نامیا  تردق  شقن 

ار گرزب  ياه  تردق  ار ،  بناجا  تسد  تسکـش و  ار  گرزب  دس  نیا  نامیا  هولج  کی  دیراد .  هگن  ار  نامیا  دـینک و  لیـصحت  ار  نامیا 
مور گنج  رد  راک .  رد  دوبن  يداـم  تردـق  ـالاو  دـیبوک ،  مه  رد  ار  گرزب  يروطارپما  ود  مالـسا  ردـصرد  هک  دوب  ناـمیا  درک .  هاـتوک 
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یمور رفن  رازه  دصتفه  هعیلط  نآ  رـس  تشپ  دندوب و  رفن  رازه  یـس  نیملـسم  تیعمج  مامت  دندوب و  رازه  تصـش  مور  نایوجگنج  هعیلط 
هکنیا زا  دعب  منک .  گنج  تیعمج  رفن  رازه  تصـش  نیا  اب  مورب و  بش  نم  ات  دیایب  نم  اب  رفن  یـس  تفگ  مالـسا  نارادرـس  یکی  دـندوب . 
حلـسم نادند  ات  هک  یمور  يوجگنج  رفن  رازه  تصـش  اب  ملـسم  رفن  تصـش  دنتفر ،  رفن  تصـش  خیرات )  بسح  رب  وا (  هب  دندرک  رارـصا 
نامیا تردق  هک  دوب  نامیا  تفر .  دروخ و  تسکش  نآ  لابند  هب  یمور  تیعمج  رفن  رازه  دصتفه  دنداد  تسکش  ار  اهنآ  دنتفر و  دندوب ، 
خیرات  117 هحفص :   7 دـلج :  رون  هفیحـص  درک .  ار  راک  نیمه  ناریا  رد  مه  ناـمیا  تردـق  هک  دـیدید  امـش  درک و  ار  راـک  نیا  هک  دوب 

25/3/58 ینارنخس : 

یحور لوحت  داجیا  رد  بوقلا  بلقم  هدارا 

 ، مینک یم  باسح  ادـخ  ياپ  هب  ام  ار  نیا  هدرک ،  ار  راـک  نیا  هک  درک  باـسح  یـسک  ياـپ  ار  نیا  دوش  یمن  دوب ،  یهلا  بلطم  کـی  نیا 
 ، دش لصتم  مه  شترا  هک  يروط  هب  درک  دـحتم  مه  اب  ار  راشقا  همه  تشاذـگ و  همه  رب  تنم  هک  دوب  ادـخ  هدارا  درک ،  ار  راک  نیا  ادـخ 
یم یمالـسا  يروهمج  ام  هکنیا  بلطم  نآ  دنتـساوخ و  ار  بلطم  کی  ادصکی  همه  مه و  هب  دندش  لصتم  همه  دش  لصتم  مه  يرمرادناژ 

 ، دوب یهلا  لوحت  نیا  دـنک ،  تسرد  ار  لوحت  نیا  تسناوت  یمن  رـشب  هک  دوب  یلوحت  کـی  نیا  میهاوخ ،  یمن  ار  میژر  نیااـم  میهاوـخ ، 
نآ زا  دنتـشاد  همه  اـه  میژر  نیا  زا  هک  یتـشحو  نآ  زا  دروآ ،  نوریب  تشحو  نآ  زا  ار  اـه  بلق  درک ،  ار  راـک  نیا  بوـلقلا  بـلقم  ینعی 

دنتـساخرب هزرابم  هب  همه  اهدرم ،  اه و  هچب  اه ،  نز  هک  يروط  هب  داد  ناـشیا  هب  تعاجـش  میمـصت و  نآ  ياـج  هب  دروآ و  نوریب  تشحو 
نیارد یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دوب  یحور  لوحت  کی  نیا  دـیایب ،  کنات  پوت و  لباقم  دـیایب ،  هزراـبم  رد  نز  هک  تشاد  هقباـس  یک 

 ، مینکب شظفح  تسا  هدـمآالاح  ات  هک  يروطنامه  هب  ار  تضهن  مینکب و  ظفح  ار  لوحت  نیا  ام  هک  یمادام  دومرف و  داجیا  ار  لوحت  تلم 
26/3/58 ینارنخس :  خیرات   129 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  تسه  يزوریپ  ام  يارب 

تیدام رب  تیونعم  هبلغ 

یتلم کی  دوبن .  يزوریپ  نیا  دوبن  لوحت  وحن  نیا  ات  درک و  لوحتم  روطنیا  ار  مدرم  یبیغ  تسد  کـی  دوب و  یهلا  لوحت  کـی  لوحت  نیا 
حلـسم و همه  اهنآ  یلاخ ،  تسد  دوب ) فرح  نیا  تقونآ  یک  تسا  هدش  ادیپ  گنفت  ات  راهچ  الاح  تشادن (  چـیه  دوب ،  یلاخ  تسد  هک 

نامیا کی  رپ و  تشم  کی  و  ربکا )) هللا  )) و هللاالا ))  هلاال  )) دایرف کی  هکنیا  زج  دنتـشادن  چـیه  اهنیا  راد و  لسلـسم  پوت و  کنات و  همه 
یمن یلاخ  تسد  هکنیا  باسح  دـمآ .  رد  راک  زا  دـساف  اه  باسح  همه  هک  دـناسر  يزوریپ  نیا  هب  ار  مدرم  نیا  هک  دوب  ناـمیا  نیا  يوق . 

ار تایدام  باسح  دندرک  یمن  ار  تایونعم  باسح  اه  نآ  نوچ  دمآ  رد  فالخ  اه  باسح  نیا  نردـم ،  اه  حالـس  نیا  رب  درک  هبلغ  دوش 
خیرات  16 هحفص :   8 دلج :  رون  هفیحـص  ناطیـش .  رب  دراد  هبلغ  ناطیـش و  رب  درک  هبلغ  ادـخ  تیدام ،  رب  درک  هبلغ  تیونعم  دـندرک .  یم 

13/4/58 ینارنخس : 

لوحت يدنمتردق و  لماع  یلاعت  قح  یبیغ  تیانع 

عمج یناسنا  ياوق  مامت  رشب و  مامت  هک  دینک  نامگ  امـش  رگا  تسا .  هدرک  داجیا  ام  روشک  رد  ار  تالوحت  نیا  هک  تسا  بیغ  تسد  نیا 
ار تلم  نیا  ياه  بلق  هناک  بش  کی  رد  هک  تسادخ  نیا  دش .  دـهاوخن  زگره  دـنهدب ،  لوحت  لیوحت و  ار  بلق  کی  دـنناوتب  دـنوشب و 

روشک زا  ار  اهتردق  همه  تسد  تشاد و  او  یگداتسیا  هب  یناطیش  میظع  رایـسب  ياه  تردق  نآ  لباقم  رد  ار  تلم  نیا  مامت  درک و  لوحتم 
تیانع تردـق  ناشدوخ ،  لحم  زا  دـنا  هدـش  هراوآ  هک  ام  نازیزع  هب  ام ،  ياه  هدزگنج  هب  هک  تسا  یهلا  تردـق  نیا  و  درک .  هاتوک  امش 
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تردق نیاو  دنشاب  راک  کمک  ناشدوخ  هکلب  دننک ،  یگداتسیا  اهدوبمک  اه و  تمحز  لباقم  رد  اه و  ییاسران  لباقم  رد  هک  تسا  هدرک 
یلاعت كرابت و  يادـخ  ار  تلم  نیا  دیـشاب .  نیفعـضتسم  تمدـخ  هب  نیفعـضتسم  داـینب  رد  هک  دـنکراداو  ار  اـهناوج  امـش  هک  تسا  یهلا 

دندرک و مایق  ادخ  يارب  هک  ییاهناسنا  یهلا ،  ياهناسنا  هب  درک  لوحتم  درک و  دنمتردق  شدوخ  هلماک  تردق  اب  شدوخ و  تیانع  تسداب 
3/9/60 ینارنخس :  خیرات   228 هحفص :   15 دلج :  رون  هفیحص  دنهد .  یم  همادا  ادخ  يارب 

ناناوج هب  دنوادخ  صاخ  تیانع 

هچ هک  میوگب  مناوتب  ام ،  تلم  يارب  تسا  هدـش  لصاح  ام ،  ياه  ناوج  يارب  هدـش  لـصاح  هک  یتـالوحت  هب  عجار  هک  نیا  زا  مرـصاق  نم 
نیا هعفدـکی  هک  تسا  هدـش  روطچ  دـنا ،  هدرک  ادـیپ  اهنیا  هک  تسا  یحور  هچ  نیا  تسا ،  یگرزب  لوحت  هچ  تسا ،  هدـش  لـصاح  روج 

زج نیا  دندرک ؟ یط  ار  هار  عیرـس  روط  نیا  اهنیا  هک  دش  هچ  دسرب ،  رما  نیا  هناتـسآ  هب  ات  دـهاوخ  یم  تمحز  اه  لاس  دـش .  ادـیپ  شهج 
یم يراکادف  اهنآ  تسا ،  هدرک  اهنیا  هب  ار  تیانع  نیا  ادخ  هک  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  تسا  یصاخ  تیانع  کی  دیوگب  ناسنا  هک  نیا 

 : هحفص  19 دـلج :  رون  هفیحـص  دوشب .  لصاح  همه  همه و  يارب  لوحت  نیا  هللا  ءاش  نا  هک  مراودـیما  نم  و  دـنک .  یم  تیانع  وا  دـننک و 
29/1/64 ینارنخس :  خیرات   144

دنوادخ تیانع  هب  ناریا  تلم  رد  لوحت 

يادخ تیانع  هب  دش  ادیپ  یلوحت  وچمه  کی  ناریا  رد  ناراکمتـس ،  زا  تسا  رپ  ایند  رارـشا و  زا  تسا  رپ  ایند  هک  يرـصع  وچمه  کی  رد 
تشاد قباس  هک  یعـضو  نآ  زا  درک  شلوحتم  ار  تلم  نیا  هک  دش  یلاعت  كرابت و  يادخ  بناج  زا  یتیانع  وچمه  کی  یلاعت .  كرابت و 

4/2/64 ینارنخس :  خیرات   151 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  دراد .  الاح  هک  یعضو  نیا  هب 

يژولوئدیا بتکم و  وترپ  رد  فیلکت  هب  لمع  و . 

نیملسم رابگرم  توکس 

لالقتسا تسا  رطخ  ضرعم  رد  مالسا  میرک و  نآرق  منک ،  یم  رطخ  مالعا  ناهج  نیملسم  ناریا و  تلم  هب  هیعرـش  هفیظو  بسح  بناجنیا 
نیا اب  هک  تشذـگ  دـهاوخن  یتدـم  دـندش و  رهاظ  ییاهب  بزح  هب  ناریا  رد  هک  تساهتـسینویهص  هضبق  ضرعم  رد  نآ  داصتقا  تکلمم و 

نوئـش مامت  رد  یتسه  زا  ار  ناملـسم  تلم  دـننک و  یم  هضبق  دوخ  لامع  دـییات  اب  ار  تکلمم  نیا  داصتقا  مامت  نیملـسم ،  رابگرم  توکس 
نیا عفر  ات  ناملسم  تلم  دننک  یم  دییءات  نآ  زا  دنتـسه و  نآ  رظان  اهتلود  تسا و  دوهی  یـسوساج  هاگیاپ  ناریا  نویزیولت  دننک  یم  طقاس 

 . تسا لاوز  هب  موکحم  ملاع  نیا  رد  لوئـسم و  رهاق ،  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـنک  توکـس  یـسک  رگا  دـنکیمن و  توکـس  دوشن ،  اهرطخ 
41/ دنفسا ینارنخس :  خیرات   34 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص 

اهتلود يدعت  عنام  ناناملسم  رد  فیلکت  هب  لمع 

هب داسف  اب  ملظ و  اب  هزرابم  مه  دنـشاب ،  هتـشاد  لمع  مه  دننکب ،  ادیپ  ملع  مه  دننکب ،  لمع  مه  هک  تسا  نیا  ناش  فیلکت  اهناملـسم  همه 
شدوخ تلم  نیب  رد  دـناوتب  یتلود  کی  هک  تشادـن  ناـکما  دـندرک  یم  لـمع  مدرم  همه  ار  فیلکت  نیا  رگا  دـننکب و  ناشتردـق  هزادـنا 

تموکح هک  یصاخشا  نیا  هناوتشپ  هک  تسا  نیا  يارب  اهنیا  همه  دنکب  يدعت  رگید  تلود  هب  دناوتب  يرگید  تلود  کی  ای  دنکب و  يدعت 
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هک مدرم  اب  دـنا  هدرکن  يروج  کی  اهنیا  هدـح  یلع  ناشهار  اـهنیا  تسا ،  هدـح  یلع  شهار  تلم  تسین ،  تلم  تسه  اـهنآ  تسد  هب  اـه 
 : ینارنخس خیرات   240 هحفص :   1 دـلج :  رون  هفیحـص  تسه .  ناشفلاخم  اهتلم  هک  دـنا  هدرک  يراک  کی  اهنیا  دـشاب ،  ناـشهارمه  تلم 

6/7/47

یهلا یعرش و  هفیظو  کی  ناریا  تلم  لیصا  تضهن 

یتوغاـط مـیژر  تخـسرس  ناـفلاخم  مالـسا و  نآرق و  ناراداوـه  لـباقم  رد  يدـیزی ،  مـیژر  ناراداوـه  ناریا و  مالـسا و  نانمـشد  نوـنکا 
لالقتسا و يدازآ و  ندروآ  تسد  هب  مالسا و  يایحا  يارب  هک  ار  ینیـسح  یمالـسا و  راعـش  دنهاوخ  یم  هدومن و  يدنب  فص  ینایفـسوبا 

کنات پوت و  اه و  لسلسم  اب  تسا ،  لگنج  تموکح  لباقم  رد  لدع  نوناق  تموکح  ناطیش و  هطلـس  ياج  هب  نآرق ،  تموکح  يرارقرب 
تـضهن هتـساخ و  اپ  هب  يرایـشوه  يرادـیب و  اب  هک  یتلم  هکنآ  زا  لفاغ  دـنهد  باوج  تسا ،  هدـش  هیهت  مورحم  تلم  لد  نوخ  زا  هک  اـه 

نیرتگرزب هعیش  تلم ،  نیا  درگن .  یم  رخـسمت  اب  هدز ،  گنز  ياه  حالـس  نیا  هب  تسا ،  هداد  صیخـشت  یهلا  یعرـش  هفیظو  ار  شلیـصا 
هب دومن و  نفد  خـیرات  ناتـسروگ  رد  دـبا  يارب  ار  يوما  هلـسلس  دومن و  اپرب  ار  اروشاع  میظع  تضهن  دـنچ ،  ینت  اـب  هک  تسا  خـیرات  درم 
یم نفد  خیرات  ناتسربق  رد  ار  يولهپ  یسیلبا  هلـسلس  دوخ ،  نوخ  اب  مالـسلا -  هیلع  ماما -  قحب  وریپ  زیزع و  تلم  یلاعت ،  يادخ  تساوخ 

 : ینارنخـس خیرات   9 هحفـص :   4 دـلج :  رون  هفیحـص  دروآ .  یم  رد  زازتـها  هب  اـهروشک ،  هکلب  روـشک  هنهپ  رد  ار  مالـسا  مچرپ  دـیامن و 
11/9/57

تضهن مایق و  رد  راکنتسا  فیلکت 

تسا نیا  نم  فیلکت  دنتفگ  هکنیا  يارب  نیا ،  لباقم  رد  مک  ددع  اب  درک  مایق  درک و  تضهن  مالـسلا -  هیلع  هللادبع -  یبا  ترـضح  هکنیا 
 ، دننک راکنتـسا  دیاب  تلم  نادنمـشناد  تلم ،  ءاملع  دـش ،  طلـسم  مدرم  رب  یملاظ  مکاح  کی  رگا  منک  رکنم  زا  یهن  منک ،  راکنتـسا  هک 
هک یمک  هدع  کی  مه  دـعاوق  بسح  هب  دوب ،  مولعم  مه  دـعاوق  بسح  هب  ینعی  تسناد ،  یم  هک  یلاح  نیع  رد  دـننک  رکنم  زا  یهن  دـیاب 
 ، داتفه مک  رایـسب  ددع  کی  دنتفر ،  اهنآ  مه  بش  نکل  دندوب  رفن  رازه  راهچ  دـنیوگ  یم  دـندوب ،  مه  اب  همه  ناشیا  هارمه  هک  یتقو  نآ 

هتـشک دنک و  تمواقم  تردق  نیا  اب  وا  دیاب  هک  شدوخ  يارب  دید  یم  فیلکت  وا  لاح  نیع  رد  دندنام ،  يرفن  ود  داتفه و  يرفن ،  داتـشه 
هک دـید  وا  دوب  شدوخ  هارمه  هک  يا  هدـع  نیا  شدوخ و  يراکادـف  اب  ار  تردـق  نیا  دـنکب  اوسر  ات  عاضوا ،  نیا  دروخب  مه  هب  اـت  دوشب 

صیخـشت ار  شدوخ  یهلا  فیلکت  ار ،  شدوخ  فیلکت  تسا ،  هدرک  ادیپ  هطلـس  وا  تکلمم  تاردـقم  رب  هک  تسا  يرئاج  تموکح  کی 
هب هک  یلاح  نیع  رد  دش  دهاوخ  هچ  ره  دنکب ،  راکنتـسا  تفلاخم و  راهظا  دنکب و  تفلاخم  دورب و  دتفیب  هار  دنک و  تضهن  دـیاب  هک  داد 

یقشمرس کی  نیا  دوب  فیلکت  نکل  دنک  هلباقم  دنراد  اهنآ  هک  يا  هدع  نآ  اب  دناوت  یمن  يردقنیا  ددع  کی  هک  دوب  مولعم  دعاوق  بسح 
یمالسا تنطلـس  تسا و  هدمآ  یـسک  کی  هکنیا  يارب  مینک  راکنتـسا  زاب  دیاب  دوب  مک  مه  نامددع  رگا  هک  امو ،  امـش  يارب  زا  هک  تسا 

11/9/57 ینارنخس :  خیرات   15 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  هتفرگ  ار  ناریا 

یهلا نیناوق  زا  تعاطا  ورگ  رد  ناسنا  تداعس 

طوقـس طاطحنا و  تسا و  هدش  غالبا  رـشب  هب  ایبنا  طسوت  هک  تسا  یهلا  نیناوق  زا  تعاطا  ورگ  رد  اهنت  عماوج ،  ناسنا و  لامک  تداعس و 
رباربرد تراسا و  ياهریجنز  اهدـنب و  نیا  هیلع  دـیاب  ناسنا  نیا  ربانب  تساـهناسنا .  ریاـس  ربارب  رد  میلـست  وا و  يدازآ  بلـس  تلع  هب  رـشب 

تهج نیا  زا  دنشاب و  ادخ  هدنب  میلست و  یگمه  ات  دزاس  دازآ  ار  دوخ  هعماج  دوخ و  دنک و  مایق  دننک  یم  توعد  تراسا  هب  هک  ینارگید 
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ینارنخس خیرات   166 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  دوش .  یم  زاغآ  يرامعتسا  يدادبتسا و  ياهتردق  هیلع  ام  یعامتجا  تاررقم  هک  تسا 
18/10/57 : 

 ( هللا مایق   ) فیرحت ربارب  رد  یعرش  فیلکت  هب  لمع 

 - هیلع هللا  مالس  بحاص -  ترضح  ياول  تحت  نآرق ،  مالسا ،  هک  یفیاظو  نآ  هب  همه  میـشاب و  هیمئاق  تءایه  ءزج  همه  ام  هک  مراودیما 
يارب هک  یفـصو  نیا  دـیاش  یقیقح .  یناعم  ار  ظافلا  میهدـب و  نآ  هب  یعقاو  ياوتحم  ار  اهتروص  مینک و  لمع  دـنا  هدومرف  نییعت  ام  يارب 

اوموقت هللا نا  هدحاوب  مکظعا  امنا  لق  هک :  دـیامرف  یم  هک  هفیرـش  هیآ  نیمه  لابند  تسا  هدـش  رکذ  هیلع -  هللا  مالـس  بحاص -  ترـضح 
دیاب اهمایق  همه  تسا و  دحاو  صخـش  نآ  نامه  مایق  نیرتالاب  هک  دحاو  مایق  مینکب  مایق  دیاب  همه  هک  دـشاب  انعم  نیمه  لابند  دارف  ینثم و 

هدحاوب مکظعا  امنا  لق  امـش  هب  مراد  هظعوم  کی  طقف  نم  هک :  دیامرف  یم  یلاعت  رابت ك و  يادخ  دشاب .  مایق هللا  دـشاب و  مایق  نآ  لابند 
ترضح نآ  هتبلا  دینک .  مایق هللا  دشاب ،  مایق هللا  دینک و  مایق  هک  تسا  نیا  هظعوم  نآ  امش و  هب  مراد  هظعوم  کی  نم  طقف  هک  وگب  تما  هب 

مه ترـضح  نآ  راوگرزب  ياه  هعیـش  نکل  تسین  نارگید  يارب  تسه  ناشیا  يارب  هک  یـصولخ  نآ  هک و  یهلل  نآ  دنیامرف و  یم  مایق هللا 
دراد هیواعم  تسا  رطخ  رد  ادـخ  نید  هک  دـید  یم  نینم  ؤملا  ریما  ادـخ . . . . . .  يارب  دـننک هللا ،  ماـیق  هکنیا  رد  دـننکب  وا  زا  يوریپ  دـیاب 
کی يارب  هک  تسا  یبلطم  کی  نیا  درک .  مایق  ادـخ  يارب  روط  نیمه  مه  ادهـشلادیس  درک .  ماـیق  ادـخ  يارب  ار ،  ادـخ  نید  دـنک  هنوراو 
دننک مایق  هک  دنتساوخ  یهلا  یمالسا  یناسنا  میژر  دض  رب  مالسا ،  دض  رب  هک  دیدید  تقو  ره  تسا  یگـشیمه  ادخ  هظعوم  تسین ،  تقو 

 ، میناوتن دیاش  هکنیا  زا  دیـسرتن  درک و  مایق  دیاب  اجنیا هللا  دنبوکب ،  ار  مالـسا  مالـسا ،  مسا  هب  ار ،  مالـسا  لئاسم  دـننک  هنوراو  دنتـساوخ  ، 
هک یتقو  رگید ،  دوش  یمن  هک  دنتفگ  یم  اهشیدناریخ  یضعب  مدوب  هک  سیراپ  رد  نم  تسین .  شیوت  تسکـش  میروخب ،  تسکـش  دیاش 

يارب میربب ،  شیپ  هک  میتسین  نیا  هب  دیقم  مینک و  یم  لمع  میراد  یعرـش  فیلکت  ام  متفگ  يردـق  کی  دـیاب  درک ،  هچ  دـیاب  دوش ،  یمن 
روطنیا نم  مینک .  یم  لمع  ار  نامدوخ  یعرـش  فیلکت  اـم  میراد ،  فیلکت  اـما  میرادـن  نـالا  مه  ار  شتردـق  میناد  یمن  اـم  ار  نآ  هکنیا 

شیپ رگا  دصقم .  هب  میا  هدیسر  مه  میا ،  هدرک  لمع  نام  یعرش  فیلکت  مه  میدرب  شیپ  رگا  مینکب .  ار  راک  نیا  دیاب  هک  مداد  صیخشت 
 ، دنداتسیا شلباقم  رد  یلو  درک  لمع  ار  فیلکت  تسناوتن .  مه  ریما  ترضح  میتسناوتن ،  میا ،  هدرک  لمع  نام  یعرـش  فیلکت  هب  میدربن 
ام هک  یتقو  مینکب .  راک  میناوت  یم  ام  نامتردق  هزادنا  هب  ام  بوخ  تسین ،  يزیچ  نیا  تسناوتن  شلباقم ،  رد  دنداتـسیا  شدوخ  باحـصا 
یم دنک  یم  جـیورت  ار  ملظ  دراد  یمالـسا  تلادـع  مسا  هب  دـنک ،  یم  هنوراو  دراد  ار  مالـسا  یمیژر  کی  هک  دـیدید  امـش  ای  هک  میدـید 

يارب فیلکت  تسا  رتکبـس  نیا  مرادـن ،  مالـسا  هب  يراک  نم  دـیوگیم  دتـسیا و  یم  تقو  کی  دـنک ،  یفرعم  يروجنیا  ار  مالـسا  دـهاوخ 
دناوخ و یم  زامن  ماعءالم  رد  دور و  یم  هیلع -  هللا  مالـس  اضر -  ترـضح  ترایز  دـنک و  یم  عبط  نآرق  یـسک  کی  تقو  کی  ناسنا . 
ام هک  دـنز  یم  دایرف  و  ار )) مالـسا  میهاوخ  یم  ام  مینک ،  يراج  میهاوخ  یم  ام  ار  یمالـسا  تلادـع  هک (( :  تسا  نیا  مه  شیاـه  فرح 

تسا رطخ  رد  مالسا  هک  تساجنیا  تسا .  لکـشم  فیلکت  هک  تساجنیا  دننک ،  یم  تسرد  هنوراو  مینک ،  تسرد  میهاوخ  یم  ار  مالـسا 
تـسا نیمه  بوخ  هک  دوب  نیا  ساکعنا  یهاگ  مه  لخاد  رد  دـندش  قفوم  اـهنیا  رگا  مه .  لـخاد  رد  یهاـگ  جراـخ و  رد  شـساکعنا  هک 

10/3/58 ینارنخس :  خیرات   36 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  نیمه  یمالسا  میژر  نیا  رگید ، 

يزوریپ روحم  مالسا  بتکم 

نیا میریذپ و  یمن  مالـسا  زا  ریغ  ار  يرگید  رما  چیه  يرگید ،  زت  چـیه  ام  ینعی  تسا  مالـسا  ساسا  رب  تضهن ،  نیا  بالقنا و  نیا  اساسا 
دید نآ  هک  يدارفا  دـننک .  قبطنم  مالـسا  اب  ار  ناـشدوخ  دـیاب  نارگید ،  شترا و  يرمرادـناژ و  نارادـساپ و  هاپـس  زا  معا  یماـظتنا  ياوق 
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ار مالسا  دنا  هتفریذپ  دنراد ،  یمالسا  دید  هک  یصاخشا  دننک .  هیفصت  دیاب  ار  صاخشا  نیا  ار ،  مالسا  دنتفریذپن  ینعی  دنرادن  ار  یمالـسا 
رگا دنوشب و  تیاده  دـیاب  مه  اهنیا  دـننک ،  یم  دـنهاوخ  یم  ناشدوخ  هک  ییاهراک  دوخ  رـس  دـنرادن ،  یمالـسا  لمع  لمع ،  رد  نکل  ، 

تردق چیه  دوب  مالـسا  تخیگنارب  ار  مدرم  هک  نآ  هرخالاب  دنوشب .  هیفـصت  دنکب ،  ریثءات  تیاده  هکنیا  زا  نارـس  دندش  سویءام  هچنانچ 
لوط رد  ام  اذهل  تسناوت و  یمن  دوبن  لباق  یتردق  چـیه  دربب ،  هار  کی  هب  ار  ینویلیم  جـنپ  یـس و  تلم  کی  هک  دوبن  نیا  هب  رداق  يرگید 

 ، دنتشادن يراک  مالسا  هب  دوب  اهنت  یلم  دوبن ،  یمالسا  نوچ  تفن  هیضق  لثم  تسه  نامدای  نامدوخ  هک  مه  ییاهنآ  میا ،  هدید  هک  خیرات 
 . رانک تفر  دش و  هتفرگ  ناشتسد  زا  شدعب  دنداد ،  ماجنا  هک  مه  يا  هراک  هفـصن  ياهراک  دنهدب ،  ماجنا  يراک  دنتـسناوتن  تهج  نیا  زا 
ام ار  بتکم  رگا  و  دـش .  میهاوخ  زوریپ  ام  یماـظن  ریغ  یماـظن و  رـشق  نیا  رد  دـشاب  راـک  رد  مالـسا  بتکم  دـشاب و  راـک  رد  مالـسا  رگا 
رب ام ،  همه  رب  اذهل  دوب و  دـهاوخ  ریذـپ  بیـسآ  نیا  دـشاب ،  شدوخ  رکف  دـشاب و  شدوخ  راک  لابند  دـهاوخب  سک  ره  مینکب و  شومارف 
هک تسا  مزال  ناگدنسیون  همه  نارکفنشور و  همه  ینابرهش و  ياس  ؤر  يرمرادناژ ،  ياس  ؤر  نارادساپ ،  ياس  ؤر  شترا ،  ياس  ؤر  همه 

يراک وچمه  کی  رگا  میهدـب .  قوس  هللا  يوس  هب  مالـسا و  يوس  هب  ام  ار  تلم  نیا  میهدـب ،  قوس  هجو  کی  هب  هجو ،  کی  هب  ار  همه  ام 
12 دلج :  رون  هفیحص  دش .  میهاوخ  زوریپ  ام  هک  تسین  لاکشا  چیه  میراد ،  ام  يزوریپ  اههاگتسد ،  همه  دوشب  یمالـسا  هک  دریگب  ماجنا 

28/4/59 ینارنخس :  خیرات   248 هحفص : 

نافعضتسم تموکح  ییاپرب  نارگمتس و  اب  هزرابم  رد  یناسنا  فیلکت 

نانآ ياـهلگنا  اهتردـقربا و  نیا  دـنبرد  ياـهتلم  فیلکت  تسا ،  یجیردـت  گرم  نآ  رد  ندیـشک  سفن  هک  مومـسم  ياـیند  نیا  رد  نونکا 
 ، نویناحور ایآ  دزوسب ؟ شتآ  رد  ایند  هک  دنهد  لاجم  توکـس  اب  دـننک و  اشامت  ار  راکتیانج  ياه  هنحـص  نیا  دننیـشنب و  دـیاب  تسیچ ؟ 

یلم و یبهذـم ،  یناسنا ،  یفیلکت  ناـمز  نیا  رد  دنتـسه ،  هک  بهذـم  تلم و  ره  زا  نارکفتم  نارکفنـشور ،  ناگدـنیوگ ،  ناگدنـسیون ، 
دوخ راتشون  راتفگ و  اب  نارادمدرـس  نارـس و  نیا  دیاب  هکنآ  اب  و  دننک ؟ افیا  دوخ  ياهروشک  رد  ار  رگاشامت  شقن  دیاب  دنرادن و  یقالخا 

رد هکنانوچ  دنراپسب ،  نافعـضتسم  تسد  هب  ار  تموکح  دنیامن و  جراخ  هنحـص  زا  ار  نارگمتـس  ات  دننک  جیـسب  ار  دنب  رد  مولظم  ياهتلم 
28/3/62 ینارنخس :  خیرات   23 هحفص :   18 دلج :  رون  هفیحص  دش .  راوگرزب  تلم  تمه  اب  ناریا 

رییغت ياهشور  اههار و  مود :  لصف 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  غیلبت و  اب  اه  هدوت  يرادیب  يرگاشفا و   . 1

( رکنم زا  یهن   ) تفلاخم تضهن 

داسف هب  مدرم  هماع  دوش  یم  ببـس  نوچ  تسا ،  دـیفم  دـشاب  هانگ  ملظ و  تعدـب و  فلاخم  هک  ادـخ  ماکحا  میلاعت و  ناـیب  راـهظا و  دوخ 
مدـع هب  دـنیامن و  يراددوخ  ناراکمتـس  اب  يراکمه  زا  دـنزیخرب و  هزرابم  هب  هدرب  یپ  نید  یب  ای  قساف  نئاخ و  مکاح  ملاظم  یعامتجا و 

زا رکنم )) زا  یهن   )) کی يدراوم  نینچ  رد  ینید  ياملع  تفلاخم  راهظا  دـننزب .  تسد  نئاخ  دـساف و  همکاح  ياهتردـق  ربارب  رد  تعاطا 
 ، دروآ یم  لاـبند  هب  ار  رکنم )) زا  یهن   )) تفلاـخم و تضهن  کـی  و  رکنم )) زا  یهن   )) زا یجوـم  هـک  تـسا  هعماـج  ینید  يربـهر  فرط 
نآ هب  فرحنم  راکمتـس و  ماکح  رگا  هک  یتضهن  دنراد ،  تکرـش  نآ  رد  دنمتریغ  رادـنید و  مدرم  همه  هک  دروآ  یم  لابند  هب  ار  یتضهن 
رد دننک  تکاس  ار  نآ  هحلـسا  تردق  اب  دـنهاوخب  دـنیاین و  زاب  یهلا  ماکحا  زا  تیعبت  یمالـسا  هیور  میقتـسم  طارـص  هب  دـنوشن و  میلـست 

ینعی هیغاب ؛))  هئف   )) اب هناحلـسم  داـهج  هب  هک  تسا  ناناملـسم  رب  دوب و  دـنهاوخ  هیغاـب ))  هئف   )) هدز و تسد  هناحلـسم  زواـجت  هب  تقیقح 
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 . دشاب مالسا  ماکحا  لوصا و  اب  قباطم  ناگدننک  تموکح  هیور  هعماج و  تسایس  ات  دنزادرپب  راک  زواجت  ماکح 

یعامتجا نایرج  داجیا  رد  تامیلعت  تاغیلبت و  شقن 

تاغیلبت هار  زا  یتسیاب  دهد .  یم  لیکشت  تاغیلبت  هار  نیا  رد  ام  تیلاعف  نیلوا  مینک .  تیدج  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  يارب  میفظوم  ام 
لابند هب  دنتفرگ و  یم  میمـصت  دـندرک ،  یم  رکف  دنتـسشن  یم  مه  اب  رفن  دـنچ  تسا .  هدوب  روطنیمه  هشیمه  ملاع و  همه  رد  مییایب .  شیپ 

ای هدرک  ذوفن  گرزب  تموکح  کی  رد  ییورین  تروص  هب  ماجنارـس  دش .  یم  هفاضا  رکفمه  تارفن  رب  مک  مک  دـندرک .  یم  تاغیلبت  نآ 
هشیمه دنداد .  یم  لیکشت  هطورـشم  تموکح  دندرب و  یم  نیب  زا  ار  ( 12  ) ییازریم یلع  دمحم  دندرک ،  یم  طقاس  ار  نآ  هدـیگنج  نآ  اب 

 ، دـندرک یم  موکحم  ار  اهییوگروز  اهیردـلق و  دـنا .  هتفر  یم  شیپ  تاغیلبت  هار  زا  طقف  تسا و  هدوبن  راـک  رد  یتردـق  نوشق و  لوا ،  زا 
ياههورگ همه  تفای و  هعـسوت  تاغیلبت  هنماد  مک  مک  تسا .  طلغ  اهیردـلق  نیا  هک  دـندنامهف  یم  مدرم  هب  دـنتخاس و  یم  هاـگآ  ار  تلم 

یلو يرکـشل ،  هن  دیراد و  يروشک  هن  نالا  هک  امـش  دندیـسر .  یم  هجیتن  هب  دندش و  یم  لاعف  رادـیب و  مدرم ،  تفرگ .  یم  ارف  ار  هعماج 
اما دیهدب  دای  دیاب  ار  يدابع  لئاسم  هتبلا  دریگب .  امش  تسد  زا  ار  یتاغیلبت  لئاسو  همه  هتسناوتن  نمـشد  دراد و  ناکما  امـش  يارب  تاغیلبت 
الاح زا  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  دشاب .  دـیاب  هدوب و  راک  روحم  اهنیا  تسا .  یقوقح  يداصتقا و  لئاسم  تسا ،  مالـسا  یـسایس  لئاسم  مهم 

هب يرکف  یتاغیلبت و  جوم  کی  میزاسب ،  رکفمه  میهدب ،  تامیلعت  مینک ،  غیلبت  مینک ،  ششوک  یمالسا  هقح  تلود  کی  يزیر  هیاپ  يارب 
هدش لکـشتم  یمالـسا  تضهن  رد  رادنید  سانـش و  هفیظو  هاگآ  ياه  هدوت  مک  مک  دـیآ و  دـیدپ  یعامتجا  نایرج  کی  ات  میروایب  دوجو 

دـیاقع و هک  تساهقف  هفیظو  تسا .  ام  یـساسا  مهم و  تیلاعف  ود  تاـمیلعت  تاـغیلبت و  دـنهد .  لیکـشت  یمالـسا  تموکح  دـننک و  ماـیق 
دوش مهارف  هعماج  رد  مالسا  تاماظن  يرارقرب  ماکحا و  يارجا  يارب  هنیمز  ات  دنهد  میلعت  مدرم  هب  دننک و  غیلبت  ار  مالسا  تاماظن  ماکحا و 

.

مالسا یفرعم  رد  تیدج 

دیهد و جرخ  هب  تیدج  مالـسا  یفرعم  رد  دییامن و  لیمکت  ار  ناتدوخ  تاغیلبت  شور  همانرب و  دینک ،  رود  دوخ  زا  ار  یگدرـسفا  نیا  امش 
تموکح دیهدب  هاوخیدازآ  زرابم و  مدرم  تسد  هب  تسد  دـیوش و  مدقـشیپ  هار  نیا  رد  دـیریگب و  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هب  میمـصت 

يدازآ و يارب  هک  دیراد  ار  ریبدت  تءارج و  تردق و  نیا  هک  امـش  دیـشاب .  هتـشاد  دامتعا  ناتدوخ  هب  دش .  دـهاوخ  رارقرب  اعطق  یمالـسا 
دیروآ رد  هزرلب  ار  دادبتسا  رامعتسا و  هاگتسد  دینک و  راداو  هزرابم  هب  رادیب و  ار  مدرم  دیا  هتسناوت  امـش  دینک ،  یم  هزرابم  تلم  لالقتـسا 

رئاج مکاح  هاگتسد  دیدش  قفوم  یتقو  دوش .  یم  رتشیب  یعامتجا  ياهراک  رد  امـش  تقایل  ریبدت و  دیزومآ و  یم  هبرجب  رتشیب  زور  هب  زور 
 . دمآ دیهاوخ  رب  مدرم  ياه  هدوت  يربهر  تموکح و  هرادا  هدهع  زا  انیقی  دینک  نوگنرس  ار 

يوق قطنم  اب  دسافم  اب  هزرابم 

هاگتسد لباقم  رد  توکـس  تسا ،  رطخ  ضرعم  رد  مالـسا  تیناحور و  منک  یم  مدرک و  رطخ  مالعا  ارارک  ناملـسم  تلم  يا  امـش  هب  نم 
 ، دـینک ضارتعا  دـینک  المرب  ار  اه  ینکـش  نوناق  دـینک  نایب  ار  دـسافم  یمالـسا  يوق  قطنم  اب  تسا  گـنن  مالـسا  تلم  يارب  راـبج  دـساف 

هحفص  1 دلج :  رون  هفیحص  دینک  هاگآ  نانیا  یناسنا  ریغ  لامعا  زا  ار  ملاع  دیناسرب  یمالسا  للم  هب  ار  دوخ  يادص  دینک ،  رـشتنم  هیمالعا 
12/2/42 ینارنخس :  خیرات   49 : 
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هایس گرم  زا  لابقتسا  توکس  تسا و  هفیظو  کی  داشرا 

هک ییاهرطخ  لباقم  رد  ار  توکس  تحیـصن و  كرت  میتسه و  اهنآ  لالقتـسا  یمالـسا و  کلامم  ظفح  رومءام  یلاعت  يادخ  بناج  زا  ام 
ياوشیپ میناد  یم  هایس  گرم  زا  لابقتسا  میناد ،  یم  گرزب  هانگ  میناد ،  یم  مرج  تکلمم  لالقتـسا  مالـسا و  يارب  دوش ،  یم  ینیب  شیپ 

ام هفیظو  میناد  یمن  زیاج  زین  ام  تسناد و  یمن  زیاج  يراکمتس  لباقم  رد  ار  توکـس  مالـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  ترـضح  ام  گرزب 
مینک یمن  يراددوخ  یلاعت  يادـخ  تساوخ  هب  هفیظو  نیا  زاام  تساه ،  هاگتـسد  عیمج  داشرا  تساه ،  تلود  داشرا  تسا ،  تلم  داـشرا 

43/ دادرخ ینارنخس :  خیرات   85 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  ناراکمتس  هب  تناعا  يراکمتس ،  لباقم  رد  توکس  نامز ،  نیا  رد 

یبهذم رئاعش  مسارم و  هب  نداد  تیمها 

دنیامن ریدـقت  ناشیا  تامحز  زا  منک  یم  اضاقت  مرتحم  یلاها  زا  دـنیامرف و  تعجارم  دوخ  نطو  هب  هک  مدرک  اضاقت  ( 13  ) ناشیا بانج  زا 
رظن تحت  مرتحم  یلاها  امـش  دنیامن  بیقعت  ار  دوخ  هتـسیاشان  راتفر  نیرومام  نوناق ،  عرـش و  فالخ  رب  دـنهدن  هزاجا  شمارآ  ظفح  اب  و 
ءاعش مسارم و  هب  دینک و  رت  هدرشف  رتشیب  هچ  ره  هعمج  زور  رد  اصوصخ  ار  دوخ  تاعامتجا  ماظع ،  ءابطخ  مالـسا و  ججح  مالعا و  ءاملع 

ار رابج  هاگتسد  ياه  يراکفالخ  شمارآ  لامک  اب  دینیشنن و  تکاس  اه  ینکش  نوناق  اه و  ییوگروز  لباقم  رد  دیهد و  تیمها  یبهذم  ر 
ياه تلود  ات  دییامن  دادمتسا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  هلیـسو  هب  یلاعت  دنوادخ  زاو  دینک  دزـشوگ  نیملـسم  للم  ناریا و  تلم  هب 

21/7/43 ینارنخس :  خیرات   110 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  دنرادرب  یمدق  نآرق  نیناوق  مالسا و  فالخ  رب  دنناوتن  رابج 

مالسا یقرتم  نیناوق  یفرعم 

مهلاثما هللارثک  مالسا -  ياملع  مالسا ؟  ياملع  زج  هب  دنکب  یفرعم  دیاب  یکرگید  دراد  همانرب  اهیگدنز  همه  يارب  زیچ ،  همه  يارب  مالـسا 
یلاعت كرابت و  يادخ  تسا  یناعم  نیا  زا  رتدایز  ناشتیلوئـسم  نکل  دنرب  یم  هک  ییاه  جنر  همه  اب  دنـشک ،  یم  هک  ییاهتمحز  همه  اب  - 

همه اهنیا  تسا ،  هداد  رارق  اهنآ  عبات  ار  تلم  تسا ،  هداد  رارق  اهنآ  عبت  ار  نارگید  تسا ،  هداد  تمظع  اهنآ  هب  تسا ،  هداد  تزع  اـهنآ  هب 
تیلوئـسم هب  درک  ماـیق  شدوخ ،  تیلوئـسم  رب  درک  ماـیق  تشاد و  تیلوئـسم  ص )   ) مرکا لوـسر  هک  يروـط  ناـمه  دروآ  یم  تیلوئـسم 

ضرف ات  راهچ  ـالثم  تسد  رد  ـالاح  هک  يروط  نآ  هن  تسه ،  هک  يروط  نآ  ار  مالـسا  دـیاب  دوخ  تیلوئـسم  هب  درک  ماـیق  دـیاب  شدوخ ، 
هب تفگ  درک ،  یفرعم  ار  مالسا  ماکحا  تسه  هک  يروط  نآ  دیاب  اهنیا  هک  منکب  ضرع  تسه و  حیتافم  باتک  طقف  بآم و  سدقم  دینک 

 : - ینارنخس خیرات   122 هحفص :   1 دـلج :  رون  هفیحـص  میراد .  یقرتم  نیناوق  نینچ  کی  میراد ،  یگرزب  يالاک  نینچ  کی  ام  هک  اـیند 
23/8/43

هزراب هلباقم و  رد  همئا  ایبنا و  هریس  غیلبت ))  ))

دندوب مه  سبح  يوت  دندرک ،  هلباقم  بترم  مالسلا -  مهیلع  همئا -  نامز  اهدعب  ات  مرکا  لوسر  نامز  ات  تسا  هدوب  ایبنا  طاسب  هک  یلوا  زا 
ار هلومعم  تیاور  نآ  ییاذک  ییاذک و  هیقت  نآ  اب  هللادبع  یبا  ترضح  درک ،  یم  هلباقم  مه  سبح  يوت  رفعج  نب  یـسوم  دندرک ،  هلباقم 

فالخ هب  دهد  یم  قوس  ار  مدرم  دنک ،  یم  ناشدـض  رب  غیلبت  غیلبت ،  اب  مالک ،  اب  دـنک  یم  هلباقم  اهنآ ،  اب  دـنک  یم  هلباقم  دـیامرف و  یم 
6/3/50 ینارنخس :  خیرات   173 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  اهنآ . 

نارگرامعتسا موش  ياه  هشقن  ندومن  الم  رب 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comتالوحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


زوسنامناخ موش و  ياه  هشقن  دـیزاس و  هاگآ  ار  اهتلم  هک  دـشاب  یم  مزال  دـیتسه  نیملـسم  دـیما  هیام  هک  مالـسا  هدـنزرا  ناـناوج  امـش  رب 
لامک اب  دـیدنب ،  راک  هب  دـیزومایب و  ار  نآرق  هسدـقم  میلاعت  دـینک ،  تیدـج  رتشیب  مالـسا  ییاسانـش  رد  دـییامن ،  المرب  ار  نارگرامعتـسا 

تموکح حرط  ندرک  هدایپ  يارب  دیـشوکب ،  مالـسا  گرزب  ياه  نامرآ  دربشیپ  رگید و  للم  هب  مالـسا  یفرعم  غیلبت و  رـشن و  رد  صـالخا 
رت هدرشف  ار  دوخ  فوفص  هدش و  لکشتم  دحتم و  دیوش ،  زهجم  بذهم و  دیهد ،  جرخ  هب  يرتشیب  مامتها  نآ  لئاسم  یـسررب  یمالـسا و 

تلفغ نیملـسم  مالـسا و  هیلع  ناریا  رابج  هاگتـسد  ياه  هشقن  ندرک  الم  رب  زا  دـیزاسب ،  راکادـف  ناـسنا  رکفمه و  رتشیب  هچ  ره  دـیزاس ، 
 ، اه یـشکمدآ  اه ،  يرگیـشحو  هب  دینک ،  يدردـمه  نانآ  اب  دـیناسرب و  ایند  هب  ار  ناریا  ناملـسم  هدـیدجنر و  ناردارب  يادـص  دـیزرون ، 

لالقتـسا و تابجوم  دـنوادخ  يرای  هب  هک  دـشاب  دـییامن ،  ضارتعا  دراد  نایرج  ناریا  رد  هتـسویپ  هک  یتایانج  رگید  اـه و  ینکـش  نوناـق 
 ، دشاب یم  نیملسم  مالسا و  هجوتم  زورما  هک  یتارطخ  دیآ و  مهارف  رامعتسا  نارکون  رابج و  ياه  هاگتسد  ملظ  عفد  مالسا و  تلم  يدازآ 

22/4/51 ینارنخس :  خیرات   186 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  ددرگ .  فرطرب 

نایب ملق و  اب  دس  نتسکش 

 ، یتح تسا  يرورـض  تسا ،  شهارمه  تفرـشیپ  رگید  تسا  هدرک  ادـیپ  ناریا  نالا  هک  یعـضو  نیا  اب  هک  تسا  هدـش  يروج  عضو  نالا 
یم مه  امش  منکب ،  تبحص  یهاتوک  نابز  کی  اب  روج  نیمه  منک ،  تبحـص  مناوت  یم  نم  ینعی  مینک ،  کمک  اجنیا  میفظوم  اهام  نکل 
روج هچ  اجنیا  عضو  مناد  یمن  نم  دیناوت ،  یم  هچ  ره  دینک ،  رشتنم  دینک ،  هچ  دییوگب ،  دینک ،  تبحص  ناترگید  ياهردارب  يارب  دیناوت 
دنهد یم  نوخ  دنراد  دـنا و  هدرک  مایق  هک  ناتدوخ  ياهردارب  نیا  هب  ناتدوخ ،  ياقفر  نیا  هب  دـینک  کمک  دـیناوت  یم  هچ  ره  یلو  تسا 

مه تسد  هب  تسد  همه  هللاءاش  نا  هک  مینکب  اهنیا  تبحـص و  مدق و  ملق و  دیاب  اهام  دـنهد ،  یم  دـنراد  ار  گرزب  کچوک و  هچب و  اهنیا 
هتـسکش یتقو  دوشب ،  هتـسکش  اهنیا  رتراک  دس  شبقع  تسا ،  هاش  اضردمحم  دس  شیولج  هک  يدس  نیا  مینکـشب ،  ار  دس  نیا  میهدـب و 

قیفوت یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  نم  تساهامش و  تلم  اهامش و  همه  تداعس  شفرط  نآ  نتسکش  زا  دعب  تسا ،  تداعـس  تقونآ  دوشب ، 
20/7/57 ینارنخس :  خیرات   141 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  مهاوخ .  یم  ار  امش  همه 

مایق اب  یهارمه  رد  ناگدنسون  ناگدنیوگ و  فیلکت 

میـشاب ادـصمه  اهنآ  اب  هک  میراد  هفیظو  ام  متـسشن ،  اجنیا  هک  ینم  دیتسـشن و  اجنیا  هک  ییامـش  اجنیا ،  نالا  هک  ییام  میراد ،  هفیظو  ام  و 
مایق امـش  يارب  اهنیا  تسه ،  ناتدوخ  هب  کمک  تسین ،  ریغ  هب  کمک  مینکب  کمک  دـیاب  دـیآ  یمرب  اـم  تسد  زا  هک  يرادـقم  ره  ینعی 

 ، ناشیاهرتخد دور ،  یم  نیب  زا  ناشیاه  ناناوج  ناشیاه ،  هچب  امـش  يارب  دـنهد ،  یم  نوخ  دـنراد  امـش  يارب  نـالا  ناریا  مدرم  دـندرک . 
ینادجو فیلکت  نام  همه  میرادن ،  فیلکت  میتسـشن  اجنیا  هک  مینکن  لایخ  ام  مینک ،  کمک  اهنآ  هب  دـیاب  ام  دور .  یم  نیب  زا  ناشاهرـسپ 

قح نآ  ار ،  ناشدوخ  قح  دنهاوخ  یم  دـندرک  مایق  هک  یمولظم  تیعمج  نیا  اب  هک  میراد  یلقع  فیلکت  میراد ،  یعرـش  فیلکت  میراد ، 
رد میناوت  یم  میـسیونب ،  هلاقم  میناوت  یم  میـشاب  اهنآ  لابند  مه  ام  مینک ،  یهارمه  اهنآ  اب  مه  ام  دنریگب ،  تسه  مه  ام  قح  هک  ناشدوخ 

مییوگب اهاجنیا  مدرم  هب  مییوگب ،  مدرم  هب  میور  یم  هک  ییاه  هاگشناد  نیا  رد  میناوت  یم  يردق  ره  هب  میناوت  یم  میـسیونب ،  زیچ  همانزور 
لد هآ  اب  دییوگب ،  دینک ،  رـشتنم  ار  ناریا  لئاسم  دیتسه  هک  يا  هطقن  کی  رد  امـش  مادک  ره  اقآ  دینک .  رـشتنم  ار  هلءاسم  اراجنآ .  لئاسم 

ملاع همه  هب  ناریا  هتفشآ  عضو  نیا  دیاب  دوشب  هتـشون  دوشب ،  هتفگ  دیاب  امـش  دوخ  زا  اما  دنـسیون  یم  یهاگ  مه  ناشیاه  همانزور  دییوگب 
21/7/57 ینارنخس :  خیرات   149 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دوشب .  مولعم 
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نآ هب  ندیسر  اه و  هتساوخ  حرط  رد  تاغیلبت  ریثءات  شزرا و 

ما هتسشن  اجنیا  هک  هبلط  نم  ینعی  میتسه  فلکم  همه  اهام  هک  مدرک  ضرع  مدرک ،  تاقالم  هک  ینایاقآ  همه  هب  نم  ار  نیا  تروص  ره  رد 
نیا اب  هک  دیراد  فیلکت  ینعی  دیراد  نالا  فیلکت  دیتسه  هک  یتروص  ره  رد  دیتسه و  اج  ره  رد  اهامش  تسا ،  هتـسشن  اجنآ  هک  اقآ  نآ  ، 

رد هک  تسین  ینادیم  کی  هک ،  دیناوت  یمن  دـیتسه  اپورا  رد  امـش  دیـشاب .  هتـشاد  كارتشا  نیا  اب  تسا ،  هدرک  نالا  ناریا  تلم  هک  یمایق 
نوخ دنهد و  یم  هتـشک  هک -  منک  یم  ضرع  دـنروخ و -  یم  کتک  بوخ  دـنور و  یم  هزرابم  هب  تسا و  نادـیم  اهنآ ،  دـیورب ،  گنج 
دیراد ییانـشآ  اه  ییاپورا  نیمه  زا  رفن  تسیب  رفن ،  هد  اب  ناتکی  ره  امـش  ناتتاغیلبت ،  اب  دیناوت  یم  امـش  تسین ،  روجنیا  اجنیا  دنهد ،  یم 

رب ام  ياوعد  اقآ  هک  دییوگب  ار  بلطم  امـش  مالـسا .  دضرب  ناریا ،  دض  رب  دنا  هدرک  غیلبت  اهنیا  ار .  بلطم  دییوگب  اهنآ  هب  دـیراد ،  تقافر 
هب میرادن .  میهاوخ و  یم  يدازآ  ام  هک  تسا  نیا  ناریا  مدرم  فرح  همه  میهاوخ  یمن  دنا  هداد  يدازآ  ام  هب  هک  تسین  اه  فرح  نیا  رس 
زا دعب  هک  دنهدیم  ار  تفن  مه  نانچ  اکیرمآ ،  هب  دنهدیم  دنراد  ار  ام  تفن  اکیرمآ ،  هب  دنهد  یم  دنراد  ار  ام  لاوما  دـنا ،  هدرک  تنایخ  ام 
یم نیب  زا  نامتفن  ام  ناشیا ،  هدروآ ؟  ام  يارب  ار  يرادـن ))   )) نیا یک  اقآ ،  میرادـن  میرادـن  تفن  رگید  ام  هاـش  هتفگ  هب  رگید  لاـس  یس 

هب زیچ  چـیه  هن  دتـسرف .  یم  دراد  رتداـیز  تکلمم  تاـجایتحا  هزادـنا  دتـسرف .  یم  دراد  هزادـنا  یب  هکنیا  يارب  هدرب ؟  نـیب  زا  یک  دور . 
اه نئاخ  نیا  دنراکتنایخ ،  اهنیا  دنیوگ  یم  ار .  اه  نئاخ  نیا  میهاوخ  یمن  ام  دنیوگ  یم  ار  اه  تنایخ  نیا  مدرم  دـیآ  یمن  تکلمم  تسد 
نآ يا ،  هتسشن  اجنآ  هک  ییاقآ  امـش  ما  هتـسشن  اجنیا  هک  يا  هبلط  نم  دیتسه ،  اجنیا  هک  مدرم  امـش  تسا  نیا  مدرم  داد  میهاوخ ،  یمن  ار 
نآ اب  دیتسه  هک  اج  ره  رد  مادک  ره  هک  دـیآ  یمرب  امـش  زا  راک  نیا  درم ،  نز و  همه  نآ  یناتـسریبد ،  نآ  يا ،  هدکـشناد  یهاگـشناد و 
رفن هد  هب  رفن ،  تسیب  هب  مادک  ره  دنتسه ،  یناریا  هک  اجنیا  تیعمج  رازه  دنچ  رگا  دینک .  حرط  ار  ناریا  لئاسم  دیراد  سامت  هک  يا  هدع 

 . ناریا میورب  میتفیب  هار  امـش  تسین  مزال  تسا .  تمدخ  هک  دوش  یم  ادیپ  اجنیا  رد  یجوم  کی  ار ،  ناشبلطم  دنیوگب  مدرم  هب  دنناوتب  هک 
تسا یشقن  کی  شدوخ  مه  نیا  دینکب ،  اجنیا  دیناوت  یم  امش  هک )   ) راک نیا  امش  ریخن  اجنآ ؟ میورب  هک  اهیـضعب  دنـسرپ  یم  یه  نم  زا 

يا هسردم  نآ  رد  ناتمادک  ره  اج  ره  اکیرمآ ،  اج ،  ره  رد  دیتسه ،  ناملآ  رد  دیتسه ،  هسنارف  رد  دـیتسه ،  هک  تکلمم  نیا  رد  امـش  هک 
یم هک  ار  اهنآ  نابز  دیتسیاب  ناشیا ،  هب  دینزب  ار  ناتفرح  دیتسیاب  دینیب  یم  ار  رفن  هد  یتقو  دیور  یم  هک  يا  هسس  ؤم  نآرد  دیور ،  یم  هک 

مدرم يراتفرگ  تسا ،  يروج  هچ  شعضو  نالا  ناریا  هک  دییوگب  ناشیا ،  اب  دینک  تبحص  دیتسیاب  دینکب ،  دیناوت  یم  هک  تبحص  دیناد ، 
 ، درب یم  ار  ام  تفن  وا  درب و  یم  دراد  ار  ام  زاگ  وا  يوروش . . .  رس  ریز  تساهنیا ،  لاثما  رتراک و  ياقآ  رس  ریز  مدرم  يراتفرگ  تسیچ ، 

تدـم کی  دـیاش  تدـم . . .  کی  زا  دـعب  امـش  دراد ،  ریثءات  تاغیلبت  هچنانچ  رگا  دـییوگب .  مدرم  هب  ار  اـهنیا  دـننک .  یم  دـنراد  تراـغ 
ناتبلطم مدرم  ياه  هدوت  نیا  هب  دشاب ،  هدرک  فرحنم  جوعم و  ار  اهنآ  تاغیلبت  هک  مدرم  ياه  هدوت  نیا  هب  ار  ناتبلطم  هک  دـیناوتب  یهاتوک 

تلم کی  هک  یتقو  دـنناسنا  مه  اهنآ  دـندش  امـش  نابیتشپ  هک  يدایز  تیعمج  کی  اهنیا  دـناوت  یم  يدایز  تیعمج  کی  دـینک .  یلاح  ار 
میراد تفن  هن  میراد ،  تعارز  هن  رگید  لاس  دنچ  زا  دعب  ام  دور  یم  دراد  هک  مه  نامتفن  دز .  مه  هب  ار  ام  تعارز  هک  ناشیا  مولظم . . . . 

یتقو دور .  یم  هللاءاش  نا  تنطلـس و  نیا  رب  گرم  دورب و  دـیاب  نئاخ  نیا  هک  تسا  نیا  ام  تلم  دایرف  دـنکب ؟ یگدـنز  روطچ  تلم  نیا  ، 
دیلوئـسم امـش و  راک  نیا  دراد  یـشزرا  کی  دینکب و  غیلبت  دـیناوت  یم  امـش  دریگ .  یم  ماجنا  هللاءاش  نا  تساوخ  ار  يزیچ  کی  یتلم  هک 

مک مک  دراد ،  ریثءات  تاغیلبت  دینکب و  ار  ناتدوخ  غیلبت  نیاامـش  تحار . . .  هللادمحلا  میتسه و  اجنیا  الاح  ام  هک  دینکن  لایخ  ادـخ .  شیپ 
زا دنرادرب  تسد  مه  اهنآ  هک  دـنوشب  روبجم  یتقو  کی  تسا  نکمم  ناشیاس  ؤر  اه و  یناریا  کمک  دوش  یم  ادـیپ  اپروا  رد  یجوم  کی 

30/7/57 ینارنخس :  خیرات   187 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  ام . 

اهتلم يرادیب  هار  هباطخ ، 
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ناریا رد  عضو  هک  دینک  ناشیلاح  دییوگب ،  اهنآ  هب  ار  ناریا  بلاطم  ناشیارب ،  دینک  تبحـص  اه ،  تکلمم  نیا  مدرم  يارب  دـیناوخب  هباطخ 
 . . دنوشب رادیب  مه  رگید  ياهتلم  هللاءاش  نا  هکلب  دنتسه  ییاه  تبیصم  هچ  راتفرگ  اهیناریا  میراد و  ییاه  تبیـصم  هچ  ام  درذگ و  یم  هچ 
دینک تبحص  دینک  یم  ادیپ  ار  رفن  دنچ  اجنآ  نات  هسردم  يوت  دیور  یم  مدرم ،  يارب  دیـشاب  ناوخ  هباطخ  کی  غلبم ،  کی  ناتمادک  ره  . 

2 دلج :  رون  هفیحـص  هدرک .  ار  راک  نیا  مدآ  نیا  دـنهاوخ ،  یم  ار  نیا  مدرم  تسا ،  روطنیا  ام  تکلمم  تسا ،  نیا  هلءاسم  هک  دـییوگب  ، 
2/8/57 ینارنخس :  خیرات   193 هحفص : 

تضهن رد  یهارمه  هب  توعد 

رد دوش  یم  ادیپ  یجوم  نیا  دوش و  یم  يدایز  هدع  کی  دییوگب ،  رفن  هد  هب  مادک  ره  دیتسه  مدآ  رفن  رازه  جـنپ  امـش  هک -  دـشانب  یتقو 
يارب امـش  زا  تسا  ینید  يادا  نیا  ناریا و  تلم  هب  تسا  یتمدخ  کی  نیا  ناریا و  تلم  يارب  تسا  دـیفم  نیا  اکیرمآ و  رد  ای  مه  اپورا - 

نیا زا  دـیهاوخب  ار و  مدرم  دـینک  توعد  نات  همه  امـش  هک  منک  یم  نآ  هب  توعد  نم  ار  امـش  همه  هک  تسا  یبلطم  کی  نیا  ناریا  تلم 
هچ ناریا  رد  زین  اکیرمآ  تلود  هک  دـمهفب  دـنکب و  یهارمه  ناریا  تلم  اب  اـکیرمآ  تلم  دـننکب ،  یهارمه  ناریا  تلم  اـب  هکنیا  هب  اهرـشق 

نیمه تسین  روطنیا  شتلم  نکل  دـیآ  یم  ناـشرظن  هب  روطنیا  ار  اـکیرمآ  تلم  مدرم ،  مک  مک  دراد ،  يدـب  تروـص  هچ  دراد و  یتروـص 
یگدنز نآ  رد  امـش  هک  ییاهتلم  هب  دیهدب  رادشه  دییوگب و  ار  ناتدوخ  لئاسم  دیتسه  هک  اج  ره  امـش  دیتسه ،  هک  ار -  ییاج -  ره  روط 

 ، دننک یم  راتفر  روطنیا  ناریا  تلم  اب  دننک ،  یم  راتفر  روطنیا  ناریا  اب  دننک و  یم  دنراد  امـش  ياه  تلود  هک  ییاهراک  نیا  هک  دینک  یم 
هحفص  2 دلج :  رون  هفیحص  دنراد .  هک  یتضهن  نیا  رد  اه  یناریا  هب  دینک  کمک  امش  تسا و  رضم  امش  زیچ  همه  يارب  امش ،  تلم  يارب 

2/8/57 ینارنخس :  خیرات   120 : 

رئاج ناطلس  لباقم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

میورب دیاب  دوشب  یهتنم  دهاوخ  یم  اج  ره  هب  ای  شلباقم و  رد  دیتسیاب  دنکب  دهاوخ  یم  تموکح  مدرم  رب  رئاج  ناطلـس  کی  هچنانچ  رگا 
یم هتـشک  هکنیارد  میرادـن  یتالابم  ام  سپ  لـطاب  تخت  نآ  زا  نییاـپ  ار  وا  میـشکب  مینک و  شفورعم  هب  رما  شرکنم و  زا  یهن  شغارس و 

3/8/57 ینارنخس :  خیرات   820 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  میهدب .  مه  دیاب  هتبلا  میهدب ،  هتشک  میهد ، 

ناگدنسیون تلاسر  يرگاشفا 

نونکا دوب  هدرک  بلـس  نانآ  زا  ار  نایب  لاجم  رورت ،  قانتخا و  تموکح  دـندرب و  یم  رـسب  اوزنا  رد  زارد  نایلاس  هک  ام  نیما  ناگدنـسیون 
هب دنزرون و  تلفغ  نانآ  یهلا  نامرآ  زا  دنا  هدروآ  تسد  هب  مالـسا  دیـشر  نادنزرف  كاپ  ياه  نوخ  ياهب  هب  ار  دوخ  يدازآ  رـصتخم  هک 

تسا و هدرپ  ریز  هک  یمیارج  دـنزادرپب و  تسا  هاش  صخـش  هک  ریخا  تایانج  یلـصا  هطقن  ندرک  نشور  يرگاشفا و  یـساسا  مهم و  راک 
2 دلج :  رون  هفیحـص  دننک .  ادا  تلم  مالـسا و  هب  ار  دوخ  نید  دنمجرا ،  تمدخ  نیا  اب  دـننک و  نایب  صولخ  لامک  اب  دـنناد ،  یمن  مدرم 

4/8/57 ینارنخس :  خیرات   211 هحفص : 

جوم داجیا  رد  يزرم  نورب  تغیلبت  شقن 

 ، اه ییاکیرمآ  اب  دـیتسه  اکیرمآ  رد  اه ،  ییاپورا  اب  دـیتسه  اپورا  رد  رگا  دنتـسه ،  اجنیا  رد  هک  يراشقا  نیا  زا  کی  ره  اب  نایاقآ  اـهامش 
زا کی  ره  دینک  تاغیلبت  ار و  ناریا  لئاسم  دینک  حرط  دینیـشن  یم  تقو  ره  دـیراد ،  انـشآ  دـیراد ،  اقفر  هک  اجنآ  یلاها  اب  دـیتسه  اج  ره 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comتالوحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


هدمآ الاح  ات  هک  نیطالـس  همه  زا  هک  هاش  نیا  ياه  يراکفالخ  ار و  يولهپ  هلـسلس  ياه  يراکفالخ  نیا  ار و  لئاسم  نیا  دنکب  غیلبت  امش 
عـضو کی  هب  ار  ناریا  دراد  نالا  مدآ  نیا  دایز  ياه  تنایخ  هفاضا  هب  اهنآ  لثم  شتایانج  ریخ ،  ای  رتراکتیانج ،  مه  رتراکتنایخ و  مه  دـنا 

 ، نات ییاکیرمآ  ياقفر  هب  دینکب  تاغیلبت  امـش  دنکب و  دهاوخ  یم  شبارخ  دورب  دهاوخ  یم  دنک ،  یم  بارخ  دراد  دروآ و  یم  رد  يدـب 
ادیپ یجوم  کی  اجنآ  رد  هکلب  هللا  ءاشنا  دنتـسه  اجنآ  رد  هک  ناتیاقفر  هب  دـییوگب  دـیور  یم  هک  سرادـم  رد  دـییوگب ،  اهنیا  نات  ییاپورا 
ناریا هب  دننکب  کمک  دنراد  فاصنا  هک -  منک  یم  ضرع  هک -  ییاهنآ  دـنکب ،  کمک  ناشیاهتموکح  ناریا ،  هب  دـننکب  کمک  دوشب و 
تـسد ناریا  دوشب و  هدـنک  مه  اه  یجراخ  رـش  دوشب و  ناتدوخ  لام  ناریا  دوش و  هدـنک  هللاءاش  نا  هک  دوشب  هدـنک  مدآ  نآ  رـش  هکلب  اـت 

6/8/57 ینارنخس :  خیرات   230 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دینکب .  شا  هرادا  ناتدوخ  دیایب و  ناتدوخ 

یتاعوبطم هبحاصم 

بابـسا اهنآ  تاغیلبت  دنرادن  عالطا  هک  یناسک  هب  ار  لئاسم  دییوگب  دـینک ،  تاغیلبت  دـیناوت  یم  ردـق  ره  اجنیا  هک  تسا  نیا  فیلکت  همه 
ام اقآ  دـیوگ  یم  دـنوخآ  نیا  دـننک ،  یفرعم  یعاجترا  ار  دـنوخآ  دـننک ،  یفرعم  یعاـجترا  ياـه  مدآ  کـی  ار  اـهام  هک  تسا  هدـش  نیا 

ندـمت تسین !  عاجترا  ندرب  ار  ام  لام  تسا ؟  عاجترا  نیا  میهاوخ ،  یم  لالقتـسا  اـم  میهاوخ ،  یم  يدازآ  اـم  میهاوخ ،  یم  ار  ناـمقح 
امـش دـیراد ،  هگن  رخآ  ات  ریـسا  دـیراد و  هگن  دـیهاوخ  یم  دـنب  دـیق و  رد  ار  ام  میتسه !؟  عجترم  میهدـن ،  میهاوخ  یم  ار  ناملام  تسا ؟ 
نیا زا  ناـمدوخ ،  زت  نآ  زا  میرادرب  تسد  اـم  رگا  میتسه !؟  عجترم  اـم  میـشاب ،  میهاوخ  یم  دازآ  مییوگ  یم  هک  اـم  اـما  دـیتسین ؟ عجترم 
دراد یهلا  فیلکت  دراد ،  فیلکت  نالا  درف  ره  سک ،  ره  دیاب  میشاب  دیاب  رخآ  ات  متـس ،  نیا  ملظ و  نیا  راب  ریز  رخآ  ات  نامدوخ ،  دصقم 

کمک اه  یناریا  نیا  اب  دـننز ،  یم  دایرف  دـنا و  هداتـسیا  نالا  هک  ییاه  یناریا  نیا  اب  هک  دراد  ینادـجو  فیلکت  دراد ،  یفاـصنا  فیلکت  ، 
 ، مالـسا هار  رد  ام و  هار  رد  دنهد  یم  ار  ناشیاه  ناوج  دنراد  دنهد ،  یم  ار  ناشناج  دنراد  اهنیا  دنکب ،  کمک  دناوت  یم  ردق  ره  دننکب ، 

هبحاصم دـیناوت  یم  دـناوت ،  یم  ردـق  ره  هکره  مینکب ،  کمک  مه  ام  دـیاب  میتسه ،  تلم  زا  مه  ام  اـهنیا ،  دـنهد  یم  دـنراد  تلم  هار  رد 
رد اه و  هاگـشناد  رد  هک  ییاقفر  نیا  هب  دـیناوت  یم  دـییوگب ،  ار  ناتبلاطم  دـینکب  هبحاصم  دـینکب ،  یتاعوبطم  هبحاصم  دـینکب  یتاعوبطم 

دنراد ار  راک  نیا  ناریا  اب  شعـضو و  تسا  نیا  ناریا ،  زا  دینک  تبحـص  دینیبب  ار  رفن  دنچ  دیتسیاب  دـینک و  تبحـص  دـیراد  رگید  ياهاج 
. !؟  میهاوخ یم  ام  هک  تسه  هچ  يارب  اه  لاق  داد و  نیا  میهاوخ ،  یم  هچ  ام  دنا ،  هدرک  ملظ  ردقنیا  اهنیا  اب  دننک ،  یم 

یتاغیلبت هلباقم  يرگنشور و 

رب دـننک و  یم  قازترا  اهنآ  زا  یجراخ  ياه  همانزور  نیا  زا  یـضعب  دوش و  یم  دراد  هدـش و  جراخ  رد  هک  یتاـغیلبت  نیا  هکنیا  هب  میفلکم 
 ، دینک يرگنشور  مه  امـش  اهنآ ،  لباقم  رد  اهامـش  دینک  يرگنـشور  دنـسیون ،  یم  زیچ  ناخ  اضردمحم  ياقآ  قفو  رب  ناریا و  تلم  دض 

دنراد يدازآ  یلیخ  هکنیا  باب  زا  هن  ناریا  يادـص  تسا ،  يروطنیا  شعـضو  ناریا  هک  ار  لئاسم  دـییوگب  دیدیـسر  یـسک  ره  هب  مه  امش 
خیرات  255 هحفص :   3 دـلج :  رون  هفیحـص  دـنرادن .  يدازآ  هکنیا  باب  زا  میهاوخ ،  یم  يدازآ  ام  هک  تسا  دـنلب  ناشیادـص  تسا  دـنلب 

4/9/57 ینارنخس : 

قح هبلاطم  رد  رارکت  جوم و  داجیا 

هب میتسه  هک  ناریا  جراـخ  رد  میتـسه ،  هک  اـجنیا  جراـخ  رد  هکنیا  هب  میفلکم  ناـم  همه  اـهام  هک  منک  یم  رارکت  مه  زاـب  ار  بلطم  نیا  و 
مایق دراد  تلم  همه  اهام ،  همه  عفن  يارب  دراد  هتشاذگ و  صالخا  قبط  رد  نالا  ار  شزیچ  همه  هک  ناریا  تلم  هب  مینک .  کمک  اه  یناریا 
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میراد ار  تردق  نیا  اجنیا  رد  ام  نالا  مینک و  کمک  اهنآ  هب  میراد  تردق  هک  يردقنآ  مه  ام  دـهد ،  یم  دراد  ار  زیچ  همه  تسا و  هدرک 
ناتیاه فرح  دینک  یم  تبحص  هک  یتقو  مدرم  اب  دنسیونب ،  میهدب  تاعوبطم  رد  يزیچ  میناوت  یم  رگا  تاعوبطم ،  اب  نامتابحاصم  اب  هک 

ار یفیرـش  مدآ  کی  دنهاوخب  و  دنـشاب )) تسپ  لذارا  )) رتراک ياقآ  لوق  هب  هک  تسین  روطنیا  ناریا  مدرم  نیا  هک  دینک  نشور  دـینزب و  ار 
يدازآ و زا  ترابع  هک  تسا  يرـشب  لوا  قح  دـنهاوخ ،  یم  ار  ناـشقوقح  هک  دنتـسه  یمدرم  کـی  اـهنیا  ریخ  دـننکب ،  نوریب  تکلمم  زا 
هب يدعت  هک  مه  یناسک  دورب و  نوریب  ناریا  زا  تسا  هدرک  قح  نیا  هب  يدعت  هک  یـسک  کی  دـنهاوخ  یم  دـنهاوخ و  یم  تسا  لالقتـسا 
 ، دینک دزـشوگ  ار  بلطم  نیا  دیراد ،  طباور  اهنآ  اب  هک  یناسک  هب  ار  نیا  دنکب و  عطق  ار  ناشتـسد  دـندرک  اهنآ  قح  هب  دـندرک ،  قح  نیا 
نا دیسرب .  دوز  مراد  لیم  نم  دیـسر  یم  هجیتن  هب  هجیتن ،  هب  رتدوز  هللاءاش  نا  دوشب و  ادیپ  جراخ  رد  مه  یجوم  کی  هکنیا  ات  دینک  ررکم 

5/9/57 ینارنخس :  خیرات   265 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دهدب .  قیفوت  ار  امش  همه  دنوادخ  هللاءاش 

فده رد  كارتشا  يرکف و  لوحت  جوم  يرگاشفا 

مدرم دـش و  عقاو  دـیفم  هللادـمحب  نویناحور ،  يرگنـشور  میدرک و  ءاشفا  ار  میژر  مئارج  ماـمت  میدرک و  تیادـه  ار  مدرم  نویناـحور  اـم 
رد دـصقم  هار و  کی  لابند  هب  ادـص  کی  مه  اب  همه  هک  يروط  هب  دـمآ ،  دوجو  هب  ناریا  هعماج  يارب  يرکف  لوحت  کیو  دـندش  نشور 

ناریا رـسارس  رد  فدـه  نیا  تسا و  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  یهاشنهاش و  ماظن  ندـش  هدـیچرب  نامدود و  نیا  يدوبان  نآ  دـنتکرح و 
16/9/57 ینارنخس :  خیرات   40 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  تسامرفمکح . 

میژر ياهتنایخ  ياشفا 

ییاج کی  رد  دینک  عامتجا  هک  دیناوت  یم  دینک ،  اشفا  ار  میارج  نیا  تسا  هدرک  مدآ  نیا  هک  یمیارج  مرج و  دینک و  یتاعوبطم  هبحاصم 
اجنیا الثم  لها  زا  رگید ،  قرف  زا  دیراد  امـش  روشک  زا  جراخ  رد  هک  ییاقفر  نیا  اب  دیوگب  دورب  دیوگب ،  ار  بلاطم  دورب  یکی  دـییوگب  و 

صاخـشا هتـسد  کی  هک  دـننادب  مدرم  ات  دـییوگب  ار  ناتبلاطم  دـیتسیاب و  داتفا  قافتا  اج  ره  اـهنآ ،  اـب  دـیتسه  انـشآ  هک  کـلامم  ریاـس  اـی 
يراکغولش دنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  یمدرم  کی  هکنیا  هن  نیا ،  دض  رب  دندرک  مایق  هک  اهنآ  دننک .  یم  ار  راکنیا  دنراد  دنتـسین  راکغولش 

 ، تسا مدرم  قـح  يدازآ  دـننک .  یم  بلط  ار  ناـشدوخ  قـح  دـنیوگیم ،  قـح  هک  دنتـسه  یمدرم  نیا  دـننک ،  یم  ار  اـهراک  نـیا  دـننکب 
نوخ دنا و  هدرک  مایق  هک  مه  یفیرـش  مدرم  تکلمم .  رد  دـننکب  لالقتـسا  بلط  هک  تسا  تکلمم  کی  لها  قح  تکلمم  کی  لالقتـسا 

 ، دورب ردـه  دـنراذگن  ار  ناشتلم  تورث  ینعی  ار  ناشدوخ  تورث  نیا  ار و  مالـسا  ماـکحا  هکنیا  لـباقم  رد  دـنهد  یم  دـنراد  ار  ناـشدوخ 
ینابز ره  هب  یسک  ره  ار  بلطم  نیا  دینک  یلاح  امش  اجنیا  یلاها  هب  مدرم ،  هب  دیاب  دورب ،  اپ  ریز  دورب و  نیب  زا  دنراذگن  ار  مالـسا  ماکحا 

تموکح نیا  هکنیا  يارب  تموکح ،  نیا  درم و  نیا  دض  رب  دنا  هدرک  مایق  هک  ناریا  مدرم  هک  اهنیا  هب  دیوگب  دناوت  یم  هک  يروج  ره  هب  ، 
هدرک ماع  لتق  هدرک ،  تیانج  تسا  لاس  هاجنپ  شردـپ  شدوخ و  دـنا ،  هدرک  تنایخ  ام  هب  شردـپ  شدوخ و  تسا  لاس  هاجنپ  درم  نیا  ، 

نیا هلءاسم  هک  مدرم  هب  دییوگب  قدـص )  دـلو   . ) دـیدرگب اج  ره  رگید  شدوخ  درک ،  ماع  لتق  ار  داشرهوگ  دجـسم  شردـپ  بوخ ،  دـنا 
کی  )) هک دـیوگ  یم  كدرم  نآ  مه  اریخا  رفن ،  دـنچ  دنتـسه و  شابوا  لذارا و  دنتـسه و  يا  هتـسد  کی  هک  تسا  نیا  هلءاسم  هن  تسا ، 

یک يارب  دننک ؟ یم  رکف  روج  هچ  اهنیا  رخآ  مناد  یمن  نم  دنهاوخار ))!! هاش  همه  مدرم  الاو  دـنا  هدرک  تحاران  ار  مدرم  يدودـعم  هدـع 
هک دراد  شلوبق  رـشب  همه  هک  تسا  یحـضاو  بلطم  کی  يارب  دـنا ،  هدرک  مایق  هک  ناریا  مدرم  هک  اجنیا  مدرم  هب  دـییوگب  اهنیا ؟ دـنیوگ 

هملک کی  دیابن  هک  دنهدب  راشف  ار  شیولگ  خیب  نزن ،  فرح  هک  دنریگب  شیولج  دیابن  دننک ،  شـسبح  رد  یه  دـیابن  دـشاب ،  دـیاب  دازآ 
زا دوب  رپ  اه  سبح  لاس .  هاجنپ  نیا  رد  دنتسکش  ار  اه  مدق  دنتـسکش ،  اهنیا  ار  اه  ملق  یـسیونب  دیابن  هک  دننکـشب  ار  شملق  ینزب ،  فرح 
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تسا و رشب  قوقح  زا  هکنآ  ار ،  ناشدوخ  یلم  حضاو  قوقح  دنا و  هدرک  مایق  الاح  لاس  هاجنپ  نیا  رد  دنتساوخ  یم  يدازآ  هک  یصاخشا 
دنیوگ یم  هک  يرارق  زا  هک  یتاغیلبت  نیا  مدرم .  دنهاوخ  یم  ار  نیا  لدع ))  تموکح  لالقتسا ،  يدازآ ،   ، )) تسا رـشب  قوقح  نیلوا  زا 

هچ و شتماـقو  دـق  منادـیمن  اذـک و  شیوربا  مشچ و  دـیوگب  هک  دـنک  یم  شدوخ  تاـغیلبت  جرخ  ناـشیا  رـالد  نویلیم  دـص  لاـس  ره  رد 
هک دینک  یم  تاقالم  اهنآ  اب  هک  یـصاخشا  هب  دییوگب  دینک .  لشف  امـش  ار  اهنیا  دنهدب ،  تبـسن  دـنهاوخ  یم  یچ  ره  هب  ار  ناش  نیفلاخم 
دنک یم  جرخ  دراد  تلم  حلاصم  دض  هب  ار  تلم  لاوما  دنک ،  یم  جرخ  تلم  دـض  رب  دراد  یم  رب  ار  تلم  لام  مدآ  نیا  تسین  نیا  هلءاسم 

18/9/57 ینارنخس :  خیرات   47 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  . 

شمارآ لماع  يریذپ  تحیصن 

نیا دنا ،  هدروآ  شیپ  الاح  ات  هک  یتابالقنا  نیا  دنارذگبار و  شدوخ  یگدنز  شمارآ  اب  دـشاب و  دنمتداعـس  تلم  هک  میا  هتفگ  هشیمه  ام 
تحیصن رگا  دش .  دندرک و  یلقع  یب  نکل  دوشب  هک  میتشادن  لیم  زگره  ام  تبکن ،  اهنآ  يارب  دروآ و  راب  تبیصم  ام  يارب  هک  یتابالقنا 
تحیصن دنتسه ،  بصاغ  هک  ار  ییاهنآ  مینک  یم  تحیـصن  زاب  ام  مه  الاح  دیـسر .  یمن  اهاجنیا  هب  بلطم  دندوب  هتفریذپ  ار  ام  یلوا  ياه 

تـسد دشاب ،  تباث  دوشب و  مارآ  تکلمم  نیا  هک  دیلیام  امـش  رگا  هکنیا  هب  ار  شترا  مینک  یم  تحیـصن  ار ،  ینوناق  ریغ  تلود  مینک  یم 
ار وا  تلم  تلم ،  نماد  هب  ددرگرب  مه  شترا  شراک ،  بسک و  غارس  دورب  شراک ،  غارس  دورب  تسا  ینوناق  ریغ  هک  یسک  نآ  دیرادرب . 
يداصتقا و یگنهرف و  عاضوا  دش و  دهاوخ  ادیپ  تکلمم  رد  شمارآ  تسا ،  لح  لئاسم  دننکب ،  لمع  تحیـصن  نیا  هب  رگا  دریذـپ .  یم 

خیرات  33 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحـص  دـنک .  یم  ادـیپ  یحیحـص  عضو  کی  یـصاخ ،  عضو  کی  اهنیا  هتبلا ،  جـیردت  اب  اهزیچ ،  ریاس 
16/11/57 ینارنخس : 

توغاط دض  رب  مایق  توعد و  ندوب  یجیردت 

عورش رفص  زا  توغاط  دض  رب  مایق  توعد و  يارب  مالسلا -  هیلع  ایبنا -  میدرک ،  عورش  رفص  زا  مهیلع  هللا  مالس  ماظع  ایبنا  زا  يوریپ  هب  ام 
دـض رب  توعد  ام  هک  يزور  نآ  دـندش .  عمج  هورگ  هورگ ،  ات  دـش  یم  عورـش  دـحاو  دـحاو  زا  اهنآ  گرزب  ياـه  توعد  دـندرک و  یم 

ام دنتشادن .  ندیشک  سفن  تارج  دندوب و  میظع  قانتخا  رد  ام  تلم  راشقا  نیملسم و  ياههورگ  میدوب ،  رفص  میدرک ،  عورش  ار  توغاط 
يایرد نیا  ایرد .  لیـس  لیـس و  اه  هرطق  دش و  اه  هرطق  دحاو  هرطق  نیا  میدناوخ و  ار  مدرم  یمالـسا  توعد  هب  میدرک و  عورـش  رفـص  زا 

9 دلج :  رون  هفیحـص  تسکـش .  مه  رد  دندوب  بالقنا  دض  رب  مالـسا و  دـض  رب  هک  ییاه  تردـق  مامت  لباقم  رد  نامیا  تردـق  اب  گرزب 
22/6/58 ینارنخس :  خیرات   110 هحفص : 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  ود  اب  زیچ  همه  حالصا 

مامت دـهاوخ  یم  لصا  ود  نیا  اـب  ینعی  دـنک .  حالـصا  دـهاوخار  زیچ  همه  هک  مالـسا  رد  تسا  یلـصا  ود  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
همه دینک  راداو  دیاب  هک  هداد  تیرومءام  مچرپ  ریز  دارفا  مامت  هب  همه ،  هب  هداد ،  تیرومءام  همه  هب  دنکب ،  حالـصاار  نیملـسم  ياهرـشق 

هک تسا  نیا  نآ  دـیراد و  یتیرومءاـم  کـی  طقفامـش  هک  تسین  روطنیا  دـساف .  ياـهراک  زا  دـینک  يریگوـلج  حیحـص و  ياـهراک  هب  ار 
چیه ار و  همه  مه  ناتدوخ ،  مه  ار ،  همه  ناتدوخ و  تسا ،  نیا  زا  رتدایز  تیرومءام  دـب ،  راک  زج  دـینکب  یبوخ  ياهراک  کی  ناتدوخ 

9 دلج :  رون  هفیحـص  دننکب .  ار  يرادساپ  نیا  ظفح  دیاب  همه  دننکب و  ادخ  تعاطا  دیاب  همه  هک  تسین  رما  نیا  رد  اهرـشق  نیب  مه  یقرف 
20/7/58 ینارنخس :  خیرات   195 هحفص : 
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هعماج حالصا 

يدرف ره  صخـش و  ره  هک  يروطنامه  دننک .  لمع  نارگید  هک  دینک  راداو  مه  دـینک و  لمع  مه  ار ،  مالـسا  ماکحا  هک  دـینک  شـشوک 
نیمه يارب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  دنک .  حالصا  مه  ار  نارگید  هک  تسا  فظوم  دنک ،  حالصاار  شدوخ  هک  تسا  فظوم 

20/7/58 ینارنخس :  خیرات   291 هحفص :   9 دلج :  رون  هفیحص  دنک .  حالصاار  هعماج  هک  تسا 

مالسا هلکشم  لح  هب  تبسن  فیلکت  ساسحا  يرادیب و  موزل 

ياملع دنهاوخب ،  اهدنمـشناد  دنهاوخب و  دـیهاوخب و  رگا  ار .  ناشدوخ  فیلکت  دـنمهفب  اهتلم  دنتـسه ،  اج  ره  اهتلم  هک  درک  يراک  دـیاب 
دننک رادیب  ار  مدرم  دیاب  دوشب ،  یمالسا  کلامم  مالسا و  هلکشم  لح  دنهاوخب  یمالسا  ياهدالب  همه  ياه  هاگشناد  یمالـسا و  دالب  همه 

18/5/59 ینارنخس :  خیرات   279 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحص  . 

مولظم ياهتلم  جیسب 

نانآ ياه  لگنا  اهتردقربا و  نیا  دـنب  رد  ياهتلم  فیلکت  تسا ،  یجیردـت  گرم  نآ  رد  ندیـشک  سفن  هک  مومـسم  يایند  نیا  رد  نونکا 
 ، نویناحور ایآ  دزوسب ؟ شتآ  رد  ایند  هک  دنهد  لاجم  توکـس  اب  دـننک و  اشامت  ار  راکتیانج  ياه  هنحـص  نیا  دننیـشنب و  دـیاب  تسیچ ؟ 

یلم و یبهذـم ،  یناسنا ،  یفیلکت  ناـمز  نیا  رد  دنتـسه ،  هک  بهذـم  تلم و  ره  زا  نارکفتم  نارکفنـشور ،  ناگدـنیوگ ،  ناگدنـسیون ، 
دوخ راتشون  راتفگ و  اب  نارادمدرـس  نارـس و  نیا  دیاب  هکنآ  اب  و  دننک ؟ افیا  دوخ  ياهروشک  رد  ار  رگاشامت  شقن  دیاب  دنرادن و  یقالخا 

رد هکنانوچ  دنراپسب ،  نافعـضتسم  تسد  هب  ار  تموکح  دنیامن و  جراخ  هنحـص  زا  ار  نارگمتـس  ات  دننک  جیـسب  ار  دنب  رد  مولظم  ياهتلم 
نیا نوچمه  یتلم  دوب و  یهاشمتـس  یهاشنهاش و  هناملاظ  میژر  تردـق  هیاپ  هب  یتردـق  هقطنم  رد  ایآ  دـش .  راوگرزب  تلم  تمه  اب  ناریا 

رد ای  ار  نادزد  نارگمتـس و  اهر و  اهدنب  زا  یهاتوک  تدم  رد  ناوت  ناج و  راثیا  یلاخ و  تسد  اب  هک  دـیدید  و  دوب ؟ دـنب  رد  مولظم  تلم 
تاجن دنب  زا  ار  نانآ  ناراکمتس  هک  دنشکن  راظتنا  دنزیخرب و  دوخ  دیاب  خیرات  ناگدیدمتس  نامورحم و  دندنار .  ناوریب  ای  دندیشک و  دنب 

28/3/62 ینارنخس :  خیرات   23 هحفص :   18 دلج :  رون  هفیحص  دنهد . 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  فلتخم  لحارم  زا  هدافتسا  اب  ملظ  ندودز 

ملظ ات  نک  زاب  ار  ملاظ  تسد  هکنیا  ینعی ،  ملاظ ؛  اب  شزاس  رودزم .  ای  دنتـسه  لهاج  ای  اهنآ  دینک ،  شزاس  دـنیوگ  یم  ام  هب  هک  ییاهنآ 
هب دـنیادزب ،  ملاظ  رـشب  نیا  زا  ار  ملظ  هک  دـندرک  تیدـج  دنتـسناوت  هک  اج  نآ  ات  ماظع ،  يایبنا  تسایبنا .  مامت  يءار  فـالخ  نیا  دـنک . 
زا دعب  ؛))  یکلا ءاودـلا  رخآ  ( ، )) 14  ) دـیدش ساـب  هیف  دـیدحلا و  اـنلزنا  هب  رکنم ،  زا  یهن  هب  فورعم ،  هب  رما  هب  تحیـصن ،  هب  هظعوم ، 

20 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحـص  تساود .  رخآ  ریـشمش ،  دـننک  شغاد  هک  نیا  تسا  اود  رخآ  دـشن ،  تحیـصن  دـشن ،  هظعوم  هکنآ 
10/4/63 ینارنخس :  خیرات 

رش زا  زیرگ  ریخ و  هب  شیارگ  هنیمز  داجیا 

رد دندیـشک ،  تمحز  ینالوط  ياهلاس  شیاـملع  ناریا  تلم  دـشاب .  هدـش  رادـیب  دوش ،  اـپ  حبـص  بش و  دـیباوخن  روط  نیمه  ناریا  تلم 
تمحز دندیـشک .  تمحز  دـنتفر  هک  اهـسبح  نامه  رد  دندیـشک ،  تمحز  اهندروخ  کتک  نیمه  رد  دندیـشک ،  تمحز  اـهقانتخا  نیمه 
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تمحز دندیـشک .  تمحز  دـنتفر  هک  اهـسبح  نامه  رد  دندیـشک ،  تمحز  اهندروخ  کتک  نیمه  رد  دندیـشک ،  تمحز  اـهقانتخا  نیمه 
دنهاوخار بوخ  هتبلا  دش ،  هاگآ  یتقو  دش و  هاگآ  ناشلد  مه  مدرم  دنتفگ ،  دنتفر  اج  ره  دنتفگ  ار  تایانج  دـنتفگ ،  مدرم  هب  دندیـشک ، 

ناشدوخ ترطف  هب  مدرم  ات  دییوگب  مدرم  هب  ار  رـش  ریخ و  امـش  دهاوخب .  دید ،  ار  يریخ  یتقو  هک  تسا  نیا  ترطف  یتقو -  مدرم   - مدرم
ار شرد  دیدینـش و  مه  تنـسحا  دیدرک و  تبحـص  دیدروآ و  فیرـشت  هک  دـشابن  روطنیا  دـننک .  هجوت  ریخ  هب  دـنوشب و  نازیرگ  رـش  زا 

دنمهف یم  امش  ياه  نمشد  هک  نیا  يارب  ار ،  بلطم  دنک  یم  رتدب  نیا  دوش ،  یمن  تسرد  نیا  هن !  دیباوخب .  ناتتیالو  رد  دیورب  دیدنبب و 
هک روط  نامه  دـهاوخ  یم  لمع  همانعطق  لابند  لمع .  هن  تسا  هماـنعطق  تسا ،  تبحـص  تسین ،  یلمع  تسا ،  فرح  تسین ،  يربخ  هک 

اهرگنس نیا  دینیبب  دیورب  امش  دننک .  یم  دنراد  نالا  دندرک و  يراکادف  دنداد ،  هتشک  ام  ياهناوج  دندرک ؛ لمع  ناریا  رد  دوب .  ناریا  رد 
لوغـشم روط  نآ  بش  هک  زکارم  نیا  رد  تسا و  دیحوت  زکارم  تسا ،  نافرع  زکارم  اهرگنـس  نیا  اهرگنـس .  نیا  تسا  دجاسم  دـینیبب  ار ، 

لاس تسیب  لاس -  نیدنچ  دایز  ياه  تدم  تیعمج ،  نیا  يور  هک  تسا  نیا  يارب  نیا ،  دننک .  یم  يراکادف  روط  نیا  مه  زور  دنتـسه ، 
دندوبن رگا  دـندرک .  لوحتم  دـنا ،  هدرک  رادـیب  ار  اهنیا  دـنا ،  هدرک  راک  الـضف  دـنا ،  هدرک  راک  دالب  ياـملع  تسا ،  هدـش  راـک  اـبیرقت - 

نیا دوبن  رگا  ار ،  اهنآ  دـندوب  هدرب  اشحف  زکارم  رد  دـندوب و  هتفرگ  مالـسا  تسد  زا  دـندوب ،  هتفرگ  اـم  تسد  زا  هک  ییاـهناوج  نیا  ؛ اـهنیا
 . . . . . . دننکب هچ  دنتشاد  انب  اهنآ  هک  دناد  یم  ادخ  دش ،  ناریا  رد  هک  یمالسا  بالقنا  یمالسا و  تضهن  نیا  دش ،  ناریا  رد  هک  یتضهن 

دینک همجه  امش  دننک ،  موجه  امش  يارب  اهنآ  هک  نیا  ات  هناخ  رد  رگید  دینیـشنن  دییوگب .  ار  لئاسم  نوریب ،  دیور  یم  هک  یتقو  ناردارب ! 
ناریا تردق  دوب و  ناریا  رد  هک  دوب  يزیچ  نیمه  بوخ !  دوشب .  هچ  ادابم  هک  نیا  سرت  یه  هناخ و  رد  دینیشنن  امـش  دننیـشن .  بقع  اهنآ 
دنتفگ ار  تحلـصم  مدرم  هب  دندرک ،  رادیب  ار  مدرم  دندرک ،  راک  شیور  شیاملع  ناریا  نکل  دوب ،  رتدایز  دنتـسه  هک  يدالب  نیا  رثکا  زا 

ار مالسا  ماکحا  امش  دییوگب - ،  مدرم  هب  ار  مالسا  امش  دنناملسم .  دنهاوخ ،  یم  تاذ  هب  ار  مالسا  مه  مدرم  مدرم ،  هب  دنتفگ  ار  مالـسا  ، 
ار تئارب  هروس  امـش  تسین .  نیا  رد  رـصحنم  هک  مالـسا  ماکحا  اما  دییوگب ،  دـیاب  مه  ار  اهنآ  هزور ،  زامن و  طقف  ماکحا  غارـس  دـیورن  - 

يارب تسا  تمحر  مه  لاتق  نآ  دیناوخ  یم  ار  تمحر  تایآ  یه  دـیناوخ ؟ یمن  ارچ  ار  لاتق  تایآ  امـش  و  دـیناوخ ؟ یمن  ارچ  مدرم  يارب 
یم یشیدنا  هداس  ارچ  نایاقآ  امش  میـشاب ؟  شیدنا  هداس  یک  ات  ام  میـشاب ؟  باوخ  دیاب  یک  ات  دنک . . .  تسرد  مدآ  دهاوخ  یم  هک  نیا 

افعـض اب  اهنیا  اهدنمتردق ،  نیا  دننک  یم  هچ  دنراد  ایند  اب  هک  ایند ،  هب  دییوگب  مدرم ،  هب  دییوگب  دیور ،  یم  هک  ناتدوخ  دالب  رد  دـینک ؟
رد دنزیر  یم  ار  ناشیاه  مدنگ  یگنـسرگ ،  زا  دنریم  دـنرب ،  یم  جـنر  دـنراد  اه  هراچیب  همه  نآ  هک  یپویتا  اهنیا ،  دـننک .  یم  هچ  دـنراد 
ام همه  دنهاوخ  یم  یتسودناسنا  تروص  نیا  اب  اهنیا  دنتسودناسنا !  اهنیا  دنربب .  نیب  زا  ار  ملاع  همه  هک  دننک  یم  ییاه  حالس  جرخ  ایرد 

خیرات  93 هحفص :   19 دـلج :  رون  هفیحـص  دـنربب .  نیب  زا  ار  رـشب  قوقح  دـنهاوخ  یم  رـشب  قوقح  عماجم  نیا  اب  اهنیا  دـننک ،  لامیاپ  ار 
14/11/63 ینارنخس : 

هبناج همه  مایق  موزل 

رادیب اب  دننکن و  هبناج  همه  مایق  دهعتم ،  نانیب  نشور  ناگدنـسیون و  ناگدنیوگ و  ات  ینید  ياملع  زا  اهتلم ،  فلتخم  ياهرـشق  زورما  رگا 
یگتـسباو يدوبان و  هب  کش  یب  ناشیاهروشک  دنـسرن ،  متـس  تحت  ياهتلم  اهروشک و  داد  هب  یمالـسا  یناسنا -  میظع  ياه  هدوت  ندرک 

تفارـش و دنکمار و  نانآ  تایح  هشیر  یبرغ ،  دحلم  نانآ  زا  رتدب  یقرـش و  دحلم  نارگتراغ  دیـشک و  دـهاوخ  رتشیب  رتشیب و  یبناج  همه 
25/5/64 ینارنخس :  خیرات   420 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  دنراپس .  یم  انف  داب  هب  ار  نانآ  یناسنا  ياهشزرا 

ملاظ تیلقا  ربارب  رد  اهتلم  يرادیب  ترورض 

نآ غارـس  دـنورن  دـننک ،  لوحتم  دـننک و  تیبرت  ار  ناشیاهتلم  دـیاب  هک  ار  انعم  نیا  دـننک  هظحالم  دـیاب  دـنا  هدـمآ  جراخ  زا  هک  یناـیاقآ 
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راب ریز  زا  هک  دنهاوخب  رگا  دننک .  تبحـص  تلم  اب  دنوشب ،  هجوتم  ار  تلم  نابز  دـننک ،  تبحـص  اهنآ  اب  دنتـسه و  دـنمتردق  هک  یناسک 
اج نیا  ام  همه  دیروایب ،  فیرشت  يرجف  ههد  هک  دشابن  روط  نیا  دننک ،  رادیب  ار  اهتلم  دیاب  دنیایب ،  نوریب  اهتیانج  نیا  اهمرج و  نیا  نارگ 
 . میهدب ماجنا  يراک  میناوت  یمن  ام  مه  تمایق  ات  دشاب  روط  نیا  رگا  دوشب ،  مامت  میتفر  یتقو  مینکب و  هچ  مینکب ،  تبحص  مینیـشنب  مه  اب 

یهلا ار  ناتیاهتلم  دیورب  نایاقآ  امـش  میـشاب . . .  هیتآ  عضو  نارگن  دـیاب  ام  تسه ،  یچ  رـضاح  عضو  هک  نیا  هب  میـشاب  دـیابن  شوخلد  ام 
ياه هطلـس  کی  تحت  رد  مولظم  ناسنا  اهدرایلیم  و  ملاظ ،  تیلقا  هتـسد  کی  تسد  ایند  هک  دینک  رادیب  دینک ،  رادیب  ار  ناتیاهتلم  دـینک ، 

21/11/64 ینارنخس :  خیرات   271 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  اهتلم .  هب  تبسن  کچوک  ملاظ ،  کچوک 

یعمج راتفر  یخیرات و  ياهشنک   . 2

تارهاظت فلا . 

تارهاظت اب  لئاسم  لح 

تسا نیا  ام  همانرب  باوج :  یناد ؟  یم  یلوبق  لباق  شور  ار  هاش  رورت  ای  هناحلسم  هزرابم  امـش  ایآ  تسیچ ؟  امـش  یـسایس  همانرب  لا :  ؤس 
هزرابم تسین ،  لـح  لـباق  میدـید  هچناـنچ  رگا  دوش و  لـح  لـئاسم  هللاءاـش  نا  دراد ،  ناـیرج  ناریا  رد  هک  یتارهاـظت  نیمه  همادا  اـب  هک 

14/8/57 ینارنخس :  خیرات   13 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  داد .  میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  ار  هناحلسم 

هناحلسم شبنج  نودب  میژر  ینوگنرس  هب  يراودیما 

یمدرم شبنج  هب  ار  مدرم  امـش  ددرگن ،  رجنم  هاش  طاقـسا  هب  ناریا  رد  ینونک  تارهاظت  هک  یتقو  دیدومرف  حیرـصت  هتـشذگ  رد  لا :  ؤس 
هک میراودیما  زونه  ام  باوج :  دیسر ؟ دهاوخ  ارف  هناحلسم  شبنج  نالعا  يارب  ینامز  هچ  هک  دیراد  داقتعا  دناوخ ،  دیهاوخ  ارف  هناحلـسم 

خیرات  29 هحفص :   3 دـلج :  رون  هفیحـص  دـماجنایب .  هاش  میژر  ینوگنرـس  هب  دوش  یم  بیقعت  العف  هک  يا  هویـش  اب  ناریا  تلم  تازراـبم 
15/8/57 ینارنخس : 

هاش هیلع  مودنارفر  کی  تارهاظت 

هب يءار  نایناریا  مدنارفر ،  کی  یط  رد  دـنک و  يدازآ  هب  مادـقا  اعقاو  هاش  هکنیا  دـباین و  شرتسگ  نایناریا  شزیخ  هکنیا  ضرف  هب  لا :  ؤس 
تسا یمالسا  تضهن  کی  ناریا  بالقنا  باوج :  درک ؟ دیهاوخ  هچ  دروم  نیا  رد  دنهدب ،  یتنطلس  هطورشم  ای  یتنطلـس  تموکح  ندنام 
الوصا تشاد  دـهاوخ  همادا  نانچمه  تضهن  دورن ،  رانک  دـنک و  تجاجل  هاش  رگا  دراد  همادا  زین  هاش  ندـنام  ای  نتفر  اـب  دراد و  همادا  هک 

تارهاظت و ایآ  دهد  يدازآ  ناریا  هدیدمتـس  مدرم  هب  تسا  لاحم  هاش  یفرط  زا  تسا  مدرم  دیدش  رفنت  دروم  یتنطلـس  هطورـشم  تموکح 
16/8/57 ینارنخس :  خیرات   50 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  تسین ؟  هاش  هیلع  یمدنارفر  ناریا  رسارس  تاباصتعا 

یمالسا ياهراعش  اب  هارمه  تارهاظت  رد  شمارآ  مظن و 
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تارهاظت باوج :  تسا ؟  هنوگچ  امـش  رظن  زا  اهنآ  هجیتن  دـینک ؟ یم  رکف  هچ  نارهت  ییامیپهار  زورید و  تارهاظت  هراـبرد  امـش  لا :  ؤس 
مالعا اهراب  البق  ار  نیا  عاجـش  تلم  هچ  رگا  دـنهاوخ ،  یمن  ار  هاش  هک  دـش  مالعا  اتجیتن  تفرگ و  ماجنا  یعیـسو  رایـسب  حطـس  رد  زورید 

یمن ار  هاش  ام  هک  دندرک  مالعا  ناریا  رـسارس  رد  راب  نیمدنچ  يارب  تلم  مامت  درادن و  رگید  ینوناق  هبنج  چـیه  الـصا  هاش  دـندوب و  هدرک 
متسه و یضار  الماک  باوج :  دیا ؟ هدوب  یضار  امـش  ایآ  تسا ؟  هدوب  هچ  زورید  تارهاظت  هب  تبـسن  ناتـساسحا  امـش  لا :  ؤس  میهاوخ . 

یمالـسا اهراعـش  میهاوخ ،  یمن  ار  هاش  ام  هک  دـنا  هدرک  مالعا  شمارآ  مظن و  لامک  اب  مدرم  تسا  هدوب  رث  ؤم  هک  تسا  نیا  رب  ما  هدـیقع 
خیرات  51 هحفـص :   4 دـلج :  رون  هفیحـص  تسا .  هتـشادن  تکرـش  تارهاظت  نیا  رد  سک  چـیه  ناناملـسم  زج  هاـش و  دـض  تسا و  هدوب 

20/9/57 ینارنخس : 

تاباصتعا ب . 

هدننک لافغاو  لذتبم  ياهیزاس  هنحص  ربارب  رد  باصتعا 

یلـصا مرجم  دنهاوخ  یم  هدننک  لافغا  لذتبم و  ياهیزاس  هنحـص  اب  هدش و  عمج  مه  درگ  سلجم  رد  هاش  ربخیب  ادـخ  زا  لامع  هک  نونکا 
 ، دـنهد رارق  ناـقاخلا  برقم  ار  دوـخ  هداد و  تبـسن  دنتـسین ،  شیب  یلعف  تلآ  هک  نارگید  هب  ار  میظع  تناـیخ  گرزب و  هاـنگ  هئربـت و  ار 

يرادفرط یهاوخیادزآ و  هیرک  ياه  هرهچ  زا  هک  نونکا  دـننک ،  یم  هاش  تایانج  زا  ینابیتشپ  لخاد  جراخ و  ناراکتنایخ  مامت  هک  نونکا 
لاوش مهدزای  هبنشجنپ  زور  امسر  دننیـشنب و  ازع  رد  هدومن  باصتعا  دیاب  ناریا  گرزب  مولظم و  تلم  هدش ،  هتـشادرب  هدرپ  رـشب  قوقح  زا 

23/6/57 ینارنخس :  خیرات   310 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دنهد .  رارق  ازع  زور  ار 

هقح قوقح  هب  ندیسر  يارب  باصتعا  رد  يراکتشپ  موزل 

باـصتعا هب  هک  ناریا  ناملـسم  مورحم و  دـنمراک  رگراـک و  ياهرـشق  هنادرم  هناـبلط و  قح  ماـیق  زا  هک  دـیتسه  فظوم  نایوجـشناد  اـمش 
قح و قاقحا  يارب  دنا و  هدمآ  گنت  هب  هاش  میژر  یشک  قح  زا  هک  دنتـسه  یمورحم  ناناملـسم  نانیا  دینک ،  ینابیتشپ  تسا  هدش  هدیـشک 
یعامتجا و تلادـع  تسا ،  راکرـس  یلعف  میژر  اـت  هک  دـیناد  یم  همه  دـنا و  هتـساخ  اـپ  هب  دوخ  ناردارب  ریاـس  اـب  يدردـمه  یماـگمه و 

راکبیرف هاگتسد  لوگ  هک  دییوگب  نم  زا  نانآ  هب  دشوپ ،  یمن  دوخ  هب  لمع  هماج  هک  تسا  يرما  مورحم ،  ناشکتمحز  لاح  هب  یگدیسر 
ریاس امش و  قوقح  نارگتراغ  تسد  ادخ  تساوخ  اب  ات  دیهد ،  همادا  ار  دوخ  یمالسا  تضهن  دیـشکن و  تاباصتعا  زا  تسد  دیروخن و  ار 

رد دـیهد  رکذـت  نانآ  هب  میوش و  لئان  یهلا  ياـه  تمعن  زا  يرادروخرب  یقیقح و  تلادـع  هب  یمالـسا  تموکح  تکرب  هب  عطق و  ار  تلم 
هدومن و یلاـعت  يادـخ  هب  لاـکتا  دـیهد و  شرتسگ  رتشیب  هچ  ره  ار  دوخ  یمالـسا  ياهراعـش  دـیهد و  جرخ  هب  راکتـشپ  دوخ  تاـباصتعا 

16/7/57 ینارنخس :  خیرات   115 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دیسر .  یم  دوخ  هقح  قوقح  هب  هنادنمزوریپ  دیشاب  نئمطم 

يرسارس باصتعا 

نیا مدرم  دـنرادربار ،  ماـظن  یماـظن و  تموکح  نیا  رگا  تسا ،  باـصتعا  ناریا  رـساترس  نـالا  هدـمآرد  ناشیادـص  نـالا  اـه  یناریا  همه 
 : هحفص  2 دلج :  رون  هفیحـص  اهنیا .  زا  دندید  دـب  هکنیا  يارب  دـنوش ،  یم  زوریپ  مه و  هب  شدـنچیپ  یم  تعاس  کی  ردـق  هب  ار  هاگتـسد 
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21/7/57 ینارنخس :  خیرات   149

باصتعا هویش  هب  تضهن 

ناریا یماظن  تلود  دشاب  هتـشاد  همادا  دـیاب  یتلود  ياه  هاگتـسد  تارادا و  همه  رد  تاباصتعا  اصوصخم  نوگانوگ  ياه  هویـش  اب  تضهن 
یتلود ياه  هاگتـسد  ندومن  جلف  دح  ات  ینکـشراک  یچیپرـس و  دننکن و  تعاطا  نآ  زا  هک  تسا  تلم  رب  تسا و  نوناق  فلاخم  بصاغ و 

دنا هدرک  دوخ  نارهاوخ  ناردارب و  زا  ینابیتشپ  دوخ  باصتعا  اـب  هک  تاسـس  ؤم  ریاـس  تلود و  مرتحم  نادـنمراک  عیمج  زا  نم  دور  شیپ 
16/8/57 ینارنخس :  خیرات   43 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  تسارجالا .  مزال  یمالسا و  هفیظو  کی  نیا  منک  یم  رکشت 

بالقنا هزیگنا  دصقم و 

نارگید هب  شعفن  هک  میورب  اهراک  نیا  رـس  میهاوخ  یمن  هک  دـننز  یم  داـیرف  دـننک و  یم  باـصتعا  يرگید  زا  سپ  یکی  یتلود  تارادا 
 ، تسا لیطعت  همه  نالا  ام  یملع  سرادم  تسا ،  لیطعت  ام  ياه  هاگشناد  تسا  لیطعت  نالا  ام  هاگشناد  مینک  یم  اهر  ار  اهراک  ام  دسرب ، 

اهنیا تالیطعت ،  نیا  نالا  تسا  لیطعت  يراذگب  مادک  ره  يور  تسد  يورب ،  اج  ره  ناریا ،  ياهرـشق  مامت  تسا ،  لطعم  نالا  طاسب  همه 
هب دننک ،  یم  ار  تاباصتعا  ار و  تالیطعت  هک  مدرم  ار ؟ تالیطعت  نیا  دننکـش  يدصقم  هچ  يور  اهنیا  دـندرک و  لیطعت  دـصقم  هچ  يور 

میهاوخ یمن  ام  هک  تسا  نیا  یکی  ناشیاه  هتساوخ  تسیچ .  ناشیاه  هتساوخ  دنیوگیم ،  هچ  هک  دید  دیاب  دننک ؟ یم  باصتعا  دصقم  هچ 
نیا میهاوخ ،  یمن  هاش  ام  هک  دوب  ناشیاه  هتساوخ  زا  یکی  نیمه  تفن  تکرش  رد  یتح  هک  تساه  هتـساوخ  زا  یکی  نیا  ار .  هلـسلس  نیا 

هفیحـص رگید .  کلامم  هب  مینک  جراخ  تفن  ردقچ  میراد  ام  هک  تسا  نیا  ینادجو  ام ،  دـنک و  یم  تنایخ  دراد  ردـقنیا  ام  هب  هک  یهاش 
29/8/57 ینارنخس :  خیرات   211 هحفص :   3 دلج :  رون 

تضهن رد  تاباصتعا  ندوب  شخبرمث 

یلیخ تاـباصتعا  نیا  ار  تـضهن  نـیا  دـنراد و  تـضهن  نـیا  رد  یگرزب  مهـس  نارگید  نویباـصتعا و  ناـیاقآ  اـه و  یگنهرف  ناـیاقآ  نـیا 
دینک شـشوک  دشاب ،  نآر  بناجا د  دشاب و .  هدز  گنج  یتکلمم  کی  هکنیا  لثم  میا  هتـشادرب  ار  لوا  مدـق  الاح  ام  نکل  درک  شخبرمث 

20/11/57 ینارنخس :  خیرات   65 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  لوا  مدق  نیا  دینک .  نوریب  ار  بناجا 

فده دربشیپ  رد  تاباصتعا  شقن 

نادـنمراک نارگراک و  تاـباصتعا  شقن  سک  چـیه  ناـنآ .  عضو  هب  یگدیـسر  رب  ینبم  دـسر  یم  فیرـش  نارگراـک  زا  یتایاکـش  اریخا 
لدـع تموـکح  يرارقرب  زوسناـمناخ و  رامعتـسا  دادبتـسا و  مدـه  هک  ناریا  تلم  فدـه  دربـشیپ  رد  ار  کـچوک  گرزب و  تاـجناخراک 

دیاب زرابم  نارگراک  دینک .  یگدیـسر  نانآ  راک  یگدـنز و  عضو  هب  رتعیرـس  هچ  ره  دـیاب  ( 15) امـش دنک .  شومارف  دیابن  تسا  یمالـسا 
 : ینارنخـس خیرات   190 هحفـص :   5 دـلج :  رون  هفیحـص  دـش .  دـهاوخ  فرطرب  ناـنآ  تالکـشم  یبـالقنا  ربص  هلـصوح و  اـب  هک  دـننادب 

26/12/57
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یعمج هتسد  ضارتعا  تفلاخم و  ج . 

ضارتعا رد  فیلکت 

یلعا اذکواذک ،  ياقآ  بدا ،  لامک  اب  هک  دورب  فجن  زا  فارگلت  ات  دص  رگا  دینک  ضارتعا  دینک ،  رادـیب  ار  فجن  دـییایب ،  شوه  هب  اقآ 
تلم نیا  جرخ  ینکب  یهاوخ  یم  روما  نیا  يارب  هک  یجرخ  رادقم  نیا  دینک ،  ریـس  ار  اه  هنـسرگ  نیا  اقآ  هک  دیوگب  بدا  لامک  اب  اذک ، 
مناد یمن  رد  دنتسه ،  یضعب  اج  نیمه  رد  ناریا ،  زا  دندرک  رارف  اهنآ  زا  یضعب  هک  نکب  هراچیب  هتسکشرو  نیا  جرخ  نکب  هنسرگ  هراچیب 

ریثءات ار  عامتجا  دورب ،  اجنیا  بالط  زا  اجنیا و  يالـضف  زا  اجنیا  ياملع  زا  اجنیا ،  زا  فارگلت  اتدـص  کی  رگا  یـضعب  مه  رگید  ياـهاج 
میرادن فیلکت  ام  میتسه  رکشتم  ام  یلیخ  دینک  یم  ضارتعا  ارچ  هک  دننکن  ضارتعا  رگا  دوشب ؟ يزیچ  نینچمه  کی  هک  وک  نکل  دراد ، 

6/3/50 ینارنخس :  خیرات   169 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  اعقاو ؟

ناراکتیانج ربارب  رد  ءاملع  ءایبنا و  هلباقم  یگداتسیا و 

يادخ دیـسر ؟ یمن  ناشلقع  اهنآ  دندوب ،  هداتـسیا  املع  دـندوب و  هداتـسیا  ایبنا  ناشلباقم  ار  رئاج  ياه  تلود  الاح ،  ات  رـشب  خـیرات  لوا  زا 
هک ار  هیضق  تسناد  یمن  امش  نم و  لثم  یلاعت  كرابت و  يادخ  ربب ،  نیب  زاار  هاشنهاش  نیا  هک  دتـسرف  یم  ار  یـسوم  هک  یلاعت  كرابت و 

تاملک نیرتروفنم  هک  تسا  هدومرف  ربمغیپ  ار  كولملا  کلم  هک  دـنک  یم  لقن  يربط  هک ،  تسا  تیاور  رد  درک ؟ تفلاخم  هاش  اب  دـیابن 
هک یلوا  زا  تسادـخ  لام  نیا  هدـش ،  هداد  تبـسن  رـشب  زا  یـسک  هب  هک  تسا  روفنم  تاـملک  ءزج  نیا  هاـشنهاش ،  ینعی  نم ،  شیپ  تسا 
 ، دندرک هلباقم  دندوب  مه  سبح  يوت  دندرک ،  هلباقم  بترم  مالسلامهیلع  همئا  نامز  اهدعب  ات  مرکا  لوسر  نامز  ات  تسا  هدوب  ءایبنا  طاسب 

دیامرف و یم  ار  هلومعم  تیاور  نآ  ییاذک  ییاذـک و  هیقت  نآ  اب  هللادـبع  یبا  ترـضح  درک ،  یم  هلباقم  مه  سبح  يوت  رفعج  نب  یـسوم 
هیواعم اهنآ ،  فالخ  هب  دهد  یم  قوس  ار  مدرم  دـنک ،  یم  ناشدـض  رب  غیلبت  غیلبت ،  اب  مالک ،  اب  دـنک  یم  هلباقم  اهنآ ،  اب  دـنک  یم  هلباقم 

هدرک و تعیب  كدرم  نآ  اـب  همه  تقو  نآ  هک  یتروص  رد  درک  ماـیق  شفـالخ  رب  نسح  ماـما  ترـضح  تقو ،  نآ  رد  دوب  یناطلـس  کـی 
راک هک  دنتشاذگن  فالع  هتسد  کی  هک  یتقو  تسناوت ،  یم  هک  یتقو  نآ  ات  درک  مایق  نسح  ماما  ترضح  دندرک ،  یم  باسح  شناطلس 

نامه هب  درک  حضتفم  ار  هیواعم  نسح  ماما  ترـضح  هک  ردق  نآ  ار ،  هیواعم  درک  حضتفم  هک  درک  حلـص  طیارـش  نآ  اب  دـهدب ،  ماجنا  ار 
گرزب ياـملع  هشیمه  هشیمه ،  گرزب  ياـملع  مه  اهدـعب  تسا ،  هدوـب  هشیمه  هلباـقم  درک  حـضتفم  ار  دـیزی  ادهـشلادیس  هـک  دوـب  ردـق 
هجدوب اهردلق ،  نیفلاخم ،  نیا  هک  دندید  یم  هک  نیا  يارب  دندرک  یم  تفلاخم  گرزب  ياملع  هشیمه  اه ،  تردقاب  دندرک  یم  تفلاخم 

درک ضرق  رورک  دنچ  یشایع .  هب  دنور  یم  تلم و  نیا  هدهع  هب  دننک  یم  ضرق  دننک ،  یم  اذک  ناشگنرف و  ياهیشایع  جرخ  ار  تکلمم 
تردـق مه  تقو  نآ  دـندرک  یم  تفلاخم  اـهنآ  اـب  اـملع  ناـسنا ،  تاوهـش  دوش  یم  ماـمت  رگم  هبترم  هس  هبترم ،  ود  تفر  صخـش و  نیا 

شیپ زا  راک  میـشاب  هدنز  رگا  مه  ام  تفر  یم  ناش  شیپ  زا  اهراک  اهنیا ،  اب  درک  یم  یهارمه  هک  دوب  يا  هدـنز  تلم  کی  تلم  دنتـشاد ، 
یمن نیا  دشاب ،  هتـشاد  يءار  نویلیم  دص  مدآ  نویلیم  دـص  رگا  میراد  یمکح  کی  نام  مادـک  ره  ام  یهتنم  دـینکن  هابتـشا  دور ،  یم  نام 

 ، دهـشم مق ،  ناریا ،  ياملع  زورما  رگا  دـیآ  یمن  اهنآ  زا  راک  اه  هقرفتم  دـهاوخ ،  یم  عامتجا  هعامجلا ))  عم  هللادـی   )) دـنکب راـک  دـناوت 
 ، دـننک یم  دـنراد  اهنیا  هک  اه  يراک  تفاثک  نیا  هب  بلطم و  نیا  هب  دـننک  ضارتعا  هچنانچ  رگا  تکلمم  ياضعا  ریاس  ناهفـصا ،  زیربت ، 
 ، دـهد یم  داب  هب  ار  تکلمم  تلم و  هک  دـنزادنیب  هار  دـنهاوخ  یم  اهنیا  هک  اه  یـشایع  نیا  دـننک ،  یم  دـنراد  اهنیا  هک  اـهیراکتیانج  نیا 

تلع هب  هک  میدید  ریخا  هزرابم  يادتبا  رد  ام  دوخ  درک  دـهاوخ  ینیـشن  بقع  تلم  ربارب  رد  همکاح  تئیه  دـنک و  یم  ریثءات  کش  نودـب 
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6/3/50 ینارنخس :  خیرات   173 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  درک .  ینیشن  بقع  تقو  تلود  ام  یعمج  تسد  تیلاعف  داحتا و 

یناگمه ضارتعا 

دنتـسیاب و ار  مالـسا  ماکحا  دـننک و  ضارتعا  ار  یبلطم  مهاب  همه  تلم  مه ،  اب  همه  اهتلم  رگا  دوشب  هتفگ  دـیاب  دوشب  ضارتعا  دـیاب  اـهنیا 
6/7/56 ینارنخس :  خیرات   241 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  دوشب .  عقاو  ییایاضق  وچمه  کی  درادن  ناکما  دنیوگب ، 

یهاش دض  همغن  زا  لیلجت  تلم و  يریذپان  شراس 

تـسا رـضاح  هاش  تسا .  هتفریذپ  ار  دوخ  ینیـشن  بقع  دنک و  ینیـشن  بقع  هاش  دـندرکن و  یتلاخد  زورید  تارهاظت  رد  نایماظن  لا :  ؤس 
امـش تسا  هدـش  شزاس  هب  رـضاح  هاش  هک  الاح  ایآ  تسا ،  هتفریذـپ  ار  یباجنـس  هللا ،  تیآ  تسا  هدـش  هدینـش  دریذـپب  ار  یباجنـس  میرک 
ياقآ ياربمق  تارهاظت  یناقلاط و  ياقآ  يارب  نارهت  تارهاظت  باوج :  دنیایب ؟ رانک  هاش  اب  یعون  دنرـضاح  نیفلاخم  ایآ  دـیتسه ؟ رـضاح 

لیلجت یهاشدـض  همغن  ره  زا  ناریا  رد  دـندرک .  لیلجت  هاش  نیفاخم  ناونع  هب  نانآ  زاو  دـندرک  هاش  هیلع  مدرم  هک  دوب  یتارهاظت  يرظتنم 
تسا و هدش  رید  رگید  اه  شالت  نیا  درب ،  یمن  شیپ  زا  يراک  نآ  نیا و  ياه  ندیبلط  اه و  ندز  اپ  تسد و  نیا  اب  هاش  دیآ .  یم  لمع  هب 
رد تفریذپ  دهاوخن  تلم  نوچ  تفریذپ .  میهاوخن  دـشاب  یلکـش  ره  هب  سک و  ره  زا  ار  شزاس  ام  دورب .  دـیاب  وا  تسین ،  دـیفم  وا  يارب 

رون هفیحص  تسادج .  ام  زا  الاو  تسام ،  اب  دنک ،  لوبق  سک  ره  میا ،  هدرک  نایب  هناعطاق  ار  دوخ  بلاطم  صاخشا  نیا  اب  دوخ  تارکاذم 
11/8/57 ینارنخس :  خیرات   265 هحفص :   2 دلج : 

 ( یمالسا ریغ  میژر  هب  تبسن   ) يربت و  لدع )  تموکح  هب  تبسن   ) یلوت د . 

مالسا یساسا  لصا  ود  يربت  یلوت و 

نودب راچان  دشاب و  نآ  رورپ  تلادـع  ماکحا  مالـسا و  ناتفدـه  هحولرـس  هک - :  تسا  تلم  تاقبط  مامت  رب  رکفنـشور و  ناناوج  امـش  رب 
لدع تموکح  اب  دیاب  تسا ،  مالـسا  یـساسا  لصا  ود  يربت  یلوت و  تسا  لاحم  فده  نیا  هب  ندیـسر  هاوخ ،  تلادع  یمالـسا  تموکح 

اب دـینک و  يربـت  تسا  يولهپ  طـحنم  میژر  نآ  سءار  رد  هک  یمالـسا  ریغ  مالـسا و  ریغ  میژر  زا  دـیدنبب و  لد  لداـع  مکاـح  هب  قفاوم و 
یمن ار  يدازآ  لالقتـسا و  يور  تروص  نیا  ریغ  رد  دیـشاب و  اشوک  نآ  ندرک  نوگنرـس  رد  راهظا و  ار  دوخ  تفلاـخم  تحارـص  لاـمک 
عون ره  دنرگید ،  ياه  بتکم  هب  شیارگ  ياراد  تسا و  مالـسا  فالخ  رب  ناشلمع  هدیقع و  هک  ار  یمالـسا  ریغ  ياهرـشق  دـیاب  دـینیب - . 

هک تیـصخش  ره  دشاب و  هک  عون  ره  اهنآ  زا  نتفریذـپن ،  تروص  رد  دـینک و  توعد  مالـسا  رورپ  تلادـع  یقرتم  بتکم  هب  دـشاب  بتکم 
دوخ زا  تسا  لاحم  دـشابن  یـسک  رد  داعم  دـیحوت و  هب  هدـیقع  تیونعم و  ات  دـننادب  ام  ناناوج  دـیاب  دـینک و  زازتحا  لقاال  ای  يربت  تسه 

یناهج مسیلایرپما  يادص  رـس و  رپ  تاغیلبت  دننامه  یللملا  نیب  مسینومک  راد  هنماد  تاغیلبت  هک  دننادب  دیاب  دشاب و  تمارکف  رد  درذگب و 
17 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحـص  دوش .  هتـسکش  يرامثتـسا  ياه  قوب  نیا  دیاب  تسین  فعـضتسم  ياه  هدوت  رامثتـسا  لافغا و  يارب  زج 

24/11/56 ینارنخس :  خیرات 
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یتنطلس تموکح  هب  تبسن  راجزنا  راهظا 

اب اروشاع  اعوسات و  رد  هاش و  تموکح  زا  راجزنا  راهظا  دندرک ) هک  ییاهیرادازع  نمـض   ) هب دـندرک  عورـش  مدرم  مرحم  لوا  زا  ناریا  رد 
 : ینارنخس خیرات   73 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحـص  دندرک .  یفن  ار  هاشاضردـمحم  تنطلـس  دـندرک و  يور  هدایپ  مدرم  شمارآ  لامک 

25/9/57

ینوناق ریغ  تلود  هب  تناعا  زا  مدرم  بانتجا  موزل 

نوناق اب  فلاخم  مه  تسا و  عرش  نوناق  اب  فلاخم  مه  تسا ،  نیناوق  اب  فلاخم  تسا و  یمـسر  ریغ  ناریا  تلود  هک  میدرک  مالعا  هک  ام 
رون هفیحـص  دـننک .  بانتجا  نآ  زا  مدرم  دـیاب  تسا ،  تلود  تناعا  يارب  تلود و  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ  هیلک  نیا  ربانب  تسا ،  یـساسا 

1/10/57 ینارنخس :  خیرات   83 هحفص :   4 دلج : 

یهلا بضغ  بجوم  بصاغ  تلود  هب  تناعا 

دنهدن هار  اه  هناخترازو  هب  تردق  تروص  رد  دننکن و  تعاطا  نانآ  زا  دـنریذپن و  ار  ینوناق  ریغ  دـساف  يارزو  اه ،  هناختارزو  نادـنمراک 
 ، تایلام نداد  زا  تلم  تسا .  مالسا  تلم و  اب  تفلاخم  نانآ  زا  تعاطا  تسا و  تلم  روشک  هب  تمدخ  نانآ و  یعرش  فیلکت  رما  نیا  هک 

بـصاغ تلود  هب  تناعا  هک  دـننک  زارتحا  تسا ،  تلود  هب  تناـعا  هچنآ  زا  دـننک و  يراددوخ  نفلت  قرب و  بآ و  لوپ  نداد  زا  اـقلطم و 
دیتاسا يرتسگداد ،  مرتحم  يالکو  تاضق و  رویغ ،  بالط  مرتحم و  يابطخ  دالب و  مالعا  ياملع  تسا .  دنوادخ  بضغ  بجوم  مارح و 

هاش و ندوب  عولخم  تلم ،  راشقا  ریاس  مرتحم و  نویـسایس  نازرواشک ،  نارگراک ،  فانـصا ،  ناـیرازاب ،  نایهاگـشناد  هاگـشناد و  مرتحم 
دسرب هجیتن  هب  تلم  روشک و  دض  رب  هئطوت  تسا  نکمم  دننک ،  یتسـس  رگا  هک  دنیامرف  یم  مالعا  ار  تلود  نیـسلجم و  ندوب  ینوناق  ریغ 

4 دـلج :  رون  هفیحـص  میگرزب .  يادـخ  لو  ؤسم  همه  ساـسح  زور  نیا  رد  هک  مینادـب  همه  دـیاب  دوب و  میهاوخ  نآ  لو  ؤـسم  یگمه  هک 
16/10/57 ینارنخس :  خیرات   141 هحفص : 

نامولظم قوقح  هب  نیزواجتم  زا  یمالسا  للم  تئارب 

دی عطق  راتـساوخ  دـنیوج و  تئارب  نیملـسم  دالب  نامولظم و  قوقح  هب  نازواجتم  زا  مسر  مسا و  اب  ناملـسم  درایلیم  کی  ناگدـنیامن  رگا 
همه نیا  اب  یمالسا  ياهروشک  ياه  تلود  یمالـسا و  ياهتلم  رگا  تشاد .  دهاوخن  ار  نانآ  اب  تمواقم  بات  یتردق  چیه  دنوش ،  نیملاظ 
خاک ياهوهایه  لاجنج و  راج و  زا  دننک و  دروخرب  نانآ  اب  تردـق  يور  زا  نادـنمتردق ،  یتایح  جایتحا  دروم  ریاخذ  یناسنا و  تاناکما 

لازیال تردق  هب  لاکتا  اب  دنوشن و  عقاو  ناراکتیانجربا  راوخ  هریج  رادفرط و  ياه  هناسر  نیغورد  تاغیلبت  ریثءات  تحت  دنـسرتن و  نانیـشن 
نانآ و يور  هب  دوخ  ياهزرم  نتـسب  هب  دیدهت  ار  نانآ  دنـشک و  دایرف  اهنآ  رـس  رب  تسا ،  هداد  اهنآ  هب  هک  ییاه  تمعن  رکـش  هب  يدزیا و 

میلـست میناد -  یمن  ار  نآ  ردـق  ام  هک  تردـق -  نیا  لباقم  رد  اهنآ  هک  تسین  یکـش  دـنیامن ،  نآ  ریغ  تفن و  زا  دوخ  ياه  کـمک  عطق 
25/5/64 ینارنخس :  خیرات   199 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  دنهاوخ . 

 . . . ( لیبس ا یف  داهج   ) هناحلسم مایق   . 3
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ینیسح سدقم  تضهن  اب  نآ  طابترا  دادرخ و  تضهن 15  هرمث 

دوب هدنبوک  هدنزاس و  نانچ  ینیـسح  سدقم  تضهن  زا  يوریپ  هب  بناجا  هاش و  ملظ  خاک  لباقم  رد  دادرخ  هدزناپ  مرحم و  هدزاود  تضهن 
گرزب تلم  دندومن و  هایس  نانئاخ  ناراکمتس و  رب  ار  راگزور  يراکادف  كرحت و  اب  هک  داد  هعماج  لیوحت  راکادف  دهاجم و  ینادرم  هک 

هب ار  اهرازاب  هاگـشناد و  هیملع و  هزوح  دوبر و  ناتـسرپ  هناگیب  هناگیب و  مشچ  زا  ار  باوخ  هک  درک  هتـسویپ  كرحتم و  رایـشه و  نانچ  ار 
2/11/56 ینارنخس :  خیرات   11 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دروآ .  رد  سدقم  بهذم  مالسا و  زا  یهاوختلادع و  زا  عفادم  ژد  تروص 

هناحلسم هویش  هب  هزرابم  تاناکما 

چیه هب  سیلپ  شترا و  هیلع  تسا و  هتـشاد  زیمآ  تملاسم  اتبـسن  تارهاظت  تاباصتعا و  هاش  میژر  هیلع  هزراـبم  هیلوا ،  لـحارم  رد  لا :  ؤس 
دوش یمن  ایآ  يرگید  روط  هب  و  تسین ؟  شور  نیا  نامز  نونکا  هک  دـینک  یمن  رکف  امـش  ایآ  تسا ،  هتفرن  راـک  هب  گنـس  هحلـسا و  هجو 

ام تشاذگ ،  اج  هب  راتـشک  مه  همهنآ  هک  نارهت  رد  هعمج  زور  زا  سپ  یتح  باوج :  دـش . ؟ لسوتم  هناحلـسم  هزرابم  هب  الثم  درک ؟ لمع 
هتـسکش مه  رد  زکره  تسا  هدروخ  هک  یئاه  هبرـض  دوجو  اب  ام  مایق  دـناد ،  یم  ایند  هک  روطنامه  میدرک  ظـفح  ار  هزراـبم  لکـش  ناـمه 

تهج هب  هناحلـسم  هزرابم  هب  ندروآ  ور  شور و  رییغت  تقو  ایآ  دـنا  هدیـسرپ  نم  زا  یلو  دراد  همادا  شور  نامه  اب  مایق  نآ  تسا و  هدـشن 
زا دروم  نیا  رد  هزورما  کلاذـعم  هن ))   )) ما هتفگ  نم  تسا ؟  هدیـسرن  تسا ،  هتفرگ  راک  هب  ار  نآ  هاش  هک  شترا  تردـق  هب  نداد  خـساپ 
رب ینبم  هک  ار  دوخ  ياهدومنهر  نم  نونکات  داد  رارق  گنفت  هلول  يولج  ار  نایرع  ياه  هنیـس  تیاهن  یب  اـت  ناوت  یمن  هک  مسرپ  یم  دوخ 

خیرات  159 هحفص :   2 دـلج :  رون  هفیحـص  منکب .  ار  راـک  نیا  موش  روبجم  دـیاش  یلو  ما  هدادـن  رییغت  دوب  ناـملمع  ندوب  زیمآ  تملاـسم 
22/7/57 ینارنخس : 

مایق نوخ و  اب  تلم  تاجن 

ارچ عضو  هک  میـشاب  نارگن  امالاح  هک  تسین  روطنیا  تسا ،  شخب  دـیما  عضو  هتبلا  ناریا  یلعف  عضو  نیا  اب  مینکب  هچ  اعقاو  میناد  یمن  ام 
تاجن ار  یتلم  کـی  هک  دراد  شزرا  لـئاسم  نیا  همه  نکل  دـنتخادنا  هار  یگناوید  هچ  دـننک ،  یم  هچ  دـیناد  یم  بوخ  اـما  تسا  روطنیا 

رد هملظ ،  لباقم  رد  ایلوا  ایبنا ،  دنا  هدرک  یم  ار  اهراک  نیا  هدوب  ایبنا  هریـس  نیا  میهد ،  یم  ییادف  هکنیا  زا  میـشاب  نارگن  ام  دـیابن  دـهد . 
دنداد و یم  ار  ناشیاه  ناوج  دندرک و  یم  راتـشک  دندش و  یم  هتـشک  دـندرک و  یم  مایق  دـندرک ،  یم  مدرم  هب  ملظ  هک  صاخـشا  لباقم 

دیاب دتفیب ،  هار  نوخ  دـیاب  دـتفیب  هار  نوخ  ادابم  هک  میـشاب  هتـشاد  ینارگن  کیالاح  ام  هک  تسین  يا  هلءاسم  دـنداد  یم  ار  ناش  باحـصا 
روط نیمه  تسا ،  هدـش  دراو  وا  رب  هک  تاراسخ  همهنیا  تایانج و  همهنیا  راب  ریز  زا  دـهدب  تاـجن  ار  شدوخ  دـهاوخ  یم  هک  یتلم  کـی 

3/8/57 ینارنخس :  خیرات   720 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دروایب .  تسد  هب  ناسنا  هک  دوش  یمن  یناجم 

یلم هناحلسم  مایق  ناکما 

تلم هک  روطناـمه  رگا  باوج :  دـشاب ؟ هتـشاد  دوجو  ناریا  رد  یناـگمه  شروـش  یلم و  ماـیق  کـی  رطخ  هک  دـینک  یم  روـصت  امـش  اـیآ 
تروص نیا  ریغ  رد  دش  دهاوخ  رت  هداس  لکـشم  دنرادرب  شتیامح  زا  تسد  وا  یجراخ  نایماح  دنورب و  شنامدود  هاش و  تسا  راتـساوخ 

11/8/57 ینارنخس :  خیرات   264 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دشاب .  یم  یلم  هناحلسم  مایق  ناکما 
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هناحلسم مایق  زاوج 

یکی یتلود  ياه  هاگتـسد  نانکراک  نادـنمراک و  تسا و  هتفرگ  ار  ناریا  مامت  ریگارف  زرط  هب  هک  یتضهن  نیمه  اب  هاـش  هک  میراودـیما  اـم 
دوخ تایح  هب  دنامب و  یقاب  رگید  دناوتن  دنتـسه  یتلود  ياه  هاگتـسد  ندرک  جلف  لیطعت و  لاح  رد  دـننک و  یم  باصتعا  يرگید  زا  سپ 
يارب موزل  تروص  رد  مالسا  مینک و  رظن  دیدجت  رما  نیا  رد  ام  تسا  نکمم  دتفیب ،  هناحلـسم  مایق  هب  جایتحا  هچنانچ  رگا  نکل  دهد  همادا 
نیناوق ظفح  يارب  يزیرنوخ  دهد و  یم  هزاجا  شدوخ  تایضتقم  شدوخ و  عقوم  رد  ار  هناحلسم  مایق  تلم ،  حلاصم  مالـسا و  نایک  ظفح 

تسا و یمالـسا  يروهمج  تموکح  مینکیم ،  داهنـشیپام  هک  یتـموکح  زرط  اـما  تسا و  مالـسا  هار  تلم ،  حـلاصم  ظـفح  يارب  مالـسا و 
دید دهاوخ  ایند  دوش ،  لمع  هک  یتقو  رد  نیا  تسا و  یتلود  ياه  هاگتـسد  مامت  لیدعت  لدـع و  روشک و  لالقتـسا  يدازآ و  رب  شـساسا 

16/8/57 ینارنخس :  خیرات   58 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  تسیچ .  هک 

هناحلسم مایق  رد  راشقا  تکراشم 

داهج هب  ندز  تسد  نودب  ناریا  عاضوا  هک  تسین  ریذپ  ناکما  ایآ  دنروایب ،  راشف  هاش  هیلع  ادحتم  مه  اب  هاش  نیفلاخم  مه  رگا  ایآ  لاوس : 
داهج نیا  رد  ناوت  یم  ار  نازرواشک و . . .  نیلصحم ،  نازابرس ،  نارگراک ،  زا  معا  مدرم  زا  هورگ  هچ  تسین ،  رگا  دوش ؟ لح  هناحلـسم 

ارف ار  ناریا  راشقا  مامت  نونکا  هک  یتضهن  نیمه  اب  هناحلـسم ،  مایق  نودـب  ناریا  لئاسم  میراودـیما  ام  باوج :  دروآ ؟ باسح  هب  هناحلـسم 
دش ادیپ  هناحلسم  مایق  هب  یجایتحا  ای  دشن و  لح  هچنانچ  رگا  دوش ،  لح  دنک  یم  دراو  هاش  رب  تلم  هک  ییاهراشف  نیمه  اب  تسا و  هتفرگ 

74 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحـص  تشاد .  دـهاوخن  راصحنا  نآ  رد  ینیعم  هقبط  کی  درک و  دـنهاوخ  تکرـش  نآ  رد  تلم  راشقا  مامت  ، 
17/8/57 ینارنخس :  خیرات 

تایانج همادا  تروص  رد  هناحلسم  گنج  ناکما 

گنج دـهد ،  همادا  دوخ  تایانج  هب  هاش  رگا  یلو  میهد  تسکـش  ار  هاش  تسه ،  هک  یتروص  نیمه  هب  ناـمتازرابم  اـب  هک  میراودـیما  اـم 
7/10/57 ینارنخس :  خیرات   510 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  داد .  میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  ار  هناحلسم 

رافک هب  تبسن  هحماسم  مدع 

 . دوش تسرد  ات  دننک  غاد  دنربب ،  دیاب  ( ، 16  ) یکلابالا دوش ،  یمن  حیحص  یهاگ  ضرم  هک -  نیا  رگم  دوش -  یمن  تسرد  یهاگ  مدآ 
دنناملـسم و هک  یـصاخشا  اب  نآرق  دینک .  لمع  نآرق  يور  امـش  دنوشب . . .  هتخیر  نوریب  نآ  زا  دنتـسه ،  دساف  هک  ییاهنآ  دیاب  هعماج ، 
 ، دینزب دیـشکب ،  دیوگ  یم  ار  اهنآ  دنتـسه  نیا  فالخ  رب  هک  یـصاخشا  اب  دنک .  یم  راتفر  يردارب  هب  دـنراد ،  ادـخ  هب  نامیا  دـندقتعم و 
 - هچ درک ،  فـالخ  نیا  بوخ ،  دـنک -  هحماـسم  یه  ریخ ،  هک  دوب  اـنب  رگا  نینم  ؤملا  ریما  ( 17  . . . ) رافکلا یلع  ءادـشا  دـینک ،  سبح 

 . رگید دوب  مالسا  دض  رخآ  ات  شدض ،  هب  دندوب  هدرک  مایق  هک  یصاخشا  نآ  رخآ  ات  دشکب ،  هعفدکی  ار  رفن  دصتفه  دیشک  یمن  ریـشمش 
14/11/63 ینارنخس :  خیرات   95 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص 

تالوحت بالقنا و  دنور  رد  مزال  طورش  موس :  لصف 

ادخ يارب  ششوک  سفن و  بیذهت  فلا . 
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يزوریپ طرش  یناسفن  ياهاوه  زا  زیهرپ 

نآ دشکب و  شدوخ  يارب  نیا  یناسفن ،  ياهاوه  هکنیا  طرش  هب  دشابن ،  راک  رد  فلتخم  لماوع  هکنیا  طرش  هب  اما  هللا  ءاشنا  دیزوریپ  امش 
23/2/57 ینارنخس :  خیرات   61 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  میردارب .  مه  اب  همه  راک  رد  دشابن  نیا  دشکب ،  شدوخ  يارب 

یهاوخ دوخ  یتسرپ و  دوخ  زا  نتشاد  رب  تسد 

یم هللا  ءاشنا  مهد و  یم  نالا  نم  هک  تسا  یمایپ  کی  نیا  تسا  هللاالا  هلاال  قریب  نآ  قریب و  کی  ریز  زورما ،  اقآ  میـشاب  مه  اب  دـیاب  همه 
امنا یهاوخدوخ  نیا  زا  یتسرپ و  دوخ  نیا  زا  دـیرادرب  تسد  اقآ  هک  دنتـسه  اجنآ  رد  ام  ياه  هچب  هک  یکلاـمم  ریاـس  هب  ناریا و  هب  دـسر 

 ، دشاب ادخ  يارب  ناتمایق  دیآ ،  یمن  وازا  يراک  دشابن  ادخ  يارب  مایق  رگا  دـشاب ،  ادـخ  يارب  ناتمایق  ( 18  ) هللاوموقت نا  هدحاوب  مکمظعا 
تتشت نیا  دیوشب و  عمتجم  مه  اب  همه  ادخ  يارب  دیوشب ،  عمتجم  مه  اب  همه  شدوخ  فرط  دشکب  یسک  ره  هک  یناسفن  ياهاوه  يارب  هن 

دیرادرب نآ  زا  تسد  اراهنیا  متـسه ،  اذک  ههبج  زا  نم  اذک ،  ههبج  زا  نم  مادک ،  بزح  زا  نم  مادک ،  بزح  زا  نم  و  اهنیا ،  فالتخا و  و 
3/10/57 ینارنخس :  خیرات   94 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص 

هیناسفن تاوهش  هن  ادخ  يارب  مایق 

ادخ يارب  دنکب و  مایق  هیناسفن  تاوهش  يارب  ناسنا  رگا  هیناسفن  تاوهش  يارب  هن  دینک ،  مایق  ادخ  يارب  ( 19  ) هللاوموقت نا  هدحاوب  مکظعا 
 . دـشاب هتـشاد  دـناوت  یمن  ماود  تسین  ادـخ  يارب  هک  يزیچ  شراک  دوش  یم  لشف  هرخالاب  نیا  شراک ،  دـسر  یمن  ییاـج  هب  نیا  دـشابن 

1/11/57 ینارنخس :  خیرات   252 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص 

ادخ يارب  مایق  رد  تیناسنا  ییافوکش 

ادخ يارب  دینک  تضهن  دینک ،  مایق  هک  تسا  نآ  هظعوم و  کی  طقف  مراد ،  طقف  نم  هظعوم  کی  هک  دیامرف  یم  یلاعت  كرابت و  يادـخ 
اهنآ رد  دش  افوکـش  هکنیا  يارب  دوب  ادـخ  يارب  مایق  درک  ناریا  تلم  هک  یمایق  نیا  هک  مدرک  ساسحا  نم  دـشاب و  ادـخ  يارب  یتقو  مایق  ، 
وحن کـی  دوـب ،  ناـمیا  وـحن  کـی  هک  نیا  زج  تسین  نـیا  درک و  ادـیپ  ییافوکـش  مدرم  نـیب  رد  تیناـسنا  کـی  یناـسفن ،  تـالاح  کـی 

27/11/57 ینارنخس :  خیرات   91 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دوب .  يا  هنومن  ادخ  دوب ،  یتسرپادخ 

لوصا رد  هن  تسا  عورف  رد  هیقت 

ار مالـسا  ماکحا  یتقو  دنک .  مایق  دیاب  ادخ  ياربدید  رطخ  رد  ناسناار  ادـخ  نید  یتقو  دـشاب .  دـیاب  ادـخ  يارب  ناتمایق  امـش  ناممایق ،  ام 
تقو یهاگ  هدرک .  هفیظو  هب  لمع  تسناوتن ،  هدرب ،  مه  شیپ  هفیظو و  هب  هدرک  لمع  تسناوت ،  دنک .  مایق  دیاب  ادـخ  يارب  دـید  رطخرد 

رد هیقت  دورب .  دوشب  هج  ره  دیاب  تقو  نآ  دنکب ،  هیقت  دناوت  یمن  تسا  رطخ  رد  ادخ  نید  هکدید  ناسنا  هک  یتقونآ  تسا .  مارح  هیقت  اه 
هفیحص تسین .  توکـس  ياج  تسین ،  هیقت  ياج  دوب  رطخ  رد  نید  هک  یئاج  تسا .  نید  ظفح  يارب  هیقت  تسین ،  لوصا  رد  تسا  عورف 

10/3/58 ینارنخس :  خیرات   38 هحفص :   7 دلج :  رون 

تایدام ندوبن  حرطم 
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دیدوب نیا  رکفرد  امـش  هن  درک  دیاب  هچ  دـش  بش  هکنیا  زا  دـعبالاح  هک  مدوب  نیا  رکف  هب  نم  هن  ولج ،  میتفر  یم  میتشاد  همه  هک  یبالقنا 
عنتمم هک  يدس  دیتسکـش ،  ار  دس  نیا  دیدوب  یهلا  مه  همه  دوبن و  حرطم  نوچ  دوبن ،  حرطم  الـصا  اهنیا  هدایز ،  تسا ،  مک  ناتقوقح  هک 

70 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دیتسکـش .  ار  دس  نیا  یهلا  هدارا  اب  یلاخ و  تسد  اب  امـش  دوشب .  يزیچ  وچمه  هک  ار  نآ  دنتـسناد  یم 
20/3/58 ینارنخس :  خیرات 

تضهن ندوب  لیلد هللا  یهلا  تادییءات  یبیغ و  مئالع 

یلاعت كرابت و  يادـخ  ماکحا  يارجا  يارب  دـیدرک و  مایق  ملظ  عفر  يارب  دـیدرک ،  مایق  ادـخ  يارب  دـیدرک  تضهن  ادـخ  يارب  امـش  رگا 
هدش ادیپ  یبیغ  مئالع  هچ  نونکات  تضهن  لوا  زا  هک  دیا  هدرک  هظحالم  امـش  تسامـش .  اب  مه  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دـیدرک ،  تضهن 

13 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  هدوب  امش هللا  تضهن  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیا  تسا و  هدش  ادیپ  تضهن  نیا  رد  یهلا  تادییءات  هچ  تسا و 
28/5/59 ینارنخس :  خیرات   32 هحفص : 

تاناکما عبانم و  اهورین ،  جیسب  رد  ماجسنا  مظن و  هملک و  تدحو  ب . 

هزیگنا ندوب  یهلا 

دشاب یهلا  میهاوخب  مینک ،  شا  یهلا  ار  ندوب  یمالـسا  هک -  يا  هلءاسم  نیمه -  میهاوخب  ام  هک  تسا  نیا  دراد  هدیاف  اهام  يارب  هک  ینآ 
نیا رگا  و  دراد .  هدیاف  دیوشن  مه  قفوم  دراد ،  هدـیاف  دـیوشب  قفوم  دراد ،  هدـیاف  ناتدوخ  يارب  نیا  مینکب ،  راک  ادـخ  يارب  ام ،  راک  نیا 

دشاب و یهلا  شا  هزیگنا  ناسنا  هک  نیا  دوش  یمن  رگید  دش ،  یهلا  هزیگنا  یتقو  دشاب  بوخ  راک  هک  دیتسه  نیا  لابند  املـسم  دـش  هزیگنا 
یتقو هک  دش  روط  نیا  دهاوخ  ارهق  نیا  دش .  دش ،  یچ  ره  دش ،  یچ  الاح  دـنک ،  زاب  یهار  يزیچ -  کی -  شدوخ  هک  دـشاب  نیا  لابند 
قفوم راک  نیا  رد  تهج  نیازا  دـشاب ،  دنـسپادخ  هک  يروط  هب  دـهدب  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تسا  نیا  لاـبند  دـش ،  ادـخ  يارب  هزیگنا  هک 

نیا ادخ  شیپ  اما  نیا .  زا  رتشیب  هتـشادن  تردق  تسا ،  شتردق  روصق  بوخ !  دهدب ،  ماجنا  تسناوتن  ماجنا و  رد  دـشن  قفوم  رگا  تسا . 
19/9/64 ینارنخس :  خیرات   254 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  دنام .  مه  لثم  هتشاد  تردق  هک  یسک  نآ  اب  شا  شزرا 

رشب تاجن  روحم  هللا  لبح 

تسا و رـشب  شخب  تاجن  بتکم  اهنت  هک  مالـساار  دوخ  فده  دـنهدن و  مه  هب  داحتا  تسد  ات  هک  دـننادب  ام  یمالـسا  رویغ  ناناوج  دـیاب 
اعیمج هللا  لبحباومصتعاو  دنشاب . . .  هتـشاد  دیابن  ار  يزوریپ  دیما  دنهدن ،  رارق  تسا  فعـضتسم  ياهتلم  لالقتـسا  يدازآ و  لیفک  هناگی 

زج هک  تتـشت  هقرفت و  زا  میهد و  رارق  دوـخ  نیع  بصن  دـیاب  هک  مـیرک  نآرق  شخب  تاـجن  مـکحم  روتـسد  تـسا  نـیا  ( 20  ) اوقرفتالو
15 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحـص  میهاوخب .  ار  تلم  تاجن  یلاعت  دنوادخ  زا  هدومن ،  زیهرپ  درادـن  يا  هجیتن  توغاط  لباقم  رد  تسکش 

10/11/56 ینارنخس :  خیرات 

نیملسم راحتنا  فالتخا 

فالتخا شراک  دوش  مامت  نیا  دینک ،  دـنلب  مه  اب  ار  دـیحوت  يادـص  نیا  رگا  ادـصمه .  اه  ناملـسم  اب  همه  دـیوشب ،  ادـصمه  مه  اب  همه 
2 دـلج :  رون  هفیحـص  دیـشاب .  مه  اب  همه  دـیاب  تسا  نیملـسم  راـحتنا  فـالتخا ،  زورما  دریگب  يا  هشوگ  کـی  زا  سک  ره  هک  دـیزادنین 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comتالوحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


4/8/57 ینارنخس :  خیرات   220 هحفص : 

فده رد  ماجسنا 

کی دنتسه و  ناملآ  رد  رگید  هتسد  کی  دیتسه ،  هسنارف  رد  امـش  ینعی  دنورب ،  هار  دصقم  کی  اب  هچنانچ  رگا  تیعمج  رازه  نیدنچ  نیا 
مه اب  اهنیا  دشاب و  هتـشاد  ماظن  کی  دشاب ،  مجـسنم  ناشیاهراک  دـننکب ،  تکرح  دـصقم  کی  اب  همه  اهنیا  دنتـسه ،  اکیرمآ  رگید  هتـسد 

9/8/57 ینارنخس :  خیرات   251 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دیآ .  یمرب  اهنآ  زا  راک  یلیخ  دننکب  هدایپ  دنهاوخب  ار  هشقن  کی 

هملک تدحو 

دومنهر يارب -  دوشیم - .  هزرابم  میژر  نیا  ینوگنرس  تهج  رد  نیا  ربانب  تسا ،  یتنطلـس  ماظن  هاش و  هیلع  ام  تلم  ینونک  میظع  تضهن 
زا یلـصا  ياهدومنهر  دـنبای .  یم  دـنا و  هتفای  دوخ  مدرم  ار  هزرابم  ياه  شور  تسا .  هعماج  راشقا  همه  نایم  رد  هملک  تدـحو  داجیا  ام 

10/8/57 ینارنخس :  خیرات   258 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دیآ .  یم  لمع  هب  دوخ  عقوم  هب  ام  بناج 

مظن ظفح 

مامت اب  دنا  هتشگزاب  تلم  شوغآ  هب  نونکا  هک  یماظتنا  ياوق  زا  هتسد  نآ  اب  مظن  ظفح  يارب  تسا  مزال  روشک  رسارس  رد  رویغ  ناناوج  رب 
تارهاظت و هب  دـنیامن  داـجیا  ینمااـن  بوشآ و  نیفرحنم  ناهاوخدـب و  هک  دـنراذگن  تیدـج  تردـق و  لاـمک  اـب  دـننک و  يراـکمه  ورین 
دـنروآ و دوجوب  یلالخا  دـنهاوخب  مالـسا  نیفلاخم  نیفرحنم و  رگا  دـنهد و  همادا  بصاغ  تلود  یتنطلـس و  میژر  هیلع  روشرپ  ياهراعش 

تـسد هب  تسا  تلم  ریـسم  فلاخم  هک  يراعـش  ره  یفارحنا و  ره  هک  دنادب  تلم  دیاب  دننک  يریگولج  ادج  نانآ  زا  دـننز ،  مه  هب  ار  مظن 
ياه بتکم  زا  یـضعب  هب  شیارگ  ای  دـنا و  هتـشاد  یفارحنا  هک  یـصاخشا  عیمج  زا  نم  دـبای  یم  ققحت  بناجا  لامع  عولخم و  هاش  لامع 
نیا رد  میریذپ  یم  هناردارب  ار  نانآ  ام  هک  دندرگرب  تسا  نانآ  تداعـس  نماض  هک  مالـسا  شوغآ  هب  هک  مراد  اضاقت  دـنا  هتـشاد  یفارحنا 

 . دوش زارتحا  یفالتخا  ره  زا  هک  دوش  یعـس  دـیاب  دراد  جایتحا  قافتا  داحتا و  هب  یناـمز  ره  زا  شیب  اـم  هدزگنج  روشک  هک  ساـسح  عقوم 
27/10/57 ینارنخس :  خیرات   237 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص 

تسکش بجوم  هقرفت 

نیا دیراذگب ،  رانک  ار  يزاب  بزح  نیا  دینک ،  ظفح  ار  هملک  تدـحو  نیا  الاح  ات  هداد  امـش  هب  ار  يزوریپ  نیا  ندوب  هللا  هملک ،  تدـحو 
اهامش هب  دنز  یم  هبرض  دنز ،  یم  امش  هب  ررض  دناد  یم  ادخ  دیراذگب ،  رانک  ار  یهاگشناد  دنوخآ و  نیا  دیراذگب ،  رانک  ار  يزاب  ههبج 

رانک هک  دـنک  یم  اضتقا  یناملـسم  دیناملـسم ،  هچنانچ  رگا  اقآ  دـیراذگب  رانک  تسا  فلتخم  ههبج  هک  دـنیب  یم  دـیآ  یم  مدآ  جراخ  رد 
هب دـندرک  تسرد  نارگید  ار  اهنیا  دـنک  یم  ار  نیا  ياضتقا  لقع  دـیلقاع ،  رگا  دـنک ،  یم  اـضتقا  ندوب  یلم  دـیتسه ،  یلم  رگا  دـیراذگب 
اب همه  هعامجلا  عم  هللادی  دیوشب  مه  اب  ار ،  لئاسم  نیا  دـیراذگب  رانک  دـننکب  مه  زا  قرفتم  ار  ام  هک  دـندرک  تسرد  نارگید  نم ،  داقتعا 

لاـم دوشب  تکلمم  دوشب ،  هاـتوک  امـش  تکلمم  زا  بناـجا  تسد  هک  یتـقو  نآ  ینعی  رخآ  دـیربب  رخآ  اـت  دـیدروآ  اـجنیا  اـت  دـیوشب  مه 
 . دیـشورفن دیتساوخ  دیـشورفب ،  دیتساوخ  ار  تفن  دیـشورفب ،  تساوخ  ناتلد  دیراد  هچ  ره  ناتدوخ  دینکب ،  شا  هرادا  ناتدوخ  ناتدوخ ، 

يارب هاگیاپ  تفن  ياج  هب  درک ،  تسرد  هاگیاپ  مه  داد و  ار  تفن  مه  هک  درک  درم  نیا  هک  یـشورف  نیا  هن  اما  میـشورفب  میهاوخ  یم  هتبلا 
دنتفرگ امـش  زا  ار  هملک  قافتا  هاگیاپ  نیا  رگا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هملک  قاـفتا  نیا  درادـن  همادا  دوش ،  یمن  هتبلا  روطنیا  درک  تسرد  اـهنآ 
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هقرفت نیا  رگا  ادـخ ،  دـننکیم  داد  همه  يدازآ ،  دـننک  یم  داد  همه  هک  ناریا  يوت  اه  تیعمج  نیا  رگا  دـیروخ  یم  تسکـش  هک  دـینادب 
هفیحص دنهد  یم  تسکـش  ار  امـش  هک  دینادب  دوبن  داد و هللا  یهلاریغ  رگید  راعـش  کی  هک  دش  ادیپ  نآ  رد  يرـشق  کی  دش و  ادیپ  نآرد 

1/11/57 ینارنخس :  خیرات   255 هحفص :   4 دلج :  رون 

صوصرم ناینب  دحاو و  فص 

نالا هک  ناریا  نتخاس  يارب  دـش ،  یمن  دـیدوبن  همه  رگا  دـیدرک و  تکرـش  همه  نیمز  نیا  زا  لسن  نیا  نتخادـنا  رب  يارب  هک  يروطنامه 
نم هک  تسین  روطنیا  چیه  دینکب و  راک  مه  اب  دیهدب و  مه  هب  تسد  مه  اب  دیاب  همه  دینکب ،  کمک  دیاب  همه  تسا ،  یلکشم  رایـسب  راک 

هب ار  راک  میناوتب  ات  میشاب  مه  اب  همه  صوصرم ،  ناینب  دحاو ،  فص  مه  اب  الـصا ،  تسین  اه  فرح  نیا  مدقم .  وت  مدقم ،  نم  هک  میوگب 
17/11/57 ینارنخس :  خیرات   53 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  میناسرب .  ماجنا 

هملک تدحو  اب  هزرابم  موادت 

يارب دنـشاب  هدامآ  مه  رانک  رد  راوردارب و  مه  اب  راشقا  همه  دـیاب  زاـب  میتسه ،  هملک  تدـحو  هب  جاـتحم  زاـب  میتسه و  هزراـبم  نیب  رد  اـم 
 . میـسرب ییاهن  يزوریپ  هب  ام  هک  تسین  مولعم  دنوش ،  ادیپ  تافالتخا  هتـساوخان  يادـخ  رگا  تافالتخا .  تاتتـشتزا و  يریگولج  هزرابم و 

23/11/57 ینارنخس :  خیرات   75 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص 

روشک ینادابآ  تضهن و  رد  مظن  ظفح 

يردـق هب  تسا  هدـش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  درک .  هریخ  ار  ایند  ياه  مشچ  هک  درک  مظتن  ظفح  ناـنچ  شبـالقنا  رد  هک  یتلمرب  دورد 
بـالقنا نیا  رد  امـش ،  یبهذـم  بـالقنا  نیا  رد  تفرگ .  هدـیدان  ناوت  یمن  هک  تسا  هدـش  نآ  رد  يزیر  نوـخ  يردـق  هب  تسا و  دـیدش 

زا ناطیش  دینک ،  تفلاخم  ملظ  اب  دوب  هدرک  راداو  ارامش  نامیا و  ظفح  هکنیا  يارب  دوب  مک  رایسب  تاعیاض  هللا  دمحب  امش  یناسنا  یمالسا 
رکشت میظع  تلم  امش  زا  نم  دوب .  امش  اب  هیلع  هللا  مالس  نامز  ماما  رظن  دوب ،  امش  اب  یلاعت  كرابت و  يادخ  رظن  دوب ،  رود  امش  لمع  نیا 

 ، دـیدرک تضهن  دـیدرک ،  مایق  نیملـسم ،  مالـسا و  يارب  زا  دوب  عقاو  رطخ  رد  دوب و  داـیز  مالـسا  يراـتفرگ  هک  یعقاوم  رد  هک  منک  یم 
مدهنم ار  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  ملظ  هاگتسد  دیدرک ،  هاتوک  ناتدوخرس  زا  ار  ملظ  رـش  دیداد و  ناوج  دیداد ،  نوخ  دیدیـشک ،  تمحز 

اجنیا ات  دننکب .  يراک  دنتـسناوتن  دیدناشن و  بقع  دساف ،  میژر  نیا  زا  دندرک  یم  ینابیتشپ  يرادـفرط و  هک  ملاع  گرزب  ياوق  دـیدرک ، 
مدق نآ  دـیرادرب و  دـیاب  امـش  هک  تسا  یناث  مدـق  نالا  دـندوب و  میهـس  بلطم  نیا  رد  اهرـشق  مامت  هناعاجـش ،  هنادرمناوج و  دـیدمآ  هک 

دیهدب مه  تسد  هب  تسد  دیاب  دننک  دابآ  ار  بارخ  ناریا  دنیامن و  تکرش  مه  اب  همه  دیاب  مدق  نیا  رد  هک  تسا  یمدق  تسا ،  یگدنزاس 
26/11/57 ینارنخس :  خیرات   81 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  . 

تتشتم راکفا  نتشاذگ  رانک 

دوشب لقتسم  ناتتکلمم  دیهاوخب  رگا  لقتسم  مالسا  ياول  تحت  همه  هکلب  پچ ،  فرط  هن  تسار  فرط  هن  میشاب ،  لقتسم  دیاب  نالا  زا  ام 
 . دیناسرب لزنم  هب  ار  راب  نیا  مه  اب  ادصمه  مه  اب  دـیراذگب و  رانک  نالا  ار  تتـشتم  راکفا  دوشب ،  ادـیپ  امـش  يارب  يدازآ  دـیهاوخب  رگا  ، 

30/11/57 ینارنخس :  خیرات   210 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص 
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تلم تلود و  لباقتم  يراکمه 

 . تسا هتفـشآ  تسا ،  بوشآ  زاـب  اـم  تکلمم  نـالا  میتـفر .  ار  هار  فصناـم  تسا .  هدـشن  لـصاح  ناـمیا  رب  قلطم  يزوریپ  زاـب  نـالا  اـم 
تکلمم نیا  ياهزرم  دیتسه ، .  هک  اج  ره  رد  مادکره  اه ،  ناوج  امش  تمه  هب  دیاب  دننک .  یم  يراکغولش  تکلمم  فارطا  رد  نیدسفم 

رخآ هب  ار  يزوریپ  هک  دیـشاب  دیاب  امـش  دیدناسر و  اجنیا  ات  ار  يزوریپ  هک  دیدوب  امـش  دینک .  هاتوک  ار  اهراکبارخ  تسد  دینک ،  ظفح  ار 
مه اب  همه  دـیاب  دـنهدب ،  ماجنا  ار  راک  نیا  دـنناوت  یمن  اهنت  ام  نویناحور  دـهدب ،  ماجنا  ار  راک  نیا  دـناوت  یمن  اهنت  اـم  تلود  دـیناسرب . 

7/1/58 ینارنخس :  خیرات   213 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  تلود .  اب  تلم  تلم ،  اب  تلود  دنشاب ، 

هملک تدحو  اب  يزوریپ 

كرابت يادخ  هب  لاکتا  اب  و  هملک ،  تدحو  اب  هملک ،  تدحو  هب  ام  تلم  هک  يروط  نامه  هک  مهاوخ  یم  یلاعت  كرابت و  يادـخ  زا  نم 
تاجن دندرک  یم  دییاتو  دندرک  یم  جیورت  ار  نادناخ  نیا  ار ،  اهنآ  هک  یـصاخشا  نادناخ و  نیا  دـنب  زا  ار  شدوخ  دـش و  زوریپ  یلاعت  و 
یلاعت كرابت و  يادخ  هب  لاکتا  هدمع  تساهنآ و  هملک  تدحو  هدمع  نکل  دهدب  تاجن  یلاعت  دنوادخ  مه  ارام  ینیطسلف  ناردارب  داد ، 

13/1/58 ینارنخس :  خیرات   241 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  . 

تلم یگتسبمه 

مه اب  نات  همه  دنتـشاد و  هک  هملک  تدـحو  نیا  دـیتشاد و  هک  یگتـسبمه  نیا  هک  دـیدید  امـش  تلم  یگتـسبمه  اب  تلم و  تمه  اـب  نکل 
ظفح رگا  ار ،  تردق  نیا  دینک  ظفح  رگا  مه  دعب  هب  نیا  زا  دیدرک و  هبلغ  یناطیـش  ياه  تردق  رب  دیتساوخ ،  یم  ار  یمالـسا  يروهمج 
زوریپ ناسس  ؤم  سلجم  رد  مه  ار ،  ادخ  هب  لاکتا  هملک و  تدحو  نیا  دینک  ظفح  رگا  تسامش .  اب  دنوادخ  ار ،  هملک  تدحو  نیا  دینک 

16/1/58 ینارنخس :  خیرات   246 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دش .  دیهاوخ  زوریپ  اروش  سلجم  رد  مه  دش و  دیهاوخ 

اوق عامتجا  راشقا و  تمه 

راک اهنت  دنناوت  یم  نویناحور  ام  هن  تسا ،  همه  تمه  اب  مه  نآ  دوشب و  ادیپ  یهلا  تکلمم  دوشب ،  ادیپ  هللا  تکلمم  دیاب  توغاط  نتفر  اب 
ار هلءاسم  مه  اب  دـیدرب ،  شیپ  همه  هک  يروطنامه  تلم .  راشقا  زا  يرـشق  هن  دـهدب و  ماجنا  ییاهنت  دـناوت  یم  تلود  هن  دـنهدب و  ماـجنا 
 . دیناسرب لزنم  هب  ار  هلفاق  نیا  دـیاب  مه  اب  مه  زاب  يزوریپ ،  هب  دـیدش  لئان  دـیدرک ،  داجیا  دودـح  نیا  ات  ار  يزوریپ  مه  اب  دـیدرب ،  شیپ 

خیرات  27 هحفص :   7 دـلج :  رون  هفیحـص  دـنهدب .  ماجنا  يراک  دـنناوت  یمن  دـنوشن  عمتجم  مه  اب  همه  اوق  نیا  رگا  دیـشابن ،  مه  اـب  رگا 
8/3/58 ینارنخس : 

یمومع جیسب 

نداد تسد  زا  نودـب  نونکا  مینک و  لیدـبت  افکدوخ  لقتـسم و  گنهرف  هب  ار  نامروشک  هتـسباو  گنهرف  تدـم ،  زارد  همانرب  رد  دـیاب  ام 
ره کیدزن  هدنیآ  رد  هللا  ءاشنا  ات  مینک  مایق  یمومع  جیسب  یتبرض و  روط  هب  يداوسیب  اب  هزرابم  يارب  هدننک  هتسخ  تافیرشت  نودب  تقو و 
اب ناردارب  نارهاوخ و  مامت  يریگدای و  يارب  ناداوسیب  مامت  تسا  مزال  رما ،  نیا  يارب  دشاب .  هتخومآ  ار  ییادتبا  ندناوخ  نتـشون و  سک 
 . دزیهرپب يرادا  تافیرـشت  يزاب و  ساطرق  زا  دزیخ و  اپب  تاـناکما  ماـمت  اـب  شرورپ  شزومآ و  ترازو  دـنزیخاپب و  نداد  داـی  يارب  داوس 
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هک تسا  یتدابع  ملعت  میلعت و  دینکرب .  نب  زا  ار  صقن  نیا  هشیر  دیوش و  جیسب  روآدرد  هصیقن  نیا  عفر  يارب  ینامیا  نارهاوخ  ناردارب و 
دجاسم و رد  دنیامن و  توعد  ار  مدرم  اهاتـسور  ناتـسرهش و  تاعامج  هم  ءا  تسا .  هدومرف  توعد  نآ  رب  ار  ام  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
 ، یـصخش لزانم  رد  دنـشابن و  تلود  تامادـقا  رظتنم  دـنهدب و  دای  دوخ  ناردارب  نارهاوخ و  هب  ار  ندـناوخ  نتـشون و  ناداوس  اب  اـیاکت ، 

7/10/58 ینارنخس :  خیرات   121 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحص  دننکن .  یچیپرس  رما  نیا  زا  ناداوسیب  دننک و  میلعت  ار  داوسیب  ياضعا 

يدیحوت هعماج  حیحص  يانعم 

هک روط  نآ  اب  يدیحوت  هعماج  يدیحوت ،  هعماج  دشاب .  جرم  جره و  هک  تسین  روطنیا  ملاع  رد  یمیژر  چیه  هدوبن ،  روج  نیا  مه  مالـسا 
 ، دـش روطنیا  یتـلم  کـی  رگا  تسا ،  يدـیحوت  هعماـج  کـی  ناـسنا  ندـب  رد  هک  يروط  ناـمه  هک  تسا  یبولطم  رما  کـی  مدرک  ضرع 

هیماظتنا ياوق  همه  رگا  زیچ ،  همه  رب  دندرک  هبلغ  دندش و  مجسنم  مه  اب  ام  تلم  يدودح  کی  هک  دیدید  امش  دراد .  یم  هگن  ار  شدوخ 
رد نیع -  اب  مه -  هب  دنوشب  مجسنم  هچنانچ  رگا  اهنیا  همه  عراز ،  ات  رگراک  ات  يرازاب  ات  یهاگـشناد  ات  یناحور  زا  تلم  ياهرـشق  همه  و 

ادیپ ندـب  کی  لاح  ندـب ،  کی  مه ،  اب  دنـشاب  عمتجم  مه ،  اب  دنـشاب  مجـسنم  نکل  ناشدوخ ،  نیب  تسا  ظوفحم  بتارم  هک  یلاح  نیع 
نیا دراد  یمن  رب  رگید  بیـسآ  دوشب ،  روطنیا  رگا  دوشب ،  ندب  کی  مه  هعماج  تسا ،  يدیحوت  هعماج  ناسنا  ندب  هک  يروطنامه  دننک ، 

یمدآ يارب  یمالک ،  کی  رد  رگا  تسا .  يدیحوت  هعماج  حیحـص  يانعم  نیا  تسا ،  حیحـص  انعم  نیا  هب  يدـیحوت ،  هعماج  يانعم  نیا  ، 
138 هحفص :   11 دـلج :  رون  هفیحـص  تسا .  نیا  دوصقم  تسا  هدـش  عقاو  يدـیحوت  هعماج  هملک  کی  ار ،  لئاسم  تسا  هدوب  تفتلم  هک 

ینارنخس 8/10/58 خیرات 

هملک تدحو  مالسا و  هب  دهعت 

 ، زیزع تلم  امش  تفرـشیپ  ساسا  هک  مدرک  ضرع  هک  تساه  تبحـص  نیمه  میراد و  نامدوخ  تلم  اب  میراد ،  هلخاد  اب  تبحـص  کی  ام 
 ، لئاسم رد  عامتجا  تسا .  هدیاف  یب  لئاسم ،  رد  دینکن  عامتجا  مه  اب  هکنیا  نودب  مالـسا  هب  دهعت  تسا .  هملک  تدحو  مالـسا و  هب  دهعت 
ار روشک  هکنیا  هملک و  تدحو  مالـسا و  هب  دهعت  هک  دشاب  نیعلا  بصن  هشیمه  دیاب  بلطم  ود  نیا  تسا .  رـضم  مالـسا ،  هب  دـهعت  نودـب 

هاپـس ار و  شترا  دـینادب ،  ناتدوخ  زا  ار  تارادا  دـینادب ،  ناتدوخ  زا  ار  سلجم  دـینادب ،  ناـتدوخ  زا  ار  تلود  دـینادب ،  ناـتدوخ  زا  همه 
راکفا و یلاعت  تهج  نآ  دینک و  تکرح  تهج  کی  هب  مه  اب  همه  دینادب و  ناتدوخ  زا  ار  یماظتنا  یماظن و  ياوق  ار و  جیـسبو  نارادـساپ 
ره مالـسا  هب  ار  ناتدوخ  دهعت  دیاب  دـیهدب ،  تاجن  رخآ  ات  اهتردـقربا  تسد  زا  دـیهاوخب  رگا  ار  روشک  روشک .  تاهج  همه  یلاعت  تهج 
 : ینارنخس خیرات   271 هحفص :   15 دلج :  رون  هفیحص  دینک .  رتلاعف  اهرشق  همه  تدحو  يارب  ار  ناتدوخ  شـشوک  دینک و  رتمکحم  زور 

7/10/60

توخا تدوم و 

دصاقم تفرشیپ  هلیسو  تسا ،  لقتـسم  دوصقم  دوخ  نآ  رب  هوالع  هک  مهیلع -  هللا  مالـس  ماظع -  يایبنا  عیارـش و  گرزب  دصاقم  زا  یکی 
زا يریگولج  روما و  ماهم  رد  عامتجا  و  تسا ،  هدیقع  دـیحوت  هملک و  دـیحوت  دـشاب ،  یم  هلـضاف  هنیدـم  لیکـشت  رد  مات  لیخد  گرزب و 

یعامتجا حلصم  هک  گرزب  دصقم  نیا  تیا و  هلضاف  هنیدم  بارخ  ناسنالا و  ینب  داسف  مزلتـسم  هک  تسا ،  يدعت  بابرا  هناملاظ  تایدعت 
يرهاظ و ینطاب و  يافـص  یبلق و  تقادـص  توخا و  تفلا و  ممه و  داحتا  سوفن و  تدـحو  هیاـس  رد  رگم  دریگن  ماـجنا  تسا ،  يدرف  و 

اضعا هلزنم  هب  دارفا  و  دشاب ،  صخش  کی  هلزنم  هب  تیعمج  و  دنهد ،  صخش  کی  لیکـشت  مدآ  ینب  عون  هک  دنوش  يروط  هب  هعماج  دارفا 
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درف تیعمج و  حالـص  هک  یلقع  میظع  مهم  کی  یهلا و  گرزب  دـصقم  کی  لوح  اـه ،  یعـس  اهـششوک و  ماـمت  و  دـشاب ،  نآ  يازجا  و 
نیا رب  هک  یللم  فیاوط و  مامت  رب  دننک  هبلغ  دش ،  ادـیپ  هفیاط  کی  ای  عون  کی  نیب  رد  یتوخا  تدوم و  نینچ  رگا  و  دـنز .  خرچ  تسا ، 

هک دوش ،  یم  نشور  بوخ  بلطم  نآ  همیظع  تاحوتف  مالـسا و  ياهگنج  خـیرات  اصوصخ  خـیراوت  هب  هعجارم  زا  هچنانچ  دـشابن ،  هقیرط 
اعون تاین  صیلخت  هب  عوفشم  اهنآ  یعاسم  هدوب و  نیملسم  نیب  رد  تدحو  داحتا و  نیا  زا  يا  همـش  نوچ  یهلا  نوناق  نیا  عولط  لیاوا  رد 

 ، هدوب مور  ناریا و  نآ  هدمع  هک  نامز  نآ  گرزب  ياهتنطلـس  هب  ینامز  كدنا  رد  و  دندرک ،  یگرزب  تاحوتف  هچ  یمک  تدم  رد  هدوب ، 
ردص رد  نیملسم  نیب  توخا  دقع  مالسا ،  ربمغیپ  و  دندش .  بلاغ  نایاپ  یب  ياهتیعمج  نارگ و  ياهرکـشل  رب  مک  هدع  اب  و  دندرک .  هبلغ 

 . دش رارق  رب  نینم  ؤم  مامت  نیب  توخا  ( 21  ) ةوخا نونم  ؤملا  امنا  صن  هب  دومرف و  ارجا  لوا 

هزرابم موادت  تماقتسا و  ج . 

تامیالمان بیاصم و  لمحت  يراکادف و 

بئاصم و ربارب  رد  هک  دیتسه  ینایاوشیپ  وریپ  امش  دینک  رود  دوخ  زا  ار  ساره  سرت و  دیدرگن ،  برطضم  دیوشن ،  نارگن  تحاران و  . . . 
زور نوچ  یثداوح  اـم ،  راوـگرزب  ناـیاوشیپ  تسین  يزیچ  نآ  هب  تبـسن  مینیب  یم  زورما  اـم  هچنآ  هک  دـندرک ،  تماقتـسا  ربـص و  عیاـجف 
یم هچ  زورما  امـش  دـنا  هدرک  لمحت  ار  یبئاصم  نانچ  کی  ادـخ  نید  هار  رد  دـنا و  هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  مرحم  مهدزای  بش  اروشاـع و 

ار ع )   ) نیـسح ماما  و  ع )   ) ریما ترـضح  زا  يوریپ  ياعدا  هک  یناسک  يارب  تسا  بیع  دیبرطـضم ؟ هچ  يارب  دیـسرت ؟ یم  هچ  زا  دییوگ ؟
ار دوخ  تیانج ،  نیا  باکترااب  همکاح  هاگتـسد  دـنزابب .  ار  دوخ  همکاح  هاگتـسد  زیمآ  تحاضف  اوسر و  لاـمعا  عون  نیا  ربارب  رد  دـنراد 

دوخ يدوبان  تسکش و  هعجاف ،  نیا  هب  ندز  تسد  اب  رابج  هاگتسد  داد  ناشن  یبوخ  هبار  دوخ  يزیگنچ  تیهام  تخاس و  حضتفم  اوسر و 
ام مالسا  ناگرزب  دنک  اوسر  ار  دوخ  دهد و  زورب  ار  دوخ  تیهام  هاگتـسد  نیا  هک  میتساوخ  یم  ادخ  زا  ام  میدش  زوریپام  تخاس  یمتحار 

دننک و ظفح  زورما  هب  ات  ار  مالسا  دنتسناوت  ات  دندرک  اه  يراکادف  دنتفر ،  نادنز  دندش ،  هتشک  میرک  نآرق  ماکحا  مالسا و  ظفح  هار  رد 
تامیالمان هنوگ  ره  لمحت  يارب  دشاب ،  یم  نیملـسم  مالـسا و  هجوتم  هک  یتارطخ  ربارب  رد  هک  تسام  هفیظو  زورما  دـنناسرب  ام  تسد  هب 

هفیحص نیماضم )  نیا  هب  ابیرقت   . . . ) میریگب اراهنآ  عماطم  ضارغا و  ولج  مییامن و  عطق  ار  مالسا  هب  نینئاخ  تسد  میناوتب  ات  میشاب  هدامآ 
نیدرورف  42 ینارنخس :  خیرات   38 هحفص :   1 دلج :  رون 

یگداتسیا تمواقم و  ندوب  شخب  هجیتن 

همهنیا هک  یلاح  نیع  رد  ملظ  لباقم  رد  تسا  یمواقم  رایـشوه و  تلم  تسا ،  يرادـیب  تلم  مینک ،  رکـشت  اهنآ  زا  اـم  دـیاب  ار  ناریا  تلم 
چیه دیسردهاوخ  هجیتن  هب  یگداتـسیا  نیا  دنک و  یم  یگداتـسیا  دنک ،  یم  تمواقم  لاح  نیع  رد  دهدیم ،  هتـشک  همهنیا  دنیب ،  یم  ملظ 
کی نارابج ،  نیا  دض  رب  تلود و  دـض  رب  دـندرک  مایق  اه  نز  یتح  هکنیا  زا  دـعب  دـندش و  رادـیب  اهتلم  هکنیا  زا  دـعب  هک  تسین  یلاکـشا 

19/10/56 ینارنخس :  خیرات   267 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  هللا .  ءاش  نا  دوش  یم  زوریپ  یتلم  نینچمه 

تلم نینهآ  هدارا 

یناحور و دیـشر  ناناوج  هک  نآ  يارب  یتحاراـن  میراودـیما ،  لاـح  نیع  رد  تحاراـن و  هنایـشحو  راتـشک  یپرد و  یپ  تاـیانج  نیا  زا  اـم 
نیا مینیب  یم  نوچ  میراودیما  میهد و  یم  میا و  هداد  تسد  زا  دنتـسه  روشک  هیتآ  يارب  دـیما  هک  ار  تاقبط  ریاس  يرازاب و  یهاگـشناد و 
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تیانج و هچ  ره  دنایارگ ،  یتسس  هب  ار  هتساخ  اپ  هب  رادیب  تلم  نیا  تضهن  دناوت  یمن  تسناوتن و  هنایشحو  راتـشک  نیا  هناهاش و  تایانج 
4/1/57 ینارنخس :  خیرات   39 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دش .  رتمکحتسم  رتیوق و  دوخ  نینهآ  هدارا  رد  تلم  تفای ،  شیازفا  لتق 

تلم يدیذپان  تسکش  یگداتسیا و 

دور یمن  دنک و  یم  تمواقم  دراد  تشم  اب  وا  کنات و  پوت و  اب  اهنآ  اه و  يردـلق  لباقم  رد  ملظ و  لباقم  رد  نالا  هداتـسیا  هک  یتلم  نیا 
19/7/57 ینارنخس :  خیرات   126 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دروخ .  یمن  تسکش  تلم  نیا  رانک ، 

حیحص همکاح  تءایه  ندمآ  راک  يور  ات  تضهن  همادا 

مامت ناریا ،  مامت  هک  یتضهن  روجنیا  درادـن  غارـسالاح  ات  ناریا  خـیرات  تسه ،  ناریا  رد  نـالا  هک  یتضهن  روج  نیا  درادـن  غارـس  خـیرات 
ار تضهن  نیا  ناریا ،  رد  میتشادن  ام  یتضهن  وچمه  هاشرب ،  گرم  دیوگب  مه  شدرمریپ  هاشرب ،  گرم  هک  دیوگب  يردقنیا  هچب  دنتسیاب ، 
2 دلج :  رون  هفیحـص  دیایب .  راکرـس  حیحـص  همکاح  تایه  کی  دنورب  همکاح  تایه  نیاات  دـنورب ،  نیب  زا  اهنیا  ات  دـباوخب  هک  دـیراذگن 

21/7/57 ینارنخس :  خیرات   150 هحفص : 

یفنم تبثم و  تازرابم  رد  همادا 

یساسا نوناق  هب  لمع  راعـش  ندیـشک  شیپ  دومن  جراخ  تکلمم  زا  رتدوز  هچ  ره  ار  یغای  نیا  داد و  همادا  یفنم  تبثم و  تازرابم  هب  دیاب 
ندنارورپ یعفا و  نتـشک  هاش ،  نتفر  میژر و  ياقب  همغن  تسا  روشک  مالـسا و  هب  تنایخ  دـنا ،  هدرک  ناونع  نیـسلجم  رد  يدایا  اریخا  هک 

4/8/57 ینارنخس :  خیرات   210 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  تسوا .  هچب 

ناسنا ندش  راوتسا  بجوم  ادخ  هار  رد  ینالوط  ررکم و  ياهمایق 

هک تسا  هداد  ناشن  امـش  ررکم  ياه  مایق  هک  دوشن  رث  ؤم  امـش  رد  نیطایـش  هسوسو  تسا  نارباص  اب  ادـخ  هک  دیـشاب  روبـص  نم !  نازیزع 
عفانم هاش و  دـنهاوخ  یم  یناطیـش  هسوسو  اب  هک  دنتـسه  هاش  بناجا و  لامع  دـنناوخ ،  یم  امـش  يارب  سای  هیآ  هک  نانآ  دوش  یمن  زگره 

مایق دینک .  سویام  ار  نانآ  دینارب و  دوخ  زا  دنتـسین ،  میلـست  رگا  دـیناوخب و  یهلا  میقتـسم  طارـص  هب  ار  نانیا  دـننک ،  ظفح  ار  نارگتراغ 
باوث امش  يارب  یهلا ،  لضف  هب  تسا و  تادابع  نیرتگرزب  زا  نآ  هار  رد  جنر  لمحت و  دشاب و  یم  یمالسا  تما  ییاهر  ادخ و  يارب  امش 

 ) مرکا لوسر  هلاس ،  دنچ  تسیب و  ياه  جنر  هچنانچ  دنادرگ ،  رتراوتـسا  ار  امـش  ادخ  هار  ندوب  ینالوط  دراد  ار  مالـسا  ردص  نیدـهاجم 
4/8/57 ینارنخس :  خیرات   212 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  درک .  یم  رتراوتسا  راوتسا و  ار  ملسو )  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

تلم یبوکرس  تضهن و  تسکش  بجوم  تلفغ 

نیا دـیاب  هک  دـنیب  یم  هدرک و  زاب  ار  شیاهمـشچ  هک  الاح  تسا ،  هدـش  درخ  اهنیا  ياـپ  تسد و  ریز  لاـس  هاـجنپ  زا  رتشیب  هک  یتلم  کـی 
هک ار  انعم  نیا  دناد  یم  تلم  نیمه  داد ،  تسکش  اهنیا  تاباصتعا و  تارهاظت و  منکب  ضرع  اب  وهایه و  اب  راشف و  اب  روز و  ابار  اه  مرجم 

شیپ لاس  هاجنپ  هب  ددرگ  یمرب  بلطم  نیازاب  دنکب ،  رگا  نالا  کچوک  رایسب  تلفغ  کی  دنکب ،  الاح  یکچوک  تلفغ  کی  هچنانچ  رگا 
بوخ دنکب  یمایق  وچمه  کی  دنک و  داجیا  ار  یتضهن  وچمه  کی  مه  رگید  لاس  هاجنپ  زا  دعب  یتح  تلم  نیا  دـناوت  یمن  رگید  نیا و  زا 
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یمرب دهدن ،  همادا  ار  تضهن  نیا  مدآ ،  نیا  ینوگنرـس  ات  دورن و  هطقن  رخآ  نآ  ات  نیا  زورما  رگا  هک  دـناد  یم  دـناد ،  یم  ار  نیا  تلم  ، 
همه گرزب ،  رب  هن  دهد  یم  تلهم  هچب  رب  هن  رگید  دنکب ،  ادـیپ  تردـق  نیا  هچنانچ  رگا  هعفد  نیا  وا و  زا  رتدـب  هاشاضر و  لاح  هب  ددرگ 

خیرات  78 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحـص  ناشیا .  درادن  هقیاضم  مه  چیه  دـنک و  یم  بوکرـس  تسا ،  تلم  همه  هک  ار  شدوخ  نیفلاخم 
18/8/57 ینارنخس : 

تضهن نتشاد  هگن  هدنز 

تسه يرازاب  دنتسه ،  بالط  دنتسه  املع  دنتسه ،  بازحا  دنتـسه ،  روما  ياسور  هک  ییاهنآ  دنراذگن  دباوخب ،  دیراذگن  ار  تضهن  نیا 
دنتـسه تکلمم  رد  هک  ییاهرـشق  نیا  تسه ،  يرتـسگداد  يـالکو  تسه ،  يرتـسگداد  منک -  یم  ضرع  هـک  تـسه - ،  یهاگـشناد  ، 

تـضهن نیا  هتـساوخن  يادخ  رگا  تسه .  ناریا  رد  نالا  هک  يا  هدنز  تضهن  نیا  دباوخب  دنراذگن  تاباصتعا و  نیا  دباوخب  هک  دـنراذگن 
 . درک دـهاوخ  عطقار  ناـتیاه  لـسن  ماـمت  دوشب  هدیـشک  درم  نیا  ریـشمش  نیا  رگا  هعفد  نیا  میتسه و  ملظ  راـب  ریز  دـبالا  رخآ  اـت  دـباوخب 

29/8/57 ینارنخس :  خیرات   217 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص 

تارهاظت تاباصتعا و  همادا 

رد دنهد و  همادا  تارهاظت  تاباصتعا و  هب  دیاب  دنراد  یمن  هک  دنرادنرب  دوخ  روشرپ  تازرابم  زا  تسد  ییاهن  هجیتن  ات  دیاب  فیرـش  تلم 
 . دوش نانآ  لتق  هب  یهتنم  هچ  رگا  دـننک  دوخ  زا  عاـفد  دـنناوت  یم  دـندرک ،  هلمح  ناـنآ  هب  نیدـسفم  اـی  ناتـسد و  هب  قاـمچ  هک  یتروص 

23/10/57 ینارنخس :  خیرات   820 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص 

تماقتسا يراکادف و  اب  تالکشم  رب  هبلغ 

درک و هبلغ  دشاب  هچ  ره  تالکشم  رب  ناوت  یم  تماقتـسا  يراکادف و  اب  هک  دیدرک  تباث  مولظم  ياهتلم  هب  مدق  تباث  عاجـش و  تلم  امش 
27/10/57 ینارنخس :  خیرات   237 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  دشاب .  راوشد  هچ  ره  دصقم  هب 

تلم يراشفاپ 

هک دـنرادنرب  ناشتـضهن  زا  تسد  دـننک و  يراـشفاپ  هک  تسا  مزـال  تسا  ساـسح  هک  ناـمز  نیا  رد  ناریا  تلم  رب  تـسا ،  ناریا  تـلم  رب 
8/11/57 ینارنخس :  خیرات   275 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  کیدزن  هللا  ءاشنا  اهنآ  يزوریپ 

تکلمم رد  یگتفشآ  حالصا  ات  تضهن  همادا 

 . تسا هدنام  یقاب  زاب  هار  تسا ،  هار  همین  نکل  متـسرف ،  یم  دورد  امـش  هب  نم  دیتشاد ،  تکرـش  تضهن  نیا  رد  نونکات  هک  ناناوج  امش 
زا نامیا ،  اب  مالـسا ،  اب  هملک ،  تدحو  اب  دیاب  دیربب .  شیپ  تردـق  اب  مهار  رگید  هار  همین  نیا  دـیاب  ناوج  ياهورین  امـش  اه ،  ناوج  امش 

تکلمم نیا  زا  ار  رامعتـسا  ياه  هشیرو  دادبتـسا  ياه  هشیر  همه  دیاب  دیورب .  ولج  مه  دعب  هب  اجنیا  زا  دیا ،  هدمآ  هک  اجنیا  ات  تضهن  نیا 
تکلمم نیا  تسا ،  هتـسکش  رو  شداصتقا  تکلمم  نیا  تسا ،  هدنام  بقع  تکلمم  نیا  دـینک .  يزاسکاپ  ار  تکلمم  نیا  دـیاب  دـینکب . 

ار راک  نیا  لابند  دـیاب  همه  ام  میتسه ،  لو  ؤسم  همه  اـم  دوشب .  حالـصا  تکلمم  نیا  دـیاب  اـه  ناوج  امـش  يورین  هب  تسا ،  هتفـشآ  نـالا 
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9/1/58 ینارنخس :  خیرات   222 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  میناسرب .  رخآ  هب  ات  میریگب 

اه هشیر  عطق  ات  یتسس  مدع 

يوت ات  ناسنا  نامدوخ ،  راک  غارس  میورب  مادک  ره  مینادب و  زوریپ  الاح  ار  نامدوخ  میهدب ،  تسد  زا  ار  هیحور  نیا  هتـساوخن  يادخ  رگا 
یم مامت  ناشتردق  دندیـسر  لزنم  هب  یتقو  دـنراد و  تردـق  دـنور  یم  دـنراد  هار  يوت  ات  اه  ناوراک  نیا  دراد ،  تردـق  دور  یم  دراد  هار 

 ، تسا خسرف  هد  شدصقم  ناسنا  رگا  دیتفر ،  يرهـش  هب  يرهـش  زاو  دـیدش  لیبموتا  راوس  امـش  تسا ،  يروطنیا  مه  ناسنا  هیحور  دوش ، 
 ، میدش زوریپ  هک  دشاب  نیا  نامداقتعا  هچنانچ  رگا  ام  تسا .  هداتفا  رگید  اجنآ  دسر  یم  یتقو  دور  یم  یگتسخ  هب  ور  یخسرف  هن  رس  رد 
 . تسا یقاب  زونه  مه  ناشاه  هشیر  میدرک ،  عفر  يرادـقم  کی  ـالاح  ار  اـه  عناـم  اـم  میدـشن .  زوریپ  اـم  میور و  یم  یتسـس  هب  ور  رگید 

17/1/58 ینارنخس :  خیرات   257 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص 

مایق ظفح  يزوریپ و  لماع  تماقتسا 

مایق یکی  یکی  ادخ ،  يارب  دینک  مایق  هک  تسا  نیا  تما  يارب  ربمغیپ  هلیسو  هب  ادخ  تیصو  رد  مایق .  نآ  لابند  تماقتسا  ادخ و  يارب  مایق 
امـش مایق  هللادمحب  دیدرک و  مایق  تلم  امـش  دینک .  تماقتـسا  هک  تسا  هیآ  نیا  رد  ادـخ .  يارب  مایق  نکل  دـینک ،  مایق  عمج  عمج  دـینک ، 

دنا هدومرف  هک  ار  لوا  رما  دیدرک .  مایق  مالـسا  ماکحا  يارب  میهاوخ .  یم  یمالـسا  يروهمج  ام  هک  دیدز  یم  دایرف  همه  دوب ،  ادـخ  يارب 
ار مایق  نیا  دینک ،  تماقتسا  ( 22  ) کعم بات  نم  ترما و  امک  مقتـساف  مود  رما  تسا  هدنام  یقاب  دیدرک ،  تعاطا  ادخ ،  يارب  دـینک  مایق 
هک یناسنا  لوحت  نیا  دیراد  هگن  دینک ،  تماقتـسا  دینک ،  ظفح  تسا ،  هدش  لصاح  تلم  امـش  يارب  هک  یحور  لوحت  نیا  دـینک ،  ظفح 
هک یناسنا  لوحت  نیا  دـیهدب ،  نوخ  هک  درک  قاتـشم  لامآ  هب  ندیـسر  يارب  ارامـش  هک  یلوحت  نیا  تسا ،  یجراخ  لاعف  لوحت  زا  رتالاب 
زا رتالاب  لوحت  نیا  دوب ،  مهم  لوحت  نیا  دینک ،  فرص  تقو  دیرضاح  دیهدب  لام  دیرضاح  دیهدب و  ناج  دیرـضاح  ناتناردارب  يارب  امش 
نک هشیر  دنتـسه  ءطوت ه  ددص  رد  هک  يا  هدع  نیا  دینک  تماقتـسا  رگا  دش ،  دیهاوخ  زوریپ  دینک  تماقتـسا  رگا  دوب . . . .  هزرابم  لصا 

4/3/58 ینارنخس :  خیرات   276 هحفص :   6 دلج :  رون  هفیحص  دش .  دنهاوخ 

نیطایش ياه  هئطوت  سران و  تضهن 

ياه تمحز  اب  دـیاب  ودـیدرک  لیـصحت  ار  يزوریپ  نیا  اه ،  مناخ  هچ  نایاقآ و  هچ  ناتدوخ ،  ياه  جـنر  اب  ناتدوخ ،  ياه  تمحز  اب  امش 
سران تضهن  تسا ،  تضهن  همادا  هب  جایتحا  هک  تسا  یعقوم  نالا  دـیهدب .  همادا  ناتدوخ  ياه  يراکادـف  اب  ناتدوخ ،  جـنراب  ناتدوخ ، 

9/3/58 ینارنخس :  خیرات   29 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دننک .  یم  هئطوت  نیطایش  تسا و  هار  نیب  تسا ، 

مالسا ققحت  تهج  رد  تامحز  لمحت  تیدج و 

یمالسا يروهمج  امسر  مه  نالا  یمالـسا ،  يروهمج  هب  میداد  يءار  میا .  هدناسرن  رخآ  هب  ار  هار  ام  میتسه ،  عقاو  هار  هفـصن  رد  ام  نالا 
یم ار  یمالـسا  يروـهمج  ياوـتحم  اـم  نکل  یمالـسا ،  تیروـهمج  هب  ار  ناریا  دـنا  هتخانـش  مه  کـلامم  همه  دنتخانـش -  ناریا  تسا - 

يروهمج دـنکب .  ادـیپ  ققحت  مالـسا  هک  دوب  نیا  يارب  درک ،  لمحت  هک  ییاهزیچ  ياه  تمحز  دادام ،  تلم  هکنآ  ام ،  تمحز  میهاوخ . 
مالسا دیاب  ام  میشاب .  هتشادن  راک  ار  شدوخ  میهدب و  يءار  نآ  هب  طقف  هک  یمالسا  يروهمج  کی  هک ،  میهاوخ  یمن  ام  یظفل  یمالـسا 

هک يروطنآ  مینک ،  هدایپ  دوب  مالسا  ردص  رد  هک  روطنآ  ار  مالـسا  هک  تسا  نیا  ام  يوزرآ  دوب ،  مالـسا  ردص  رد  هک  يروط  نامه  هب  ار 
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خیرات  95 هحفص :   7 دـلج :  رون  هفیحـص  راشقا .  همه  رد  تسا  ماـت  تیدـج  هب  جاـتحم  نیا  مینکب و  هداـیپ  دوب  هللا  لوسر  دوخ  ناـمز  رد 
23/3/58 ینارنخس : 

هلحرم نیرخآ  ات  مایق  موادت 

دیدرک يرادساپ  نالا  هک  اهامـش  دیـشاب .  رادساپ  تسه ،  رگید  هلحرم  مه  دعب  میتسه و  نالاام  هک  مود  هلحرم  نیارد  هک  دینک  شـشوک 
 ، تسا هنالداع  میژر  تسا ،  لدـع  تموکح  هلحرم  هک  مود  هلحرم  نیا  رد  دـینک  شـشوک  دـنک ) دـییءات  ار  نات  همه  دـنوادخ  و   ) الاح ات 

هلحرم نیارد  يرادساپ  دینک .  مایق  هلحرم  نیا  رد  يرادـساپ  ءاظو ف  هب  هلحرم  نیا  رد  تسا ،  یمالـسا  يروهمج  تسا ،  یمالـسا  میژر 
 : ینارنخـس خیرات   220 هحفـص :   7 دلج :  رون  هفیحـص  دـینک .  يرادـساپ  لدـع  تموکح  زا  دـینک ،  يرادـساپ  تلادـع  زا  هک  تسا  نیا 

6/4/58

ینامیا هوق  اب  هار  همادا 

امش دشابن ،  یمالـسا  يروهمج  هک  دننک  یم  اه  شـشوک  دنکبادیپ ،  ققحت  یمالـسا  يروهمج  دنراذگب  دنهاوخ  یمن  هک  ییاهرـشق  نیا 
نیا دنتسناوتن  دش و  هدیچیپ  مه  رد  تردق  همه  امش ،  ششوک  اب  هک  يروطنامه  اهنآ و  ياه  ششوک  همه  لباقم  رد  دینکب  ششوک  دیاب 

 . میورب ام  ار  هار  نیا  مه  دعب  هب  نیا  زا  هللا  ءاشنا  امش  ینامیا  هوق  امش ،  یمالـسا  تردق  هوق و  تردق و  اب  دنراد ،  هاگن  ار  یناطیـش  تردق 
12/4/58 ینارنخس :  خیرات   256 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص 

يزوریپ طرش  تضهن  ظفح 

هک تسا  نیا  طرـش  اما  دیزوریپامـش ،  دیورب و  ولج  هب  مکحم  هدرک و  هرگ  تشم  اب  مکحم ،  لد  اب  دیـشاب ،  نئمطم  امـش  تروص  ره  رد 
 : ینارنخس خیرات   51 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحـص  دینک .  شظفح  دمآ ،  هک  یتردق  نامه  هب  دمآ ،  هک  یعـضو  نامه  هب  تضهن  نآ 

3/8/58

تضهن ظفح  اب  لحارم  همادا 

ای مراد  یچ  الاح  نم  هک  دوبن  نیا  هب  هجوتم  هک  دوب  لوا  زا  هک  یتضهن  نامه  هک  تسا  نیا  تسه  اج  ره  رد  مادک  ره  ام  تلم  هفیظو  نالا 
ام یلعا ،  هطقن  هب  میدیسرن  هک  ام  لزلزتم ،  میتسه و  هار  کی  نیب  نالا  تموکح ،  دوشب  رقتـسم  یتقو  ات  دهدب  همادا  ار  نامه  مرادن ،  یچ 

يءار یمالسا  يروهمج  لصا  تسا ،  هدش  هداد  يءار  شایساسا  نوناق  هدش ،  تسرد  تموکح  رازبا  زا  یضعب  هک  ییاج  هب  میدیسر  نالا 
نالا درادـن  رارقتـسا  دـهدب .  ماجنا  ار  اهراک  همه  دـیاب  سلجم  میراد ،  یـسلجم  هن  میراد ،  يروهمج  سییر  هن  الاح ،  تسا ،  هدـش  هداد 

تمالـس هب  ار  دعب  لحارم  نیا  ام  میناوتب  ات  میراد  شهگن  ار  نیا  میدمآ  الاح  ات  هک  یتضهن  نامه  اب  هک  مینکب  يراک  ام  دیاب  نامتکلمم ، 
20/10/58 ینارنخس :  خیرات   236 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحص  مینکب .  یط 

بالقنا رد  یجیردت  لوحت 

هفیحـص دیایب .  شیپ  ملاس  وج  نیا  جیردت  هب  دیاب  نیا  ملاس ،  وج  کی  هب  دوش  لوحتم  هعفدکی  هک  دوش  یمن  یگرزب  نیا  هب  یبالقنا  هتبلا 
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25/3/59 ینارنخس :  خیرات   179 هحفص :   12 دلج :  رون 

یبالقنا ربص  تماقتسا و  رد  هژیو  تیمها 

تالکشم اهدماشیپ و  لباقم  رد  هدومرف و  تناعا  میقتسم  طارص  رد  ار  ( 23  ) نانآ هک  تسا  راتساوخ  هنازجاع  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  و 
مالـسا ربمایپ  زا  هک  دراد  هژیو  تیمها  نانچنآ  تماقتـسا  هک  دـننادب  زیزع  تلم  دـیامرف و  اطع  تماقتـسا  بالقنا ،  هلاـبند  ریذـپان  باـنتجا 

هک امش  ام و  نک  تماقتسا  تناوریپ  وت و  تسا  هدومرف  هک  درک  ریپ  ارم  دوه  هروس  دومرف  هک  تسا  لوقنم  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
مینک و تماقتـسا  یمالـسا  يروهمج  زیزع و  مالـسا  سدـقم و  نید  ظـفح  رد  دـیاب  میراد ،  ار  نآ  ياـعدا  ترـضح و  نآ  يوریپ  راـختفا 

دیامرف تمحرم  یبالقنا  ربص  امش  هب  دشاب و  نازیزع  امـش  هانپ  روای و  دنوادخ  مییامن .  عفر  یبالقنا  تماقتـسا  لابقتـسا و  اب  ار  تالکـشم 
بالقنا مالـسا و  هب  ءانتعا  یب  ناربکتم  سانـشنادخ و  نازاسوج  ریثءاـت  تحت  هک  دـهد  یبـالقنا  دـید  دـیوشن و  ناوتاـن  تالکـشم  رد  هک 

 : دلج رون  هفیحـص  دنزیخرب .  نانآ  اب  هلباقم  هب  هدومنن و  يوریپ  بالقنا  یمومع  حلاصم  فلاخم  نازاس  هعیاش  زا  دـیوشن و  عقاو  یمالـسا 
22/11/60 ینارنخس :  خیرات   49 هحفص :   16

فادها مراهچ :  لصف 

قانتخا زا  ییاهر  يدازآ و  لالقتسا ،  فلا . 

روشک تاجن 

هرهم تسد  دینک و  جراخ  هنحص  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  راکتنایخ  هرهم  دینک و  هراپ  ار  تراسا  ياهریجنز  دینک و  تمه  نم !  نازیزع 
ياـهراد هرهم  یلخاد و  ياـه  هرهم  دـس  تشپ  لالقتـسا ،  يدازآ و  تداعـس و  دـینک .  عطق  یمالـسا  ياـهروشک  زا  ار  وـجدوس  ياـهراد 

 : ینارنخس خیرات   142 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحـص  دیهد .  تاجن  ار  روشک  دینکـش و  مه  رد  دـینک و  ناریو  ار  اهدـس  تسا ،  یجراخ 
20/7/57

تکلمم هرادا  رد  لالقتسا  يدازآ و 

ام تفن  هداد و  امغی  هب  ار  ام  زیچ  همه  تسا و  هدرک  ملظ  ردـقنآام  هب  شلوا  زا  هک  یمیژر  نینچ  کی  اـم  هک  تسا  نیا  ناریا  مدرم  فرح 
هحلـسا دنهدب ،  يزیچ  کی  ام  هب  هکنیا  ضوع  ینعی  دننک  یم  تسرد  وا  يارب  هاگیاپ  دهد  یم  ار  ام  تفن  دوب ،  ناجم  شاک  ناجم ،  هب  ار 

ناریا مدرم  نیا  ناـشدوخ ،  يارب  دـننک  یم  تسرد  هاـگیاپ  مه  دـنروخ  یم  ار  تفن  مـه  ناریا ،  رد  دـننک  تـسرد  هاـگیاپ  هـک  دـنهد  یم 
اقآ ام  هک  دننز  یم  دنراد  دایرف  اهنیا  دروآرد .  ار  ام  ردـپ  هک  یتموکح  روجنیا  رب  گرم  اقآ ،  هک  تسا  دـنلب  گرزب  ات  هچب  زا  ناشیادـص 

دازآ ام  ياملع  هن  دـندوب ،  دازآ  ام  يابطخ  هن  دوب ،  دازآ  نام  تاعوبطم  هن  دوبن ،  دازآ  ام  زیچ  چـیه  لاس ،  هاجنپ  ام  میهاوخ ،  یم  يدازآ 
نارگید دنب  دیابن  نامزیچ  همه  ام  میهاوخ  یم  ام  لالقتسا  میهاوخ ،  یم  يدازآ  ام  دوبن .  زیچ  چیه  دوب ،  هاگـشناد  ام  هاگـشناد  هن  دندوب ، 

 . دـنروایب تسد  هب  يدازآ  هک  تسا  نیا  يارب  ناشداد  اهنیا  ار .  نامدوخ  تکلمم  مینکب  هرادا  نامدوخ  لقتـسم ،  دـیاب  ام  دـشاب .  لگنا  و 
30/7/57 ینارنخس :  خیرات   186 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص 

هدنیآ لسنهب  تبسن  تیلوئسم  لالقتسا و  يدازآ و  دایرف 
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نیا هک  میهاوخ  یمن  ام  میهاوخ ،  یم  لالقتـسا  ام  میهاوخ ،  یم  يدازآ  ام  هک  تسا  نیا  دایرف  همه  تسا  دنلب  شدایرف  نالا  هک  تلم  درد 
زیچ چیه  یتقو  میرادنزیچ .  چیه  دندرب  نیب  زا  هک  مه  نامتعارز  میراد ،  تفن  هن  رگید  لاس  تسیب  زا  دعب  دـهدب ،  انف  داب  هب  ار  ام  نزاخم 

هفیحـص هدنیآ .  لسن  هب  تبـسن  میلو  ؤسم  ام  دنکب ؟ دیاب  یگدنز  روطچ  هدنیآ  لسن  نیا  دنک ؟ یگدنز  روطچ  تقو  نآ  تلم ،  نیا  درادن 
2/8/57 ینارنخس :  خیرات   197 هحفص :   2 دلج :  رون 

تما تماقتسا  يدازآ و 

یم ام  مینک ،  لقتـسم  ار  تما  کـی  میهاوخ  یم  اـم  مینک ،  دازآ  ار  تما  کـی  میهاوخ  یم  اـم  مینک ،  دازآ  ار  تلم  کـی  میهاوخ  یم  اـم 
 . دهاوخ یم  سبح  دهاوخ ،  یم  نداد  ناوج  دهاوخ ،  یم  يراکادف  هتبلا  میورب ،  نوریب  هیسور  ناتـسلگنا و  اکیرمآ و  راب  ریز  زا  میهاوخ 
 ، میور یم  سبح  میراد  هک  میتسین  تحاران  انعم  نیا  رد  الـصا  ام  دراد و  مزال  زیچ  همه  روما ،  نیا  تسا  مزال  دهاوخ  یم  سبح  لاس  هد 

خیرات  820 هحفص :   2 دـلج :  رون  هفیحـص  تسادـخ .  يارب  تسا ،  قح  لباقم  رد  هکنیا  يارب  دـنور ،  یم  نیب  زا  دـنراد  اـم  ياـه  ناوج 
3/8/57 ینارنخس : 

یمالسا لدع  تموکح  هیاس  رد  يدازآ  لالقتسا و 

نآ هک  دنا  هتـشاد  نونکات  هک  یعطاق  عضوم  زا  دنمراک  رگراک و  ناقهد و  يرازاب و  یهاگـشناد و  ات  یـسایس  یناحور و  زا  ام  تلم  دـیاب 
ینیـشن بقع  مدق  کی  تسا ،  یمالـسا  لدع  تموکح  هیاس  رد  يدازآ  لالقتـسا و  ندروآ  تسد  هب  يولهپ و  طحنم  میژر  ندش  هدیچرب 

دنادرگ و یم  لامیاپ  ار  ام  ناناوج  كاپ  نوخ  هار ،  نیا  رد  یتسـس  دهد و  یم  شیازفا  ار  هاش  هناکافـس  راتـشک  ینیـشن ،  بقع  هک  دننکن 
4/8/57 ینارنخس :  خیرات   211 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  تسام .  همه  هدهع  هب  تیلو  ؤسم 

تراسا زا  ندمآ  نوریب 

 ، ار ینعم  نیا  دننز  یم  داد  دنراد  مه  ام  ياه  هچب  میهاوخ ،  يدازآ  میهاوخ ،  یم  لالقتسا  نامتکلمم  رد  ام  میشاب ،  دازآ  میهاوخ  یم  ام 
یم اهنیا  قانتخا ،  لاس  هاجنپ  دـندوب ،  راتفرگ  دنـشاب  دازآ  دـنهاوخ  یم  اهنیا  ار . . . . . .  انعم  نیمه  دـنیوگ  یم  دـنراد  مه  نامیاهدرمریپ 

هفیحص تراسا .  نیا  زا  دنیایب  نوریب  دنهاوخ  یم  دندوب ،  تراسا  تحت  لاس  هاجنپ  زا  شیب  ینالوط  ياهلاس  دنـشاب ،  لقتـسم  هک  دنهاوخ 
8/8/57 ینارنخس :  خیرات   242 هحفص :   2 دلج :  رون 

تضهن همانرب  فده 

یتایح هار  نیا  رد  ار  نانآ  اـم  دـنا  هدومن  ماـیق  دوخ  هیلوا  قوقح  هبلاـطم  يارب  هدـمآ و  ناـج  هب  هلاـس  هاـجنپ  ياـهتنایخ  قاـنتخا و  زا  مدرم 
همانرب تسا و  یمالـسا  يروهمج  يرارقرب  ام  فده  مینک . . .  یم  قیوشت  ناریا  جراخ  رد  هچ  میدوب و  ناریا  رد  هک  ینامز  هچ  عورـشم ، 

دنا هدناجنگ  نوناق  رد  هزینرس  اب  یلعف  هاش  هاشاضر و  هک  ییاه  هدام  فذح  اه و  هناخترازو  هیفصت  تسا و  لالقتسا  يدازآ و  لیـصحت  ام 
11/8/57 ینارنخس :  خیرات   264 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  هطورشم .  تنطلس  هب  طوبرم  داوم  فذح  و 

لالقتسا يدازآ و  زت 
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ندـمت تسین !  عاجترا  ندرب  ار  ام  لام  تسا ؟  عاجترا  نیا  میهاوخ ،  یم  لالقتـسا  ام  میهاوخ ،  یم  يدازآ  ام  میهاوخ ،  یم  ار  نامقح  ام 
عجترم امش  دیراد ،  هگن  رخآ  ات  ریساو  دیراد  هگن  دیهاوخ  یم  دنب  دیق و  رد  ار  ام  میتسه ؟  عجترم  میهدن ،  میهاوخ  یم  ار  ناملام  تسا ؟ 

 ، نامدوخ دصقم  نیا  زا  نامدوخ ،  زت  نآزا  میرادرب  تسد  ام  رگا  میتسه !؟  عجترم  ام  میشاب ،  میهاوخدازآ  مییوگ  یم  هک  ام  اما  دیتسین ؟
11/8/57 ینارنخس :  خیرات   277 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  میشاب .  دیاب  رخآ  ات  متس ،  نیا  ملظ و  نیا  راب  ریز  رخآ  ات 

یناسنا یگدنز  يارب  ملظ  زا  تاجن 

 ، دنوشب دازآ  دنهاوخ  یم  دننکب ،  ادیپ  تاجن  ملظ  نیا  تسد  زا  دنهاوخ  یم  هک  دنتسه  یمدرم  کی  ناریا  مدرم  هک  دییوگب  مدرم  هب  امش 
 : هحفص  3 دلج :  رون  هفیحص  دننکب .  ار  راک  نیا  دراذگ  یمن  درم  نیا  دننکب و  یناسنا  یگدنز  دنهاوخ  یم  دنوشب ،  لقتـسم  دنهاوخ  یم 

21/8/57 ینارنخس :  خیرات   125

لقتسم دازآ و  تکلمم 

زا بناجا  تسد  هک  دنهاوخ  یم  دـهاوخ و  یم  سک  ره  هک  دـنهاوخ  یم  لالقتـسا  دـهاوخ ،  یم  رـشب  همه  هک  دـنهاوخ  یم  يدازآ  اهنیا 
ناشدوخ ار  ناشتکلمم  گنهرف  دنهاوخ  یم  دوش ،  هرادا  ناشدوخ  تسد  هب  ناشتکلمم  داصتقا  هک  دـنهاوخ  یم  دـشاب ،  هاتوک  ناشتکلمم 

دنهاوخ یم  دننکن ،  هضبق  ار  شترا  دنیاین و  ییاکیرمآ  ياهراشتـسم  دننکن ،  هرادا  نارگید  ار  شترا  دـنهاوخ  یم  دـننکب ،  هرادا  القتـسم 
خیرات  190 هحفـص :   3 دـلج :  رون  هفیحـص  دـشاب .  لقتـسم  دازآ و  تکلمم  کـی  دوشب ،  هتـشادرب  ناـشتکلمم  زا  اـکیرمآ  ياـه  هاـگیاپ 

27/8/57 ینارنخس : 

رشب هیلوا  قوقح  زا  يدازآ  لالقتسا و 

هک یمدرم  نیا  میهاوخ ،  یم  لالقتـسا  میهاوخ و  یم  يدازآ  ام  هک  تسا  نیا  ناشدایرف  دنهاوخ ،  یم  يدازآ  دنا ،  هدرک  مایق  هک  مدرم  و 
هک دنتـسه  اهنآ  اه  یـشحو  دنهاوخ ،  یم  لالقتـسا  يدازآ و  هک  دنندمتم  اهنیا  دنتـسین ،  یـشحو  اهنیا  دـنهاوخ ،  یم  لالقتـسا  يدازآ و 

رشب همه  هک  تسا  يزیچ  ات  ود  يدازآ  لالقتسا و  دنهاوخ  یم  ار  لالقتسا  يدازآ و  هک  اهنیا  هن  دنا ،  هتفرگ  اهنآ  زا  ار  يدازآ  لالقتـسا و 
نیا هک  یسک  نآ  تسا ،  یشحو  وا  مدرم ،  زا  ار  نیا  دنک  یم  بلس  هک  نآ  دنتسه ،  علطم  ار  نیا  رـشب  همه  تسا و  رـشب  هیلوا  قوقح  زا  ، 

28/8/57 ینارنخس :  خیرات   720 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  ندمتم  وا  دهاوخ ،  یم  ار  قح 

تاغیلبت تاعوبطم و  يدازآ 

وت هبناج  همه  قانتخا  لباقم  رد  وت ،  ملظ  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  دنتـسه  یـسایس  مرجم  امـش  لوق  هب  هک  یـصاخشا  نیا  هانگ  اهنآ ،  هاـنگ 
اهزیچ همه  وت  اکیرمآ  هب  زیچ -  هب  ارچ -  دنیوگ  یم  وت  ياه  تنایخ  لباقم  رد  ینک ؟  یم  ریـسا  روطنیا  ار  مدرم  ارچ  ارچ ،  اقآ  هک  دنتفگ 

یم تکلمم  میهاوخ ،  یم  اـم  لالقتـسا  دـیوگ  یم  دـیهدب ،  اـم  هب  يدازآ  دـیوگ  یم  دـیوگ ،  یم  دراد  ار  ارچ  نیا  هک  یـسک  يداد ؟  ار 
 ، دشاب دازآ  نامتاعوبطم  میهاوخ  یم  میـشاب ،  دازآ  میهاوخ  یم  دشاب ،  نارگید  لام  تکلمم  میهاوخ  یمن  دـشاب ،  نامدوخ  لام  میهاوخ 
یم نم  يدازآ  هک  دـنز  یم  دراد  داد  ناریا  تلم  تسا . . . !؟  مرج  نـیا  دـشاب ،  دازآ  ناـم  یغیلبت  تـالآ  ياـهزیچ  وـیدار و  میهاوـخ  یم 

خیرات  232 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحـص  مهاوخ .  یم  يدازآ  دنز  یم  داد  وا  مهاوخ ،  یم  لالقتـسا  نم  هک  دنز  یم  دراد  داد  مهاوخ ، 
2/9/57 ینارنخس : 
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لالقتسا يدازآ و  شزرا 

چیه هک  یـصاخشا  کی  تراظن  تحت  هکنیا  هن  دنـشاب  ناسنا  دنـشاب ،  مدآ  دنهاوخ  یم  ناریا  مدرم  دنـشاب ،  ناسنا  هک  دـنهاوخ  یم  مدرم 
يارب يدازآ ،  يارب  دـننک  یم  ادـف  دـنراد  ار  ناشیاه  ناوج  ار و  ناـشیاه  هچب  دـنا و  هدرک  ماـیق  هک  یمدرم  کـی  تقو  نآ  دـنرادن .  زیچ 

اتو یناتـسبد  هـچب  زا  دـننزیم ،  داد  دـنراد  تـسا ،  حـضاو  ناـشفرح  ناریا  مدرم  لدـع . . . . . .  تموـکح  يارب  مالـسا ،  يارب  لالقتــسا ، 
رد هاگـشناد ،  رد  هسردم  رد  ناریا  ياه  ناوج  ناریا ،  سرادم  مامت  اهدرمریپ ،  هب  دسرب  ات  اج  همه  هک -  منک  یم  ضرع  ات  یناتـسریبد - 

تسا هدرک  بلس  ام  زا  ار  لالقتـسا  هک  یتموکح  کی  ام  میهاوخ ،  یم  لالقتـسا  ام  میهاوخ  یم  يدازآ  ام  هک  تسا  نیا  ناشدایرف  اج  ره 
 ، دهد یم  نوخ  دراد  امئاد  هک  تسا  لاس  کی  تسا و  هدرک  مایق  رتشیب  تسا  لاس  هدزناپ  نالا  هک  یتلم  نیا  میهاوخ . . . . . .  یمن  ار  نیا 
ار ناشناوج  هک  لالقتـسا  يدازآ و  نیا  يارب  دنل  ءاق  یـشزرا  هچ  اهنیا  دنهاوخ ؟ یم  هچ  اهنیا  دـنک ،  یم  ادـف  ار  شیاه  ناوج  دراد  ام  ءاد 

وچمه کی  ناریا  هک  دییوگب  دودح  نیا  مدرم  هب  دییوگب ،  مدرم  هب  دیاب  اهنیا ،  هب  دینک  کمک  دیاب  دنرادن ؟ كاب  کلاذـعم  دـنهد و  یم 
3/9/57 ینارنخس :  خیرات   247 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دهاوخ .  یم  يزیچ 

نیما تموکح 

میهاوخ یم  ام  دـشاب و  میهاوخ  یم  نامدوخ  يارب  نامعفانم  ام  هن ،  هک  دـیوگ  یم  تسا و  هداتـسیا  اهنیا  همه  لباقم  رد  نالا  ناریا  تلم  و 
داب هب  ار  ام  زیچ  همه  هک  يرئاج  تموکح  کی  هن  میهاوخ  یم  یمالسا  لدع  تموکح  کی  ام  میشاب ،  لقتسم  میهاوخ  یم  میـشاب ،  دازآ 

دنناوت یم  هک  ینیما  مدرم  ناریا  جراخ  رد  ناریا ،  رد  میراد  ام  مدرم و  يارب  دـشاب  نیما  هک  میهاوخ  یم  ینیما  تموکح  کی  اـم  دـهدب ، 
5/9/57 ینارنخس :  خیرات   265 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  هاگتسد .  نیا  مدآ و  نیا  يارب  زا  دنوشب  نیشناج 

روشک يدازآ  لالقتسا و  نماض  ناگناگیب  دنب  دیق و  زا  ییاهر 

لالقتـسا و نماض  نید  اهنت  هک  مالـسا  مدـه  رد  دـنا ،  هدرک  ینمـشد  يزوت و  هنیک  مالـسا  اب  شردـپ  هاش و  هک  تسا  لاس  هاـجنپ  زا  شیب 
دنا هدرب  نایم  زا  زین  ار  یبهذم  ياه  تیلقا  قوقح  یتح  اه و  يدازآ  مامت  ناملسم ،  تلم  قوقح  مامت  دنا و  هدیـشوک  تسا  روشک  يدازآ 
یم مدرم  زین  میهاوخ و  یم  اـم  دـنا  هدومن  نوگژاو  ناـشنابابرا  دوـخ و  دوـس  هب  ار  روـشک  تسا و  هتفر  ناـیم  زا  یلکب  روـشک  لالقتـسا  ، 
دنب دـیق و  زا  ندـشاهر  تسوا  هداوناخ  هاش و  صخـش  یلخاد  لماع  نیرتگرزب  دـننک ،  عطق  ار  یهابت  داسف و  نیا  لـماع  هشیر و  دـنهاوخ 

 : ینارنخس خیرات   30 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحـص  تسا .  تهج  نیا  يارب  مدرم  مایق  تسا و  روشک  يدازآو  لالقتـسا  نماض  ناگناگیب 
16/9/57

لدع تموکح  لالقتسا و  يدازآ ،  يارب  تلم  مایق 

نیا دننک ،  یم  ار  اهراک  نیا  دـننکب  يراکغولـش  دـنهاوخ  یم  هک  دنتـسه  یمدرم  کی  هکنیا  هن  نیا ،  دـض  رب  دـنا  هدـندرک  مایق  هک  اهنآ 
کی لـها  قح  تکلمم  کـی  لالقتـسا  تسا ،  مدرم  قح  يدازآ  دـننک  یم  بلط  ار  ناـشدوخ  قح  دـنیوگ ،  یم  قـح  هک  دنتـسه  یمدرم 

بلطم کی  يارب  دنا ،  هدرک  مایق  هک  ناریا  مدرم  هک  اجنیا  مدرم  هب  دییوگب  تکلمم . . . . . .  رد  دـننکب  لالقتـسا  بلط  هک  تسا  تکلمم 
خیب نزن ،  فرح  هک  دنریگب  شیولج  دیابن  دننک ،  شـسبح  رد  یه  دیابن  دشاب ،  دـیاب  دازآ  هک  دراد  شلوبق  رـشب  همه  هک  تسا  یحـضاو 

ار اه  مدـق  دنتـسکش ،  اهنیا  ار  اه  ملق  یـسیونب  دـیابن  هک  دننکـشب  ار  شملق  ینزب ،  فرح  هملک  کـی  دـیابن  هک  دـنهدب  راـشف  ار  شیولگ 
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ار اه  مدـق  دنتـسکش ،  اهنیا  ار  اه  ملق  یـسیونب  دـیابن  هک  دننکـشب  ار  شملق  ینزب ،  فرح  هملک  کـی  دـیابن  هک  دـنهدب  راـشف  ار  شیولگ 
حضاو قوقح  دنا و  هدرک  مایق  الاح  لاس  هاجنپ  نیا  رد  دنتساوخ  یم  يدازآ  هک  یصاخشا  زا  دوب  رپ  اه  سبح  لاس  هاجنپ  نیا  رد  دنتسکش 
دنهاوخ یم  ار  نیا  لدـع ))  تموکح  لالقتـسا ،  يدازآ ،   ، )) تسارـشب قوقح  نیلوا  زا  تسا و  رـشب  قوقح  زا  هکنآ  ار ،  ناشدوخ  یلم 

18/9/57 ینارنخس :  خیرات   47 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  مدرم . 

نطو هب  يدازآ  لالقتسا و  ندینادرگزاب 

میمرت تسا  رودقم  هک  اجنآ  ات  تسا ،  هدوب  هاش  تموکح  رد  هک  یـصیاقن  باوج :  تسیچ ؟  امـش  هدـنیآ  ياه  همانرب  فادـها و  لا :  ؤس 
ار تارادا  درک  میهاوخ  حالصا  تسا  تلم  ررض  هب  هک  ار  یملاسان  طباور  دنادرگ  میهاوخ  زاب  نطو  هب  ار  يدازآ  لالقتسا و  درک  میهاوخ 
4 دـلج :  رون  هفیحـص  دومن .  میهاوخ  هاتوک  ناریا  زا  ار  نارگید  تسد  مییاـمن  یم  هیفـصت  تسا  تکلممو  تلم  تحلـصم  هک  روطنآ  مه 

21/9/57 ینارنخس :  خیرات   66 هحفص : 

يدازآ لالقتسا و  هیاپ  رب  اهتسایس  يزیر  حرط 

ود نیارب  ار  دوخ  ياهتسایس  دشاب و  دازآو  لقتسم  دهد و  تاجن  دادبتسا  رامعتسا و  لاگنچ  زا  ار  دوخ  هک  تسا  هتفرگ  میمصت  ناریا  تلم 
4 دلج :  رون  هفیحـص  ددنـسپ .  یمن  ای  ددنـسپ و  یم  ار  اه  تسایـس  نیا  یـسک  هچ  هک  تسین  مهم  وا  يارب  دـنک و  یم  يزیرحرط  زین  هیاپ 

18/10/57 ینارنخس :  خیرات   164 هحفص : 

قانتخا ندرب  نیب  زا 

ینید لئاسم  زا  ار  بناجا  تسدو  مینک  هاتوک  یلم  نئازخ  نیا  زا  ار  بناجا  تسد  میناـسرب .  رخآ  هب  تسا  هدرک  اـپب  ناریا  هک  یتضهن  نیا 
 ، دـشاب ناـمدوخ  يارب  تکلمم  میربـب و  نیب  زا  ار  قاـنتخا  نیا  تشاد و  هطلـس  اـم  رب  فارطا  همه  زا  هک  یقاـنتخا  نیاو  مینک  هاـتوک  ناـم 

هرادا دناوتب  ات  دشاب  يدزد  کی  دـیاب  امتح  درک ؟ دـیاب  يدزد  رگم  دـینکب !؟ هرادا  دـیناوت  یمن  هچ ،  نامدوخ  مینکب ،  شا  هرادا  نامدوخ 
رد دـنناد ،  یم  ار  تاـهج  همه  هدرک ،  لیـصحت  همه  اـهنیا  هک  روشک  رد  روشک ،  جراـخ  رد  میراد  اـم  هک  نیما  مدرم  همه  نیا  دـنک !؟ . 

مهب تکلمم  میراذگ و  یم  شیاج  ار  ینیما  کی  میرادیم ،  رب  ار  يدزد  کی  دنتـسه ،  مه  نیما  دنتـسه ،  علطم  دندرک ،  لیـصحت  جراخ 
کی هلئـسم  هن  تسا ،  بالقنا  هلئـسم  هلئـسم ،  هک  دینک  یمن  كاردا  ردـقنیا  نیا ،  دـشاب )) ینوناق  لاقتنا  هلئـسم  دـیاب  ریخ  دروخ ((!؟ یم 

13/11/57 ینارنخس :  خیرات   17 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  بالقنا  هلئسم  رگید ،  میژر  اب  یمیژر 

ملاع همه  هتساوخ  يدازآ  لالقتسا و 

دنلئاق و ار  انعم  نیا  ملاع  همه  هک  تسا  رشب  قوقح  زا  یکی  نیا  میشاب .  دازآ  میهاوخ  یم  ام  هک  دیوگ  یم  تسا و  هداتسیا  نالا  تلم  نیا 
 . دـشاب شدوخ  تسد  دـیاب  شدوخ  تشونرـس  یـسک  ره  هک  تس  یقوقح ا  زا  یکی  مه  نیا  میـشاب .  لقتـسم  میهاوخ  یم  ام  دـنیوگ  یم 

17/11/57 ینارنخس :  خیرات   49 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص 

تشونرس نییعت  قح  قانتخا و  مدع 

ار نامدوخ  تکلمم  هک  میهاوخ  یم  ام  يوروش  ترافـس  اکیرمآ و  ترافـس  هن  مینک ،  نییعت  نامدوخ  ار  نامتـشونرس  هک  میهاوخ  یم  ام 
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شترا میهاوخ  یم  ام  دشابن  ام  تکلمم  رد  قانتخا  مینک ،  دازآ  ار  نامتکلمم  میهاوخ  یم  ام  لییارسا  نایدوهی و  هن  مینک ،  نییعت  نامدوخ 
 : ینارنخـس خیرات   58 هحفـص :   5 دـلج :  رون  هفیحـص  دـنکن .  فرـصت  نآ  رد  اکیرمآ  دـنکن ،  فرـصت  نآ  رد  لییارـسا  دـشاب ،  دازآ  ام 

19/11/57

يژولوئدیا اهشزرا و  هلاحتسا  ب . 

مالسا گرزب  ياهنامرآ  دربشیپ 

زوسنامناخ موش و  ياه  هشقن  دـیزاس و  هاگآ  ار  اهتلم  هک  دـشاب  یم  مزال  دـیتسه  نیملـسم  دـیما  هیام  هک  مالـسا  هدـنزرا  ناـناوج  امـش  رب 
لامک اب  دـیدنب ،  راک  هب  دـیزومایب و  ار  نآرق  هسدـقم  میلاعت  دـینک ،  تیدـج  رتشیب  مالـسا  ییاسانـش  رد  دـییامن ،  المرب  ار  نارگرامعتـسا 

186 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  دیشوکب .  مالسا  گرزب  ياه  نامرآ  دربشیپ  رگید و  للم  هب  مالـسا  یفرعم  غیلبت و  رـشن و  رد  صالخا 
22/4/51 ینارنخس :  خیرات 

هعماج تاردخم  زا  تعنامم 

 : هحفص  2 دلج :  رون  هفیحص  دش .  دهاوخ  يریگولج  دنشاب ،  یم  هعماج  لاح  هب  رضم  هک  تاردخم  ریاس  مسیلکلا و  یلکلا و  تابورـشم 
10/8/57 ینارنخس :  خیرات   259

داسف ياه  هزیگنا  ینک  هشیر 

هزیگنا همه  هکنیا  رتمهم  داسف و  لماوع  همه  هک  تسا  نیا  مادقا  نیلوا  باوج :  دوب ؟ دهاوخ  هچ  یمالـسا  تلود  کی  مادقا  نیلوا  لاوس : 
47 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحـص  دوش .  نک  هشیر  دیاب  تیدـج  لامک  اب  اه  هنیمز  ریاس  يداصتقا و  یعامتجا و  ياه  هنیمز  رد  داسف  ياه 

16/8/57 ینارنخس :  خیرات 

تیناسنا یناسفن و  تالاح  ییافوکش 

مدرم نیب  رد  تیناسنا  کی  یناسفن ،  تـالاح  کـی  اـهنآ  رد  دـش  افوکـش  هکنیا  يارب  دوب  ادـخ  يارب  ماـیق  درک  ناریا  تلم  هک  یماـیق  نیا 
5 دلج :  رون  هفیحـص  دوب .  يا  هنومن  ادخ  دوب ،  یتسرپادخ  وحن  کی  دوب ،  نامیا  وحن  کی  هک  نیا  زج  تسین  نیا  درک و  ادـیپ  ییافوکش 

27/11/57 ینارنخس :  خیرات   91 هحفص : 

یبرغ هدساف  قالخا  مامت  ندودز 

وچمه کـی  اـب  تلود ،  هب  یگتـسویپ  نودـب  لقتـسم  هناـخترازو  کـی  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هریاد  اـب  ار  داـسف  اـب  هزراـبم  اـم 
یهارمه اب  ناریا ،  تلم  اب  ام  مینک . . .  یم  عطق  ار  اشحف  مینک ،  یم  داسف  اب  هزرابم  هللا ،  ءاـشنا  دـش  دـهاوخ  سیـسءات  هک  يا  هناـخترازو 

 ، ار یبرغ  هدساف  قالخا  مامت  تسا ،  ندمت  هک  يراثآ  هن  هدساف ،  راثآ  مامت  ار ،  برغ  راثآ  مامت  ناریا ،  تلم  زا  ینابیتشپ  اب  ناریا ،  تلم 
10/12/57 ینارنخس :  خیرات   128 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دییادز .  میهاوخ  ار  یبرغ  هلط  اب  تامغن  مامت 
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اوتحم رد  مالسا  ققحت 

وت دشاب ،  مالسا  اوتحم  هک  مدرک  ضرع  هک  انعم  نیمه  هب  یمالـسا ،  يانعم  هب  يروهمج  نیا  یمالـسا ،  يانعم  نیا  هک  دینکب  يرکف  امش 
میورب تارادا  وت  دشاب ،  مالـسا  میورب  هجراخ  ترازو  وت  دـشاب ،  مالـسا  میورب  یتقو  يرتسگداد  وت  دـشاب ،  مالـسا  میورب  یتقو  هاگـشناد 
دوشب لصاح  انعم  نیا  هک  دینک  ششوک  دشاب ،  مالسا  میورب  رهش  دشاب ،  مالسا  میورب  ارحص  دشاب ،  مالسا  میورب  رازاب  وت  دشاب ،  مالـسا 

11/3/58 ینارنخس :  خیرات   47 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دیتسه .  زوریپ  رخآ  ات  امش  دش  لصاح  انعم  نیا  رگا  . 

یهلا تضهن  رد  تیناسنا  حور  شیادیپ 

لثم مه  ناریا  مدرم  ایآ  هیضق ؟  دوب  هچ  نیا  دندرک ،  دایرف  دنتفگ و  ربکا  هللا  همه  دندرک و  دایرف  دنتخیر و  اه  نابایخ  رد  ارچ  ناریا  مدرم 
هکنیا يارب  ام  ياه  ناوج  ار  ناشنوخ  دنتـساوخ ؟ یم  ایند  دـندرک و  یم  دایرف  دنتـساوخ  یم  فلع  دـندرک و  یم  دایرف  يوروش  یـشروش 

ای دشاب ؟ بوخ  شیگدنز  هک  دشکب  ار  شدوخ  یسک  کی  هک  دوش  یم  نیا  دنداد ؟ یم  نوخ  دنشاب  هتـشاد  ایند  رد  یهفرم  یگدنز  کی 
تهج ياه  تضهن  ناشیاه  تضهن  هک  ییاهنآ  ای  دنرادن  داقتعا  ادخ  هب  هک  ییاهنآ  تضهن  لثم  تضهن  دوب .  یهلا  یتضهن  کی  نیا  ریخ 

يروهمج ناونع  هب  مدرم  تشاد و  شقن  نآ  رد  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  دوب  یتـضهن  ناریا  تضهن  تسا  هدوـبن  تسا .  هدوـب  يداـم 
لدـع تموکح  میهاوخ و  یمن  ار  میژر  نیا  ام  دـنتفگ  همه  دـنتخیر و  اه  نابایخرد  مالـسا  ماکحا  ناونع  هب  مالـسا ،  ناونع  هب  یمالـسا ، 
کی میهاوخ  یم  ام  اه . . .  یضعبالا  اهرشق  همه  هزیگنا  دوب ،  تلم  نیا  هزیگنا  هک  يزیچ  نیا  میهاوخ .  یم  یمالسا  يروهمج  یمالـسا و 

 ، ینارون شملع  ینارون ،  شلمع  یهاگـشناد ،  کـی  ردـمیوش  یم  دراو  یتقو  هک  ینارون  ياهرـشق  کـی  مینکب ،  ادـیپ  ینارون  یتـیعمج 
کی هب  میـسرب  يدازآالثم ،  کی  هب  میـسرب  ام  هک  تسا  نیا  يارب  هن  يزوریپ  دشاب .  یهلا  دـشاب ،  ینارون  شزیچ  همه  ینارون ،  شقالخا 

!؟  میرادن رگید  يراک  رگید  دش ،  نامدوخ  لام  عفانم  رگید  هکالاح  مامت !؟  رگید  نیمه  نیمه ،  دشاب ،  نامدوخ  يارب  عفانم  یلالقتسا و 
 ، دوشب ادـیپ  دـشاب  نآ  رد  تیناسنا  حور  هک  یتلم  کی  دوشب ،  ادـیپ  ناسنا  تلم  کی  هک  تسا  نیا  همدـقم  شا  همه  تسا ،  همدـقم  اـهنیا 

تسا حرطم  ناسنا  تسین .  يرگید  زیچ  زیچ ،  نآ  تسا .  ناسنا  ایبنا  شیپ  تسا  حرطم  هک  يزیچ  نآ  صاخشا .  دوخرد  دوشب  ادیپ  لوحت 
هک ناسنا  دـننک .  تسرد  ناسنا  دـنهاوخ  یم  دـیآ .  رد  دـیاب  ناسنا  تروص  هب  زیچ  همه  تسین .  حرطم  اـیبنا  شیپ  رگید  زیچ  اـیبنا ،  شیپ 

16/3/58 ینارنخس :  خیرات   60 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دوش .  یم  تسرد  زیچ  همه  دش ،  تسرد 

لمع رد  زیچ  همه  ندش  یمالسا 

نیا لابند  دنک .  یمن  ادیپ  ققحت  مالسا  ياه  نامرآ  یمالـسا  يروهمج  هب  يءار  اب  نکل  تسا  يروهمج  میژر  شمیژر ،  ام  تکلمم  نالا 
دیاب دشاب ،  یمالـسا  يرتسگداد  يرتسگداد ،  دیاب  دـنکب ،  ادـیپ  ققحت  جراخ  رد  عرـش  ماکحا  یکی  کی  دـیاب  دـشاب ،  دـیاب  لمع  يءار 

دنوشب و یمالسا  اهرشق  همه  دیاب  دنشاب ،  یمالسا  سرادم  سرادم ،  دشاب ،  یمالسا  رازاب  رازاب ،  دیاب  دشاب ،  یمالسا  گنهرف  گنهرف ، 
دیهاوخ هنومن  تکلمم  کی  میـسرب ،  هللا  ءاشنا  میراد  همه  هک  ینامرآ  نیا  هب  هچنانچ  رگا  دنکب .  ادیپ  ققحت  هللا  ءاشنا  مالـسا  نیناوق  همه 

21/3/58 ینارنخس :  خیرات   80 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  درک .  ادیپ 

داسف رهاظم  توغاط و  طاسب  ندش  هدیچ  رب 

هب زاب  نیا  دـنامب ،  یقاب  شا  یقاب  دوربالاب و  هدر  سءار و  نامه  دوشب .  هدـیچرب  دـیاب  توغاط  طاسب  نآ  هک  دـیایب  ناـمرواب  دـیابالاح  اـم 
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یـسک کی  هک  یتقو  هک  دوشب  يروج  دیاب  اج  همه  رد  رازاب ،  رد  تارادا ،  همه  رد  اه ،  هناخترازو  همه  رد  اج ،  همه  میدیـسرن .  دـصقم 
یـشورفنارگ و هن  تساجنیا ،  رد  یـشورف  مک  هن  تسا ،  یمالـسا  شزیچ  همه  یمالـسا ،  تکلمم  کی  رد  هدش  دراو  هک  دینیبب  دـش  دراو 

ابو اه  سکع  نآ  اب  تالجم  نآ  هن  تسه ،  يرادا  ياـه  يزاـب  ذـغاک  نیا  هن  تسه ،  بلقت  هن  تسه ،  غورد  هن  نآ ،  رد  تسه  فاـحجا 
9 دلج :  رون  هفیحص  دیدید .  اهامش  دوب و  نویزیولت  ویدار و  رد  هک  یطاسب  نآ  هن  دندیـشک و  یهابت  هب  ار  ام  ياه  ناوج  هک  تاغیلبت  نآ 

18/6/58 ینارنخس :  خیرات   72 هحفص : 

یگدزبرغ زا  ندمآ  نوریب 

دیابالاح دوب .  یبرغ  زیچ  همه  دوب ،  یبرغ  مییوگب  دیاب  ابیرقت  ار  نامزیچ  همه  امالاح  ات  یمالسا .  مرف  کی  هب  ددرگرب  یبرغ  مرف  نیا  دیاب 
ور هلابند  مینکب و  شومارف  ار  نامدوخ  ياهزیچ  همه  میشاب ،  اهنآ  لابند  زاب  هک  دشابن  روطنیا  میدرک  هاتوک  ار  اهنآ  تسد  ام  هکنیا  زا  دعب 

دراد و یچ  هب  جایتحا  ام  تکلمم  میتسه و  یچ  میتسه و  یک  نامدوخ  ام  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  ام  دیاب  میـشاب .  قرـش  ور  هلابند  ای  برغ 
تروص هب  ار  ام  زیچ  همه  ار و  ام  هاگشناد  ار و  ام  ياه  ناوج  هک  ییاهیگتـسباو  نیا  ار ،  يونعم  ياه  یگتـسباو  نیا  ام  رگا  دراد .  یک  هب 

کیو میـشاب  لقتـسم  تلم  کی  میناوت  یم  ار ،  نامدوخ  میدرک  ادـیپ  و  شدوخ ،  لاـح  هب  مینادرگرب  رگا  ار  اـهنیا  دوب ،  هدروآ  رد  یبرغ 
رگا اما  میهدب و  ماجنا  نامدوخ  ار  نامدوخ  ياهراک  میتسیاب و  نامدوخ  ياپرس  نامدوخ  میشاب و  هتشادن  ریغ  هب  دنویپ  میـشاب ،  دازآ  تلم 
دازآ میناوتب  میشاب و  لقتسم  ام  میناوتب  هکنیا  دیما  دشاب  اجنیا  رد  برغ  طاسب  نامهو  تالایخ  نامه  زاب  دوشب و  تلفغ  انعم  نیا  زا  هچنانچ 

ار ناـمراکفا  مییاـیب ،  نوریب  یگدزبرغ  نیازا  هک  تساـم  همه  رب  تسین .  رگید  دـیما  نیا  مـینکب ،  لـمع  دازآ  مـینکب ،  رکف  دازآ  میـشاب ، 
تاغوس اهنیا  همه  دوشب  ضوع  نام  يرتسگداد  تیعـضو  دوشب ،  ضوع  نامگنهرف  تیعـضو  مینکب ،  ضوع  ار  ناملامعا  مینکب ،  ضوع 

دـنکب و رییغت  دـیاب  دوب  هدـمآ  برغ  زا  دوب  یتاغوس  کی  نیا  توغاط ،  ناـمز  رد  دوب  هک  یبیترت  نیا  هب  اـم  يرتسگداد  نیا  تسا .  برغ 
هکنیا يارب  دـندوب  هداد  رارق  هلیـسو  هک  مه  ییاهزیچ  مامت  دوب .  روط  نامه  مه  نامگنهرف  روط  نیمهو  دـنکب .  ادـیپ  يرگید  عضو  کـی 
اهدرم مه  اراه و  نز  مه  هک  دـننکب  هیهت  یل  ءاسو  هک  دوب  نیا  ربانب  ینعی  دوب  برغ  ياه  تاغوس  اهنیا  همه  دـننک ،  هابت  ار  ام  ياـه  ناوج 
عـضو دنتفر ،  یم  امنیـس  رد  دصقم .  نیمه  يارب  دندوب  هدرک  هیهت  ار  لیاسو  همه  دننکب .  ادیپ  یناسنا  دشر  کی  دـنراذگن  دـننکب  هابت  ار 
هکنیا ات  میهدب  رییغت  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  دوب .  لئاسم  نیمه  دـنتفر  یم  هک  اج  ره  رد  درک .  یم  هابت  هک  دـندوب  هداد  رارق  يروج  ار  امنیس 

9 دـلج :  رون  هفیحـص  تسا .  مالـسا  ام  همانرب  میتسه و  مالـسا  رد  ام  میتسه و  یقرـش  اـم  هک  میمهفب  میتسیاـب و  ناـمدوخ  ياپرـس  میناوتب 
22/6/58 ینارنخس :  خیرات   110 هحفص : 

یهلا ترطف  ساسا  رب  رییغت 

ملظ شریذپ  بناج  رد  میداد  رییغت  نامدوخ  رگا  ار .  نامدوخ  میهدب  رییغت  نامدوخ  ام  هکنیا  رگم  دهد  یمن  رییغت  یلاعت  كرابت و  يادخ 
زا عاـفد  ناـمدوخ ،  روشک  زا  عاـفد  يارب  میداد  رییغت  ار  ناـمدوخ  هچناـنچ  رگاو  تسا  یعیبـط  نیا  دوش ،  یم  طلـسم  اـم  هب  ملاـظ  کـی  ، 

نیا مه  میدید ،  ام  ار  شفرط  نآ  مه  ینعی  دیدید .  هچنانچ  دنک ،  یم  مهارف  ار  شبابسا  دنوادخ  يرگمتس ،  ملظ و  زا  عافد  يرگلواپچ ، 
دوب نیا  نآ  دـندوب و  ملظ  راشف  تحتو  دـندوب  تمحز  رد  تلم  ياهرـشق  همه  ینالوط  ياهلاس  هک  میدـید  ار  شفرط  نآ  رگا  ار .  شفرط 
ادـیپ يرگید  تیبرتو  دـندوب  هداد  هار  ناشدوخ  هب  يرگید  ترطف  کی  دـندوب و  هدـمآ  نوریب  دوب  هللا  ترطف  هک  یلـصا  ترطف  نآ  زا  هک 

4/7/58 ینارنخس :  خیرات   720 هحفص :   9 دلج :  رون  هفیحص  دوب .  هدرک 

مالسا بتکم  رد  رشب  يالتعا 
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بتکم میراد  هللادمحب  ام  میربب و  شیپ  هب  ار  نامبتکم  ار و  نامکلسم  ام  هک  تسا  نیا  هبالتعا  دشاب ،  ریس  ام  مکش  هک  تسین  نیا  هب  التعا 
التعا هب  ور  ام  دنتسه و  نیفعضتسم  هک  اج  همه  رد  هکلب  یمالـسا ،  کلامم  همه  هب  داد  میهاوخ  شرتسگ  ار  نامبتکم  میرب و  یم  شیپ  ار 

طاطحنا و هک  دـننک  یم  لایخ  اهنآ  میتسه ؟  طاطحنا  هب  ور  اـم  هک  دوش  یم  هتفگ  روطچ  میربب  میهاوخ  یم  ـالتعا  هب  ور  ار  رـشب  میتسه و 
لئاسم ام  تکلمم  دنکب ،  تاعارم  دیاب  ار  یناسنا  لئاسم  دعب  هک  ناسنا  تسه  ناسنا  تسین ،  ناویح  ناسنا  تسا  مکـش  ندش  ریـس  التعا ، 
خیرات  233 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحـص  دور .  یم  طاطحنا  هب  ور  دراد  هن  دور ،  یم  التعا  هبور  دراد  دـنک ،  یم  حرط  دراد  ار  یناسنا 

5/9/58 ینارنخس : 

روشک حلاصم  تهج  رد  نویزیولت  ویدار و 

روشک تیعـضو  فلاخم  هک  دوش  هتفگ  نآ  رد  یبلاطم  هکنیا  هن  دـشاب ،  روشک  مدرم  یبرم  ام ،  ياـه  ناوج  یبرم  نویزیولت  ویدار و  دـیاب 
 . دنـشاب نارگید  يارب  دنـشابن ،  ناشدوخ  يارب  هک  دـنروآ  یم  راب  يروج  ار  ام  ياـه  ناوج  تسا و  روشک  تحلـصم  اـب  فلاـخم  تسا ، 

تسرد داسف  زکارم  تروص  هب  ار  ناریا  ياج  همه  دناشک ،  یم  داسف  زکارم  هب  هک  دندروآ  یم  راب  يروطنیا  ار  ناشمسق  کی  ار  اه  ناوج 
یم ناشدـساف  هار  نیا  زا  هردـخم ،  داوم  لابند  دندیـشک  یم  ار  ناش  هتـسد  کـی  تاوهـش  هار  زا  دـندرک .  یم  ناشدـساف  دـندوب و  هدرک 

دوشب و دیقال  ای  نیا ،  دنک ،  هرادا  ار  شدوخ  تکلمم  دیآرب و  دیاب  نآ  زا  راک  همه  هک  يا  هلاعف  هوق  نیا  هک  دوب  نیا  هشقن  مامت  دندرک و 
راب يروط  ار  اه  ناوج  هک  دـشاب  وچمه  لوحتم و  دـیاب  نویزیولت  ویدار و  نیا  رعـشیال  ثیح  نم  شدوخ  روشک  اب  دوشب  فلاخم  هکنیا  اـی 

اهنیا کلذ .  لاثما  نییوره و  لثم  يرگید  لئاسم  نیا  ای  یناوهـش  لئاسم  نآ  دنبیاپ  هن  دـشاب ،  میمـصت  هدارا و  ياراد  لقتـسم ،  هک  دروایب 
ملیف دیاب  روط  نیمه  و  لئاسم .  روطنآ  زا  ار  اهنآ  دنناسرتب  اهنآ ،  زا  دننک  زرتحم  ار  اهنیا  هک  دوشب  لمع  يروج  نویزیولت  ویدار و  رد  دیاب 

ای دشاب  هدنزومآ  دننک ،  تسرد  ناریا  دوخ  زا  ولو  دشاب  ییاه  ملیف  دشاب ،  هدنزومآ  دوش  یم  هداد  شیامن  نویزیولت  ویدار و  رد  هک  ییاه 
هک دنتـسرفب  ناریا  هب  ار  ییاه  ملیف  تنطیـش  اب  تسا  نکمم  اهنآ  دشابن .  نینچ  هک  دوشب  شیتفت  تسرد  دـیآ  یم  جراخ  زا  هک  ییاه  ملیف 

دوخ تمدخ  رد  دـشاب ،  روشک  دـصقم  حـلاصم و  يور  دوشب ،  یمالـسا  تسرد و  اجنآ  عضو  دـیاب  دـننک .  دـساف  ار  ام  هعماج  دـنهاوخب 
31/2/59 ینارنخس :  خیرات   410 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحص  نارگید .  تمدخ  رد  هن  دشاب ،  روشک 

ییادز توغاط  یهاوخمالسا و 

 ، میهاوخ یم  ار  مالـسا  ام  هک  دوب  دـنلب  ناشدایرف  لوا  زا  هک  تسا  دـصقم  نیا  يور  شا  همه  تسه ،  اـم  روشک  رد  نـالا  هک  یلوحت  نیا 
زا یتلم  کی  هک  دـیامرف  یم  هدـهاشم  هک  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  درک .  بلج  اـهنیا  هب  ار  ادـخ  تیاـنع  نیا  میهاوخ .  یمن  ار  توغاـط 
هک ییاذک  ناوج  هک  تسا  یهلا  تیانع  نیا  درک .  هجوتم  اهنیا  هب  ار  شتیانع  میهاوخ ،  یم  ار  مالـسا  ام  دنیوگ  یم  ناشگرزب  کچوک و 
هچ اب  مالـسا و  ریغ  مالـسا و  نیب  ياه  گنج  هب  دـناشک  ار  نیا  دـشاب ،  اجک  هک  دـینک  ضرف  رد  دـیاب  شدوخ )  عبط  بسح  هب (  رد  دـیاب 

6/8/59 ینارنخس :  خیرات   134 هحفص :   13 دلج :  رون  هفیحص  هداشگ .  يور 

مالسا هب  تشگزاب  نانوج و  يوق  هیحور 

تفآ روشک  نیا  هک  تسا  نیا  ام  زورما  دـصقم  دراد  یم  او  بجعت  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  يروما  زا  هلاـس  تسیب  ناـناوج  نیا  يوق  هیحور 
 : ینارنخس خیرات   6 هحفص :   16 دلج :  رون  هفیحـص  میرادن .  نیا  زا  ریغ  یـضرغ  مینادرگرب و  مالـسا  هب  ار  هدز  تنطلـس  هدزبرغ و  هدز ، 
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26/10/60

يونعم ياهشزرا  یلاعت و  قح  ياضر  تهج  رد  بالقنا 

ياه فدـه  هب  ندیـسر  نآ و  ماجنا  رد  هدومن و  زاغآ  ار  سدـقم  عافد  نیا  مالـسا ،  نءاشلا  میظع  ياـیلوا  زا  يوریپ  هب  ناریا  گرزب  تلم 
ياه مدـق  یلاعت  هللادـمحب  تسا و  هداد  ماجنا  هتـسیاش  روط  هب  هدوب  یهلا  هفیظو  هچنآ  هدرک و  ادـف  هنابلطواد  ار  لام  ناج و  ینآرق  يالعا 

ار يدنمشزرا  زیزع و  ياهدوجو  هچرگ  تسا .  هتشادرب  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) يدمحم یهلا و  مالـسا  ندناسانـش  هار  رد  یگرزب 
نآ زا  دناوت  یم  يزیچ  هچ  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  ياضر  نآ  هدروآ و  تسد  هب  يرتالاو  رتالاب و  ياه  شزرا  نکل  تسا ،  هداد  تسد  زا 
زا دراد  كاب  هچ  تسا ،  هتـساخ  اپ  هب  یناسنا  يونعم و  ياه  شزرا  يارب  درک و  بالقنا  یلاـعت  قح  ياـضر  يارب  هک  یتلم  دـشاب .  رتـالاب 

فوفحم تسا ،  نافراع  روصت  قوف  هک  هللا  ءاقل  تنج  هک  هراکم ،  اه و  یتخـس  لمحت  شنامـشچ و  رون  ندید  بیـسآ  نازیزع و  تداهش 
نیا دـهاش  زور  ره  امـش  ام و  رگم  هدرک .  لسع  زا  رت  نیریـش  ام  تلم  ماک  رد  ار  هراکم  ایلوا ،  تنج  نیا  میوگ !  یم  هچ  تسا .  هراکم  هب 

اب ياه  نادـیم  دـهاش  زور  ره  امـش  رگم  دـنور .  یم  تداهـش  زابـشیپ  هب  شطع  قشع و  قوش و  روش و  اب  هک  میتسین  البرک  ياه  ناوراـک 
نیا رـسارس  رب  هک  تسا  یلوحت  هچ  نیا  یتسار  دـننیرفآ .  یم  هزجعم  دـننز و  یم  دـنخبل  گرم  هب  هک  دـیتسین  نیزواجتم  اـب  لاـتق  تمظع 
ورف دوخ  رد  ار  ناهاوخدب  ناشیدنا و  جک  نافرحنم و  هک  تسا  یناشفـشتآ  هچ  دـنک و  یم  یناشفارون  هادـف  یحور  نامزلا  بحاص  روشک 

3/12/64 ینارنخس :  خیرات   276 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  دنک ؟ یم  بوذ  هدرب و 

یمالسا ینغ  گنهرف  جاور  دسافم و  عفد 

مالـسا و ماکحا  يارجا  هشیپ و  متـس  یهاشنهاش  نارود  دـسافم  عفد  زج  يزیچ  يارب  مظعم  تیناـحور  نآ  سءار  رد  فیرـش و  تلم  ماـیق 
18/3/66 ینارنخس :  خیرات  هحفص :  دلج :  رون  هفیحص  دوب .  دهاوخن  هدوبن و  اهداهن  عیمج  رد  یمالسا  ینغ  گنهرف  جاور 

 (( هللا الا  هلا  ال   )) مچرپ ندروآ  رد  زازتها  هب 

كرش و ات  مییوگ  یم  ام  تسا ،  یگنسرگ  رقف و  ناهج  رد  یمالـسا  للملا  نیب  فادها  ندرک  هدایپ  نامفده  ام  دندومن  روصت  اهارگ  یلم 
الا هلاال  مچرپ  میراد  میمصت  ام  میرادن ،  اوعد  یسک  اب  تکلمم  رهش و  رس  رب  ام  میتسه  ام  تسه ،  هزرابم  ات  تسه و  هزرابم  تسه ،  رفک 

29/4/67 ینارنخس :  خیرات   236 هحفص :   20 دلج :  رون  هفیحص  میروآرد .  زازتها  هب  يراوگرزب  تمارک و  عیفر  للق  رب  ار  هللا 

یمالسا رتسگ  تلادع  تموکح  ققحت  ج . 

لدع تموکح  يارب  هنیمز  ندومن  مهارف 

هک دوش  مهارف  هنیمز  ات  دیناسرب  ایند  عالطا  هب  ناملـسم  ياهتلم  اب  ار  یمالـسا  ماکح  راتفر  مالـسا و  تموکح  زرط  ات  دینک  شـشوک  دـیاب 
ناوج ياهرشق  رگا  دوش  رارقرب  تسا ،  لواپچ  ملظ و  رب  نآ  ساسا  هک  هدز  رامعتسا  ياه  تموکح  نیا  ياج  هب  فاصنا  لدع و  تموکح 

رایـسب تموکح  رد  و  ص )   ) مالـسا ربمغیپ  نامز  رد  یلاس  دنچ  زج  فسات  لامک  اب  هک  ار  مالـسا  تموکح  تهج  دنتـسه  هک  هقبط  ره  زا 
فرحنم ياـه  بتکم  يرامعتـسا و  هناـملاظ  ياـه  تموـکح  ساـسا  دـنمهفب ،  تشادـن ،  ناـیرج  مالـسلا )  هیلع   ) نـینم ؤـملا  ریما  هاـتوک 

روج و نیطالـس  ییاـیور  ياـه  پوجماـک  نآ  شارخنامـسآ و  لـلجم  ياـه  خاـک  نیا  دوش  یم  هدـیچرب  دوخ  هب  دوخ  هریغ  یتسینومک و 
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هک مالـسا  تموکح  رگا  دـناشک  یم  فرحنم  ياـهبزح  يوس  هب  ار  مدرم  تسا  هدـش  مهارف  اـهتلم  جـنرتسد  اـب  هک  لـطاب  ياـه  تموـکح 
تلم دنک و  یم  تموکح  هنهک  هماج  شفک و  اب  شناطلس  مرگ و  ياه  كاخ  يور  دجسم  شا  هموکحلاراد  ناسکی و  تیعر  اب  شـسییر 

رون هفیحـص  دور .  یم  داب  رب  لصا  رد  پچ  تافارحنا  ساسا  دـیآ  راک  يور  دـنک  یم  یناگدـنز  لدـع  هیاس  رد  شمارآ و  اب  نآ  هاـنپ  رد 
6/2/50 ینارنخس :  خیرات   161 هحفص :   1 دلج : 

یمالسا رگ  تلادع  تموکح  ییاپرب  ات  هزرابم 

تموکح ندرک  اپرب  یهاـشنهاش و  یعاـجترا  طاـسب  ندـش  هدـیچرب  اـت  یلاـعت  دـنوادخ  تساوخ  هب  میتسه  وربور  ( 24  ) قـطنم نیا  اـب  هک 
 . دوش اه  يزیرنوخ  اه و  يروتاتکید  نیزگیاج  یعقاو  ینعم  هب  یـسارکومد  تموکح  ات  میراد  یمن  رب  هزرابم  زا  تسد  یمالـسا  رگتلادع 

ینامز طیارـش  كرد  اب  دنزیخ و  اپ  هب  تهجکی  لدکی و  هک  تسا  تاقبط  همه  رب  یمالـسا  یناسنا و  یلاع  دصقم  نیا  هب  لین  يارب  نونکا 
مدرم هدـش  هتخیر  قحان  هب  ياه  نوخ  نتـشاذگ  اپ  ریز  یهاشنهاش و  ماظن  تابثا  تیاهن  رد  هک  ییاه  تساوخ  زا  دـنهد و  راعـش  یناکم  و 

نیا رد  ار  تلم  ياـه  يراـتفرگ  دـنهد و  ناـشن  تسا  هاـش  صخـش  هک  ار  تاـیانج  همه  یلـصا  هطقن  دـننک و  زارتـحا  تسا  موـبوزرم  نیا 
ام  29/2/57 ینارنخس :  خیرات   62 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دننک .  نایناهج  دزشوگ  یعاجترا  تموکح 

یمالسا تموکح  يرارقرب 

يرارقرب میژر و  نتفر  هک  تلم  دصقم  دوش و  لح  لئاسم  دنک ،  یم  لمع  تلم  هک  روط  نیمه  دـسرن و  هناحلـسم  داهج  هب  راک  مراودـیما 
 . مییامن رظن  دـیدجت  نآ  رد  تسا  نکمم  دوش  هدـیچیپ  هدیـشک و  لوط  یلیخ  لئاسم  رگا  نکل  دـنک  ادـیپ  ققحت  تسا  یمالـسا  تموکح 

10/8/57 ینارنخس :  خیرات   261 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص 

دنوش یمن  یضار  یمالسا  تموکح  هب  زج  نانامسم 

قوقح همه  نتشاذگ  اپ  ریز  لیلد  هب  مه  نونکا  تسین و  رادوخرب  یتیعورشم  عون  چیه  زا  و  هدوبن ،  ینوناق  شندمآ  راکرـس  يادتبا  زا  هاش 
هب بیرق  تیرثکا  هکنیا  لیلد  هب  دننک و  یمن  لمحت  ار  شنادناخ  وا و  تلم ،  يا  هقباس  یب  زرط  هب  شباسح  یب  ياه  ملظ  لامعا و  تلم و 

هفیحص دنوش .  یمن  یـضار  یمالـسا  تموکح  عون  کی  زج  يزیچ  هب  میژر  نیا  طوقـس  اب  تسا  یهیدب  اذل  دنناملـسم  ناریا  مدرم  قافتا 
11/8/57 ینارنخس :  خیرات   279 هحفص :   2 دلج :  رون 

ماظن لماک  رییغت 

تازرابم باوج :  دـینیب ؟ یم  هنوگچ  قدـصم  رتکد  نامز  تازرابم  هب  تبـسن  ار  ناریا  قلخ  تازرابم  دـیدج  هلحرم  عضوم  ماقم و  لاوس : 
 . دشاب یم  یمالسا  تموکح  رارقتسا  یهاشنهاش و  ماظن  لماک  رییغت  تهج  رد  تسا و  یمالساالماک  تکرح  کی  ناریا  ینونک 

یمالسا يروهمج  رارقتسا  یتنطلس و  میژر  ینوگنرس 

ياه خاک  روشک  لالقتـسا  يدازآ و  مالـسا و  يایحا  يارب  يراثن  ناج  اب  هک  ییافو  اـب  تلم  ناریا ،  عاجـش  تلم  رب  هرفاو  تاـیحت  دورد و 
ناج ناوج و  هک  یتلم  درمشن  يزیچ  هب  دوبن ،  یی  هعدخ  زج  هک  ار  یلم  یتشآ  تسایس  داهنـشیپ  هک  یتلم  دروآرد .  هزرل  هب  ار  نارگتراغ 
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ار تلم  ءارآ  هب  یکتم  یمالسا  يروهمج  تموکح  نوگنرس و  ار  یتنطلـس  میژر  دیایب و  نوریب  رگتراغ  ناراکمتـس  راب  ریز  زا  ات  دهد  یم 
16/8/57 ینارنخس :  خیرات   43 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دنک .  رقتسم 

مالسا ماکحا  يارجا 

یمالسا و تلود  کی  هاش ،  یمالـسا  فالخ  يردلق و  تموکح  نتفر  نیب  زا  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تسا  قفاوم  نآ  اب  مه  تلم  هک  ام  رظن 
ماکحا دوشب و  رقتسم  ناریا  رد  دنتسه ،  ملسم  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  هک  مدرم  ءارآ  یمالسا و  نیناوق  هب  یکتم  یمالـسا  يروهمج  کی 

3 دلج :  رون  هفیحص  دنک .  ادیپ  نایرج  یمالسا  ياه  تساوخ  قبط  رب  نآ  ماظن  ناریا و  بلاطم  همه  ددرگ و  ارجا  تسه  هک  روطنآ  مالسا 
21/8/57 ینارنخس :  خیرات   116 هحفص : 

ییاهن فده  یمالسا  لدع  تموکح  سیسءات 

ناریا رـساترس  هک  یتارهاظت  رد  دـنراد و  اضاقت  ار  لصا  ات  هس  اهنآ  میتسه )  ناریا  تلم  لابند  مه  ام  هک   ) ناریا تلم  هک  میدرک  ضرع  ام 
یلـصا و دوصقم  هک  نآ  هتبلا  تسا ،  لصا  ات  هس  نیا  ققحت  ناشدوصقم  دننک و  یم  رکذ  ار  لصا  ات  هس  نیا  دـننک  یم  مهالاح  دـندرک و 
ود نکل  تسا  نآ  تسا  لصا  ییاهن و  فده  هک  نآ  یمالسا ،  يروهمج  یمالسا ،  تموکح  هک  تسا  موس  لصا  نآ  تسا  یلصا  فده 

دنیوگ یم  هک  اهنآ  تسه .  نآ  همزال  مه  لصا  ات  ود  نیا  دنتفگ ،  یم  طقف  مه  لصا  نامه  رگا  ینعی  تسا  مضنم  نآ  رد  مه  رگید  لصا 
میژر یفن  تسا و  یتنطلـس  میژر  یفن  یمالـسا  يروهمج  ققحت  میهاوخ ،  یم  یمالـسا  يروهمج  اـی  میهاوخ  یم  یمالـسا  تموـکح  اـم 

هچ رگا  لصا  ات  ود  نیا  تسا .  ساسا  یب  رگید  لوا  زا  الاو  شتموکح  دـشاب  هدوب  ینوناق  مه  هاش  هک  یتروص  رد  تسا  هاش  یفن  یتنطلس 
سیـسءات نامهزا  ترابع  ییاهن  فده  هتبلا  دنتـسه ،  فده  مه  اهنیا  یهجو  کی  هب  هک  تسا  مهم  لصا  ات  ود  نکل  تسین  یلـصا  فده 

کی شدوخ  مه  نیا  ناشراک  غارـس  دنورب  هلـسلس  نیا  صخـش و  نیا  دیاب  هک  انعم  نیمه  دوخ  نکل  تسا  یمالـسا  لدـع  تموکح  کی 
نیا رد  تسا  هدش  ناشیا  رب  الاح  ات  هک  یتایانج  مامت  اه  یناریا  هکنآ  زا  دعب  هکنیا  يارب  اه  یناریا  يارب  زا  تسا  هدش  یفده  تسا  یفدـه 

يدایز هطساو  هب  فرط  نآ  زا  اه و  ناوج  دننکب  يرکف  دشر  دنا  هتشاذگن  هکنیازا  هچ  دنا ،  هتشاد  اهنیا  هک  ییاهیتخبدب  مامت  لاس و  هاجنپ 
نیا اهونیزاک و  نیا  تسه  ردـقچ  یـشورف  بورـشم  الثم  هکنیا  هیحان  زا  هچ  زکارم ،  نیا  هعاـشا  داـسف و  اـشحف و  زکارم  هک  داـسف  زکارم 

زا جیورت  تسا و  هدوب  لاس  هاجنپ  نیا  رد  ردـقچ  دـنک  یم  دـساف  ار  اه  ناوج  دوش و  یم  داسف  بابـسا  هک  یتالجم  تسه ،  ردـقچ  طاسب 
هک تسا  نیا  هطساو  هب  اهنیا  همه  دنتشاد  یلاح  هچ  اه  نویزیولت  دنتشاد ،  یلاح  هچ  اهامنیس  دنتـشاد ،  یلاح  هچ  اهویدار  دنا و  هدرک  اهنآ 

فارطا و همه  اشحف و  دایز  زکارم  نیا  دنک و  دـساف  ار  ام  ياه  ناوج  نیا  هک  دـهاوخ  یم  هک  تسا  یتموکح  تموکح ،  نیا  میژر و  نیا 
نیا سپ  دب .  تشز و  ياهراک  هب  اه و  هناخیم  هب  دنشکب  اه  هاگـشناد  زا  ار  اه  ناوج  هک  تسا  نیا  يارب  نداد  جاور  ار  اشحف  بناوج  همه 
دوب حلاص  تموکح  تموکح ،  رگا  هک  تسا  دساف  تموکح  نیمه  رـس  ریز  مه  نیا  تسام ،  ياه  ناوج  ندرک  دساف  زا  ترابع  هک  هبنج 
راک دوشب و  دساف  یلم  میظع  يورین  نیا  گرزب و  هوق  نیا  هک  تشاذگ  یمن  تفرگ ،  یم  رظن  رد  ار  تلم  حلاصم  ار و  نیملـسم  حلاصم  ، 
مه فرط  نآ  زا  دنناد و  یم  دساف  میژر  نیمه  هدرک ،  تسرد  اجنیا  هاش  هک  يا  همکاح  تءایه  نیمه  مشچ  زا  مدرم  ار  نیا  دیاین .  نآ  زا 
عقاو دنناد و  یم  اهنیا  تسد  زا  ناریا  تلم  هدرک ،  ادـیپ  ققحت  ناریا  رد  یتخبدـب  هچ  ره  نامداصتقا ،  هب  عجار  نامگنهرف ،  هب  عجار  هکنیا 
کی نـالا  نیا  دوخ  نیا  رباـنب  هدرک .  هطاـحا  اـم  هب  فارطا  همه  زا  هک  تسا  ییاـهداسف  همه  بجوم  دـساف  تموکح  هک  تسا  نیمه  مه 
مدرم يارب  زا  نالا  یلیـصا  هناک  فده  کی  شدوخ  نیا  دشاب ،  دیابن  میژر  نیا  دشاب و  دـیابن  مدآ  نیا  هک  مدرم  يارب  تسا  هدـش  یفدـه 
میژر ندوب  همزال  میژر  نیا  ندوبن  تسوا .  همزال  تسوا و  همدـقم  نیا  مینک ،  هظحالم  ار  یلـصا  فدـه  نآ  ام  هک  یتقو  هکنیا  ولو  تسا 
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24/8/57 ینارنخس :  خیرات   148 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  یمالسا  حیحص 

العا دصقم  یمالسا  تموکح 

هلـسلس هلـسلس ،  نیا  ناخاضردـمحم و  ندوبن  یکی  تسا :  هلءاسم  ات  هس  شلوصا  هک  نآ  رد  میتسه ،  دراو  امـش  ام و  هک  یلئاسم  نیا  رد 
ترابع یلعا  دصقم  یمالسا . . . . . .  يروهمج  یمالسا ،  لدع  تموکح  رارقتـسا  مه  یکی  یتنطلـس و  میژر  لصا  ندوبن  یکی  يولهپ و 
تسام يالعا  دصقم  نآ  دوشب ،  لصاح  یمالسا  دعاوق  رب  ینتبم  یلدع ،  یمالـسا  تموکح  کی  یلدع ،  تموکح  کی  هک  تسا  نیا  زا 

ام دنتـسه و  دـصاقم  زج و  نـالا  اـهنیا  دوخ  نکیل  تسا و  نآ  همدـقم  مه  نیا  وـلو  رگید ،  ـالاح  هدـش  دـصاقم  وزج  شا  همه  اـهنیا  ـالا  و 
ام تسه .  اـهنیا  همه  یمالـسا  تموکح  يوت  هتبلا  میهاوخ ،  یمن  مه  ار  نیا  تموکح  میهاوخ  یم  ار  یمالـسا  تموکح  هک  يروطناـمه 

ناشتـسد مه  اهنآ  دـشاب و  دـیابن  میژر  نیا  دـشاب و  دـیابن  هلـسلس  نیا  هک  دوب  نیا  شیانعم  میهاوخ  یمالـسا  تموکح  اـم  میتفگ  یم  رگا 
سک چیه  رافک ،  دشاب ،  هتشاد  یفرصت  یمالـسا  تکلمم  رد  یـسک  دیابن  هک  تسا  يروج  نیا  شتموکح  مالـسا  نوچ  دشاب  دیاب  هاتوک 

27/8/57 ینارنخس :  خیرات   182 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دشاب .  هتشاد  یفرصت  دیابن 

ناریا الم  هتساوخ  یمالسا  تموکح 

هروک ات  تاهد ،  ات  هتفرگ  اه  ناتـسرهش  زا  دـنا و  هدرک  مایق  يرادـیب  لـئاسم و  رب  ییانـشآ  روط  هب  دـنا و  هدرک  ماـیق  ناریا  تلم  هک  زورما 
هک دنهاوخ  یم  دنهاوخ ،  یم  یمالسا  تموکح  دنهاوخ و  یمن  ار  رابج  تموکح  نیا  هکنیا  نآ  دننک و  یم  ناونع  ار  هلءاسم  کی  تاهد 

198 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دشاب .  یمالسا  تموکح  ناشتموکح  هک  دنهاوخ  یم  دنـشاب ،  لقتـسم  هک  دنهاوخ  یم  دنـشاب ،  دازآ 
28/8/57 ینارنخس :  خیرات 

لداع تموکح  اب  هعماج  حیحص  هرادا 

یم یمالـسا  تموکح  میهاوخ  یم  لدع  تموکح  ام  میهاوخ ،  یم  لالقتـسا  ام  میهاوخ ،  یم  يدازآ  ام  دـننک  یم  داد  دـنراد  مدرم  همه 
 ، دوشب ادـیپ  حیحـص  لداع  تموکح  کـی  رگا  تسین ،  شیوت  اـه  يدزد  نیا  رگید  تسا ،  لدـع  تموکح  یمالـسا  تموکح  میهاوخ . 

4/9/57 ینارنخس :  خیرات   256 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دوش .  یم  هرادا  ام  زیچ  همه 

يرسارس فده  کی  یمالسا  تموکح  يرارقرب 

نآ دـنتکرح و  رد  دـصقم  هار و  کی  لابند  هب  ادـص  کی  مه  اب  همه  هک  يروط  هب  دـمآ ،  دوجو  هب  ناریا  هعماج  يارب  يرکف  لوحت  کـی 
 . تسامرفمکح ناریا  رـسارس  رد  فده  نیا  تسا و  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  یهاشنهاش و  ماظن  ندش  هدـیچرب  نامدود و  نیا  يدوبان 

16/9/57 ینارنخس :  خیرات   40 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص 

یمالسا يروهمج  لیکشت 

عـضو اب  هک  تسا  رت  نشور  زور  زا  نم  يارب  تسا و  يروهمج  لیکـشت  فده  درک  مهاوخن  لوبق  یتنطلـس  میژر  ندوب  اب  ار  یتلود  چـیه 
6/10/57 ینارنخس :  خیرات   98 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  دیسر .  میهاوخ  نآ  هب  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  یلعف 
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مدق نیلوا  یمالسا  تلود  سیسءات 

یمالـسا تلود  کـی  منک  یم  سیـسءات  مراد  یم  رب  هک  یمدـق  لوا  ناریا و  مور  یم  ادـخ  تساوخ  هب  منک  ادـیپ  هک  یتـصرف  لوا  رد  نم 
سیـسات یمالـسا  تموکح  کی  میریگ و  یم  اهنیا  زا  يءار  مدرم و  هب  مینک  یم  داهنـشیپ  مدرم ،  يءار  رب  ینتبم  مالـسا ،  ماکحا  رب  ینتبم 

8/11/57 ینارنخس :  خیرات   273 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  مینک .  یم 

یمالسا یلم و  تموکح 

 ، يا هشاشح  کی  زج  تسا  هدنامن  نآ  زا  رگید  يزیچ  دنرادرب ،  نیب  زا  ار  دساف  ناینب  نیا  اهنابایخ و  يوت  دنزیرب  هناهاگآ  مدرم  همه  دیاب 
کی هب  میـسرب  ام  ات  دوشب  هتـشادرب  نایم  زا  مه  نیا  دـیاب  ناریا  تلم  تمه  اب  ناملـسم  مدرم  امـش  تمه  اب  دـیاب  مه  نیا  يرـصتخم ،  زیچ 

ریغ هب  دـناوت  یم  هن  دروخب ،  دـناوت  یم  تموکح  هن  ار ،  امـش  عفانم  هک  یتموکح  کی  هب  لدـع ،  تموکح  کـی  هب  یمالـسا ،  تموکح 
 ، دـشاب مدرم  دوخ  يءار  رب  یکتم  هک  يروهمج  کـی  یمالـسا ،  یلم و  تموکح  کـی  میهاوخ ،  یم  یتموکح  وچمه  کـی  اـم  دـهدب ، 

14/11/57 ینارنخس :  خیرات   25 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دنهدب .  يءار  هنادازآ  مدرم 

اهتوغاط ندرب  نیب  زا 

تکلمم هک  یمالسا  لدع  تموکح  کی  نآ  ياجب  میربب و  نیب  زا  رخآ  ات  ار  اه  توغاط  نیا  میناوتب  مه  هب  یگتـسویپ  اب  هک  میراودیما  ام 
19/11/57 ینارنخس :  خیرات   58 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دشاب .  نامدوخ  تسد  هب  نامزیچ  همهو  دشاب  نامدوخ  يارب  ام 

یلصا دصقم  مالسا  ققحت 

مالسا وا  ام ،  یساسا  هلءاسم  يارب  دوب  همدقم  همه  اهنیا  دوشب ،  نارگید  يدایا  عطق  دورب و  یتنطلـس  میژر  هک  دوبن  نیا  ام  یـساسا  هلءاسم 
هاتوک بناجا  تسد  دورب ،  نیب  زا  یتنطلـس  میژر  دورب ،  اضردمحم  طقف  هک  دوبن  تسین و  نیا  نامدـصقم  ام  ناریا و  تلم  تسا . . . . . . 

نیا رد  مالـسا  ماکحا  تکلمم ،  نیا  رد  دـنک  تموکح  مالـسا  هک  میهاوخ  یم  اـم  تسا .  مالـسا  دـصقم  دوب ،  همدـقم  همه  اـهنیا  دوشب ، 
 ، رگید میژر  نآ  هک  دیایب  يرگید  میژر  کیو  دورب  نیب  زا  یتنطلـس  میژر  تموکح  هک  مینک  ضرف  ام  رگا  دـنکب .  ادـیپ  نایرج  تکلمم 
ام دصقم  نیا  دشاب ،  مالـسا  فالخ  رب  دشابن ،  یمالـسا  میژر  اما  دـیایب  یمیژر  کی  دوشب ،  عطق  ام  تکلمم  زا  واز ،  مه ا  نارگید  يدایا 

مالـسا هک  تسا  نیا  ام  یلـصا  دصقم  رگا  اما  هلب ،  دوشب ،  عطق  بناجا  تسد  دورب و  اضر  دمحم  هک  دوب  نیا  دـصقم  رگا  هدـشن .  لصاح 
دنکب ادیپ  ققحت  یهلا  لدع  تموکح  دنکب ،  ادیپ  ققحت  یمالسا  يروهمج  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  یلصا  دصقم  رگا  دنکب ،  ادیپ  ققحت 

11/3/58 ینارنخس :  خیرات   44 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  بلطم  نیا  يارب  همدقم  همه  اهنآ  نتفر  ، 

داعبا همه  رد  مالسا  ققحت  همدقم  میژر  لصا  رییغت 

ینیشناج نیا  همدقم  يارب  هتبلا  دوب .  توغاط  لحم  رد  مالسا  ندرک  نیشناج  يارب  تلم  ياهرـشق  همه  تکرح  تیناحور و  تکرح  لصا 
 ، یناسنا تموکح  کی  یمالسا ،  لدع  تموکح  کی  توغاط  نآ  ياج  هب  ام  هک  تسا  نیا  تقو  الاح  تفر ،  دورب و  توغاط  دیاب  لوا  ، 

یمالـسا يروهمج  ندـش  رارقرب  میژر و  رییغت  لصا  هتبلا  تسا .  راک  لوا  الاح  نیا  مینک و  نیزگیاـج  نآ  ياـج  هب  ینآرق  تموکح  کـی 
طقف ام  نکل  انعم  نیا  هب  ار  ناریا  دنتخانش  مه  همه  تسا و  یمالسا  يروهمج  ناریا  امـسر  نالا  درک و  رییغت  میژر  لصا  ینعی  تسه  نالا 
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نیا مالعا  ياملع  همه  تلم و  همه  امـش و  همه  ام ،  همه  مهم  دشاب .  یظفل  دـشاب ،  ییار  یمالـسا  يروهمج  هک  میهاوخ  یمن  ار  انعم  نیا 
راـثآ دـش  دراو  هک  دحرـس  زا  دوش ،  یم  تکلمم  تلم  نیا  دراو  سک  ره  هک  يروط  هب  دـنکب  ادـیپ  ققحت  داـعبا  همه  هب  مالـسا  هک  تسا 

دمآ رازاب  یمالسا  تفر  یتلود  تارادا  یمالسا ،  تفر  اه  هناخترازو  یمالسا ،  تفر  هاگشناد  مالسا ،  راثآ  دمآ  هک  زکرم  ات  دنیبب  مالـسا 
هب عجار  ام  اهرگلواپچ و  نتفر  طقف  هن  تسه ،  انعم  نیا  تسه  ام  دصقم  هکنآ  یمالسا .  تفر  اهرگراک  شیپ  اهزرواشک و  رد  یمالـسا ، 

30/3/58 ینارنخس :  خیرات   154 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  میتسه .  مدق  لوا  رد  انعم  نیا 

مالسا ماکحا  رد  تلادع 

اه حانج  زا  کی  چـیه  هک  يروشک  کی  دـشابن ،  یحانج  چـیه  هب  هتـسباو  هک  یتموکح  کی  لدـع  تموکح  کـی  هک  تسا  نیا  دـصقم 
کی تسا ،  تلادع  شا  همه  مالـسا  ماکحا  هک  دشاب ،  مالـسا  ماکحا  رب  ینبم  هک  یمالـسا  روشک  کی  هب  دـننکب ،  تلاخد  وا  رد  دـنناوتن 

8/4/58 ینارنخس :  خیرات   234 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  تسه .  يوزرآ  وچمه 

 ( ییرییغت نارازگ  راک   ) راذگ ریثءات  لماوع  مجنپ :  لصف 

یسایس یبهذم -  ناگبخن  فلا . 

تیناحور یگداتسیا 

رخآ نآ  ات  دندوب  هتفر  الاح  هک  دناد  یم  ادخ  دیدوب  هداتسیان  رگا  دیداتسیا  ملظ  لباقم  رد  دیداتسیا ،  ار ،  مالسا  دیدرک  هدنز  نایاقآ  امش 
10/1/41 ینارنخس :  خیرات   13 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  ار .  ناشبلاطم  دندرک  اشاح  هک  دش  نیا  بابسا  امش  یگداتسیا  ، 

مالسا يامعز  املع و  نوهرم  یمالسا  کلامم 

نسحدمحم ازریم  جاح  موحرم  گرزب  يازریم  نامز  زا  یلیخ  دندرک  یم  شمارآ  ظفح  هب  تحیصن  ار  تلم  مالسا  يامعز  املع و  هشیمه 
ناـشرظن هک  یلاـح  نیع  رد  تشاد ،  تماـقا  هرماـس  رد  دوب و  رکفتم  گرزب  لـقع  کـی  هکنیا  اـب  ناـشیا  تسا ،  هتـشذگن  ( 25  ) يزاریش

هلیـسو دـهاوخ  یم  زور  نآ  رئاج  هاش  تسا و  هدـمآ  شیپ  رطخ  مالـسا  ناـیک  يارب  دـندرک  هظحـالم  یتقو  نکل  دوب ،  حالـصا  شمارآ و 
دـش راچان  دوبن ،  شرود  رتشیب  هبلط  رفن  دصیـس  هتـسشن و  کچوک  رهـش  کی  رد  هک  درمریپ  نیا  دربب ،  نیبزا  ار  مالـسا  یجراخ  یناپمک 

خماش ماقم  هب  یبدا  یب  ءوس و  تاریبعت  ابو  داد  یمن  شوگ  ناطلس  نآ  تسا ،  ظوفحم  مه  وا  تابوتکم  دنک ،  تحیصن  ار  دبتـسم  ناطلس 
یقت دمحم  ازریم  موحرم  ددرگرب .  لالقتـسا  هک  دیوگب  هملک  کی  دـش  روبجم  گرزب  ملاع  نآ  هک  ییاج  نآ  ات  دـش  وربور  گرزب  ملاع 
برع دـندومرف ،  هملک  کی  دوب  هتفر  نیب  زا  قارع  دوبن  ناشیا  رگا  هک  تسا ،  رطخ  ضرعم  رد  قارع  دـندید  هکنیا  زا  دـعب  ( 26  ) يزاریش

یمالسا کلامم  لالقتسا  لاح  هبات  هک  دنیاهنیا  دنتـسه ،  هفیاط  نیا  نوهرم  یمالـسا  کلامم  مامت  دینادرگرب  ار  بلطم  دندرک ،  ینابیتشپ 
دننیبب هک  يزور  لاح  نیع  رد  دـنا ،  هدرک  شوماخ  ار  شکرـس  مدرم  دوخ  حـیاصن  اب  هشیمه  هک  دنتـسه  ریاخذ  نیا  دـنا ،  هدرک  ظـفح  ار 

اهبف و دش  صاخشا  نداتـسرف  اب  دش ،  وگتفگ  اب  دش و  بلاطم  رـشناب  رگا  دننکیم ،  شـشوک  ناکما  دح  ات  تسارطخ ،  ضرعم  رد  مالـسا 
11/9/41 ینارنخس :  خیرات   16 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  دننک .  مادقا  مایق و  دنتسه  راچان  دشن  رگا 

ینوناق ریغ  ياه  همانبیوصت  وغل  رد  املع  شقن 
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هام هسود  ياه  هیمالعا  رد  تحارـص  اب  دندوب و  هدرک  ینیب  شیپ  دید ،  دیهاوخ  دعبو  دینیب  یم  نونکا  هکار  اهدماشیپ  نیا  مامت  نویناحور 
نوناق عرـش و  فـالخ  ياـه  شهج  نیا  رما  بقاوع  زا  دـننک و  یم  مـالعا  ار  يرتشیب  رتـالاب و  ياـهرطخ  زین  ـالاح  دـنا و  هدومن  رکذ  لـبق 

دنناد یم  تلم  همه  هک  طیارش  نیا  رد  ار  دوخ  ریطخ  هفیظو  دنسرت و  یم  نآ  تایثیح  مامت  داصتقا و  لالقتسا و  تکلمم و  نیا  رب  یـساسا 
رابتعا و یب  عرـش  رظن  زا  تاباختنا  رد  ناوسن  تکرـش  هب  عجار  تلود  ریخا  همانبیوصت  دنیوگ  یم  تحارـص  اب  دننک و  یم  ءادا  دننیب  یم  و 
 ، قیاقح حیاصن و  نیا  لاثما  رشن  عبط و  زا  يریگولج  یماظتنا و  ياوق  ياهراشف  تاعوبطم و  قانتخا  اب  و  تسا ،  وغل  یـساسا  نوناق  رظن  زا 

تـساوخ هبو  دـندرکن  تفلاخم  املع  میدرک و  رداص  همانبیوصت  اـم  دـنیوگن  اـه  تلود  اـت  دـننک  یم  رودـقم  رادـقم  هب  نآ  رـشن  هب  مادـقا 
ود رد  نآ  لیلد  هب  تسا  فلاخم  اه  همانبیوصت  وحن  نیا  اب  زین  ناریا  تلم  دننک .  یم  يریگولج  يارب  مادـقا  دوخ  عقوم  رد  لاعتم  دـنوادخ 

فارطا و زا  راموط  بیتاکم و  تافارگلت و  هلیسو  هب  مالسا  ياملع  زا  ار  ناشدوخ  تیعبت  دوب ،  رتمک  يردق  باعراو  راشف  هک  لبق  هام  هس 
 . دندش راتساوخ  یتیالو  یتلایا و  نمجنا  تاباختنا  هب  عجار  ار  تلود  ینوناقریغ  همانبیوصت  وغلو  هدومن  مالعا  ناریا  فانکا 

تیناحور هتساوخ  مالسا  نیناوق  هب  لمع 

 ، دـنا هدـش  رادـیب  مالـسا  ياهتلم  تسا ،  هدرک  تضهن  تیناحور  عبت  هب  تلم  تسا ،  هدرک  تضهن  تسا ،  هدرک  مایق  تیناحور  مه  زورما 
؟  تسا عاجترا  نیا  تسا ،  مالسا  نیناوق  هب  لمع  تیناحور  ياه  هتساوخ  دنا  هدرک  تضهن 

تلم يدازآ  رد  عجارم  شقن 

 ، دندرب فیرـشت  ام  مظاعا  مق  زا  دندروآ ،  فیرـشت  زاوها  زا  دندروآ ،  فیرـشت  دهـشم  زا  زکرم ،  رد  دـندش  عمج  دالب  زا  گرزب  عجارم 
مه هب  دنداد  تسد  مه  اب  همه  همه ،  درک ،  یم  یهارمه  دوب  اجنیا  هک  مه  یسک  نآ  مق  درک ،  یهارمه  فجن  دندرب ،  فیرـشت  ام  عجارم 

تناها نام  یکی  دور  یم  سبح  نام  یکی  میرـضاح ،  روج  همه  هب  تلم  نیا  يدازآ  يارب  ام  میتسه ،  هدـنز  تلم  ام  هکنیا  هب  دـندنامهف  ، 
 (( مهلاثما هللارثک   ، )) دـنراد فیرـشت  ماظع  عجارم  نیمه  مه  الاح  میرـضاح .  شزیچ  همه  هباـم  دروخ ،  یم  شحف  ناـم  یکی  دوش ،  یم 

هللارثک  ، )) دـنراد فیرـشت  دهـشم  نارهت و  عجارم  ناـمه  مهلاـثما . ))  هللارثـک   ، )) دـنراد فیرـشت  فجن  عجارم  ناـمه  تیعمج )  نیمآ  )
همه دنمالسا ،  نازابرس  همه  دنمالـسا ،  زابرـس  همه  دشاب ،  هتـشاد  درف  ود  دشاب ،  هتـشاد  درف  کی  هک  تسین  نینچمه  مالـسا  مهلاثما . )) 

هب هک  تسا  هدـید  حالـص  هکنآ  هچ  دـنا ،  هداد  مه  هب  تسد  همه  هللادـمحلا  دنتـسه  همه  دنـشابن ،  دوـش  یمن  دنمالـسا ،  راـثن  ناـج  اـملع 
 . دهدب ماجنا  ار  راک  تدح  اب  تسا  هدید  حالص  هکنآ  هچ  دهدب ،  ماجنا  ار  راک  تمیالم 

تلم قوقح  ندش  لامیاپ  عنام  زیخاتسر  بزح  میرحت 

رب دوش  یم  رهاظ  جـیردت  هب  شتارثا  هک  تسا  يرایـسب  ياهیتخبدـب  همدـقم ،  بزح  نیا  لیکـشت  هک  دـننادب  تاقبط  ریاس  مالعا و  ياملع 
1 دـلج :  رون  هفیحـص  دوش .  لامیاپ  ناریا  ناملـسم  تلم  قوقح  دـنراذگن  دـننک و  میرحت  ار  بزح  نیا  رد  دورو  هک  تسا  مالـسا  عجارم 

21/12/53 ینارنخس :  خیرات   214 هحفص : 

ریخا ياهتضهن  رد  املع  شقن 

هیـضق اهنآ  زا  یکی  لاس  دـنچ  دـص و  نیا  رد  هدوب ،  مالـسا  حـلاصم  فلاخم  هک  ییاهزیچ  فـالخ  رب  تسا  هدـش  عقاو  هک  ییاـه  تضهن 
ءاملع ناریا ،  ءاملع  دومرف و  رما  هیلع )  هللا  ناوضر   ) گرزب يزاریـش  يازریم  هیلع )  هللا  ناوضر   ) ازریم دـیتسه ،  علطم  همه  هک  دوب  وکابنت 
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ار ناریا  هدش  طقاس  تلود  ار و  بلطم  نیا  دندرک  ءارجا  نارهت ،  رد  دوب  ینایتشآ  يازریم  ناشسئر  رد  هک  مهیلع )  هللا  ناوضر   ) ناریا دالب 
هتخ ورف  اهنیا  دننک .  يدرگ  هرود  دننک و  شیعت  دنورب  دنتـساوخ  یم  هک  یمک  رادقم  کی  يارب  اهنیا  دندوب  هدرک  طقاس  دـندرک .  هدـنز 

 ، دندیـشک رجز  دندرک و  یناشفناج  ناریا  ياملع  ریاس  دومرف و  رما  هیلع )  هللا  ناوضر   ) يزاریـش ياز  ریم  اه و  یجراخ  هب  ار  ناریا  دندوب 
دش عورش  فجن  زا  تضهن  نیا  تیط ،  ورشم  دادبتـسا و  لباقم  رد  تضهن  نیا  دش ،  وغل  هکنیا  ات  دنتـشاد  او  مایق  هب  ار  مدرم  دندرک ،  مایق 
ملع رد  ماقم  یلاع  صخش  نیا  گرزب ،  صخش  نیا  نءاشلا ،  میظع  صخش  نیا  مود ،  يازریش  يازریم  ار  قارع  هیضق  املع . . .  تسد  هب 

دندرک یم  تیعبت  مه  تقوـنآ  منک  یم  ضرع  زیچ و  هب  ار  اـهنیا  داتـسرف  داد و  داـهج  مکح  وا  ار  قارع  نیا  داد  تاـجن  نیا  لـمع ،  رد  و 
 ، دندرک داهج  داد ،  داهج  مکح  داد ،  مکح  ناشیا  ناشیا و  تمدخ  دـندمآ  ریاشع  دـندرک ،  یم  تیعبت  دوبن ،  الاح  لثم  املع ،  زا  ریاشع 
نآ میدوب ،  ناتسلگنا  هرمعتسم  وزج  مه  ام  الاح  میدوب ،  ریـسا  ام  الاح  دوبن  رگا  ار ،  قارع  دندرک  لقتـسم  ات  دندش  هتـشک  دنداد ،  هتـشک 

فـص رد  مه  نیا  مدرم ،  دنداد  هتـشک  همهنیا  دادرخ و  هدرناپ  هب  دش  یهتنم  هک  مه  يرخآ  تضهن  نیا  دـش . . .  عقاو  املع  تیدـج  اب  مه 
ملع لها  زاب  دـنک  یم  وهایه  رتشیب  هک  نآ  مه  الاح  ات  تسا ،  هدـش  هدیـشک  شا  هلابند  مه  الاح  ات  دـندوب ،  املع  دـندوب ،  ملع  لها  شلوا 

ياملع نارگید  تیعبت  هب  هن  دـنتفر  یم  املع  تیعبت  هب  مه  مدرم  ریاس  دـنلخاد ،  مه  اهنآ  تسا ،  لـخاد  ـالاح  مه  یهاگـشناد  هتبلا  تسا ، 
دندید رجز  دـندوب ،  سبح  زور  نیدـنچ  دـندرک ،  سبح  دـنتفرگ  املع  زا  ابطخ ،  زا  دـندرک ،  سبح  دـنتفرگ  ار  ناشرثکا  ابیرقت  ار  نارهت 

10/10/56 ینارنخس :  خیرات   259 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  اهنیا . 

یمالسا تضهن  رد  تیناحور  يربهر 

نویناحور ياناوت  تسد  هب  اهنت  تسا و  یمالـسا  دص  رد  دص  دوب  دادرخ 42  هدزناپ  زا  شییافوکـش  يادتبا  هک  ناریا  ریخا  سدقم  تضهن 
هدش و هرادا  یتیعمج  ای  یصخش  ای  يا  ههبج  هب  ءاکتا  یب  تیناحور ،  يربهر  هب  دش و  يزیر  یپ  ناریا  گرزب  ناملسم و  تلم  ینابیتشپ  اب 

دهاوخ دراد و  همادا  تسا  تیناحور  نآ  زا  هک  يربهر  رما  رد  نارگید  تلاخد  یب  تسا  مالـسا  نوچ  اـم  هلاـس  هدزناـپ  تضهن  دوش و  یم 
5/5/57 ینارنخس :  خیرات   82 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  تشاد . 

ملظ لباقم  رد  املع  مایق 

هک تقو  نآ  هاشاضر  لباقم  رد  میا  هدـید  هقبط  نیمه  زا  ییاه  مایق  میدرک ،  هدـهاشم  نامدوخ  هک  یتدـم  نیا  رد  نامدوخ ،  نامز  رد  اـم 
شلباقم رد  یتردـق  چـیه  مدرم ،  تاقبط  همه  هب  تایدـعت  نآ  اـه و  ملظ  نآ  دروآ و  رد  ار  طاـسب  نآ  منکب  ضرع  درک و  اـتدوک  دـمآ و 

عمج مق  رد  دش ،  ناهفـصا  ياملع  زا  هک  ییاه  مایق  تسا ،  نامدای  ار  شا  همه  ام  هک  دش  ددعتم  ياه  مایق  هک  یناحور  تردـقالا  داتـسیان 
دنتفرگ دندوب  هدرک  مایق  هک  ار  ناسارخ  ياملع  همه  هک  دش  ناسارخ  زا  هک  یمایق  مق ،  رد  دـندمآ  مه  دالب  ياملع  زا  مه ،  اب  همه  دـندش 

ار ناجیابرذآ  گرزب  ياملع  دش ،  ناجیابرذآ  زا  هک  یمایق  نارگید ،  هفـصاع و  موحرم  سنوی و  دیـسآ  موحرم  لثم  نادنز ،  رد  دندرب  و 
موحرم هک  سایق  ددعتم ،  ياه  مایق  دندرک  دیعبت  دندرب ،  اجنآ  زا  دنتفرگ و  ار  نارگید  یجگنا و  موحرم  اقآ و  قداص  ازریمآ  موحرم  لثم 

دنا هدرک  يدایز  ياه  مایق  دندرک  دیعبت  دـنتفرگ و  مه  ناشیا  دـندرکن و  تسرد  یهارمه  وا  اب  مدرم  نارهت و  هب  دـمآ  هک  درک  یمق  ياقآ 
لباقم رد  دـننزن ،  فرح  ملظ  لباقم  رد  مدرم  هک  دـننک  شمارآ  هب  توعد  ار  مدرم  هک  دوبن  روج  نیا  اهنیا  هک  دـهد  یم  ناشن  خـیرات  هک 

8/8/57 ینارنخس :  خیرات   238 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دننزن .  فرح  هملظ 

هیسور موتامیتلوا  هاشاضر و  لباقم  رد  سردم  یگداتسیا 
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شلباقم هک  هللا )  همحر   ) سردـم مسا  هب  سلجم ،  يوت  هک  دوب  دـنوخآ  کی  زاب  درک ،  ار  اهراک  همه  نآ  دـمآ و  هاشاضر  هک  يزور  نآ 
رد یتردق  چیه  تکلمم  مامت  رد  رگید  دندوب ،  وا  فارطا  هک  مه  رفن  دنچ  دوب ،  سردم  دوبن ،  سک  چـیه  هن  هک  تفگ  یم  داتـسیا و  یم 

تقو نآ  رعـش  هک  یـسابرک  نابنت  اذک و  يابع  اذـک و  نهاریپ  کی  اب  یقتم و  الم ،  يا  همامع  ياقآ  کی  سردـم  داتـسیا .  یمن  وا  لباقم 
هن )) هاشاضر و لباقم  رد  داتسیا  نیا  دندرک ،  وا  زا  داقتنا  دنتفگ ،  شیارب  رعش  دندرک و  وا  زا  ینادردق  یـسابرک ،  نابنت  هک  دنتفگ  شیارب 

ناشرکشل دندرک و  موتامیتلا  تسین ،  مدای  الاح  نم  هک  دوب  يا  هیضق  کی  رد  هک  ناریا  هب  هیـسور  درک  موتامیتلا  هک  یتقو  نآ  تفگ .  (( 
بوخ دـننکب ،  زیچ  الکو  هک  سلجم  هب  دـندروآ  ار  موتامیتلا  هک ،  سلجم  هب  دـندروآ  اج ،  نـالف  اـت  دوب  هدـمآ  دوب و  هدرک  تکرح  مه 

دنتـشون اهنآ  دوخ  هک  یـسک  اهنت  درک  میهاوخ  هچ  دـیهدن  ماجنا  ار  راک  نالف  رگا  هدرک و  موتامیتلا  دـیایب و  تسانب  تسا و  سور  رکـشل 
کی ممعم  کی  دیس  کی  هتشون  دننکب  هچ  بوخ  دنتشادن  دننکب  يراک  هک  نیا  تردق  دندزیمن و  فرح  چیهو  دندوب  هتـسشن  همه  الکو 

در ام  هن ،  میورب ؟  نیب  زا  نامدوخ  تسد  هب  ارچ  میورب ،  نیب  زا  ام  تسانب  هک  الاح  تفگ  اجنآ و  تشپ  دـمآ  نازرل  ياه  تسد  اب  ییـالم 
يءار ددرک و  ادیپ  تردق  مه  رگید  يالکو  ناشیا ،  لوق  هب  دندرک  ادیپ  تردق  دندرکن  اهنآ  مه  یطلغ  چیه  دـندرک و  ار ،  نیا  مینک  یم 

2 دلج :  رون  هفیحـص  دنناسرتب .  ار  ام  دنهاوخ  یم  اهنیا  دـندرکن ،  يراک  چـیه  مه  اهنآ  ار ،  اهنآ  فرح  دـندرکن  لوبق  دـنداد و  فالخرب 
8/8/57 ینارنخس :  خیرات   241 هحفص : 

هاش ياهحرط  اب  املع  تفلاخم 

ییاه حرط  تسا ،  هدـش  عورـش  هاش  ياه  حرط  اب  تفلاخم  اب  ناریا  ياملع  يربهر  هب  هک  تسا  لاس  هدزناـپ  زا  شیب  ریخا  یمالـسا  شبنج 
نیا هک  دش  عقاو  دایز  تافالتخا  دندرک  يرادفرط  املع  زا  مدرم  دوب  زین  وا  هتـشذگ  ياه  تنایخ  هلابند  هدوب و  ناریا  مالـسا و  فلاخم  هک 

21/8/57 ینارنخس :  خیرات   116 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  ینالوط .  تسا  یبلطم 

نویسالوتیپاک اب  تفلاخم 

تفلاخم مالـسا  ءاملع  ادـتبا  داد ،  ماجنا  ییاهراک  تلم  تحلـصم  فالخرب  هاش  هک  دوب  تروص  نیدـب  ریخا  هلاس  هدزناـپ  تازراـبم  حرش 
بیرق دندش  هتشک  رفن  رازه  هدزناپ  دنیوگ ،  یم  هک  يرارق  زا  دادرخ 42  هدزناپ  رد  دیماجنا  نم  هنابـش  يراتفرگ  هب  تفلاخم  نیا  دندرک و 

زا یکی  هکنیا  ات  مدومن  ءاشفا  ار  هاـش  تاـیانج  دـسافم و  مداد و  همادا  متازراـبم  هب  يدازآ  زا  سپ  مدوب ،  رـصح  نادـنز و  رد  لاـس  کـی 
هیـضق نیا  هک  تهج  نیا  زا  داد ،  تینوصم  ار  ییاکیرمآ  ناراشتـسم  هاش  دـمآ و  شیپ  نویـسالوتیپاک  هیـضق  ینعی  هاـش  گرزب  ياـهتنایخ 

مدش دیعبت  هیکرت  هب  امیقتسم  مدش و  ریگتسد  هنابش  نآ  لابند  هب  مدومن و  تفلاخم  ادیدش  نآ  اب  نم  دوب ،  روشک  مالسا و  حلاصم  فلاخم 
رد نم  تدـم  نیا  لوط  رد  میدوب ،  قارع  رد  لاس  هدراـهچ  بیرق  دـنداد و  قارع  لـیوحت  ار  اـم  نآ  زا  سپ  میدوب ،  هیکرت  رد  لاـس  کـی 

تکاس زگره  مدومن و  یم  دزـشوگ  ار  يا  هعجاف  ره  مدرک و  یم  مالعا  هباطخ  رد  هچ  هیمـالعا و  رد  هچ  ار  هاـش  تاـیانج  فلتخم ،  عقاوم 
15/9/57 ینارنخس :  خیرات   39 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  مدمآ .  اجنیا  هب  هک  مه  دعبو  متسشنن 

تما تماما  رد  املع  یعرش  هفیظو 

روط نامه  املع  امش  تسا  هدوب  ایناث  تاقبط  ریاس  الوا و  املع  تامادقا  نوهرم  تلم  يزوریپ  منک  رکشت  دیاب  لضافا  املع و  نایاقآ  زا  نم 
رما هب  مایق  هللادمحب  اهتلم ،  زا  ار  دـسافم  دـینک  عفد  تما ،  لئاسم  رد  دیـشاب  مدقـشیپ  دیـشاب ،  تما  ماما  هک  تسه  نات  یعرـش  هفیظو  هک 

تسا تلم  هناوتـشپ  تسا ،  تلم  هریخذ  هک  ار  تیناحور  هللا  ءاشنا  دنادخ  منک  رکـشت  اهامـش  زا  ناریا  فیرـش  تلم  لبق  زا  نم  دیدومرف و 
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14/11/57 ینارنخس :  خیرات   19 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دهدب .  وا  هب  توقو  دنک  ظفح 

هطورشم وکابنت و  ياهشبنج  رد  تیناحور  شقن 

نیا زا  زاب  هدرک  مایق  هک  یـسک  اه  شبنج  نیا  رد  هدوب ،  ام  هب  کیدزن  ای  نآ  رد  میدوبام  هک  ینامز  لوط  نیا  رد  هک  ییاه  شبنج  نیا  رد 
 ، ار عاضوا  دندز  مهب  هک  دندوب  اهنیا  ( 27  ) وکابنت هیضق  رد  دندرک  عورش  ادتبا  اهنیا  نکل  دندرک  یهارمه  مه  رگید  تاقبط  دندوب ،  هقبط 

همه امش  اب  تیناحور  مه  رگید  يایاضق  نیا  رد  اهنآ ،  اب  دندرک  یهارمه  مه  مدرم  دنداتفا و  ولج  هک  دندوب  اهنیا  ( 28  ) هطورشم هیضق  رد 
اب ار  همه  مه و  زا  دـننک  ادـج  ار  اهنیا  هک  دـندرک  یم  تسرد  اهنیا  هک  دوب  ییاهزیچ  زا  یکی  مهنیا  همه .  اب  تسا  هدوب  تسا ،  هدوب  قیفر 

17/11/57 ینارنخس :  خیرات   51 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دنربب .  ارام  ياهتفن  اهنآ  مه ،  اب  دنگنجب  اهنآ  اهنآ  دننک  نمشد  مه 

تیناحور املع و  يرگنشسور 

ناریا تیناحور  ار  مدرم ،  دیدرک  تیاده  امش  دیدرک ،  راداو  مایق  هب  ار  تلم  دیدرک و  يرگنشور  دیدرک و  تیدج  هار  نیا  رد  ( 29  ) امش
دلج رون  هفیحص  دندرک .  مایق  يرایشه  اب  هچراپکی  ناریا  مدرم  درک و  ار  شدوخ  رثا  امش  ياهیرگنشور  هللادمحب  ار و  مدرم  درک  تیاده 

11/12/57 ینارنخس :  خیرات   135 هحفص :   5 : 

تیناحور تردق  اب  تلم  تاجن 

ار اهنیا  دـیآ ،  یم  نوریب  تیناـحور  موقلح  زا  هک  تسا  مالـسا  تردـق  دـشک ،  یم  اـه  هچوک  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یناـحور  تردـق  نیا 
 . دنرشق نیا  مناد  یم  هکنیا  يارب  منک ،  یمن  يرادفرط  تیناحور  زا  میتسه  ممعم  هکنیا  يارب  نم  هک  یناد  یم  وت  ایادخ  دینکشن . 

مدرم يرادیب  رد  ابطخ  نویناحور و  شقن 

یم بالقنا  ناشروشک  دوخ و  تاجن  يارب  مک  مک  دـنا ،  هدـید  زارد  نایلاس  رد  هک  ییاهراشف  رثا  رب  مدرم  همه  یمدرم ،  ياه  بالقنا  رد 
 : ینارنخس خیرات   26 هحفص :   16 دلج :  رون  هفیحص  دنتـشاد .  یـساسا  شقن  مدرم  يرادیب  رد  ابطخ  نویناحور و  ام  بالقنا  رد  هک  دننک 

14/11/60

هعماج طسوتم  هقبط  راشقا  اههورگ و  ب . 

راشقا اهحانج و  همه  ینابزمه  یتسدمه و 

مالسا و راعش  هک  دحاو  راعش  اب  دندنویپ و  مه  هب  دنتسه  وپاکت  رد  مالسا  شخب  ییاهر  بتکم  تفرـشیپ  رد  هک  اه  حانج  مامت  تسا  مزال 
ناناقهد روانهپ  تشد  ات  اه  هاگراک  اـهرازاب و  قمع  زا  اـه و  هاگـشناد  نورد  اـت  یناـحور  سرادـم  نورد  زا  دـنوش و  ادـصمه  تسا  نارق 

ياه حانج  نیـسدنهم و  اهرتکد و  نادنمـشناد ،  هورگ  یـسایس و  بازحا  هنحـص  ات  دجاسم  بارحم  هاگنیمک  زا  درونارحـص و  شکتمحز 
نادـند لاـگنچ و  اـب  هک  یتـشک  نیا  تاـجن  هار  رد  دـننک  هنادرم  شـشوک  ناـبزمه  تسدـمه و  همه  همه و  يروشک  يرکـشل و  مرتـحم 

4/1/57 ینارنخس :  خیرات   40 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  هجاوم  قرغ  رطخ  اب  لخاد  جراخ و  نانمیرها 
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دحاو تهج  رد  راشقا  اهحانج و  مامت  تکرح 

 - یناتسبد و ياه  هچب  يرازاب ،  یناحور ،  منک -  ضرع  ياهحانج -  یسایس ،  ياهحانج  دنا ،  هدرک  دنویپ  مه  اب  شیاهحانج  مامت  ناریا 
وچمه کی  دـنهاوخ  یم  ار  بلطم  کی  همه  دـنا و  هدرک  مایق  دـنا و  هداتفا  هار  هب  مه  اـب  همه  یناتـسریبد  یهاگـشناد ،  ناوج  ياـهدرم - 

دنلب همه  ناشدایرف  دنـشاب ،  هتـشاد  شراک  ار  بلطم  کی  همه  دنـشاب .  تهج  کی  هب  ور  اهرـشق  مامت  هک  خـیرات  رد  درادـن  هقباس  یمایق 
28/7/57 ینارنخس :  خیرات   128 هحفص :   22 دلج :  رون  هفیحص  دشاب . 

نمشد زا  رکفت  تردق  بلس 

ره نآ  هنابصاغ  تموکح  هب  هدرک و  بلس  نمـشد  زا  ار  رکفت  تردق  روشک ،  مالـسا و  هب  دنمقالع  ياهحانج  مولظم و  فیرـش  تلم  دیاب 
نینم ؤم  ياه  هزاغم  ندز  شتآ  یپایپ و  ياهراتشک  اب  هک  تسا  یجراخ  ياه  تسایس  یناطیش  هشقن  نیا  هک  ارچ  دنهد ،  همتاخ  رتدوز  هچ 

خیرات  210 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دنرادرب .  دوخ  یمالسا  تضهن  زا  تسد  ات  دننک  هتسخ  ار  ناریا  رویغ  تلم  دنهاوخ  یم  زرابم ، 
4/8/57 ینارنخس : 

دوخ عطاق  عضوم  زا  راشقا  ینیشن  بقع  مدع 

نآ هک  دنا  هتـشاد  نونکات  هک  یعطاق  عضوم  زا  دنمراک  رگراک و  ناقهد و  يرازاب و  یهاگـشناد و  ات  یـسایس  یناحور و  زا  ام  تلم  دـیاب 
ینیـشن بقع  مدق  کی  تسا ،  یمالـسا  لدع  تموکح  هیاس  رد  يدازآ  لالقتـسا و  ندروآ  تسد  هب  يولهپ و  طحنم  میژر  ندش  هدیچرب 

دنادرگ و یم  لامیاپ  ار  ام  ناناوج  كاپ  نوخ  هار ،  نیا  رد  یتسـس  دهد و  یم  شیازفا  ار  هاش  هناکافـس  راتـشک  ینیـشن ،  بقع  هک  دننکن 
4/8/57 ینارنخس :  خیرات   211 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  تسام .  همه  هدهع  هب  تیلو  ؤسم 

مدرم تلود و  هبناج  همه  ششوک 

فرط زا  هبناـج  همه  شـشوک  اـب  دـیابو  تسین  یحور  يرکف و  لوحت  ناـکما  یملع  یگنهرف و  لوحت  يداـینب و  حیحـص  تارییغت  نودـب 
تاجن یگتسباو  یگتـسویپ و  زا  یلاعت  هللا  ءاشنا  میوش و  کیدزن  دوصقم  هب  وجـشناد  ناناوج  نایگنهرفو و  اه  هاگـشناد  ياس  ؤر  تلود و 

31/6/58 ینارنخس :  خیرات   187 هحفص :   9 دلج :  رون  هفیحص  میهد .  تاجن  ار  نامزیزع  روشک  مینک و  ادیپ 

يزوریپ رد  عاجش  ناوناب  شقن 

تراسا دیق  زا  مالسا  امش  يالاو  تمه  هب  هک  ینالدریش  امش  رب  ادخ  تمحر  مرتحم  ناوناب  امـش  رب  مالـس  ناریا .  ناوناب  رب  نایاپ  یب  دورد 
 ، نادرم شوداشود  عاجـش  ناوناب  امـش  اهنآ .  نادرم  اهنآ و  ناوناـب  ناریا ،  تلم  رب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  مالـس  دـمآ .  نوریب  هناـگیب 

امـش زا  دـنوادخ  منک .  یم  رکـشت  مق  ناوناب  زا  ناریا و  ناوناب  ماـمت  ناریا ،  ياـه  نز  ماـمت  زا  نم  دـیدرک .  همیب  مالـسا  يارب  ار  يزوریپ 
نم دیدرک  ینابیتشپ  مالسا  زا  دیدمآ و  اه  نابایخ  رد  ناتدوخ  کچوک  ياه  هچب  اب  امش  دشاب .  شوخلد  امش  زا  رصع  ماما  دشاب ،  یضار 

اه تعاجـش  نیا  يارب  منک  یم  ساسحا  رورغ  مدوخ  رد  نم  مدینـش .  یم  ار  نادرم  راهچ  رابخا  نم  مدینـش ،  یم  ار  دالب  ریاس  مق و  رابخا 
ياه تعاجـش  نوهرم  ام  نادرم  دـندرک  عیجـشت  ار  نادرم  اهنآ  دنتـسه ،  مدقـشیپ  يزوریپ  نیا  رد  دالب ،  ریاس  مق و  ناوناب  ناریا و  ناوناب 

 : ینارنخس خیرات   253 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحص  متـسه .  تامرتحم  ناوناب  مه  درم و  مه  نوهرم  نم  دنتـسه  لدریـش  ياه  نز  امش 
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12/11/58

نیمورحم نوهرم  ام  لالقتسا  يدازآ و 

و داد ؟ ام  هب  یک  ار  نیا  ام ،  روشک  رد  دنک  تلاخد  دناوت  یمن  یـسک  میراد و  ام  نالا  هک  یلالقتـسا  نیا  و  داد ؟ ام  هب  یک  ار  يدازآ  نیا 
اه و هنهرب  اپ  نیا  هک  دوب  نیا  زج  داد ؟ ام  هب  یکار  نیا  ام ،  روشک  رد  دـنک  تلاخد  دـناوت  یمن  یـسک  میراد و  ام  نالا  هک  یلالقتـسا  نیا 

دندرک تضهن  دندرک و  مایق  ادخ  يارب  دندش و  عمج  مه  اب  رازاب  هچوک و  مدرم  نیا  مورحم و  ياه  یهاگـشناد  نیا  اه و  نیـشن  هغاز  نیا 
دندناسر اجنآ  هب  ارام  دنتسکش و  دوشب ،  هتسکش  هک  دمآ  یمن  یسک  روصت  رد  هک  یگرزب  ياهدس  نآ  دندناسر و  يدازآ  نیا  هب  ار  ام  و 

13 دـلج :  رون  هفیحـص  تسا .  تلم  نیا  زا  همه  میـشاب و  هتـشاد  ار  اهنیا  همه  میوشب و  لـیکو  میوشب و  روهمج  سییر  میوشب و  ریزو  هک 
20/6/59 ینارنخس :  خیرات   72 هحفص : 

بالقنا ندناسر  رمث  هب  رد  فعضتسم  مورحم و  هقبط  شقن 

تضهن نیا  هک  يا  هقبط  نیشندوگ ،  هقبط  مورحم ،  هقبط  تسا ،  هقبط  نیا  ياه  ششوک  نیهر  یمالسا  مهم  بالقنا  نیا  مالسا ،  بالقنا 
دنشاب نیا  قیال  اهنآ  رگا   ) مناد یم  رتالاب  نانیـشن  خاک  نآ  زا  ار ،  نانیـشندوگ  ار ،  هقبط  امـش  نم  تشادن .  مه  یعقوت  دناسر و  رمث  هب  ار 

هبارخ رقحم  لزنم  نآ  زا  اه  نیـشندوگ  نآ  زا  يدرمریپ  کی  هک  مدـید  یم  بـالقنا  لاـح  رد  هک  یتقو  نم  دـنوشب . ) هسیاـقم  امـش  اـب  هک 
اه و نیشن  خاک  نآ  همه  رب  امـش  يوم  کی  رهاظت ،  يارب  میور  یم  دوش  یم  هک  حبـص  نامیاه  هچب  اب  ام  هک  تفگ  یم  دمآ و  یم  نوریب 
هک رادقم  ره  مه  نالا  دندرک و  یم  دنتسناوت  یم  هک  هزادنا  نآ  ات  مه  ینکشراک  هکلب  دنتشادن ،  یتیلاعف  چیه  بالقنا  نیا  رد  هک  ییاهنآ 

بالقنا نیا  امش  دشاب .  حیحـص  دیابن  اهنآ  هب  امـش  يوم  کی  هسیاقم  هکلب  دراد ،  حیجرت  اهنآ  همه  رب  امـش  يوم  کی  دننک ،  یم  دنناوتب 
هک ییاـه  ناـمه  مورحم و  درم  نز و  ناـمه  دـندناسر ،  رمث  هب  ار  بـالقنا  نیا  روشک  رـساترس  رد  هک  ییاـه  هورگ  دـیدناسر و  رمث  هب  ار 

دنا و هدیسوپ  دنفیعض  هک  دنتسه  اه  نیشن  خاک  هک  دندرک  تباث  اهنیا  دننک و  یم  فاعضتسا  ار  اهنآ  اه  نیـشن  خاک  دنتـسه و  فعـضتسم 
نیفعـضتسم نیمورحم و  زا  مه  اهنآ  هک  هاگـشناد  ياه  ناوج  دوب ،  هاگـشناد  نیا  درک .  دنهاوخن  دنا و  هدرکن  يراک  چـیه  تلم  نیا  يارب 

نآ اب  قشع و  نآ  اب  دوب و  نامیا  مالـسا و  هب  قشع  زا  ولمم  شبلق  نکل  دوب  مورحم  اه  هافر  همه  زا  هک  دوب  هعماـج  مورحم  هقبط  نیا  دـنا و 
 : ینارنخس خیرات   164 هحفص :   14 دلج :  رون  هفیحـص  درکن .  هبلاطم  يزیچ  شلباقم  رد  داد و  دیهـش  درک و  لابند  ار  تکرح  نیا  نامیا 

16/1/60

یهللا بزح  ناناوج 

يرامعتـسا و ياهدنب  دیق و  همه  دندش و  لوحتم  رادیب و  هقبط  ره  زا  نالاسدرخ  ناریپ و  ناکدوک و  ناناوج و  مالـسا  تکرب  هب  هک  زورما 
میظع تلم  امش  و  دنناد .  یم  هتسباو  هدرم و  ار  ناریا  دندنار ،  روشک  زا  ار  وا  بانذا  اکیرمآ و  هدرک  هرگ  تشم  اب  دندیرب و  ار  يرامثتـسا 
مامت هب  کنیا  تسامـش .  اب  یلاعت  دنوادخ  دـیتسیاب و  تالکـشم  همه  لباقم  رد  هدیـشک  کلف  هب  رـس  هوک  نوچ  دـیاب  هک  دـیتسه  نءاشلا 

ار نانآ  دینک و  ینادردق  نانآ  زا  دینادب و  ار  یهللا  بزح  ناناوج  نیا  ردق  هک  مهد  یم  رادشه  روشک  ناراکردنا  تسد  روما و  نایدصتم 
ار بالقنا  هک  دنتـسه  اه  نیمه  سپ  نیا  زا  دنداد و  تاجن  ار  ناریا  هک  دندوب  نانیا  دینک .  ظفح  دوخ  تبحم  شوغآ  رد  دییامن و  قیوشت 

يروآ بجعت  ياهراک  شیوخ  صاخ  ینیب  نشور  اب  یهاتوک  تدم  فرظ  رد  مک  يا  هنیزه  اب  هک  دنتـسه  اه  نیمه  دننک و  یم  يرادساپ 
19 دلج :  رون  هفیحـص  دندرگ .  افوکـش  ات  دنوش  قیوشت  دیاب  دهعتم  ياهزغم  نیا  داد .  ماجنا  ناوتب  ناریا  رد  دـش  یمن  نامگ  هک  دـندومن 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comتالوحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


22/11/63 ینارنخس :  خیرات   410 هحفص : 

تضهن يزوریپ  رد  اه  هنهرباپ  شقن 

 ، دـندروآ دوـجو  هب  ار  تضهن  نیا  دـنا و  هدرک  تسرد  ار  ماـظن  نیا  اـهنآ  هک  تسا  نیا  عـقاو  تسین ،  فراـعت  تسا و  تیعقاو  کـی  نیا 
هحفص  19 دلج :  رون  هفیحص  درادن .  یقح  هلءاسم  نیا  رد  یسک  الاب  رشق  زا  دندروآ ،  تسد  هب  ار  اه  يزوریپ  هک  دنتـسه  تیعمج  نیمه 

27/5/64 ینارنخس :  خیرات   620 : 

بالقنا یعقاو  ناگدنندارگ  نیدتم  يارقف 

دنوش یمن  عمج  مه  اب  زگره  هک  تسا  يا  هلوقم  ود  ییوج  ترخآ  یهاوخایند و  ثحب  یبلط ،  تحار  مایق و  ثحب  هافر ،  هزراـبم و  ثحب 
 ، تعاـضب یب  نینیدـتم  ارقف و  دنـشاب  هدیـشچ  ار  فاعـضتسا  تـیمورحم و  رقف و  درد  هـک  دنتــسه  اـم  اـب  طـخ  رخآ  اـت  ییاـهنآ  اـهتت  و  ، 

یلوصا طخ  تسا  نکمم  هک  یتروص  ره  هب  ات  مییامنب  ار  نامـشالت  مامت  دـیاب  ام  دنتـسه .  بـالقنا  یعقاو  ناگدـنراداپرب  ناگدـننادرگ و 
29/4/67 ینارنخس :  خیرات   235 هحفص :   20 دلج :  رون  هفیحص  مینک .  ظفح  ار  نیفعضتسم  زا  عافد 

یلم هدارا  ج . 

تلم هتساوخ  ربارب  رد  هزینرس  ییاناوت  مدع 

تشوگ اب  درادن  تردق  الصا  هزینرس ،  دریگب .  ار  شیولج  دناوت  یمن  هزینرس  تساوخ  ار  شدوخ  قح  داتـسیا و  یتلم  کی  هچنانچ  رگا  و 
ار راک  نیا  نم  تفگ  یتلم  کی  یتقو  دنوشب  عمج  ملاع  ياه  تردق  مامت  هزینرس  اب  دناوت  یمن  تشوگ  هک  تسا  لایخ  نیا  دوشب ،  فرط 

هداتـسیا روز  نالا  دنناوت .  یمن  نک ،  لوبق  ار  هاش  هک  دننکب  ناریا  هب  لیمحت  دـنناوت  یمن  نالا  دـننک .  شلیمحت  دـنناوت  یمن  مهاوخ  یمن 
 : دلج رون  هفیحـص  بلطم .  نیا  هب  دندادن  نت  چیه  مدرم  ار  ندرک  لوبق  میهاوخ .  یمن  دننز  یم  داد  مدرم  دنرادن  شلوبق  مدرم  اما  اجنآ ، 

21/7/57 ینارنخس :  خیرات   150 هحفص :   2

تلم نینهآ  هدارا  راشف 

يور هک  تسا  هدز  يدروآ  گـنن  تاـیانج  هب  تسد  راو  هناوید  هک  تسا  هدرک  درخ  ار  هاـش  باـصعا  يروـط  هب  تلم  نینهآ  هدارا  راـشف 
11/8/57 ینارنخس :  خیرات   266 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  هدومن .  هایس  ار  خیرات 

تسین رگراک  زیچ  چیه  تلم  هن ))   )) لباقم رد 

 - مناد یمن  کی  بزح و -  کی  هیـضق  تسا ،  تلم  کی  دـهاوخ  یمن  تلمالاح  دوش و  یمن  دـهاوخن ،  ار  يزیچ  کی  یتقو  تلم  کـی 
رگراک هزینرـس  هن  تلم ،  هن ))   )) لباقم رد  هن ،  دـیوگ  یم  نالا  هک  تسا  تلم  کی  تسین ،  تیعمج  منکب -  ضرع  کی -  ههبج و  کـی 

ره راک ،  وت  تسین  اه  فرح  نیا  نیلمرک .  مناد  یمن  رتراک و  یلاخوت  ياهرـشت  هن  تسا  رگراک  پوت  هن  تسا ،  رگراک  کنات  هن  تسا ، 
 : ینارنخس خیرات   39 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دننک .  دنلب  ار  ناشیادوخ  دنهاوخ  یم  ای  دنسیونب  ناشیاه  همانزور  وت  دنهاوخ  یم  هچ 

16/8/57
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اهیذوفن لمحت  ربارب  رد  تلم  كرتشم  فده 

مامت اب  تلم  کـی  یتقو  دربب  نیب  زا  ناریا  رد  ار  اـهروشک  همه  برغ و  ذوفن  هک  تسا  نیمه  يارب  اـم  تلم  تساوخ  یمالـسا و  تموکح 
خیرات  89 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحـص  دنک .  لیمحت  ار  نآ  فالخ  دناوت  یمن  يذوفن  چـیه  دـندرک ،  مایق  فدـه  کی  يارب  نآ  راشقا 

18/8/57 ینارنخس : 

تلم راشف  اب  تهج  رییغت 

شترا لباقم  رد  هنوگچ  دش ؟ دنهاوخن  یضار  نایماظن  يزاسکاپ  زا  ناریا  مدرم  ایآ  دنک ؟ یمن  عناق  ار  امش  هاش ،  تهج  رییغت  ارچ  لاوس : 
نآ راتفرگ  هک  تسا  یتسب  نب  زا  ییاهر  يارب  نیا  تسا و  هداد  تهج  رییغت  نیا  هب  نت  تلم  راـشف  ریز  هاـش  باوج :  دـینک ؟ یم  تمواـقم 
چیه هن  شترا و  هن  تلم ،  ربارب  رد  دنزب و  تنایخ  هب  تسد  اددجم  اوق  دیدجت  اب  سپـس  دنک و  شوماخ  ار  مدرم  مشخ  شتآ  ات  تسا  هدش 

تسا هدروخ  تسکش  مینیب  یم  هک  تسا  هدرکن  لیمحت  ار  دوخ  تموکح  شترا  هب  ءاکتا  اب  هاش  نونکات  رگم  دتسیاب ،  دناوت  یمن  یتردق 
18/8/57 ینارنخس :  خیرات   91 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  . 

تسا تنایخ  تلم  تساوخ  فالخ  تهج  رد  تکرح 

تموکح يرارقرب  يولهپ و  ءاخ ن  سوحنم و  نامدود  طوقـس  یهاشنهاش و  میژر  ندـش  هدـیچرب  ناـهاوخ  ناریا  تلم  هک  ما  هتفگ  اـهراب 
نانآ مدرک ،  حرطم  نم  دـندمآ و  مه  اقآ  ود  نیا  مدرک .  حرطم  وا  اب  ار  عوضوم  نیا  نم  تسا  هدـمآ  اجنیا  سک  ره  دـشاب .  یم  یمالـسا 

3 دـلج :  رون  هفیحـص  تسا .  تکلمم  تلم و  هب  ءاخ ن  دـنک ،  ناونع  يا  هلءاـسم  تلم  تساوخ  فـالخ  رب  سک  ره  دـنتفر .  دـنتفریذپ و 
25/8/57 ینارنخس :  خیرات   165 هحفص : 

اهتردقربا هاش و  هراچ  اهنت  تلم  اب  تفلاخم  مدع 

هاش دناوت  یمن  یـسک  دش و  دهاوخن  ادیپ  شمارآ  دورن ،  هاش  ات  تلم ،  مایق  نیا  اب  دنا و  هدرک  مایق  اه  ناتـسرهش  مامت  رد  ناریا  تلم  همه 
يارب دننک ،  تفلاخم  رگا  دننکن ،  تفلاخم  ام  تلم  اب  هکنیا  زج  دنرادن  هراچ  اهتردقربا  دورب و  هکنیا  زج  درادن  هراچ  وا  دـهد ،  تاجن  ار 

25/8/57 ینارنخس :  خیرات   168 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دش .  دهاوخ  رتدب  اهنآ 

دنتسین رادرب  تسد  مدرم 

مه ار  تلود  تسه ،  هک  تسا  نیمه  دـینک ،  یماـظن  ار  تموکح  دـنهد ،  یمن  اـه  فرح  نیا  هب  شوگ  رگید  مدرم  نـالا  تروص  ره  رد 
تـساه تدم  نالا  راذگب .  تلود  ار  شمـسا  هدب  شرییغت  وت  الاح  رگید ،  نالا  تسه  یماظن  تسه  هک  تسا  نیمه  بوخ  دینک ،  یماظن 

ریغ بوخ  تسا  یماظن  یمـسر  ریغ  مه  شا  هیقب  تسا ،  یماظن  امـسر  شرهـش  ات  دـنچ  دـنارذگ ،  یم  دراد  یماظن  تموکح  اـب  ناریا  هک 
یناوت یمن  تفر  یهاوخ  انف  داب  هب  دنرادرب  ار  هزینرـس  زور  کی  وت  ینک ؟  یگدنز  هزینرـس  نودب  یناوتیم  وت  رگم  تسین .  راک  رد  یماظن 

دربب و ار  هاش  دروایب و  راک  رد  يرگید  تلود  کی  نیا  زا  دـعب  هک  دـشاب  نیا  مه  شا  هشفن  اکیرمآ  هک  دـینک  ضرف  الاح  ینک .  یگدـنز 
رب تسد  دنتـسه .  هک  دننامه  مه  مدرم  رادرک ،  نیمه  راتـشک و  نیمه  طاسب و  نیمه  تسا و  یماظن  نیمه  دـنکب ،  یماظن  ياتدوک  کی 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comتالوحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشراک غارـس  دنورب  دیاب  ار ،  ناریا  دننک  اهر  دیاب  دننکب ،  رکف  دیاب  دنیایب .  نوریب  راب  نیا  ریز  زا  دـنهاوخ  یم  مدرم  مدرم ،  دـنراد  یمن 
26/8/57 ینارنخس :  خیرات   176 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  ار .  ناریا  دننک  اهر 

دراذگ یمن  تلم 

تاجن ار  شتکلمم  دهاوخ  یم  دهد و  یم  دراد  ار  شناوج  دهد  یم  دراد  ار  شناج  دیوگ  یم  تسا و  هداتسیا  هک  ینویلیم  تلم 35  کی 
فرط کی  زا  رـشب ،  قوقح  دیوگ  یم  فرط  کی  زا  هک  یـسک  کی  فرـش ؟  اب  اقآ و  امـش  دنتـسپ و  لذارااهنآ و  امـش ،  تسد  زا  دهدب 
فرط نآ  زا  دنتـسه ،  دهاش  نارگید  مه  ار  شرگید  ياهاج  میتسه و  دهاش  ام  ار  شناریا  هک  دـنز  یم  نیمز  هب  ار  رـشب  اه  نویلیم  قوقح 

ریز زا  دهاوخ  یم  هک  ناریا  تلم  اما  تسا ،  فیرـش  یلیخ  نیا  دنک ،  یم  روطنیا  ار  رـشب  فرط  نآ  دنک و  یم  رکذ  ار  رـشب  قوقح  هیـضق 
تلم نیا  اـب  یهاوخ  یم  اهدـعب  وت  ار  رظن  نیا  نادرگرب  تسین ،  حیحـص  ترظن  امـش ؟ رظن  رد  تسا  تسپ  لذارا و  دورب  نوریب  اـهنیا  غوی 
ادیپ تایح  امـش  رگید  دراذگ  یمن  ینک  یم  تبحـص  اهنآ  اب  يراد  وت  روطنیا  دنیبب  هک  یتلم  ینک  یگدنز  دـنراذگ  یمن  ینک ،  یگدـنز 

3/9/57 ینارنخس :  خیرات   243 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دنامب .  یقاب  ناریا  رد  ییاکیرمآ  هک  دراذگ  یمن  ینک ، 

تلم هتساوخ  ربارب  رد  یماظن  تلود  یگداتسیا  مدع 

تسین رت  لکشم  اه  یماظن  اب  هزرابم  یلاعترضح  رظن  هب  ایآ  تسا  هتخاس  رارقرب  ار  یماظن  تلود  دیتسه ،  علطم  هک  روطنامه  هاش ،  لاوس : 
یماظن دنهاوخب  ار  يرما  کی  تلم  یتقو  نکل  تسا ،  لکـشم  هتبلا  باوج :  دیربب ؟ نیب  زا  ار  یماظن  تلود  دیهاوخ  یم  امـش  هنوگچ  و   ؟

21/9/57 ینارنخس :  خیرات   65 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  دتسیاب .  شلباقم  دناوت  یمن  مه 

زرابم تلم  راشف  اب  هاش  یلاشوپ  هیاپ  نتخیرورف 

لیلد نیمه  هب  تخیر و  ورف  زرابم  تلم  هلیـسو  هب  تشاد ،  هیکت  نآ  رب  دوب و  هدـیدرگ  اـنب  شدوخ  طـسوت  هک  هاـش  تردـق  یلاـشوپ  هیاـپ 
هب هک  ره  تفگ  درک ،  مالعا  ار  دوخ  لذتبم  بزح  هک  یماگنه  هتشذگ  لاس  دنچ  هکدوب  هاش  نیمه  دنک ،  ادیپ  همادا  دناوت  یمن  وا  تردق 
یم روبجم  ار  وا  ناریا  تلم  هک  دینیب  یم  زورما  دوش  جراخ  هک  میهد  یم  هزاجا  روشک  زا  ای  تسا و  نادنز  رد  شیاج  ای  دـهدن ،  يءار  ام 

هک تشاد  هدیقع  یسایس  ناینادنز  دروم  رد  هک  دوب  هاش  نیمه  دنک و  لوبق  ار  دوخ  یـشیامرف  زیخاتـسر  بزح  تسکـش  ییاوسر  هک  دنک 
هک رگید  تسکش  اه  هد  دنک و  دازآ  ار  نانآ  زا  یضعب  هک  دنک  یم  روبجم  ار  وا  تلم  راشف  هک  میدید  دنریمب و  هدیسوپ و  نادنز  رد  دیاب 

هدافتسا نکمم  هویـش  ره  زا  هار  نیا  رد  درک و  دهاوخ  رانکرب  تردق  زا  هشیمه  يارب  ار  وا  یلاعت  يادخ  يرای  هب  هدروآ و  دراو  وا  رب  تلم 
 . تخادرپ دـنهاوخ  یتخـس  تمارغ  شناـیماح  وا و  هک  تسا  تقوـنآ  دورن ،  راـنک  هاـش  زیمآ ،  تملاـسم  شور  نیمه  هـب  رگا  دـنک ،  یم 

23/9/57 ینارنخس :  خیرات   71 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص 

تلم لباقم  رد  زجع  راهظا 

رورغ اب  تلم  تخادرپ  نشخ  هب  مرن  ياه  هرهم  لیدـبت  هب  تساخرب و  تلم  لباقم  رد  زجع  راـهظا  میظعت و  هب  ینوعرف  تمظع  نآ  اـب  هاـش 
اب ياروشاـع 99  اـعوسات و  رد  درک و  اـنتعا  تنوشخ  نآ  هب  هن  دروخ و  بیرف  یمرن  نآ  زا  هن  دومن و  لوـبق  ار  هبوـت  نآ  هن  دوـخ  یمالـسا 

طوقـس و تباث و  ار  دوخ  هدش  راهم  تردق  دوب  ریظن  یب  خـیرات  رد  جراخ  لخاد و  نارظان  قیدـصت  هب  هک  دوخ  مارآ  ریظن و  یب  مدـنارفر 
/10/657 ینارنخس :  خیرات   010 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  درک .  مالعا  راب  نیمدنچ  ياربار  يولهپ  اضردمحم  لزع 
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تلم هرارا  اب  يزوریپ 

نکل تسا  هدش  تیامح  راهظا  اظفل  یهاگ  تسا .  هدشن  ام  زا  یتیامح  چیه  باوج :  دیرادروخرب ؟ یجراخ  ياه  تیامح  زا  امش  لا :  ؤس 
زوریپ امتح  دوش و  زوریپ  ات  تسا  هدرک  هدارا  ناریا  تلم  میتسین .  یتیاـمح  چـیه  جاـتحم  اـم  درادـن و  دوجو  هجو  چـیه  هب  یلمع  تیاـمح 

7/10/57 ینارنخس :  خیرات   160 هحفص :   22 دلج :  رون  هفیحص  دش .  دهاوخ 

ناریا تلم  هتساوخ 

هب ار  تقیقح  نیا  يا  هقباسیب  زرط  هب  اروشاع  اعوسات و  ياهزور  مدنارفر  دنتسه و  یتنطلس  میژر  ندش  هدیچرب  راتساوخ  ناریا  تلم  زورما 
اب دـشاب و  تلم  ءارآ  هب  یکتم  هک  دنتـسه  یمالـسا  يروهمج  رارقتـسا  راتـساوخ  هک  دـندرک  مالعا  یگمه  زین  درک و  تباث  نایناهج  همه 

ریذپ ناکما  قالخا  هدنزاس و  ياه  يدازآ  نیرتشیب  نداد  اب  زج  یتموکح  نینچ  نیا  دنک و  لمع  دبای و  نیوکت  یمالـسا  دعاوق  اهرایعم و 
18/10/57 ینارنخس :  خیرات   164 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  تسین . 

تلم هتساوخ  تیمکاح 

هتسد راد و  وا و  ناریا ،  عاجش  رویغ و  تلم  درادن .  يدوس  رگید  یلو  تسا  هدز  برغ  قرـش و  رد  تاغیلبت  هب  تسد  دوخ  ءاقبا  يارب  هاش 
نیا اب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  دـنناد و  یم  نئاخ  کی  راکتیانج و  کی  ار  وا  دـنهاوخ و  یمن  ار  هاش  مدرم  داد .  دـنهاوخ  تسکـش  ار  شا 
رون هفیحـص  تسا .  مکاح  اه  تساوخ  مامت  رب  ادخ  تلم و  تساوخ  هک  دهد  یم  ناشن  کیدزن  هدنیآ  رد  خیرات  دنک .  تفلاخم  تساوخ 

27/10/57 ینارنخس :  خیرات   169 هحفص :   22 دلج : 

تلم ممصم  هدارا  اب  اهراک  دربشیپ 

دیرب و یم  شیپ  دیراد  ار  اهراک  ممـصم  هدارا  کی  مظن و  کیاب  خـسار و  مدـق  کیاب  هک  دـیدرک  تباث  ناریا  فیرـش  تلم  مدرم ،  امش 
19/11/57 ینارنخس :  خیرات   57 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دینک .  یم  مدهنم  ار  یناطیش  ياوق  نیا  رگید ،  زا  سپ  یکی 

تاجن بجوم  اهتلم  مایق 

 ، دیهدب تاجن  ار  نیطـسلف  دیهاوخب  رگا  دیهدب ،  تاجنار  سدق  دـیهاوخب  رگا  دـیوشب ،  زوریپ  ناتدوخ  تالکـشم  هب  دـیهاوخب  رگا  امش 
 ، دننکب مایق  دیاب  اهتلم  بناجا ،  تسد  زا  لامع ،  نیا  تسد  زا  دیهدب  تاجن  ار  یبرع  کلامم  ریاس  دیهدب و  تاجن  ار  رصم  دیهاوخب  رگا 

خیرات  262 هحفـص :   5 دـلج :  رون  هفیحـص  دـنوشب .  دراو  لـئاسم  نیا  رب  اـه  تلود  هک  دننیـشنن  دـنهدب ،  ماـجنا  ار  راـک  نیا  اـهتلم  دـیاب 
17/1/58 ینارنخس : 

تالکشم عفر  رد  تلم  تمه 

هللادمحب تلم  يراکادف  اب  دنتسه .  هدوب و  يراکادف  کمک و  يارب  ایهم  هللادمحب  هک  یتلم  تلم ،  هب  میوشب  لسوتم  دیاب  تالکشم  رد  ام 
دنهاوخ تلم  تمه  اب  دـشاب  مه  يا  همتت  رگا  دـنتفر و  نینئاخ  دـش ،  عفترم  عناوم  میتشاذـگ .  رـس  تشپ  تشاد  تیمها  رایـسب  ار  یلحارم 
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ار اه  یبارخ  نآ  تلم  تمه  هب  دـیاب  ام  تسه و  دایز  ياه  یبارخ  راوید  نآ  تشپ  تسکـش ،  هک  گرزب  یناطیـش  راوید  نیا  نکل  تفر ، 
رئاج تموکح  تدم  لوط  رد  هک  اه  یبارخ  نیا  مینک .  میمرت  هکنیا  يارب  یگدنزاس  يارب  میوشب  هجوتم  تلم  هب  هک  میراچان  مینک  میمرت 
رون هفیحص  دنا .  هدرک  مالعا  ار  ناشدوخ  ندوب  ایهم  نیا  یگدنزاس  هب  عجار  ام  تلم  هللادمحب  تسا و  هدش  لصاح  ام  تکلمم  رد  يولهپ 

26/3/58 ینارنخس :  خیرات   135 هحفص :   7 دلج : 

تلم هتساوخ  فالخ  ندوبن  یلمع 

یمالـسا ياه  تکلمم  نیا  همه  دوب ،  هک  ییاه  تردق  مامت  اهنت ،  اهتردقربا  هن  دنراد ،  هگن  ار  اضر  دمحم  هک  دـندوب  نیا  ددـص  رد  همه 
یمن ام  نکل  میهارمه ،  ام  هک  دنداد  یم  مایپ  ام  هب  اهنیا  زا  یضعب  اظفل ،  هک  ار  یسک  کی  متفاین  نم  ینعی  دندرک  یم  ینابیتشپ  همه  مه ، 
يارب دنتـسناوتن ؟  ارچ  دنتـسناوتن .  اجنیا و  دننک  شظفح  ار  روناج  نیا  هکنیا  يارب  دندوب  دـحتم  مه  اب  ناش  همه  نکل  مینک  رواب  میتسناوت 

 ، تساوخ ار  يزیچ  کی  دوش -  یمن  تشاد -  يزیچ  کی  نآ  همه  یتقو  تلم  کـی  دـیدرک .  یم  یتبحـص  کـی  مه  اـب  ناـت  همه  هکنیا 
217 هحفص :   7 دـلج :  رون  هفیحـص  ایند .  رد  تسین  یلمع  درک ،  لمع  دوش  یمن  تلم  کی  تساوخ  فـالخ  درک .  شفـالخ  دوش  یمن 

6/4/58 ینارنخس :  خیرات 

تسا نتسناوت  تلم ،  نتساوخ 

 ، اه تردق  نیا  اب  دوش  یمن  بوخ  دنتفگ  یم  یه  مه  شیپ  بوخ  دنزابن  ار  ناشدوخ  ردقنیا  میناوت  یمن  ام  هکنیا  زا  دنشابن  سویءام  یه 
يزیچ کی  یتلم  کی  یتقو  دش  تساوخ  تلم  یتقو  دیدید  امش  نکل  میزاسب  دییایب  میزاسب ،  دییایب  داتفا ،  رد  اه  تردق  نیا  اب  دوش  یمن 

دیدرک و لمع  امـش  دز و  مه  هب  ار  تردق  نیا  دوش  یمن  دـنتفگ  یم  تقونآ  هک  يروطنامه  تسا  شهارمه  ادـخ  دوشب ،  دـهاوخ  یم  ار 
11/8/58 ینارنخس :  خیرات   113 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحص  دش . 

اهتلم رب  تموکح  تهج  یغای  تیلقا  جوعم  رکف 

ار اوق  همه  لوا  مدنارفر  رد  هک  دیدید  ار  ناشیارآ  ءارآ ،  رد  تیعمج و  نویلیم  جنپ  یس و  لباقم  رد  دنا  هداتـسیا  هک  یتیلقا  هدع  کی  نیا 
يءار زاب  دون  يدص  مه  الاح  دندرک  رهق  دـنداد و  يزاب  ار  يرادـقم  کی  هکنیا  اب  الاح  دوب .  ام  اب  داتـشه  يدـص  زاب  دنتـشاذگ  مه  يور 

همه هک  یتلم  لباقم  رد  دـنیوگ  یم  هچ  مدرم  نیا  تلم .  کی  لباقم  رد  دـنیوگ  یم  هچ  اه  مدآ  نیا  هک  دـنک  یم  رظن  اـیند  دـنداد .  تبثم 
؟  میهاوخ یم  ار  یساسا  نوناق  نیمه  ام  هک  دننز ) یم  دایرف  دنراد  مه  شبیوصت  زا  دعب  هک (  دننز  یم  دنراد  دایرف  زور  ره  دنا و  هداتـسیا 

هتـشاد یجوعم  رکف  نینچ  کی  اهنیا  دـیاب  ارچ  دـنراد ؟ یباسح  فرح  هچ  تلم ؟  نیا  لباقم  رد  دـنیوگ  یم  يزیچ  هچ  مدآ  رفن  دـنچ  نیا 
تموـکح رگم  دـننک .  تموـکح  اـم  تلم  همه  رب  دـنهاوخ  یم  يدودـعم  هدـع  نینچ  کـی  دـنا ،  هدرک  يرگیغاـی  هدـع  کـی  هک  دنـشاب 

دنتسه وا  ریظن  اه  نیمه  مهالاح  دهدب ؟ رارق  هطلـس  تحت  ار  نارگید  تساوخ  یم  يدودعم  هدع  کی  هک  دوب  انعم  نیا  زا  ریغ  اضردمحم 
کی دـنداد و  ناوج  دـنداد و  هچب  دـنداد و  نوخ  شدرم  نز و  هک  تلم  کی  لباقم  رد  اهنیا  دـنیوگ  یم  هچ  دنتـسه  وا  ياـه  هشیر  زا  و  . 

28/9/58 ینارنخس :  خیرات   49 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحص  دننک ؟ تسرد  دنهاوخ  یم  یمالسا  تموکح 

( اه هدننک  ییغت   ) ریذپریثءات لماوع  مشش :  لصف 

دارفا رد  يرکف  یحور -  لوحت  فلا . 
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لمع تخانش و  ثیح  زا  یحور  میظع  لوحت 

مدرم ياه  هدوت  دیتسه  هجاوم  لمع  ثیح  زا  رت  میظع  یلمع  لوحت  تخانش و  ثیح  زا  تلم ،  یحور  میظع  لوحت  کی  اب  رگید  فرط  زا 
زا عبتم و  عاطم و  ار  هاش  نامرف  تسناد و  یم  روشک  تمظع  رادـم  تیلم و  رهظم  ار  یهاشنهاش  ماظن  یمالـسا ،  میظع  تضهن  زا  لـبق  هک 

ندمت هزاورد  ات  هتفرـشیپ  یقرتم و  هاش ،  يربهر  هیاس  رد  ار  روشک  نانآ  ییارـس  هحیدم  يرابرد و  ناگدنیوگ  ناهاش و  ياهییوگ  فازگ 
یناگمه تخانـش  شهج و  کی  اب  دروآ ،  یم  باسح  هب  هدش  همیب  یهاشنهاش  مچرپ  ریز  رد  ار  تکلمم  لالقتـسا  تشادنپ و  یم  گرزب 

یهت دـش و  رهاظ  هدـش  كزب  هدـنبیرف و  ظافلا  تاغل و  نیا  ياوتحم  تخیر و  ورف  ناهگان  یلایخ  رـصق  نیا  ياه  هرگنک  اه و  هیاپ  ماـمت  ، 
يزرواشک و یهابت  لاملا و  تیب  نتفر  تراغ  هبو  يداصتقا  یگتـسکشرو  دـیدرگ و  مولعم  يوتحم  زا  ادـص  ورـس  رپ  ياه  لبط  نیا  ندوب 

يالاب رب  تساخ و  یم  رب  نشج  هب  نابـساپ  کی  رما  هب  تضهن  زا  لبق  هک  ییاه  هدوت  زین  و  دـیدرگ .  ـالم  رب  یـشترا  یگنهرف و  یگتـسباو 
نایصع هب  یمالسا  شهج  کی  اب  تسنادیم ،  دزیا  نامرف  يرابرد ،  ءارعـش  هفازج  لابند  هب  ار  هاش  نامرف  دز و  یم  ینامداش  قریب  اه  هزاغم 

رد هتخیر و  اه  نابایخ  هب  گرزب  کـچوک و  نز و  درم و  يولهپ ،  تنطلـس  نیا  رب  گرم  ياـهدایرف  هدرک و  هرگ  ياهتـشماب  تساـخرب و 
اهتردقربا رب  یکتم  هناهاش  تردق  دوخ ،  دنمورب  ناناوج  نوخ  يراکادف و  اب  هدومن و  تمواقم  هنانامرهق  کنات ،  پوت و  لسلسم و  لباقم 

خیرات  266 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحـص  تفریذپ .  دنهاوخن  هتفریذـپن و  ار  وا  میلـست  یلو  هدومن ،  میلـست  هب  روبجم  ار  وا  هتـسکش و  ار 
11/8/57 ینارنخس : 

دنا هدش  ضوع  مدرم 

کی هدرک ،  ضوـع  ار  مدرم  تلم ،  نیا  يارب  تسا  هدـش  لـصاح  هک  لوـحت  نیا  تسا  تلم  نآ  ریغ  تلم  نیا  تسا ،  تقو  نآ  ریغ  ـالاح 
راک يور  یماظن  میژر  کی  الثم  ای  دوشب  یماظن  تموکح  هکنیا  فوخ  رگید  اهنیا  دنا  هدش  يرگید  تادوجوم  کی  اهنیا ،  دـنرگید  زیچ 

شزا دندرک و  هضراعم  هزرابم و  شهارمه  دنا و  هدید  اهنیا  هک  تسا  نیا  مه  یماظن  هکنیا  يارب  دـنرادن  رگید  ار  نیا  فوخ  اهنیا  دـیایب ، 
میژر هچ  دنـشکب ،  دنهاوخب  ار  مدآ  هک  دـشانب  یتقو  دـنا .  هدـید  مدرم  اراهنیا  همه  دـنا ،  هتـشک  ناشزا  مه  مدآ  دـنا و  هدروخ  مه  کتک 
یـسک هک  تسین  لح  هار  اهنیا  نیا  ربانب  ندش .  هتـشک  هب  دنا  هداد  نت  مدرم  دشاب .  يداع  هچ  دـشاب ،  یماظن  تموکح  هچ  دـشاب ،  یماظن 

15/8/57 ینارنخس :  خیرات   21 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دنکب .  اود  ار  مدرم  درد  ینعی  ار  يا  هیضق  کی  دنک  لح  دهاوخب 

مدرم نیب  رد  لوحت  ثعاب  یمالسا  سدقم  تضهن 

نیا يولهپ .  تنطلـس  نیا  رب  گرم  هک  اه  نابایخ  يوت  دننزب  دایرف  مه  کچوک  ياه  هچب  هک  دش  نیا  ثعاب  یمالـسا  سدقم  تضهن  نیا 
تموکح دننک ،  یمن  مه  شبـصنم  بحاص  دننک ،  یمن  شراب  يزیچ  چـیه  مدرم  ار  نابـساپ  نالا  هک  مدرم  نیب  دـش  لصاح  یلوحت  کی 

مدرم رگید  تسا ،  یماظن  تموکح  نیا  دـنتفگ  یم  هکنیا  درجم  هب  دـش ،  یم  یماظن  تموکح  هک  اه  تقو  نآ  دـننک .  یمن  مه  شیماظن 
تموکح زورما  دـمآ .  یمن  مه  ناشنهذ  يوت  دوشب  يا  هزراـبم  يا ،  هضراـعم  کـی  هکنیا  لاـبند  رگید  الـصا  ناـشراک  غارـس  دـنتفر  یم 

داتفه دنـشاب ،  مه  اب  دـیابن  رفن  ود  زا  رتشیب  هکنیا  هب  تسا  نیا  ناشمالعا  هک ،  دـنیوگ  یم  ناشدوخ  یماظن  تموکح  نوناق  تسا ،  یماظن 
یلوحت کی  نیا  تسا  هاش  دض  مه  ناشدایرف  همه  دـننز و  یم  دایرف  نوریب و  دـنیآ  یم  مدرم  رفن  رازه  دـصناپ  رفن ،  رازهدـص  رفن ،  رازه 
27/8/57 ینارنخس :  خیرات   185 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  تسین .  یمک  زیچ  کی  نیا  تسا ،  هدش  لصاح  تلم  کی  رد  تسا 

اسآ هزجعم  لوحت  لماع  مالسا 
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 ، درب یم  باـسح  نابـساپ  زا  زور  کـی  هک  اـسآ  هزجعم  لوحت  وـحن  کـی  درک ،  ادـیپ  یمک  تدـم  فرظ  رد  اـم  تلم  هک  یلوـحت  نیمه 
دندرک یمن  تارج  زور  کی  دندربن ،  باسح  تکلمم  لوا  صخش  زا  مه  يزور  کی  دندرب ،  یم  باسح  نابـساپ  زا  ام  گرزب  ياهرازاب 

یک دش ،  لوحتم  وچمه  نیا .  رب  گرم  دنتفگ  دـنتخیر و  اه  نابایخ  رد  مه  زور  کی  دـنربب ،  يراوگان  هب  ار  هاش  مسا  ناش  هناخ  يوت  هک 
 . تسا مالـسا  راک  هک ،  تسین  اهنیا  وت و  نم و  راک  دـنکب ،  ار  راک  نیا  دـناوت  یمن  هک  ناسناالا  نامیا و  توق  مالـسا ،  درک ؟ ار  راـک  نیا 

15/12/57 ینارنخس :  خیرات   151 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص 

يونعم یحور -  لوحت 

هب هجوت  ام  ياهناوج  دش ،  ادیپ  ام  تلم  رد  یـساسا  لوحت  کی  مین  لاس و  کی  لاس ،  کی  نیا  فرظ  رد  هک  منک  یم  رکـش  ار  ادـخ  نم 
ياه لوحت  دـندش ،  فرـصنم  دـندش ،  لوحتم  دوب  البق  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  ارثکا  نآ ،  زا  دـندش  فرـصنم  دـنا ،  هدرک  ادـیپ  زور  لئاسم 

رد یحور  لوحت  دناوت .  یمن  رـشب  دوب ،  ادخ  تسد  هب  هکنیاالا  میراذگب  شیور  یمـسا  میناوت  یمن  ار  اه  لوحت  نیا  هکدـش  ادـیپ  يونعم 
يارب دـندرک و  یم  تعاطا  درک  یم  ار  يرما  ره  رـساترس  ار  رازاـب  کـی  دـمآ  یم  نابـساپ  کـی  هک  ما  هتفگ  ارارک  ار  نیا  تاـقبط ،  همه 

 - هک دندوب  هدرک  روطنیا  ار  ناش  یحور  عضو  الـصا ،  دندرک ،  یمن  دندوب و  لئاق  قح  هکنیا  هن  دندوبن ،  لئاق  ارچ  نوچ و  قح  ناشدوخ 
تعاطا دنفـسوگ  لـثم  هک  دـندوب  هدرک  روط  نیا  ار  مدرم  دوب ،  روطنآ  اـم  شترا  هک  يروطناـمه  درک ،  تعاـطا  دـیاب  هناروکروک  قح - 

ناهذا رد  ار  هملک  نیا  هاش ، ))  نامرف  هچ  دزیا ،  نامرف  هچ  ادخ (( ، ))  نامرف  هچ  ناطلـس ،  نامرف  هچ  دشاب (( ،  تعاطا  اپ  ات  رـس  دـننک ، 
نآ نابـساپ  زا  هک  یتیعمج  نیمه  هک  لاس  ود  یکی  فرظ  رد  دش  ادیپ  یلوحت  کی  هاش .  نیا  مه  نآ  دنداد ،  دشر  یگچب  زا  ام  ياه  هچب 
زا زورید  هک  تیعمج  نیمه  دـندرک ،  شنوریب  ار  وا  دـنتفگ و  دنتـساوخ  هچ  ره  هاش  هب  دـندرک و  هلمح  کـنات  هب  دنتـشاد ،  تشحو  روط 

5 دلج :  رون  هفیحص  درک .  نوریب  ار  همه  داتسیا و  همه  لباقم  درک ،  هرگ  ار  شتـشم  درک ،  یم  تشحو  فوخ و  روطنآ  راد  هراتـس  کی 
16/12/57 ینارنخس :  خیرات   156 هحفص : 

تضهن رد  یحور  لوحت 

ادیپ لوحت  کی  هدش ،  ادیپ  یناسنا  عضو  کی  هک  دـیدید  بوخ ،  تفلاخم ،  هب  دـندوب  لوغـشم  مدرم  هک  یتقو  نآ  دـیاش  تضهن  نیا  رد 
اهنآ هب  درک و  یم  هیرگ  نآ  دنتخیر ،  یم  وا  هب  لگ  مدرم  اه ،  هچوک  يوت  دمآ  یم  هک  یتقو  زابرـس  هک  هدش  ادیپ  لوحت  کی  دوب ،  هدش 

ار یحور  لوحت  نیا  دوب ،  هدومرف  تمحرم  ار  لوـحت  نیا  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  تسا  یحور  لوـحت  نیا  درک .  یم  تبحم  راـهظا 
9/1/58 ینارنخس :  خیرات   227 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دینکب .  ظفح  تلم  راشقا  ناتدوخ و  نیب  ار  تبحم  نیا  دینکب ،  شظفح 

هبناج همه  لوحت 

 . درک تلم  امش  بیصن  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یحور  لوحت  يرکف و  لوحت  دوب ،  هبناج  همه  لوحت  دش  ادیپ  ناریا  رد  هک  لوحت  نیا 
12/4/58 ینارنخس :  خیرات   262 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص 

تعاجش هب  فوخ  زا  لوحت 

ناریا رد  هک  یحور  لوحت  نیا  هک  ما  هتفگ  ار  نیا  ررکم  نم  هک  تسه ،  اـم  هعماـج  رد  یحور  لوحت  هیـضق  تضهن  نیا  تاـکرب  زا  یکی 
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ام بیـصن  هک  يزوریپ  نیا  زا  یلاعت ،  كرابت و  يادخ  تساوخ  هب  دنک  داجیا  ار  یحور  لوحت  نیا  تسناوت  تضهن  نیا  تسا و  هدش  ادیپ 
کی يارب  يدوز  نیا  هب  یحور  تالوحت  نیا  تسا .  رتشیب  شتیمها  ار ،  اهراکتنایخ  تسد  میدرک و  هاتوک  ار  بناجا  تسد  تسا و  هدـش 

 ، لوحت روج  دـنچ  هک  دـینک  یم  هظحالم  امـش  روشک  کی  رـساترس  هب  دـسرب  اـت  اـه ،  هورگ  هب  دـسرب  اـت  دوش  یمن  لـصاح  مه  صخش 
هب سرت  فوخ و  زا  هک  یلوحت  نیا  منک  یم  رارکت  مه  زاب  متفگ و  ارارک  نم  هک  یکی  اـه .  تیعمج  نیا  رد  دـش  ادـیپ  یحور  ياـهلوحت 

13/4/58 ینارنخس :  خیرات   15 هحفص :   8 دلج :  رون  هفیحص  دندش .  لوحتم  تعاجش 

یناسنا یحور و  تالوحت  تیمها 

رد هک  تسا  یناسنا  یحور و  تـالوحت  تـالوحت ،  نآ  هک  تسا  هدروآ  یتـالوحت  کـی  تضهن  نیا  هک  ما  هتفگ  ار  بلطم  نیا  ارارک  نم 
ام تلم  یهاـتوک  تدـم  کـی  فرظ  رد  تسا .  گرزب  ياهتردـق  قباـس و  هاـش  لـباقم  رد  يزوریپ  نیا  زا  رتـشیب  شتیمها  رایـسب  نم  رظن 
رد هک  دیدید  یم  دیدوب ،  شدهاشم  همه  هک  دوب  نیا  لوحت  روط  کی  وا .  لباقم  لاح  کی  هب  یلاح  کی  زا  عون ،  بسح  هب  دش  لوحتم 
هک تفگ  یم  تسا و  ناریا  رازاب  نیرتگرزب  هک  نارهت  رازاب  لثم  رازاب  رد  دـمآ  یم  نابـساپ  کی  رگا  هک  دوب  يروط  اـم  تلم  یتقو  کـی 
هک دـندوبن  لئاق  ار  انعم  نیا  قح  الـصا  ناشدوخ  يارب  دـندرک ،  یم  لمع  بوخ  هکنیا  رب  هوالع  دـینزب ،  قریب  دـیاب  تسا و  نابآ  مراـهچ 

ار فلخت  ینابـساپ  کی  فرح  زا  هک  یتلم  نیمه  دـندرک .  یم  لمع  ارچ  نوچ و  یب  دوبن ،  حرطم  يزیچ  وچمه  کی  الـصا  هن ،  دـنیوگب 
نیا میهاوخ ،  یمن  ار  تنطلـس  لصا  ام  تفگ  نابایخ و  رد  تخیر  تلم  نیمه  یهاتوک  تدـم  فرظ  رد  دـید ،  یمن  حرطم  شدوخ  يارب 

12/6/58 ینارنخس :  خیرات   19 هحفص :   9 دلج :  رون  هفیحص  تسین .  یکچوک  تسا ،  یگرزب  زیچ  کی  لوحت ، 

مالسا هب  توغاط  زا  هعماج  یحور  لوحت  هب  تبسن  يراودیما 

تسا هدش  ادیپ  تلم  رد  هک  یحور  لوحت  نیا  دور .  یم  ار  هار  دراد  هدرک و  ادیپ  ار  هار  شدوخ  ام  تلم  هک  مشوخلد  تهج  نیمه  هب  نم 
 ، یناـسآ هب  اـم  ار  هار  نیا  هک  مراودـیما  نم  تـسا و  يراودـیما  بجوـم  نـیا  تـسا ،  هدـش  ادـیپ  اـه  نز  اـهدرم ،  اـه ،  ناوـج  امـش  رد  و 

کی هب  دوب  توغاط  نامز  رد  هک  یتروص  نآ  زا  دش  لوحتم  هعماج  کی  یتقو  مینکب .  یطار  هار  نیا  یناسآ  هب  دـشاب ،  مک  نامتالکـشم 
تبغر اضر و  يور  زا  تسا و  یمالسا  تسا ،  یناسنا  دیهد  یم  ماجنا  امش  هک  ییاهراک  نیا  یناسنا ،  تروص  کی  هب  یمالـسا ،  تروص 

میـشاب و نآ  هب  راودیما  ام  دیاب  هک  تسا  یناحور  ققحت  کی  تسا ،  یحور  لوحت  کی  نیا  دینک .  یم  لمع  قایتشا  اب  دـینک ،  یم  لمع 
 : هحفص  9 دلج :  رون  هفیحـص  دینیبب .  ار  شرتهب  هللا  ءاشنا  امـش  مینیبب و  ناریا  رد  ار  ینـشور  رایـسب  هیتآ  هک  تسا  دیما  میتسه و  راودـیما 

26/6/58 ینارنخس :  خیرات   143

یحور يرکف و  لوحت  همزال  يداینب  تارییغت 

فرط زا  هبناج  همه  شـشوک  اـب  دـیاب  تسین و  یحور  يرکف و  لوحت  ناـکما  یملع  یگنهرف و  لوحت  يداـینب و  حیحـص  تارییغت  نودـب 
خیرات  187 هحفـص :   9 دـلج :  رون  هفیحـص  میوش .  کیدزن  دوصقم  هب  وجـشناد  ناـناوج  ناـیگنهرف و  اـه و  هاگـشناد  ياـس  ؤر  تلود و 

31/6/58 ینارنخس : 

 ( یناسفن رییغت   ) سوفن رد  لوحت  نوهرم  تلم  تفرشیپ 

یموق کی  ام  تلم  میدوب ،  موق  کی  ام  دـش .  ادـیپ  سوفن  رد  هک  دوب  یلوحت  دوب ،  يرییغت  نآ  نوهرم  درک  ناریا  تلم  هک  یتفرـشیپ  نیا 
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کی هب  بناجا  ناگدناشن  تسد  بناجا و  هبناج  همه  هطلس  هطساو  هب  دوب و  هدش  خیرات  لوط  رد  هک  ییوس  تارییغت  هطـساو  هب  هک  دندوب 
هک يدساف  تاغیلبت  نآ  هطـساو  هب  یتالاح  رییغت  کی  ینعی  درک ،  یم  ار  قباس  میژر  نیا  شریذپ  تروص ،  نیا  هک  دوب  هدمآ  رد  یتروص 

توغاط و هب  ناگتسب  توغاط و  رگمتس و  میژر  ملظ و  شریذپ  لوحت ،  رییغت و  نیا  هطساو  هب  هک  دوب  هدش  لصاح  ام  تلم  رد  دوب ،  هدش 
کی ملاسریغ . . . . . .  ناسنا  کی  هب  دوب  هدـش  لوحتم  یناسنا  ملاـس  ترطف  زا  هک  دوب  يرییغت  درک .  یم  مهارف  ار  توغاـط  ياـه  باـبرا 
تدم کی  رد  ار ،  يرگلواپچ  نیا  دوب  هتفریذپ  ملظ و  نیا  دوب  هتفریذپ  دوب و  هتفرگ  وخ  راشف  نیا  اب  خـیرات  لوط  رد  هک  راشف  تحت  تلم 
فالخ رب  درک  ینایغط  وچمه  تلم  نیا  ینعی  تشادـن  رگید  ار  اه  ملظ  نیا  زا  کی  چـیه  شریذـپ  هک  تلم  کی  هب  دـش  لوحتم  یهاـتوک 

زیچ همه  زا  دندوب  هک  یلغـش  ره  ياراد  ریپ ،  ناوج و  اهردارب ،  همرتحم و  ياهرهاوخ  نآ  ات  شکچوک  ياه  هچب  نآ  زا  هک  ملظ  هاگتـسد 
ار میژر  نیا  هکنیا  ربکا و  هللا  دایرفو  ار ،  میژر  نیا  میهاوخ  یمن  ام  دندز  دایرف  اه و  هچوک  رد  اه و  نابایخ  رد  دنتخیر  دنتـشادرب و  تسد 

نیا دوب ،  هدـشن  لصاح  یناسفن  رییغت  دوب ،  هدـشن  لصاح  رییغت  نیا  ات  درک ،  ادـیپ  يرییغت  درک ،  ادـیپ  یلوحت  ام  موق  سپ  میهاوخ .  یمن 
رون هفیحـص  دوش  یمن  لصاح  انعم  نیا  دـشاب ،  یمالـسا  هک  یمیژر  کی  ندـمآ  یتوغاـط و  میژر  کـی  نتفر  هک  یعقاو  رییغت  دروم  موق 

4/7/58 ینارنخس :  خیرات   620 هحفص :   9 دلج : 

تمدخ نواعت و  نسح 

 ، تلم هب  تمدـخ  سح  نواعت ،  سح  روط  نیا  هک  تسا  هدـش  لصاح  ام  ياـهردارب  اـهرهاوخ و  رد  اـم ،  ياـه  ناوج  رد  هک  یلوحت  نیا 
ءاشنا تسه و  ام  تلم  رد  نالا  هک  ینامیا  تردق  نیا  اب  هکنیا  هب  ار  ناسنا  دنک  یم  راودیما  یلیخ  نیا  تسا ،  هدش  ادیپ  مالـسا  هب  تمدـخ 

18/7/58 ینارنخس :  خیرات   277 هحفص :   9 دلج :  رون  هفیحص  دریگب .  ماجنا  اهراک  همه  دنام ،  یم  یقاب  هللا 

يرکف لوحت  يرادیب و 

ار ناشراکفا  دیاب  اهنیا  دننک ،  یم  راتفر  روط  نآ  ناهج  نیفعـضتسم  اب  دـننک ،  یم  راتفر  روط  نآ  ناشیاهتلم  اب  هک  ییاهروشک  نارـس  نیا 
همه رد  مدرم  دندوب  هدشن  رادـیب  مدرم  زاب  تقو  نآ  هک  دوب  ینامز  کی  لام  نیا  درادـن ،  رادـیرخ  ایند  رد  رگید  راکفا  نیا  دـننکب  ضوع 

نآ رد  لوحت  ام  روشک  رخآ  لاس  ود  نیا  اصوصخ  لاس و  دنچ  نیا  فرظ  رد  هک  مینیب  یم  ام  دـنا  هدرک  زاب  ار  ناشـشوگ  مشچ و  نالا  اج 
راکفا نیا  تسا  هدش  ضوع  هدش ،  رگید  راکفا  کی  ناشراکفا  نکل  دنتـسه  نامه  دارفا  دندش ،  رگید  دارفا  کی  دارفا  ینعی  هدـش ،  ادـیپ 
میلـست اهنآ  ناشرب و  دینک  تموکح  امـش  هک  دنتـسین  باوخ  ياهتلم  نآ  اهتلم ،  نیا  دـندرک و  ادـیپ  لوحت  رییغت و  اهتلم  هک  يروط  نامه 

10 دـلج :  رون  هفیحـص  دـننکب .  ضوع  ار  ناشدوخ  دـیاب  اکیرمآ  ریغ  اکیرمآ و  زا  معا  اهروشک  نارـس  نیا  مه ،  اهامـش  دنـشاب ،  ضحم 
29/8/58 ینارنخس :  خیرات   214 هحفص : 

ادخ هب  ندروآ  يور  لامآ و  رب  ندرک  تشپ 

یهاـشنهاش میژر  زا  دیدیـسرت  یم  نابـساپ  زا  هک  ییامـش  يرگید  تلم  کـی  هب  درک  لوحتم  ار  امـش  داد و  امـش  هب  ادـخ  هک  یتـمعن  نیا 
 ، دینک شظفح  ار  ییادخ  يورین  نیا  تسادخ .  يورین  نیا  دیدیسرتن ،  اه  لسلسم  زا  دیدیسرت  یم  موتاب  کی  زا  هک  ییامـش  دیدیـسرتن ، 

روج هچ  نام  یگدـنز  تسا و  روج  هچ  نام  هناخ  ام  هک  دیـشابن  نیا  لابند  ردـقنیا  دـشاب .  اجنآ  هب  ناـت  هجوت  زاـب  هک  تسا  نیا  هب  ظـفح 
وچمه کی  مه  نآ  نمـشد  رب  يزوریپ  درک .  زوریپ  ار  امـش  هک  دیـشاب  اـنعم  نآ  لاـبند  دیـشاب ،  یناـسنا  تفارـش  نآ  لاـبند  هچ ،  تسا و 

میتسناوت یم  رگا  اـم  دوش .  یم  لـصاح  یتـلم  کـی  يارب  هک  تسا  يزیچ  نیرتـالاب  دربـب  نیب  زا  دـهاوخ  یم  ار  اـم  زیچ  همه  هک  ینمـشد 
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ار اهنیا  همه  میتشاد  تردـق  رگا  ام  دـننک ،  تیادـه  ار  رافک  دـننک ،  تیادـه  همه  هک  دـنا  هدـمآ  اهربمغیپ  ار ،  اـهنآ  میدرک  یم  تیادـه 
 . مینکـش یم  مه  دس  نیا  میتسکـش  ار  دس  نآ  هک  یهلا  تردق  نامه  اب  ام  دننکب  هلمح  ام  هب  اهنآ  هکنآ  زا  دعب  نکل  میدرک ،  یم  تیاده 

يادـخ هب  دـندرک  ور  نامدوخ و  لامآ  رب  ندرک  تشپ  هطـساو  هب  دـندوب  دـحتم  مه  اب  همه  هک  يا  هزرابم  نیا  رد  هزراـبم ،  نیا  رد  هک  اـم 
11 دلج :  رون  هفیحـص  میور .  یم  شیپ  هحلـسا  نیمه  اب  مینک و  یم  ظفح  هللا  ءاشنا  ار  انعم  نیمه  مه  الاح  میدـش  زوریپ  یلاعت  كرابت و 

1/10/58 ینارنخس :  خیرات   74 هحفص : 

ناناوج رد  يونعم  یحور -  بالقنا 

نآ هکنآ ،  اسآ  هزجعم  بالقنا  درک .  ادـیپ  بالقنا  نازابرـس ،  نارادـساپ ،  اه ،  ناوج  اـصوصخ  اـم و  تلم  حور  دـش ،  عقاو  هک  یبـالقنا 
دش عقاو  بش  کی  رد  ناک  مالـسا ،  ناسنا و  يارب  راکادف  یناسنا ،  حور  کی  هب  درک  شلوحتم  دش  یمن  تدهاجم  اه  لاس  اب  هک  یحور 

داسف زکارم  هب  اه  ناوج  هک  دوب  نیا  هشقن  داسف و  زکارم  هب  دـندوب  هدـناشک  رخاوا  نیا  رد  اصوصخ  خـیرات و  لوط  رد  هک  ار  اـم  ناـناوج  . 
 . هزرابم نادیم  هب  دندش  هدیشک  داسف  زکارم  زا  اسآ  هزجعم  روط  هب  بالقنا  نیا  رد  نارگلواپچ ،  يارب  دوشب  یلاخ  نادیم  ات  دنوشب  هدیشک 

میژر و نآ  هب  دندرک  تشپ  هک  ییاه  ناسنا  کی  هب  دندش  لوحتم  هعفدکی  کلذ ،  لاثما  یـشایع و  يارب  زج  دندرک  یمن  رکف  هک  ییاهنآ 
 . دـندروآ مالـسا  هب  میرک و  نآرق  هب  يور  هدرک و  تشپ  اـهنآ  هب  دوب ،  هدرک  تسرد  ناریا  رد  ملاـع  نیا  رد  میژر  هک  ییاهدـنویپ  نآ  هب 

ظوفحم یحور  لوحت  نیا  هک  میراد  جایتحا  ام  مه  دـعب  هب  الاح  زا  نکل  لوحت .  نیا  امـش  رب  داب  كرابم  زور و  نیا  امـش  رب  داـب  كراـبم 
نیا دوب ،  اسآ  هزجعم  دش و  لصاح  لوا  رد  هک  یحور  لوحت  نیا  هکنیا  هب  مالـسا ،  هیلاع  میلاعت  مالـسا و  هب  ام  همه  میراد  جایتحا  دنامب ، 

10/3/59 ینارنخس :  خیرات   130 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحص  دیشاب .  تفرشیپ  رکف  رد  دینک ،  ظفح  ار 

لاحم لکشم  لح  بجوم  تلفغ  زا  تلم  يرادیب 

زا ادخ و  هب  هجوت  هب  دوخ  هجوت  زا  نانیمطا و  هب  سای  زا  تعاجـش و  هب  فوخ  زا  دش  لوحتم  ام  تلم  دـندرک .  تلم  دوخ  ار  لکـشم  لح 
همه اج و  همه  دیاش  هک  ار  یلکـشم  ار ،  گرزب  رایـسب  لکـشم  نیا  هک  دش  نیا  بابـسا  اسآ  هزجعم  لوحت  لوحت ،  نیا  عامتجا .  هب  هقرفت 

 ، تشم بوچ ،  دوب ،  گنس  شحالس  ناریا  دوب ،  حالس  ياراد  ناریا  هک  دینکن  نامگ  امش  دنک .  لح  ار ،  شلح  دنتـسناد  یم  لاحم  ایند 
 . هملک تدحو  تردق و  ءادبم  هب  لکوت  یلاعت و  كرابت و  يادخ  هب  نامیا  بتکم ،  هب  نامیا  شیونعم  حالس  تشاد ،  يونعم  حالس  نکل 

هداتفا و ناشتسد  هب  هاش  ناگتـسب  زا  تمینغ  هب  هک  تسا  یگنفت  نیا  تسا ،  گنفت  اه  یماظن  ریغ  ینعی  ام ،  تلم  تسد  دینیب  یم  هک  الاح 
ياه هورگ  نیا  زور  نآ  دنتفگ .  یم  هملک  کی  دیورب ،  اجک  ره  تادح  رـس  ات  هتفرگ  زکرم  زا  تلم  دوب .  نامیا  دوبن ،  راک  رد  یگنفت  الا 
یتح یتفراج ،  ره  تادحرـس  ات  زکرم  زا  دوب .  تلم  لام  نادیم  دندوب و  اه  خاروس  رد  هک  یتاناویح  لثم  دندوب ،  كاخ  ریز  دسفم  دـساف 

رد رتـسب  رد  هک  ییاـه  ضیرم  میهاوـخ ،  یم  ار  یمالـسا  يروـهمج  میهاوـخار  مالـسا  اـم  هک  دوـب  دـنلب  ناشیادـص  کـچوک  ياـه  هـچب 
مه اهدرم  اـه و  نز  قطنم ،  نیمه  مه  هسردـم  هاگـشناد و  ار ،  قطنم  نیمه  مه  اـه  ناوج  دنتـشاد ،  ار  قطنم  نیمه  مه  دـندوب  ناتـسرامیب 

 ، تشاد هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  یلئاسم  همه  زا  تلفغ  دـندوب و  هدـناباوخ  اهتردـقربا  ار  اـم  هک  ینارگ  باوخ  نآ  زا  دوب .  نیمه  ناـشقطنم 
درک لح  ار ،  لاحم  همه  رظن  هب  لکـشم  نیا  درک و  رادیب  ار  ام  دـش و  ادـیپ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  بناج  زا  يا  هقراب  هاگان  میدوب  هدرک 

 : ینارنخس خیرات   278 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحص  دوب .  تلم  دوخ  تسد  هب  لکـشم  لح  دوب و  وا  هتـسد  وراد  عولخم و  هاش  لکـشم 
18/5/59

یمالسا یناسنا  ینارون  ياهزغم  هب  دساف  ياهزغم  یعفد  لوحت 
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رـشتنم هعماج  رد  ار  اوقت  دـنهاوخب  هک  يزکارم  کـی  هب  دوشب  لوحتم  تسا )  هدـش  دوش و  یم  هللا  ءاـشنا  و   ) دوشب لوحتم  تاـعوبطم  رگا 
 ، دشاب یبرم  همانزور  همانزور ،  لابند  دنورب  یعامتجا ،  تیلاعف  نادیم  رد  دنوش  یم  دراو  ام  سر  هزات  ياه  هچب  اه و  ناوج  یتقو  دـننک ، 

یتالجم تالجم ،  تالجم ،  هب  دـننک  هاـگن  دـشاب ،  یبرم  نویزیولت  نویزیولت ،  هب  دـننک  هاـگن  دـشاب ،  یبرم  ویدار  ویدار  هب  دـننک  شوگ 
 . دیآ یمر  اب  روط  نیا  تیبرت ،  زا  هدش  رپ  شمـشچ  شوگ و  هک  دید  درک ،  هجوت  اج  ره  هب  هک  یتقو  ناوج  نیا  دـنکب ،  تیبرت  هک  دـشاب 

نیا دـیآ  یم  حالـس ،  فرط  رد  شدنـشکب  رگا  فرط و  نآ  هب  دور  یم  داسف  فرط  رد  شدنـشکب  رگا  دـیآیم  راب  هزره  دوشب ،  اـهر  رگا 
ياه ناوج  هک  دوب  نیا  يارب  تاهج  همه  دـندوب ،  هدرک  مهارف  ار  بابـسا  دوب و  ناریا  رد  هک  یتاهج  همه  ینالوط  ياهلاس  رد  ام  فرط و 

هجوت دـنروآ  یم  شرـس  هچ  ره  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  اجنیا  رد  یتیعمج  کی  هک  دوب  نیا  اهنآ  یلـصا  رظن  داسف و  فرط  دنـشکب  ار  اـم 
هب شترـشع  شیع و  نوچ  دور  یم  بقع  شبهذم  درادن ،  یلاکـشا  دشاب  شترـشع  شیع و  وا  دور ،  یم  داب  هب  شتکلمم  دشاب .  هتـشادن 
یب دـنروآ  رد  شرـس  یطاسب  ره  درادـن ،  لاکـشا  نیا  تسین ،  اشحف  رد  قاـنتخا  تسه ،  تکلمم  رد  قاـنتخا  درادـن ،  یعناـم  تسا  راـک 

 ، دنـشکب نییوره  هب  ار  ام  ياه  ناوج  نیا  زا  يدایز  هفیاط  کی  هک  دوب  نیا  دنتـساوخ ،  یم  اهنآ  هک  یتکلمم  وچمه  کی  دـشاب .  توافت 
میلعت ای  دـهدب ،  هچ  ره  هب  ار  شوگ  دنـشکب .  داسف  زکارم  اشحف و  هب  ار  يرگید  هفیاط  کی  دنـشکب ،  تارکـسم  هب  ار  رگید  هفیاط  کـی 

هک تسا  يا  هدنیوگ  شا  هدنیوگ  هک  تسا  یعامتجا  دشاب ،  هک  یعامتجا  ره  دنک ،  یم  دـساف  ار  زغم  هک  اهنیا  لاثما  انغ و  ای  تسا  دـساف 
دـشاب هدـش  لصاح  قافتا  روط  هب  هک  دوبن  یقافتا  بلطم  کی  نیا  دـنک .  یم  دـساف  ار  اهنیا  ياهزغم  داسف و  فرط  دـشک  یم  ار  اه  ناوج 

نیا هب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هعفدـکی  هک  دـش  هچ  دوب .  روطچ  دـیدید  دوب و  هدـش  روما  نیا  هشقن  هجوت و  مامت  اب  هک  دوب  یبلطم  کـی 
گنج لوغـشم  نابایخ و  رد  دمآ  اشحف ،  زکارم  رد  دورب  هک  دوب  نیا  رب  شیانب  هک  یناوج  نیا  دش ؟ لوحتم  هعفدکی  دومرف و  لضفت  تلم 

هب دش  لوحتم  هعفدکی  دنشاب ،  هتـشاد  ار  اهزغم  نآ  دنـشاب و  هتـشاد  ار  اه  هدسفم  نآ  دیاب  اهنآ ،  هشقن  بسح  هب  هک  ییاه  ناوج  نآ  دش . 
مه رد  ار  یناطیـش  تردـق  نیا  ار ،  گرزب  تردـق  نیا  تلم  نیا  تسناوت  یمن  دوب  هدـشن  رگا  یمالـسا .  یناـسنا  یناروـن  ياـهزغم  کـی 

 : دلج رون  هفیحـص  درک .  ادیپ  دشر  دش ،  ادیپ  تیعمج  رد  هک  لوحت  نیا  جیردت  هب  دش و  ادیپ  تیعمج  دوخ  رد  لوحت  لوا  نیا  دنکـشب . 
4/6/59 ینارنخس :  خیرات   41 هحفص :   13

جالع هار  اهنت  مدرم  لوحت  یهاگآ و 

توم قشاع  ناسنا  هب  دش  لوحتم  نارتوهش  ناسنا  یمالسا ،  دهاجم  ناسنا  هب  دش  لوحتم  يا  هدکترـشع  ناسنا  دندش ،  لوحتم  ( 30  ) اهنیا
هب قشع  همه  هک  ییاه  هدـنمزر  نیا  اه و  ناوج  نیا  دوبن  رگا  دـنک .  یم  لـح  دراد  ار  مالـسا  لـئاسم  ماـمت  هک  تسا  توم  هب  قشع  نیا  و 

نیا رگا  دنتـسه ،  مه  اب  همه  هک  مدرم  ریاس  ریاشع و  نیریاس و  جیـسب و  هاپـس و  شترا و  زا  دنتـسه ،  هک  ییاهرـشق  همه  زا  دنراد ،  توم 
 ، دینک لوحتم  دینک و  هاگآ  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  جالع  دینک  لوحتم  ار  مدرم  میشاب  دیاب  یهاشنهاش  ياه  نادنز  رد  زاب  ام  دوبن ،  لوحت 

12/10/61 ینارنخس :  خیرات   143 هحفص :   17 دلج :  رون  هفیحص  یناسنا .  ياه  شزرا  هب  دینک  توعد  اوقت ،  هب  دینک  توعد 

یبالقنا ناسنا  هب  یتوغاط  ناسنا  لوحت 

دننک هلباقم  یتوغاط  تردـق  اب  دنتـسناوتن  زگره  دـندوب  هدـمآ  راب  یتوغاط  تیبرت  اب  توغاط  نامز  رد  هک  نادرم  ناـنز و  ناریا و  ناـناوج 
بوکرـس ار  میظع  تردـق  نآ  دـندش  لوحتم  یناطیـش  قیالع  زا  رود  یبالقنا  ناسنا  هب  ـالع  لـج و  قح  ياـناوت  تسد  هب  هک  هاـگنآ  یلو 
یفرـصم کسورع  دازآ  ياه  ناـسنا  زا  دـناشک و  داـسف  زکارم  هب  قباـس  میژر  رد  ار  زیزع  ناـناوج  هک  يراـکتیانج  ياـه  تسد  دـندرک . 

ره دیآ و  یم  نآ  هدنزرا  ریاخذ  تلم و  رس  هب  هچ  ره  دوش و  یم  عقاو  روشک  رد  هک  یتنایخ  ره  هک  دوب  نیا  ناش  هشقن  هزیگنا و  دیـشارت ، 
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زورما دـنزیخرب .  هیور  نامه  تیامح  هب  ای  دنـشاب  توافت  یب  لباقم  رد  دوش ،  یم  رتمکحم  مدرم  ياپ  تسد و  هب  رامعتـسا  ياهریجنز  هچ 
هب ناگتـسبلد  ناگتـسباو و  نآ  زا  نانآ  نیب  رد  دنتـسه و  تسیز  هداس  مورحم  تاقبط  نامه  اه  ههبج  تشپ  اـه و  ههبج  رد  لاـعف  رـشق  مه 

7/3/63 ینارنخس :  خیرات   11 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  دینیب .  یمن  يرثا  ایند  قیالع 

دباعم هب  دسافم  زا  ناناوج  لوحت 

نکل دروآ  شیپ  ار  هلءاـسم  وچمه  کـی  یحور  لوحت  اـب  هک  تسا  يروـشک  تسا ،  ( 31  ) نایاقآ امـش  تسد  رد  نـآلا  هک  يروشک  نیا 
یم اهنآ  هک  امـش  ياه  ناوج  نیا  لوحت .  نیا  ظـفح  رد  دـننک  شـشوک  همه  دـیاب  تسا  لوحت  لـصا  زا  رتشیب  شتیمها  لوحت  نیا  ظـفح 

قیفوت یلاعت  كرابت و  يادخ  ار  اه  ناوج  نیا  دـننک ،  تموکح  ات  دـننک  دوخ  یب  دوخ  زا  ار  اهنآ  داسف و  زکارم  هب  ناشدنـشکب  دنتـساوخ 
دباعم هک  ییاهرگنس  نامه  ینعی ،  دنتفر  دباعم  هب  دندرک و  صالخ  ار  ناشدوخ  دسافم  نآ  زا  دنتفر ،  اهرگنـس  هب  دندمآ  رد  اجنآ  زا  داد 

10/4/63 ینارنخس :  خیرات   19 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  یهلا 

یناطیش ياهتردق  تسکش  بجوم  مدرم  رد  یهلا  لوحت 

میژر یناطیش  تردق  لثم  ار - یگرزب  تردق  دندش و  مه  اب  هک  دش  نیا  بابـسا  یهلا  لوحت  نیا  دنا و  هدرک  ادیپ  یهلا  لوحت  کی  مدرم 
ام دنیوگ  یم  دنا  هتشاد  هگن  مکحم  مه  ار  ناشتشم  دنا ،  هداتسیا  هنادرم  دنا ،  هداتسیا  مه  اه  تردق  همه  لباقم  دنتسکش و  مه  رد  قباس - 

لها ام  دهدب ،  ناشن  ار  شدوخ  تیقرش  قارطمط  نآ  ام  هب  دهاوخن  دزاسب و  ام  اب  قرش  رگا  میهاوخار .  برغ  هن  میهاوخ ،  یم  ار  قرش  هن 
 . شلباقم میتسیا  یم  نامرفن  رخآ  ات  ام  دننکب  يدعت  دنهاوخب  اهنیا  زا  کی  ره  میتسین .  ام  دـشاب  روط  نیمه  مه  برغ  رگا  میتسین ،  گنج 

29/12/63 ینارنخس :  خیرات   134 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص 

ناج حور و  رد  لوحت 

هدرک یناحور  ار  اه  حور  تسا و  هدرک  یهلا  ار  اه  ناـج  تسا و  هدرب  اـه  لد  زا  ار  سرت  هک  تسا  هدرک  لوحتم  ار  مدرم  روط  نیا  مالـسا 
درادن هقباس  چیه  ایند  خیرات  رد  نیا  میدمآ .  تداهـش  يارب  دنیوگ  یم  دنناشوپ و  یم  نفک  دنروآ  یم  ار  ناشکچوک  ياه  هچب  هک  تسا 

نیا اب  مدرم و  ياه  ندناسرت  باعرا و  نیا  اب  تیفیک ،  نیا  اب  عضو ،  نیا  اب  هک  دینک  یمن  ادیپ  ار  نیا  دـیدرگب  امـش  ار  ایند  خـیرات  مامت  ، 
مدرم دنهاوخ ! یمن  گنج  مدرم  هک  دـیوگب  یـسک  رگید  دـناوتن  هک  نوریب  دـنزیرب  مدرم  روط  نیا  نارهت -  یتح  قطانم -  ندرک  نارابمب 

نیا رگا  هک  ءادتباالاو ا  تسا  یعافد  گنج  نیا  دنیوگ ،  یم  مدرم  هک  يزوریپ  ات  گنج  گنج  نیا  دنراد  عافد  اما  دـنهاوخ ،  یمن  گنج 
30/3/64 ینارنخس :  خیرات   173 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  درادن .  مه  نالا  تشادن ،  رظن  اج  چیه  هب  ناریا  دوبن ،  لئاسم 

ایند رد  لوحت  يوگلا  ناریا  تلم  يونعم  لوحت 

يونعم لوحت  هک  متـسه  یتلم  کی  رازگتمدـخ  کی  یتلم ،  کی  زا  درف  کی  متـسه ،  عقاو  یتلم  کـی  رد  هک  منک  یم  رکـش  ار  ادـخ  نم 
زکرم هب  اشحف  زکرم  زا  دنک ،  لوحتم  روط  نیا  ار  رفن  کی  دناوتب  یسک  هک  تشادن  ناکما  تسادخ .  تسد  هب  لوحت  نیا  هدش و  لصاح 

میهدـب نآ  هب  یتردـق  وچمه  کی  ار  رفن  هد  هک  میدـش  یم  عمج  اهام  همه  رگا  دروایب ،  رافک  اب  گنج  زکرم  هب  دروایب ،  نافرع  تدابع و 
یلوحت کی  لوحت  نیا  تسوا .  تسد  زیچ  همه  هچنانچ  تسادـخ  تسد  هک  تسا  يونعم  هلءاسم  کـی  نیا  اـم ،  يارب  دوبن  نکمم  زگره 

نیا عضو  خیرات ،  لوط  رد  دینک  هظحالم  ار  یتلم  ره  خیرات ،  لوط  رد  دینک  هظحالم  امش  ار  یتموکح  ره  ایند .  رد  تسا  هنومن  هک  تسا 
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21/11/64 ینارنخس :  خیرات   270 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  هدوبن  روط 

یتموکح ماظن  رد  ینوگرگد  ب . 

دساف نئاخ و  ماکح  ياج  هب  حلاص  یتموکح  تالیکشت  ینیزگیاج 

یضعب میدرکن و  مایق  قافتالاب  یعمج و  هتسد  روط  هب  دساف  نئاخ و  ماکح  طلـست  نتخادنارب  تموکح و  لیکـشت  يارب  هتـشذگ  رد  نوچ 
راکمتـس ماکح  ییوگ  اعد  هب  سکعب  هکلب  دـندومن  هقیاضم  یمالـسا  تاـماظن  تاـیرظن و  غیلبت  ثحب و  زا  یتح  دـنداد و  جرخ  هب  یتسس 

ماکحا تشگ  یناوتان  هیزجت و  راچد  مالـسا  تلم  دـش ،  مک  هعماـج  رد  مالـسا  تیمکاـح  ذوفن و  دـمآ ،  دوجو  هب  عاـضوا  نیا  دـنتخادرپ 
نیناوق دوـخ  یـسایس  لاـمع  تسد  هب  دوـخ  موـش  ضارغا  يارب  نارگرامعتـسا  دـش ،  عـقاو  لیدـبت  رییغت و  نآ  رد  دـنام و  ارجا  یب  مالـسا 

سیئر و میق و  ام  هک  دوب  نیا  يارب  همه  اهنیا  دـندرک .  هدز  برغ  ار  مدرم  دـنداد و  جاور  ناناملـسم  نیب  رد  ار  یبنجا  گنهرف  یجراـخ و 
 . تسا تاحضاو  زا  بلطم  نیا  میهاوخ .  یم  حتلاص  یتموکح  تالیکشت  ام  میتشادن .  يربهر  تالیکشت 

دبتسم تلود  ياج  هب  یمالسا  ماکحا  هب  دنبیاپ  تلود  ینیزگیاج 

هب دنب  ياپ  هک  یتلود  دورب و  رانک  یـساسا  نوناق  هب  زواجت  مالـسا و  ماکحا  زا  فلخت  مرج  هب  دبتـسم  تلود  نیا  هک  منیب  نیارد  هراچ  نم 
41 ینارنخس :  خیرات   27 هحفص :   1 دلج :  رون  هفیحص  دیایب  دشاب  ناریا  تلم  راوخمغ  مالسا و  ماکحا 

تلادع تموکح 

لالقتـسا يور  کی  يدازآ و  يور  کی  میناوت  یمن  ام  تسه  يولهپ  نامدود  اضر و  دمحم  ات  دز و  مه  هب  دیاب  ار  عضو  نیا  هک  مییوگام 
تیرومءام  )) دیوگ مه  شدوخ  تسه ،  شنطو  يارب  رومءام  اجنیا و  ار  وا  دنتـشاذگ  هک  تسه  يرکون  کی  نیا  مینیبب .  نامتکلمم  يارب 

نطو ار ،  نطو  نیا  هک  شنطو  يارب  اکیرمآ  بناـج  زا  تسا  رومءاـم  تسیک ؟  بناـج  زا  تیروماـم  اـما  دـیوگ  یم  تسار  منطو ))  يارب 
مییوگ یم  هک  اـم  دوشب .  اـکیرمآ  بیـصن  دـیاب  ناـشلام  دـنروخب ،  ناـشدوخ  ار  ناـشلام  هن  دـنکب و  يوـنعم  دـشر  دراذـگب  هن  ار  هراـچیب 

 ، دـنکن تنایخ  نیملـسم  لاـملا  تیب  هب  هک  دـشاب  دـیاب  یمکاـح  کـی  مییوگ  یم  اـم  تلادـع .  تموکح  مییوگ  یم  یمالـسا ،  تموکح 
يرشب هعماج  ره  رد  هک  تسا  یعوبطم  بلطم  کی  نیا  مییوگ  یم  ار  بلطم  نیا  ام  درادرب ،  ار  نیملسم  لاملا  تیب  دنکن  زارد  ار  شتـسد 
تنایخ ام  هب  مدآ  نیا  هک  بلطم  نیا  يارب  تسا  هدرک  ماـیق  زورما  اـم  تلم  دـنریذپ  یم  اـم  زا  دوشب  هتفگ  سک  ره  يارب  دوشب ،  هتفگ  هک 

19/7/57 ینارنخس :  خیرات   129 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  هدرب  تسا و  هدروخ  ار  ام  لاوما  هدرک ، 

مالسا رد  تموکح  یعقاو  يانعم 

دنک و تیوقت  ار  مالـسا  دنراد و  هک  يا  هزرابم  نیا  رد  دنک  زوریپ  ار  نیملـسم  میراد و  هک  يا  هزرابم  نیا  رب  دهدب  قیفوت  ار  ام  دنوادخ ) )
دنک یم  راتفر  روج  هچ  مکاح  تسه ،  هچ  تموکح  ياـنعم  تسه ،  هچ  تموکح  عضو  دـنیبب  اـیند  اـت  دـنک  رارقرب  ار  یمالـسا  تموکح 

 ، تسا يروج  هچ  دوشب  مولعم  دنک ،  یم  راتفر  روج  هچ  مدرم  ریاس  هک -  منک  یم  ضرع  اب -  دـنک ،  یم  راتفر  روج  هچ  تیعر  اب  مکاح 
 ، دنشاب دیاب  یصاخشا  روج  هچ  اه  یگنهرف  دنشاب ،  دیاب  یصاخشا  روج  هچ  تاضق  دنشاب ،  دیاب  یـصاخشا  روج  هچ  تلود  نادنمراک  ای 

هفیحص دوش .  یم  لصاح  هللا  ءاشنا  تلم  هاوخلد  قبط  رب  روما  همه  دوشب  اپب  یمالـسا  یتموکح  رگا  هللاءاشنا  تسا و  هدش  نییعت  همه  اهنیا 
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28/8/57 ینارنخس :  خیرات   020 هحفص :   3 دلج :  رون 

فاصنا لدع و  رب  ینتبم  تموکح  ییاپرب 

الوصا هک  یـصئاقن  مینک و  یم  میمرت  هدرک  هاش  هک  ییاه  یبارخ  باوج :  دیهدب ؟ هدنیآ  ناریارد  هک  دـیراد  رظن  رد  یتارییغت  هچ  لاوس : 
لاس هاجنپ  نیا  لوط  رد  هک  ار  ییاوتحم  یب  هدیسوپ و  ياه  بوچراهچ  مامت  مینک و  یم  حالصا  تسا  هدمآ  دوجو  هب  یهاشنهاش  ماظن  زا 
مدرم زا  میزاس و  یم  نطو  راشقا  همه  هب  تبسن  فاصنا  لدعرب و  ینتبم  یتموکح  مینک و  یم  بارخ  تسا  هدناشک  یگدزبرغ  هب  ار  مدرم 

دننز اپ  تشپ  تسا  هدش  نانآ  گنهرف  يدوبان  بجوم  هک  ناگدزبرغ  برغ و  رب  دننز و  هیکت  شیوخ  یمالسا  ياه  هیاپ  رب  ات  میهاوخ  یم 
3 دلج :  رون  هفیحص  میهد .  یم  تاجن  تسا  هدش  هلیسو  ره  هب  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا ،  يداصتقا ،  یماظن ،  یگتـسباو  زا  ار  دوخ  . 

6/9/57 ینارنخس :  خیرات   268 هحفص : 

ینوناق ریغ  تلود  ندوب  طوقس  هب  موکحم 

رون هفیحـص  تسا .  طوقـس  هب  موکحم  تلم  فرط  زا  درادـن  تلم  اب  يدـنویپ  هنوگ  چـیه  نوچ  هک  تسا  وا  ینوناق  ریغ  تلود  هاش و  نیا 
23/9/57 ینارنخس :  خیرات   72 هحفص :   4 دلج : 

یمدرم تموکح 

هک دشاب  یمدآ  دیاب  میهدب  شتسد  ار  نامتاردقم  میهاوخ  یم  ام  هک  یسک  دنکب ،  هرادا  ار  یتکلمم  کی  دهاوخ  یم  هک  یـسک  مییوگام 
وچمه کـی  میهاوخاـم  تـسا . . . . . .  حـلاص  دـمآ  شیپ  مدرم  باـختنااب  یتـقو  ارهق  دـیایب  شیپ  مدرم  باـختنااب  دـننک و  باـختنا  مدرم 

حلاص لوا  دینک  ضرف  یتقو  کی  مه  رگا  يروهمج ،  سییر  کی  دـناوتن  دـشاب ،  تاردـقم  مدرم  دوخ  تسد  هب  هک  دـیایب  شیپ  یتکلمم 
يزور ره  شرایتخا ،  تسا  مدرم  تسد  روهمج  سییر  نیمه  هکنیا  يارب  دناوتن ،  دوشب ،  هچ  هب ،  دیـسر  هک  یتقو  دعب  دنداد ،  رارق  دوب و 

10/10/57 ینارنخس :  خیرات   122 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  دوش .  یم  هن  هن ،  دنتفگ  مدرم 

یمالسا یلم  تموکح 

 ، يا هشاشح  کی  زج  تسا  هدنامن  نآ  زا  رگید  يزیچ  دنرادرب ،  نیب  زا  ار  دساف  ناینب  نیا  اهنابایخ و  يوت  دنزیرب  هناهاگآ  مدرم  همه  دیاب 
کی هب  میـسرب  ام  ات  دوشب  هتـشادرب  نایم  زا  مه  نیا  دـیاب  ناریا  تلم  تمه  اب  ناملـسم  مدرم  امـش  تمه  اب  دـیاب  مه  نیا  يرـصتخم ،  زیچ 

ریغ هب  دـناوت  یم  هن  دروخب ،  دـناوت  یم  تموکح  هن  ار ،  امـش  عفانم  هک  یتموکح  کی  هب  لدـع ،  تموکح  کـی  هب  یمالـسا ،  تموکح 
مدرم دشاب ،  مدرم  دوخ  يءار  رب  یکتم  هک  يروهمج  کی  یمالساو ،  یلم  تموکح  کی  میهاوخ ،  یم  یتموکح  وچمه  کی  ام  دهدب ، 

14/11/57 ینارنخس :  خیرات   25 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دنهدب .  يءار  هنادازآ 

یمالسا هب  یهاشنهاش  زا  سلجم  رییغت 

دتفیب امش  دوخ  تسد  هب  رایتخا  دعب  هک  میراودیما  ام  تسا و  یمالـسا  تموکح  هلءاسم  هلءاسم ،  تسا .  لدع  تموکح  هلءاسم  هلءاسم ، 
میهاوخ یمال  اح  هدوب و  یلم  سلجم  هن  هدوب ،  یهاشنهاش  سلجم  نامـسلجم  هک  تسا  لاس  هاجنپ  ام  دـینک  نییعت  امـش  دوخ  ار  سلجم  و 
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تـسد هب  هـب -  ار  ناـشدوخ -  تشونرـس  دـننکب ،  نـییعت  مدرم  دوـخ  ار  ءـالکو  مدرم ،  دوـخ  تسدراـیتخا  مـینک و  تـسرد  یلم  سلجم 
16/11/57 ینارنخس :  خیرات   35 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دشاب .  ناشدوخ 

تارادا اه و  هناخترازو  رد  یساسا  رییغت 

ماجنا اعیرـس  ار  مدرم  راکو  دنزیهرپب  يزاب  ذـغاک  فارـسا و  یتسرپ و  لمجت  زا  هرادا  نیرتکچوک  ات  يریزو  تسخن  زا  تارادا  مامت  دـیاب 
رد یتنطلس  یبرغ و  مرف  زا  ات  دنک  رییغت  نب  زا  دیاب  یمالسا  يروهمج  رد  تارادا  اه و  هناخترازو  هک  دنناد  یم  فیرـش  مدرم  هتبلا  دنهد . 

9/12/57 ینارنخس :  خیرات   122 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دیآ .  رد  یمالسا  یناسنا و  تروص  هب  هدمآ و 

يروهمج ندوب  یمالسا  رب  دیکءات 

اذک نیا  گرم  ات  دیتفگ  یم  الاح  ات  تقو  نآ  زا  یمالـسا .  لدع  تموکح  سیـسءات  ات  دنراد  هگن  ار  تضهن  نیا  هک  مهاوخ  یم  تلم  زا 
هن تسا  یمالسا  يروهمج  دهاوخ  یم  ام  تلم  هکنآ  دراد .  همادا  تضهن  یمالـسا  تموکح  هماقا  اتدییوگب  دیابالاح  دراد ،  همادا  تضهن 
یم ناریا  تلم  امش  زا  نم  هک  هچنآ  یمالسا .  يروهمج  یمالـسا ،  کیتارکمد  يروهمج  هن  کیتارکمد ،  يروهمج  هن  طقف ،  يروهمج 

ار شفذـح  هکنآ  زا  دیـسرتن ،  نآ  زا  ار  کـیتارکمد  هملک  دـیهدن ،  ردـه  ار  ناـتدوخ  نازیزع  نوخ  دیـشاب ،  رادـیب  هک  تسا  نیا  مهاوـخ 
 . میریذـپ یمن  ار  شدـسافم  نکل  میراد  لوـبق  ار  برغ  ندـمت  اـم  میریذـپ .  یمن  ار  یبرغ  ياـه  مرف  اـم  تسا ،  یبرغ  مرف  نـیا  دیـسرتب ، 

10/12/57 ینارنخس :  خیرات   129 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص 

رازاب ندوب  یمالسا 

هک دنتسه  رازاب  رد  وجدوس  يا  هتسد  کی  نالا  دنا ،  هتفگ  نم  هب  ررکم  هک  يرارق  زا  دشاب .  یمالـسا  رازاب  کی  دیاب  ام  رازاب  روط  نیمه 
ینارنخس خیرات   20 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  یناسنا  ریغ  بلطم  کی  نیا  دنا .  هتشاذگ  سانجا  يور  نارگ  رایسب  تمیق  اهنیا 

29/12/57 : 

داصتقا گنهرف و  رد  لوحت  لماع  یمالسا  تموکح  رارقتسا 

دیاب ام  گنهرف  دوشب .  لدبتم  لقتـسم  ياه  هاگـشناد  هب  هتـسویپ ،  ياه  هاگـشناد  دوشب .  لوحتم  اه  هاگـشناد  دـیاب  یمالـسا  يروهمج  رد 
يرتـسگداد هب  یبرغ ،  يرتـسگداد  دوشب .  لوحتم  دـیاب  اـم  يرتـسگداد  دوشب .  لالقتـسا  گـنهرف  يرامعتـسا ،  گـنهرف  دوشب .  لدـبتم 

تموکح رد  هک  ییاهزیچ  مامت  دوشب .  لدـبتم  لقتـسم  داصتقا  هب  هتـسباو ،  داصتقا  دوشب .  لوحتم  دـیابام  داصتقا  دوشب .  لدـبتم  یمالـسا 
یمالـسا و تموکح  رارقتـسا  اـب  دوب ،  هدـش  هداـیپ  تسد  ریز  تکلمم  نیا  رد  فیعـض ،  تکلمم  نیا  رد  بناـجا  عـبت  هب  دوـب و  توغاـط 

12/1/58 ینارنخس :  خیرات   236 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دوشب .  وروریز  دیاب  اهنیا  مامت  یمالسا  يروهمج 

مدرم تلود و  گنهرف ،  رد  لوحت  موزل 

زاب اه  هناخترازو  دارفا  دشاب ،  اه  هناخترازو  نامه  ام  ياه  هناخترازو  دشاب ،  گنهرف  نامه  ام  گنهرف  دوشن  لح  لئاسم  نیا  هچنانچ  رگا 
ار نیا  فوخ  نم  دنتشاد  توغاط  نامزر  هک د  دنشاب  هتـشاد  ار  راکفا  نامه  زاب  ام  مدرم  دشاب و  تارادا  نامه  زاب  ام  تارادا  دشاب ،  نامه 
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22/1/58 ینارنخس :  خیرات   280 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  مینکب .  میناوتن  ناربج  رگید  هک  دوشب  دراو  ام  هب  یتسکش  هک  مراد 

یمالسا ماظن  رد  تالوحت  یلمع  ققحت 

یم لوحت  ندوب  یلم  رازگتمدـخ و  يارب  ندوب ،  بذـهم  يارب  ندوب ،  كاـپ  يارب  صاخـشا  رد  مه  تسا  مزـال  تـالوحت  تروص  ره  رد 
اهنیا دـیاب  تارادا ،  مرف  تارادا و  نیا  دوخ  تیفیک  رد  مه  دوشب و  یلمع  اهنیا  دـیاب  اهرتگرزب ،  فلتخم ،  راشقا  تاداشرا  اـب  هک  دـهاوخ 

 : هحفص  6 دلج :  رون  هفیحـص  دوشب .  گرزب  یمالـسا  تکلمم  کی  دنکب و  ادیپ  ققحت  روما  نیا  هک  مراودـیما  هللاءاشنا  دـنوشب و  ضوع 
23/2/58 ینارنخس :  خیرات   153

مالسا ياوتحم  ققحت  ترورض 

دیاب هک  ییاوتحم  نآ  انعم و  نآ  اما  میداد  مه  يءار  یمالـسا  يروهمج  میا ،  هتـشاذگن  نوریب  ظافلا  زا  ار  اـپ  زاـب  تسا ،  ظاـفلا  اـم  نـالا 
راثآ نآ  همه  دوشب ،  دهاوخب  هک  نآ  زیچ  همه  زا  دراد  مزال  لوحت  تسه ،  روج  همه  اه  یگتفشآ  نالا  تسا .  هدشن  زاب  دنکب  ادیپ  ققحت 

هب هک ،  يروط  نآ  هب  مالسا  هکنیا  ات  دوشب  لوحتم  دیاب  اهنیا  همه  تسه ،  اج  همه  رد  راثآ  مه  نالا  تسه ،  نالا  اج  همه  رد  هک  یتوغاط 
زا هک  ار  توغاط  یتوغاط .  تکلمم  کی  لباقم  رد  دوشب  یهلا  تکلمم  کـی  دـنکب .  ادـیپ  ققحت  مالـسا -  دراد -  هک  ییاـبیز  هرهچ  نآ 

ینارنخس خیرات   27 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دوشب .  تسرد  یهلا  تکلمم  کی  یمالسا و  تکلمم  کی  نآ  ياج  هب  دیاب  دیدرب  نیب 
8/3/58 : 

میژر ياوتحم  رییغت  موزل 

 ، تسا هنومن  کی  مییوگب  ار  ناریا  میهدـب ،  ناشن  ملاع  رد  هنومن  کی  میهاوخب  هک  يروط  نیا  مینک و  ظـفح  ار  مالـسا  میهاوخب  اـم  رگا 
رگید هتـسد  کیام  دـنتفر و  ملاظ  هک  دـش  انب  رگا  دوش .  یمن  تسرد  اه  ملاظ  نتفراب  دوش ،  یمن  تسرد  هاش  نتفر  اب  تسه ،  وگلا  کـی 
نامه مه  ام  میتسه ،  میژر  نامه  مه  ام  میتسه ،  نامه  مه  ام  مینکب ،  میراد  تردـق  هک  يا  هزادـنا  هب  ار  اهراک  ناـمه  میتسـشن  ناـشیاج 

هک یناسک  نویناحور و  هک  تسا  نیا  اهنآ  سار  رد  دـننادب و  دـیاب  تلم  همه  دـننادب و  همه  دـیاب  هک  تسا  یبلطم  کی  نیا  میتسه  ملاـظ 
ام دـنیوگ  یم  همه  ـالاح  هک  يا  هیماـظتنا  ياوـق  همه  یمالـسا ،  شترا  هک  منکب  ضرع  یمالـسا  تـلود  اـهاج ،  هـمه  رد  دـنروما  عـجرم 

دیاب دشاب ،  هتـشاد  اوتحم  دیاب  درادـن ،  هدـیاف  ظفل  درجم  میدرک ،  ادـیپ  شیارگ  مالـسا  هب  میدـمآ و  نوریب  توغاط  زا  میتسه و  یمالـسا 
 ، دنـشاب روط  نیمه  اه  يرادرهـش  دـیاب  دـشاب ،  نامه  شعـضو  دـنکب و  رییغت  شظفل  هن  دـنکب ،  رییغت  تقو  نآ  اب  شعـضوالاح  ینابرهش 

7 دلج :  رون  هفیحص  دشاب .  روط  نیمه  رازاب  دنشاب ،  روط  نیمه  تارادا  دنشاب ،  روط  نیمه  اه  هناخترازو  دنـشاب ،  روط  نیمه  اه  یـشترا 
9/3/58 ینارنخس :  خیرات   34 هحفص : 

یمالسا يروهمج  رد  مالسا  ققحت  تهج  شالت 

يءار اب  حیحـص ،  یمالـسا ،  يروهمج  هب  میداد  يءار  ام  همه  میدرکن .  هدایپ  ناریا  رد  ار  مالـسا  تیعقاو  ار ،  مالـسا  ياوتحم  زاب  ام  نالا 
ياوتحم اما  مدرم ،  همه  يءار  بسح  هب  تسا  یمالسا  يروهمج  نالا  ناریا  تکلمم  تیمسر  تیمـسر ،  بسح  هب  دیآ .  یمن  مالـسا  اهنت 

10/3/58 ینارنخس :  خیرات   38 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دنکب .  ادیپ  ققحت  یمالسا  يروهمج  نیا  رد  دیاب  مالسا 
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یمالسا يروهمج  ياههاگتسد  مامت  رد  لوحت  موزل 

دیاب يرتسگداد  تسین .  زاب  الاح  دراد .  مزال  لوحت  دشاب ،  یمالسا  دیاب  شتارادا ،  دشاب ،  یمالـسا  دیاب  شزیچ  همه  یمالـسا  يروهمج 
یمالسا و گنهرف  کی  دیاب  گنهرف  نیا .  تسا  هدشن  الاح  ات  دنشاب .  تسا  هدرک  نییعت  مالسا  هک  یتاضق  دیاب  تاضق ،  دشاب ،  یمالـسا 

23/3/58 ینارنخس :  خیرات   92 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  زاب .  تسا  هدشن  الاح  و  دیایب ،  نوریب  يرامعتسا  هتسباو و  گنهرف  نیا  زا 

دارفا ماظن و  رد  نامءاوت  لوحت  موزل 

لوحت دوشب ،  ادیپ  دیاب  لوحت  دوشب .  یمالـسا  مه  شا  هیلدـع  هرادا  دوشب ،  یمالـسا  مه  نآ  یلام  هرادا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  يروهمج 
 ، دـشابن دارفا  رد  لوحت  دـشاب و  مه  ماظن  رد  لوحت  هکنیا  درجم  هب  دـنربب .  شیپ  دـنهاوخ  یم  ار  ماظن  نیا  هک  دارفا  رد  لوحت  ماـظن و  رد 

دندارفا نیمه  ادرف  دنک ،  تسرد  ماظن  رد  یلوحت  کی  یـسک ،  کی  مه  الاح  رگا  دشابن ،  دارفا  رد  لوحت  یتقو  هکنیا  يارب  درادـن  هدـیاف 
 : هحفص  8 دلج :  رون  هفیحـص  دننک .  یم  فالخرب  دـننک ،  یم  شجوعمار  ماظن  دارفا ،  نیمه  دـنربب ،  شیپ  دـنهاوخ  یم  ار  ماظن  نیا  هک 

17/4/58 ینارنخس :  خیرات   85

انعم مامت  هب  یمالسا  تکلمم 

کی ام  تکلمم  دوشب و  هدایپ  شا  یقرتم  ياوتحم  نآ  اب  مالسا  هللاءاشنا  هکنیا  ات  ار  تضهن  نیا  دیربب  ولج  دیـشاب و  یقاب  نادیم  رد  هنادرم 
اه هناخترازو  مه  دـشاب  یمالـسا  تلود  کی  تلود  مه  ینعی  دوشب  یمالـسا  شیاهرـشق  مامت  ینعی  دوشب  انعم  ماـمت  هب  یمالـسا  تکلمم 

رازاب و مه  دشاب ،  یمالسا  ياه  يرادناتـسا  اه  يرادناتـسا  مه  دشاب  یمالـسا  تارادا  تارادا ،  مه  دشاب ،  یمالـسا  ياه  هناخترازو  کی 
مه رخآ  ات  دندوب و  دصقم  نیا  لابند  ایبنا  هک  يدصقم  نیا  ینعی  گرزب  دصقم  نیا  يارب  مینک  شـشوک  ام  دیاب  کلذ .  لاثما  هاگـشناد و 
هللا ءاشنا  میربب و  شیپ  هب  ار  بتکم  نیا  ادخ  ءایلوا  تیعبت  هب  ادخ ،  ءایبنا  زا  تیعبت  هب  دیاب  اهام  دنتفر ،  شیپ  هب  دندوب و  دـصقم  نیا  لابند 

نیربکتـسم راتفرگ  نیفعـضتسم  هک  ییاهروشک  ریاس  هکلب  یمالـسا و  ياهروشک  ریاس  يارب  زا  میهدـب  رارق  ییوگلا  کی  ار  تکلمم  نیا 
11/8/58 ینارنخس :  خیرات   112 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحص  دیوشب .  قفوم  هک  مراو  دیما  دنتسه و 

عرف هب  لصا  زا  یجیردت  لوحت 

نییعت هلحرم  مینارذـگب  ار  هلحرم  ود  نیا  هکنیا  يارب  دـنوشب  عمتجم  دـیاب  اوق  همه  اهردارب ،  همه  اهرهاوخ ،  همه  اهامـش ،  همه  دـیابالاح 
میورب دعب  دـنکب و  ادـیپ  ققحت  تموکح  تلکـسا  يرقتـسم ،  تموکح  کی  هک  یلم  ياروش  سلجم  هللا  ءاشنا  مه  دـعب  روهمج و  سییر 

یبرغ کـی  یگدزبرغ ،  یبرغ  هن  تسه ،  تفگ  دـیاب  اـبیرقت  یبرغ  ياوتحم  کـی  نـالا  اوتحم  دـشاب .  دـیاب  هچ  نیا  ياوـتحم  هکنیا  غارس 
رداص ام  يارب  دنریذپ  یمن  دـنهاوخ و  یمن  ناشدوخ  هک  یگنهرف  دـننک ،  یم  رداص  دـنهاوخ  یمن  ناشدوخ  هک  سانجا  نیا  هک  یتادراو 

رد اوتحم  غارـس  میورب  دعب  مینک  تسرد  ار  شـساسا  ار  نام  تموکح  دـیاب  ام  نکل  راک  رد  نالا  تسا  ییاهزیچ  وچمه  کی  دـننک ،  یم 
اه تقو  یهاگ  میـشاب .  لفاغ  ساسا  نآ  لصا و  نآ  زا  دـیابن  نکل  مینکب ،  تلاـخد  اـهراک  نیا  ردالـصا  دـیابنالاح  هکنیا  هن  مود ،  هجرد 
هک هیـضق  لصا  میناـمن ،  بقع  لـصا  نآ  زا  هک  مینکب  يراـک  دـیاب  دـنام .  یم  بقع  لـصا  زا  مدآ  عورف ،  هب  هجوت  رطاـخ  يارب  هک  تسا 

ادیپ ققحت  لصا  هکنیا  زا  دعب  تقو  نآ  دـنکب ،  ادـیپ  ققحت  نیا  حیحـص  یمالـسا و  تسا  یمات  رقتـسم  تموکح  کی  رارقتـسا  زا  ترابع 
لوا دندروآ ،  ار  ناشدوخ  نایدا  رگید ،  ءایبنا  ای  دندروآ و  ار  مالسا  هک  لوا  زا  مه  مالسا  رد  هک  يروطنامه  شعورف .  غارـس  میورب  درک 
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یم دندرک  یم  اجرباپ  ار  لوصا  هک  دعب  دـندرک  یم  داهنـشیپ  لوا  ار  لوصا  لوصا ،  هب  دـننکب  هجوتم  ار  اه  كرـشم  هک  دـندوب  نیا  لابند 
15/10/58 ینارنخـس :  خـیرات   210 هحفـص :   11 دـلج :  روـن  هفیحـص  تسه .  وا  ياـه  هخاـش  هک  ییاـهزیچ  نآ  شعورف ،  غارـس  دـنتفر 

وریپ تلادـع و  سلجم  كراـبم ،  زور  نیا  تکرب  هب  سلجم  نیا  هک  مراودـیما  نم  شمارآ و  يدازآ و  اـب  یمالـسا  يروـهمج  راذـگناینب 
يروهمج ساسا  هک  دش  قفوم  ناریا  تلم  هاتوک  یتدم  رد  هک  ار  گرزب  دنوادخ  ساپس  دشاب .  یمالسا  روشک  نیملسم و  عفن  هب  مالسا و 

7/3/59 ینارنخس :  خیرات   121 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحص  دراذگ .  ناینب  شمارآ  يدازآ و  اب  ار  یمالسا 

لیصحت زکارم  حالصا  ورگ  رد  روشک  حالصا 

هک تسا  يزکارم  زکارم ،  نیا  دینک .  یم  لیصحت  دینک و  یم  یگدنز  اهنآ  رد  امـش  هک  تسا  يزکارم  نیا  مالـسا  يارب  رگنـس ،  رتگرزب 
خیرات  12 هحفص :   14 دلج :  رون  هفیحص  دوش .  یم  هدیـشک  یهابت  هب  روشک  اهنآ ،  یهابت  اب  دوش و  یم  حالـصا  روشک  اهنآ ،  حالـصااب 

2/11/59 ینارنخس : 

یمدرم هب  دادبتسا  زا  تموکح  لوحت 

نیمه دشاب ،  دیاب  ناشدای  نایاقآ  یضعب  دیاش ،  دینکب ،  هظحالم  امش  اج  همه  رد  هدش  ادیپ  هک  تسا  یلوحت  نیا  مه  رگید  تهج  کی  و 
 ، تشاد ناطلـس  کی  مکح  اج  ره  رد  ناشیاه  تموکح  کلذعم  دندرک  یم  یگدنز  فعـض  اب  يرخآ  نیا  رگید  هک  مه  راجاق  نامز  رد 

يرادناتسا هک -  دینک  ضرف  نیا -  دنداد  یم  هراجا  مه  ار  اهاج  زا  يرایـسب  درک و  یم  تساوخ  يراک  ره  تشاد ،  ار  هاشداپ  کی  مکح 
نآ دوب و  وا  لویت  ناـسارخ  دوشب ،  ناـسارخ  یلاو  دـینک -  ضرف  دورب -  تساوخ  یم  هک  یلاو  نآ  دورب ،  ییاـج  کـی  تساوـخ  یم  هک 
یم يراـک  ره  ورب  وت  هک  دوب  نیا  رب  مه  اـنب  دـیرخ  یم  ار  ناـسارخ  داد  یم  یهجو  کـی  نآ  ـالاو ،  ریما  هک  دـینک  ضرف  نآ  ـالاب و  ریزو 
یم روـط  ره  ار  مدرم  درک ،  یم  تساوـخ  یم  شلد  يراـک  ره  اـجنآ  تفر  وا  مدرم  ياـه  فرح  هب  میهد  یمن  شوـگ  اـم  نکب ،  یهاوـخ 

روشک رـساترس  رد  امـش  نـالا  دـمآ  یم  رد  مه  لوپ  شتاـفاضااب ،  دروآرد  دـیاب  تسا  هداد  هک  یلوپ  نآ  هتبلا  داد و  یم  باذـع  تساوخ 
دوخ زا  هک  دنتـسه  یمدرم  کی  هک  دینیب  یم  تسه ،  هک  ره  اه  نییاپ  نآ  ات  دـیریگب  شروهمج  سییر  ریزو و  تسخن  زا  دـینکب  هظحالم 

هن روـهمج  سییر  تسا  هدـش  دـعب  تسا و  هدـش  ییاـقآ  کـی  مه  دـعب  قباـس و  تسا  هدوـب  يا  هـبلط  کـی  روـهمج  سییر  دنتـسه  مدرم 
هب طولخم  اجنیا و  دنیآ  یم  یتیعمج  اه  تقو  یهاگ  ارزو  نیا  ارزو  همه  روط  نیمه  دراد و  ار  اهنیا  يراکفا  هن  دنراد و  ار  اهنیا  یهاگتسد 
هچ اـب  دوب و  روطچ  ناشعـضو  هک  ما  هدـید  ار  کـچوک  تموـکح  نم  ریزو  اـی  تسه  رادـساپ  نیا  هک  دـهد  یمن  زیمت  مدآ  دنتـسه ،  مه 

کی نوریب  دمآ  یم  طاسب  اب  دننکب  دیاب  میظعت  ناشیارب  دندیشک  یم  فص  همه  مدرم  دندمآ ،  یم  نوریب  یتقو  دندمآ  یم  نوریب  یعضو 
هک تسا  يا  هلءاسم  کی  مه  نیا  نیریاس  لثم  دنشاب  مدرم  دیآ ،  یم  شریزو  تسخن  الاح  اما  یکچوک ،  ياج  هک  دینک  ضرف  تموکح 

مدرم مه  اذـهل  دنتـسه و  مه  اب  مه  همه  دنتـسه و  یمدرم  همه  هک  لئاسم  نیا  تسین  رگید  ياهاج  تسا  هدرک  ادـیپ  ققحت  ناریا  رد  نـالا 
 : ینارنخس خیرات   12 هحفص :   16 دلج :  رون  هفیحـص  دنتـسه .  مدرم  اب  تلود  شترا و  مه  دنـشترا ،  نابیتشپ  مدرم  مه  ودنتلود  نابیتشپ 

30/10/60

بالقنا همادا  ساسا  طسوتم ) هقبط   ) مدرم تیمکاح 

 ، تلود هکنیا  وا  تسا و  عقاو  روما  سءار  رد  دـیآ  یم  رظن  هب  هک  تسا  يرما  کـی  رد  بـالقنا  کـی  همادا  يزوریپ و  کـی  همادا  ساـسا 
رب اهروشک و  رب  هک  يا  هطلس  ساسا  دنـشاب  طسوتم  نودام  طسوتم و  هقبط  زا  اهنیا  همه  هاپـس و  دنتـسه و  شترا  رد  هک  یناسک  سلجم و 
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تیثیح شدوخ و  ظفح  يارب  تردق  ای  دنا  هتـشاد  گرزب  ياه  هیامرـس  هک  یناسک  هفرم و  دارفا  تسا ،  هدـش  عقاو  ریغ  فرط  زا  ام  روشک 
لیکشت طسوتم  نودام  طسوتم و  هقبط  نیا  زا  مدرم  اهنیا و  همه  یتلود و  ياه  ناگرا  سلجم و  هک  یمادام  تسا  هتشاد  تسد  رد  شدوخ 
يروشک ره  رد  گرزب  ياه  تردق  نیا  هشیمه  ار  عاضوا  دـنزب  مه  هب  یگرزب  تردـق  کی  یگرزب ،  تلود  کی  هک  درادـن  ناکما  دوشب 

 ، درک یم  تیلاعف  شدوخ  هیامرـس  يارب  شدوخ و  يدنمتردق  يارب  شدوخ و  يارب  رفن  کی  نیا  هک  دـندرک  یم  مهافت  وا  اب  ار  رفن  کی 
30 هحفص :   16 دلج :  رون  هفیحـص  دندیپاچ .  یم  ار  هد  دندید و  یم  ار  ادخدک  حالطـصا  هب  دـندیپاچ و  یم  ار  تلم  دـندید و  یم  ار  وا 

19/11/60 ینارنخس :  خیرات 

ناریا یمالسا  بالقنا  مود :  شخب 

بالقنا تیهام  یگژیو و  لوا :  لصف 

یهلا همانرب  کی  بالقنا  ندوب  ریگارف 

دنتفیب و مدرم  ناج  هب  یسیلبا  دونج  فرط  نآ  زا  هک  تروص  نیا  هب  نکل  تسا ،  هدوب  یتابالقناردقنآ  دینک ،  هظحالم  ار  خیرات  رگا  امش 
دینکب هظحالم  هک  ار  شیاج  ره  هک  تسا  روط  نیا  ناریا  عضو  نالا  هدوبن .  دنک  تمواقم  دهدب و  ناوج  دهدب ،  هتشک  تلم  فرط  نیا  زا 

هب هزات  ياه  هچب  زا  دننک ) یم  لقن  دنراد  ام  يارب  هک  يروطنآ   ) اج نآ  رد  دیورب ،  هک  اجره  ناریا  بالقنا  هک  تفگ  دیاب  تسا ،  بالقنا 
کی گرزب  ياهدرم  گرزب و  ياه  مناخ  اه و  نز  ات  هچب  رـسپ  اه و  هچب  رتخد  زا  اهنیا ،  اهریپ و  اه و  ناوج  لاـسگرزب و  اـت  هدـمآ  ناـبز 

گرزب اه و  هچب  همه  تاقبط و  همه  هک  دنک  رادیب  ار  مدرم  روط  نیا  هک  درادن  تردق  نینچ  رـشب  تسد  تسا .  هدوب  راک  رد  یهلا  همانرب 
17/7/57 ینارنخس :  خیرات   116 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دنورب .  هار  کی  هب  مه  اب  اهنیا  اه ، 

تلم نتم  زا  هدیشوج  یهلا و  تضهن 

ره درادن . . . .  قح  سک  چیه  تسا ،  نم  لام  هک  دیوگب  یسک  دناوت  یمن  هدمآ ،  نوریب  هدیشوج و  تلم  نتم  زا  تسا  هدیـشوج  تضهن 
هدرک راک  نیا  تسادخ  دـهدب ،  رییغت  ار  یتلم  روج  نیا  دـناوت  یمن  یتسد  چـیه  تسین ،  نآ  لام  تسا و  نم  لاکم  نیا  هک  دـیوگب  سک 

هک نیا  يارب  ردقچ ،  لاس و  کی  هام  دنچ  لاس و  کی  تفگ  دوش  یم  فرظ ،  رد  دناوت  یمن  یتردق  چـیه  تسادـخ ،  تسد  نیا  تسا ، 
یلیدبت لوحت و  زا  جوا ،  هام  دـنچ  لاس و  کی  کی  فرظ  رد  دوب .  هدرکن  دـشز  زاب  راک و  دوب  یجیردـت  روط  نیمه  يردـق  کی  شلبق 

هک دوش  یمن  هدنالام ،  هتشاذگ و  اپ  ریز  ار  لاس  ینعی 2500  هتفر ،  لاس  دص  هار  هک  تسا ،  هدش  لصاح  ام  تلم  رد  ام ،  تکلمم  رد  هک 
ار راک  نیا  رازاب  مدرم  تفگ  دوش  یمن  دنا ،  هدرک  ار  راک  نیا  نویناحور  هک  تفگ  دوش  یمن  دوش ،  یمن  نیا  دشاب .  رمع  دیز و  تسد  اب 

شخب دیما  تسا ،  یهلا  نوچ  تسا .  شخب  دیما  اذهلو  ادـخ ،  رما  هب  نیا  تسا ،  هدوت  نطب  نتم  زا  تسادـخ و  تسد  ریخ ،  تسا .  هدرک 
10/8/57 ینارنخس :  خیرات   138 هحفص :   22 دلج :  رون  هفیحص  تسا . 

سدقم تضهن  هرمث  فده و 

زا لالقتـسا  يدازآ و  زا  تنامـض  تسا و  نآ  فادـها  هحولرـس  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هک  سدـقم  تضهن  نیا  رد  مرتحم !  نارادرب 
14/8/57 ینارنخس :  خیرات   2 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دیشاب .  روبص  نآ ،  تارمث 

یناسنا ترطف  هعماج و  نتم  زا  هتساخرب  تکرح 
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هب یکتم  تسا و  هتساخرب  اهناسنا  ترطف  هعماج و  نتمزا  تکرح  نیا  باوج :  تسا ؟  یسایس  تالیکشت  ياراد  ناریا  تکرح  ایآ  لاوس : 
دوخ لـماع ،  نیا  تسا و  رادروـخرب  ناریا  هعماـج  مدرم  مهف  اـب  انـشآ  یـسایس  تالیکـشت  يوـق  هیحور  زا  تسین و  یـصاخشا  اـی  صخش 

خیرات  210 هحفـص :   3 دـلج :  رون  هفیحـص  دـشاب .  یم  هاش  میژر  ياج  هب  دـنمورین  یـسایس  تالیکـشت  کی  ینیزگیاج  هدـننک  نیمـضت 
20/8/57 ینارنخس : 

هعماج داعبا  همه  رد  یساسا  تارییغت 

زا تسا  ترابع  هک  دـشاب  یم  یناریا  هعماج  داـعبا  همه  رد  یـساسا  یتارییغت  راتـساوخ  هک  تسا  نیا  تضهن  نیا  صیاـصخ  زا  رگید  یکی 
14/9/57 ینارنخس :  خیرات   23 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  یمالسا .  تموکح  رارقتسا  یهاشنهاش و  ماظن  ندش  هدیچرب  هاش ،  طوقس 

یناگمه شبنج  يرکف و  لوحت  داجیا 

مدرم اهنآ و  زا  دوش و  یم  لماش  ار  مدرم  همه  هک  تسا  یـشبنج  تضهن ،  نیا  ناریا ،  تلم  یناـگمه  یمالـسا  تضهن  نداد  ناـمزاس  اـما 
میدرک تیاده  ار  مدرم  نویناحور  ام  هتبلا  داد  همادا  دیاب  ندیسر  رمث  هب  ات  ار  تضهن  نیا  هک  تسا  نیا  هب  شداقتعا  دریگ و  یم  همشچرس 

يارب يرکف  لوحت  کی  دندش و  نشور  مدرم  دش و  عقاو  دـیفم  هللادـمحب  نویناحور ،  يرگنـشور  میدرک و  ءاشفا  ار  میژر  ءارج م  مامت  و 
نامدود و نیا  يدوبان  نآ  دـنتکرح و  رد  دـصقم  هار و  کی  لابند  هب  ادـص  کـی  مه  اـب  همه  هک  يروط  هب  دـمآ ،  دوجو  هب  ناریا  هعماـج 

بلطم نیمه  زکرم ،  رد  تسامرفمکح  ناریا  رـسارس  رد  فده  نیا  تسا و  یمالـسا  تموکح  يرارقرب  یهاشنهاش و  ماظن  ندش  هدـیچرب 
رس ار  یمالسا  تموکح  يدازآ ،  لالقتسا ،  دایرف  همه  دنبلاط  ار  عوضوم  نیمه  مه  برغ  قرش و  بونج و  لامـش و  رد  دنهاوخ ،  یم  ار 

16/9/57 ینارنخس :  خیرات   40 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  دنهاوخن .  ارچ  دنهاوخ ،  یم  دنا و  هداد 

بالقنا ندوب  یناسنا  یمالسا و 

بالقنا هکنیا  باب  زا  بالقنا  نیا  دراد .  قرف  تسا  هدـش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  ریاس  اب  ناریا  بـالقنا  نیا  هک  دـنادب  ناریا  تلم  دـیاب 
هللادمحبام تسا و  هدوب  دایز  رایسب  تاعیاض  تسا  هدش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  رد  دروآ .  راب  هب  یمک  تاعیاض  دوب  یناسنا  یمالسا و 

یتمه اب  تشم و  اب  ناریا  تلم  امـش  ار  هلاس  دـصناپ  رازه و  ود  ملاظ  یهاشنهاش  کی  میدـش .  لیان  گرزب  يزوریپ  هب  تاـعیاض  یمک  اـب 
خیرات  75 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحـص  دیدرکن .  دش  یم  وا  زا  هک  ییاه  ینابیتشپ  هب  هجوت  دیدرک و  نوگنرـس  خـسار  ینامیا  گرزب و 

23/11/57 ینارنخس : 

یناسنا یمالسا  بالقنا  رد  مظن  ظفح 

يردـق هب  تسا  هدـش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  درک .  هریخ  ار  ایند  ياه  مشچ  هک  درک  مظتن  ظفح  ناـنچ  شبـالقنا  رد  هک  یتلمرب  دورد 
بـالقنا نیا  رد  امـش ،  یبهذـم  بـالقنا  نیا  رد  تفرگ .  هدـیدان  ناوت  یمن  هک  تسا  هدـش  نآ  رد  يزیر  نوـخ  يردـق  هب  تسا و  دـیدش 

زا ناطیش  دینک ،  تفلاخم  ملظ  اب  دوب  هدرک  راداو  ارامش  نامیا و  ظفح  هکنیا  يارب  دوب  مک  رایسب  تاعیاض  هللا  دمحب  امش  یناسنا  یمالسا 
5 دلج :  رون  هفیحـص  دوب .  امـش  اب  هیلع -  هللا  مالـس  نامز -  ماما  رظن  دوب ،  امـش  اب  یلاعت  كرابت و  يادخ  رظن  دوب ،  رود  امـش  لمع  نیا 

26/11/57 ینارنخس :  خیرات   81 هحفص : 

ناریا یهلا  تضهن  رد  مالسا  يایحا 
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ياهناوج امش  مایق  دندرب ،  یم  نیب  زااه  همکچ  ریز  دنتـشاد  ار  نآرق  دندرک  یم  مدهنم  دنتـشاد  ار  مالـسا  دش ،  یم  یـسنم  تشاد  مالـسا 
دیشخب مالسا  هب  هزات  تایح  درک ،  هدنز  ار  مالسا  درک ،  هدنز  ار  نآرق  دوب ،  یهلا  تضهن  دوب ،  یهلا  مایق  هک  ناریا  تلم  امش  مایق  ناریا ، 

14/12/57 ینارنخس :  خیرات   140 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  . 

دصقم رد  تدحو 

نیا هکنیا  الا  مراذگب  شیور  یمسا  مناوت  یمن  نم  هک  دش  ادیپ  یهلا  تضهن  کی  یتضهن ،  کی  ریخا  تاونـس  نیا  رد  ناریا  رد  هللادمحب 
یم ناـهد  رد  ار  کناتـسپ  اـه  هچب  هک  یتـضهن  دـندوب ،  مه  اـب  ریبـک  ياـهدرمریپ  اـب  شریغـص  ياـه  هچب  هک  یتـضهن  دوب ،  یهلا  تضهن 
لوا لوا ،  هک  ییاـه  هچب  زا  دنتـشاذگ .  یم  ناـهد  هب  ار  کناتـسپ  زاـب  هاـش ،  رب  گرم  دـنتفگ  یم  دـندروآ  یم  نوریب  یتـقو  دنتـشاذگ ، 
نیا دـندرک  درط  مه  اـب  همه  دـندوب و  مه  اـب  همه  تاـیح ،  هب  تسا  ناشدـهع  رخآ  هک  ییاـهدرمریپ  اـت  تـسا  ناـشندز  فرح  تـبحص و 

زا دصقم ،  ضرغ ،  تدحو  هملک و  تدحو  هملک ،  تدـحو  ادـخ و  يارب  ادـخ ،  هب  لاکتا  هک  دوب  نیمه  ناریا  يزوریپ  زمر  ار .  توغاط 
هک دوب  نیا  دـصقم  دـشابن ،  توغاـط  تموکح  هک  دوب  نیا  همدـقم  دـشاب ،  مالـسا  تموکح  هک  دوب  نیا  دـصقم  دندیـسر ،  یم  سک  ره 

16/12/57 ینارنخس :  خیرات   173 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دشاب .  یمالسا  تموکح  هانپ  رد  يدازآ  لالقتسا و 

يرسارس جیسب  لماع  نامیا  هوق 

تلم کی  تسا .  یمالـسا  مایق  مایق ،  نیا  تسا ،  ینآرق  ماـیق  ماـیق ،  نیا  تسین ،  یلم  ماـیق  ماـیق ،  نیا  هک  دـشاب  ظوفحم  دـیاب  راعـش  نیا 
هوق هب  دندوب ،  حلـسم  نادند  ات  دنتـشاد و  زیچ  همه  هک  یناطیـش  تردق  نیا  لباقم  رد  اهتردـقربا و  لباقم  رد  تشادـن ،  چـیه  هک  یفیعض 
یم بلط  ار  تداهش  نم  زا  نم ،  اهناوج ي  یضعب  دوب .  وا  وزرآ ي  تداهـش  هکنیا  يارب  درک  هبلغ  هک  یتلم  دنک .  هبلغ  دناوت  یمن  تیلم 

دیهـش هک  دندرک  نیارب  راختفا  دنداد ،  ار  ناشدوخ  ياهناوج  هک  ییاه  نز  میوشب ،  دیهـش  هک  نک  اعد  هک  دـنداد  یم  مسق  ارم  دـندرک و 
نامیا تردـق  نیا  تسین  تیلم  تردـق  نیا  منک .  یم  ءادـها  مه  ار  نیا  تفگ  یم  زاب  دوب  هدـنام  یقاب  وا  زا  رـسپ  کـی  هک  نآ  میا و  هداد 

هک تسا  مالـسا  نیا  اـه ،  تردـق  ربا  رب  درک  هبلغ  هک  تسا  مالـسا  نیا  دـننکن .  هابتـشا  دـننکن ،  طـبخ  تسا ،  مالـسا  تردـق  نیا  تسا ، 
184 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحـص  درک .  جیـسب  ناریا  رـساترس  ار  مدرم  هک  تسا  نامیا  هوق  نیا  دنتـسه .  بغار  تداهـش  هب  وا  نادنزرف 

18/12/57 ینارنخس :  خیرات 

يزوریپ لماع  تضهن  ندوب  یهلا 

زا دوب  یمالـسا  تضهن  کی  یهلا ،  تضهن  کی  یلم ،  تضهن  ییارگیداـم ،  تضهن  کـی  هن  دوب ،  یهلا  تضهن  کـی  نوچ  تضهن  نیا 
11/3/58 ینارنخس :  خیرات   44 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دش .  زوریپ  تهج  نیا 

تلم مایق  هزیگنا  مالسا 

ياه تضهن  ناشیاه  تضهن  هک  ییاهنآ  اـی  دـنرادن  داـقتعا  ادـخ  هب  هک  ییاـهنآ  ياـه  تضهن  لـثم  تضهن  دوب .  یهلا  یتضهن  کـی  نیا 
ناوـنع هب  مدرم  تشاد و  شقن  نآ  رد  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  دوـب  یتـضهن  ناریا  تضهن  تـسا  هدوـبن  تـسا .  هدوـب  يداـم  تـهج 

تموکح میهاوخ و  یمن  ار  میژر  نیا  ام  دنتفگ  همه  دنتخیر و  اه  نابایخرد  مالسا  ماکحا  ناونع  هب  مالسا ،  ناونع  هب  یمالسا ،  يروهمج 
نابایخ رد  اه  نز  اه .  یضعبالا  اهرـشق  همه  هزیگنا  دوب ،  تلم  نیا  هزیگنا  هک  يزیچ  نیا  میهاوخیم .  یمالـسا  يروهمج  یمالـسا و  لدع 

 ، هد هچب  کی  هک  مدوب  هیـضق  دـهاش  نم  هک  تفگ  یم  یـسک  بشید  نیمه  دـندمآ .  اه  هچب  دـنتخیر ،  ناـبایخرد  اـهدرم  دـنتخیر ،  اـه 
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قریب کی  وا  اما  دـندرک ،  هکت  هکت  ار  هچب  مه  رو  نآ  زا  کنات و  کـی  فرط  درک  هلمح  دوب و  هدـش  تلکیـسروتوم  راوس  هلاـس  هدزاود 
نیا رد  هک  یمیظع  لوحت  نیا  دـش ؟ ادـیپ  تلم  رد  لوحت  نینچ  کـی  هک  دوب  هچ  هیـضق  هیـضق ،  دوب ؟  هچ  نیا  درک .  هلمح  ودوب  شتـسد 

 ، دشاب یمالـسا  تموکح  دشابن ،  میژر  تشاد ؟  هلابند  ای  دشابن ؟ میژر  الثم  هک  انعم  نیا  يارب  طقف  هک  دوب  یلوحت  کی  دش ،  ادـیپ  تلم 
یمالسا تموکح  تموکح ،  هک  دنتشادرب  ار  عناوم  روشک .  نیا  رد  دنک  تموکح  نآرق  دنتـساوخ  یم  هک  دوب  نآ  ساسا  دوب ،  وا  ساسا 

16/3/58 ینارنخس :  خیرات   60 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دشاب 

دنوادخ تیانع  اب  یمالسا  مایق 

شدوخ روشک  تلم  دهاوخیمار ،  مالسا  تلم  تلم .  ریاس  هن  ام و  هن  دیدرک و  یم  تیلاعف  ردقنیا  امـش  هن  دوب ،  یلم  تضهن  کی  نیا  رگا 
هغیـص نیمه  يارب  تضهن  نیا  دندز و  یم  مالـسا  دایرف  همه  اهدرمریپ  ات  کچوک  ياه  هچب  زا  تسا .  مالـسا  يارب  دهاوخ  یم  هک  مه  ار 

ییاهراک دننکشب و  دنتساوخ  یم  ار  مالسا  هک  یناسک  دض  رب  مایق  توغاط ،  دض  رب  مایق  دوب و  مالسا  دصقم  هک  نیمه  يارب  شیمالسا و 
همه هک  یتیعمج  امش  هک  دومرف  ددم  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  دوب  یمایق  کی  دنراپسب ،  یشومارف  هب  دنتساوخ  یم  ار  مالسا  هک  دندرک 

شلـصا هک  ییاهنآ  دندش  لصتم  دندوب ،  ام  دض  رب  هک  اه  یـشترا  دـیدش ،  عمتجم  مه  اب  همه  دـیدوب ،  ادـج  مه  زا  همه  دـیدوب ،  قرفتم 
همه دصقم ،  کی  مه  اب  همه  دـندش و  راکرپ  دـندوب  راک  مک  دنتـشاد ،  راک  رگا  هک  ییاهنآ  دـندش ،  دراو  دنتـشادن  لئاسم  نیا  هب  يراک 

مه اب  همه  رخآات  مهرو  نآ  زا  رونآ ،  زا  رخآات  مه  فرط  نآ  زا  تکلمم ،  رخآ  ات  فرط ،  نآ  عاعش  ات  زکرم  زا  ینعی  دصقم ،  کی  مهاب 
هک تفگ  یم  یهاوخ ؟  یم  هچ  وت  هک  دیدیـسرپ  یم  ناپوچ  کی  زا  دـیتفر  یم  امـش  رگا  مه  اـه  ناـبایب  رد  ینعی  دـنتفگ .  یم  زیچ  کـی 

يارب ناـتدوخ و  يارب  یلیخ  ار  نیا  و  ار ،  امـش  درک  دـییءات  ادـخ  ینعی  دوب .  ییادـخ  دوب ،  یهلا  هلءاـسم  کـی  نآ  یمالـسا .  يروـهمج 
تـساوخ یم  یـشومارف  هب  ور  مالـسا  تفر ،  یم  یتکلمم  کی  تشاد  يدوبان  هب  ور  هک  يا  هلحرم  کی  رد  هک  میناد  یم  راختفا  نامدوخ 

اج ره  زا  سک  ره  مه  اب  همه  تلم  تلم و  فرط  هب  درک  زارد  ار  شتمحر  تسد  درک و  تیانع  دـنوادخ  يا  هلحرم  نینچ  کی  رد  دورب ، 
تسرد ادخ  ار  نیا  دنک  تسرد  شدوخ  دناوتب  یـسک  کی  هک  دوبن  یبلطم  کی  نیا  هن ،  میژر  هن ،  توغاط  مالـسا ،  دز  یم  داد  دمآ  یم 

20/3/58 ینارنخس :  خیرات   66 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  هدرک . 

دصقم ندوب  یهلا  مه و  هب  راشقا  همه  یکیدزن 

هقبط یناحور و  رـشق  اب  یهاگـشناد  رـشق  درک ،  کـیدزن  مه  هب  ار  اهرـشق  نیا  هک  دوب  نیا  تضهن  نیا  تاـکرب  زا  یکی  تضهن ،  نیا  رد 
رد اهنیا  همه  دـندش و  راکمه  دـندش ،  کیدزن  مدرم  تاقبط  ریاس  اب  همه  دـندش و  راکمه  دـندش ،  کیدزن  مه  اب  اهنیا  یناـحور ،  ناوج 

دوب و همه  ضرغ  نیا  دندش .  كرتشم  مه  اب  همه  شاب ، )) یمالـسا  لدع  يروهمج  کی  دـیاب  دـشاب و  دـیابن  یتوغاط  میژر   )) هملک نیا 
يادخ دـییءات  اب  دـندوب ،  ادـج  مه  زا  هک  ییاهرـشق  نیا  ندـش  دـحتم  مه ،  هب  اهرـشق  نیا  ندـش  کیدزن  نیا  دوب .  انعم  نیا  همه  دوصقم 

دنتـسناد یمن  نکمم  دنتـسناد ،  یمن  ناکما  همه  هک  میظع  دس ،  نیا  دوب ،  یهلا  دـصقم  کی  ناشدـصقم  همه  هکنیا  اب  یلاعت و  كرابت و 
6/4/58 ینارنخس :  خیرات   216 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  تسکش .  ار  دس  نیا  دوشب ،  هتسکش  دس  نیا  هک 

تضهن تیهولا  هبنج 

ضرع میژر و -  نیا  رب  گرم  دایرف  نآ  دایرف و  کیرد  دش  ماغدا  اهدایرف  مامت  اه و  لوق  مامت  هورگ و  کی  رد  دش  ماغدا  اه  هورگ  مامت 
تسکش و ار  یناطیـش  گرزب  دس  نیا  هک  دوب  مالـسا  هب  هجوت  مه و  رد  اه  هورگ  ماغدا  نآ  میهاوخ .  یم  یمالـسا  يروهمج  هک -  منکب 
ار شنامیا  دندرک ،  یمن  ار  نآ  تیهولا  هبنج  باسح  دـندرک  یم  ار  هدام  تعیبط و  ملاع  باسح  اهنآ  درک ،  لطاب  ار  نییدام  باسح  همه 
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7 دـلج :  رون  هفیحـص  تسا .  هچ  دـنناد  یمن  نامیا  دـننک و  باسح  دـنناوت  یمن  ار  نآ  دراد ،  یتردـق  هچ  نامیا  هک  دـندرک  یمن  باسح 
7/4/58 ینارنخس :  خیرات   229 هحفص : 

یناسنا بالقنا 

تسکش ار  اضردمحم  هک  باب  نیا  زا  هن  متسه ،  نیبشوخ  نآ  هب  یلیخ  ار  بالقنا  نیا  نم  هک  دش  ادیپ  ناریا  رد  هک  یبالقنا  نیا  هللادمحب 
ادـیپ یناسنا  بالقنا  کی  هک  باب  نیا  زا  داد ،  تسکـش  ار  قرـش  برغ و  هک  باب  نیا  زا  هن  و  دوب ،  میظع  یلیخ  دوب ،  دایز  مه  نیا  داد ، 

12/6/58 ینارنخس :  خیرات   31 هحفص :   9 دلج :  رون  هفیحص  دنتخانش .  ار  ناشدوخ  دش ، 

دصقم ندوب  یهلا 

ياهدایرف دوب ،  یمالـسا  ياهراعـش  ناشیاهدایرف  رد  ناشیاهراعـش ،  رد  هک  میدید  یم  دوب .  مالـسا  هزیگنا  دوب ،  یهلا  دصقم  همه  دصقم 
نآ هک  یقیقح  دـصقم  نآ  هللا  ءاشنا  نآ  زا  دـعب  رانک و  دـنورب  دنتـسناد  یم  مالـسا  فلاخم  هک  ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  دـصقم  ربکا . )) هللا  ))

28/6/58 ینارنخس :  خیرات   163 هحفص :   9 دلج :  رون  هفیحص  دنکب .  ادیپ  ققحت  تسا  نیا  همدقم 

یمالسا حیحص و  بالقنا  رد  قلطم  يدازآ 

کی تسا و  رتهب  همه  زا  هدوب  یمالـسا  هکنیا  رطاخ  يارب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  نیا  تسا  هدـش  ادـیپ  ملاع  رد  هک  ییاه  بـالقنا  همه  زا 
رد دینک  یم  لایخ  امـش  دش  هداد  همه  هب  یقلطم  يدازآ  کی  بالقنا  زا  دعب  اذـهل  تسا و  یمالـسا  بالقنا  کی  تسا ،  حیحـص  بالقنا 

ار سلاجم  مامت  دنتفرگ ،  یم  شیولج  ار  تاعوبطم  مامت  بالقنا  زا  دـعب  دـنداد  یمن  مدرم  هب  يدازآ  دـنهد ؟ یم  يدازآ  رگید  تابالقنا 
رد بـالقنا ،  هکنیا  مسا  هب  دـنتفرگ  یم  شیولج  قاـنتخا  روط  هب  ار  همه  دـنتفرگ ،  یم  شیولج  ار  تاجتـسد  همه  دـنتفرگ ،  یم  شیولج 

رون هفیحـص  تفرگن .  ار  یملق  چیه  يولج  هتفرگن ،  ار  يا  هفیاط  چـیه  يولج  یمالـسا  بالقنا  نیا  نکل  دوشب ،  اهزیچ  نیا  دـیاب  بالقنا 
3/8/58 ینارنخس :  خیرات   51 هحفص :   10 دلج : 

قح هبلاطم  يارب  اهرشق  مامت  تضهن 

کی هکنیا  يارب  دیـشابن  انعم  نیا  نارگن  چیه  دور و  ولج  يزوریپ  اب  تسا و  هدمآ  يزوریپ  اب  ام  تضهن  هک  منکب  ضرع  امـش  هب  دـیاب  نم 
اپب درک و  تضهن  شیاهرـشق  مامت  هک  یتلم  کـی  تساـهتلم ،  قح  تسا ،  قح  هک  یبلطم  مه  نآ  تساوخ  ار  یبلطم  کـی  هک  یتقو  یتلم 

ملـسم نوچ  درک و  یم  هبلاطم  ار  لالقتـسا  درک ،  یم  هبلاطم  ار  يدازآ  درک ،  هبلاطم  ار  شدوخ  قح  هک  دوب  یمایق  مه  مایق  نیا  تساخ و 
اهتردـقربا نیا  دنتـسناوتن  هک  دـش  نیا  بابـسا  نیمه  شدوخ ،  قح  هبلاطم  يارب  هتـساخاپب  تلم  وچمه  کی  ار ،  یمالـسا  يروهمج  تسا 

یتنطلـس ینوناق  ریغ  میژر  میژر ،  دوبن ،  لالقتـسا  دوبن ،  هجو  چیه  هب  يدازآ  دـندوب و  هدرک  بلـس  تلم  نیا  زا  ار  قح  نیا  زارد  ياهلاس 
دنراد و شهگن  زاب  تکلمم ،  نیا  رد  تشاد  هقباس  دوب و  قباس  هک  یقانتخا  نآ  دنتـسناوتن  ار و  میژر  نآ  دننک  ظفح  هک  دنتـسناوتن  دوب ، 

13/8/58 ینارنخس :  خیرات   130 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحص  دننک .  ظفح  ریغ  هب  ار  ام  یگتسباو  دنتسناوتن 

ملاع رد  یمالسا  بالقنا  ندوب  ریظن  یب 

تکرش تلم  دارفا  مامت  دوب و  یمالسا  نوچ  تسا و  هدوب  یمالسا  هکنیا  يارب  تسا  هتـشادن  ریظن  ملاع  رد  ام  بالقنا  هک  میتسه  یعدم  ام 
دنک طقاس  ار  یتموکح  کی  دیایب و  یماظن  کی  ای  دربب ،  ار  یتموکح  دـیایب و  یتموکح  کی  هک  دوبن  یبالقنا  کی  دنتـشاد ،  رما  نیا  رد 
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 ، دـناد یم  تسناد و  یم  مالـسا  دـنبیاپ  قالخا و  دـنبیاپ  ار  شدوخ  هک  یتلم  دوب ،  یمالـسا  هک  یتلم  درک و  مایق  یتلم  کی  دوبن  روطنآ  ، 
8/9/58 ینارنخس :  خیرات   246 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحص  دندرک .  هبلغ  دندرک و  نوریب  ار  ناشدوخ  فیرح  دندرک و  مایق  اهنیا 

اهبالقنا رگید  زا  زیامتم  ناریا  گرزب  بالقنا 

میدوب و دـهاش  ام  تسا و  رـضاح  هک  یعـضو  اب  تسا ،  هدوب  بالقنا  نیرتالاب  شدوخ  دـح  رد  تسا و  هدوب  یگرزب  بـالقنا  اـم  بـالقنا 
دنچ زا  دعب  لاس ،  تصـش  لاس ،  هاجنپ  زا  دعب  هک  دندوب  رگید  ياه  بالقنا  هک  يروط  نآ  تسا .  زیچان  شیاه  یگتفـشآ  نآ  رـس  تشپ 
هدرک مایق  ملـسم  تلم  یلم ،  تسا و  یمالـسا  ام  بالقنا  هک  تسا  نیا  مه  مهم  میرادـن و  ار  اه  يراتفرگ  نآ  ام  دنتـسه  راتفرگ  زاب  لاـس 
علطم امـش  دوش .  یمن  ادیپ  اه  يرگیـشحو  روط  نآ  اه ،  يزیرنوخ  روط  نآ  شرـس  تشپ  دشاب  روطنیا  هک  یمایق  ره  مالـسا و  يارب  تسا 

مه رفن  کی  دش ،  زوریپ  شبالقنا  هکنیا  زا  دعب  ام  روشک  دنتشاد . . .  لوتقم  مین  نویلیم و  کی  نویلیم و  کی  تابالقنا  نیا  رد  هک  دیتسه 
لتق دنا و  هدرک  داجیا  داسف  دنا و  هدوب  دسفم  هکنیا  هب  تسا  هدش  تباث  دندرب و  همکحم  رد  هک  یصاخشا  نآ  دشن .  هتـشک  هانگ  یب  یتح 

ناشدوخ يازج  هب  دـندش  همکاحم  هکنیا  زا  دـعب  هک  دـندوب  يدودـعم  هدـع  کی  اهنآ  دـنا ،  هدرک  اه  ماع  لتق  هب  رما  دـنا ،  هدرک  اه  ماـع 
رد دازآ ،  ناگدنـسیون  مامت  بازحا و  مامت  زاب و  هاگدورف  مامت  زاب و  اهزرم  مامت  دـش ،  هداد  يدازآ  کی  ام ،  بالقنا  زا  دـعب  دندیـسر . 
 . تسا رگید  ياهاج  بالقنا  زا  ریغ  ام ،  بالقنا  دوش .  یم  هتـسب  ایند  يور  هب  اهنیا  مامت  هک  دیناد  یم  امـش  بالقنا ،  زا  دـعب  هک  یتروص 
هچ ره  ام  دـشاب .  هتـشاد  ار  تاراسخ  روطنآ  دـناوت  یمن  بالقنا  نیا  دـندوب  مالـسا  هب  دـهعتم  تلم  دـش و  مالـسا  رب  یکتم  یتقو  بـالقنا 

ییاهنآ تسه  لوتقم  هچ  ره  مه  الاح  میتشاد و  دروخرب  وا  هتـسد  راد و  عولخم و  هاش  هاش ،  اب  هک  تسا  هدوب  یلاـح  رد  میدـید  تراـسخ 
خیرات  51 هحفص :   11 دـلج :  رون  هفیحـص  ام .  رظن  رد  تسین  يزیچ  تسه ،  زیچان  مه  زاب  دـننک و  یم  تیاـنج  دـنراد  اـهنآ  هک  دنتـسه 

28/9/58 ینارنخس : 

رفک رب  مالسا  هبلغ 

هدشن ادیپ  تیفیک  نیا  اب  يزوریپ  روط  نیا  خیرات  لوط  رد  دیدروآ  تسد  هب  تلم  ياهرشق  ریاس  اب  داحتا  اب  اه  ناوج  امـش  هک  يا  يزوریپ 
 ، زهجم ياه  تردق  کی  رب  یماظن ،  تامیلعت  نودب  یماظن ،  تازیهجت  نودـب  ادـخ ،  ریغ  هب  ءاکتا  نودـب  ملـسم  تلم  کی  يزوریپ  دوب . 

روطنیا دندوب .  وا  لابند  مه  اه  تردـق  همه  هک  یتردـق  کی  یتلم ،  کی  نآ  رب  هوالع  یماظن ،  تامیلعت  ياراد  یماظن ،  تازیهجت  ياراد 
30/9/58 ینارنخس :  خیرات   68 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحص  رفک .  نتم  رب  مالسا  نتم  هبلغ  رفک ،  رب  دوب  مالسا  هبلغ  هبلغ 

یتوکلم يادص  اب  تلم  ماجسنا 

ریاس دـیدوب و  شناد  لیـصحت  لوغـشم  زیزع  ناناوج  امـش  یماظن ،  تامیلعت  ام  تلم  هن  میتشاد و  یماظن  تردـق  هن  ام  هک  دـیناد  یم  اـمش 
هک یتیعمج  کی  میتشادن  ام  دندوب ،  ناشدوخ  مولع  لیصحت  لوغشم  مه  نویناحور  دوب  ناشدوخ  صوصخم  ياهراک  لوغشم  مه  اهرشق 
هب نامیا  مالـسا ،  هب  هدیقع  رگید ،  زیچ  کی  نآ  لابند  میتشاد و  زیچ  کی  نکل  میتشاد  یتازیهجت  کی  هن  دـشاب و  هدـید  یماظن  تامیلعت 

لیصا و یکی  هک  میتشاد  ام  ار  میظع  يورین  ود  نیا  دوب .  مالـسا  قریب  ریز  رد  اهرـشق  همه  ندش  عمج  نآ  لابند  هک  ادخ  يارب  مایق  ادخ ، 
هللا اب  دمآ ،  یم  نوریب  ادخ  رکذ  اه  نابز  همه  زا  قح  سدقم  تاذ  هب  لاکتا  ادـخ ،  هب  هجوت  نامیا ،  يورین  لیـصا ،  يورین  وا  لابند  یکی 

يروهمج ام  هکنیا  نآ  ادص و  کی  تفر  رانک  ضارغا  همه  دندش و  عمتجم  مه  اب  اهرـشق  همه  لیـصا  بلطم  نیا  لابند  دنتفر و  ولج  ربکا 
يادص دوب ،  توکلم  يادص  دوب .  مالسا  يادص  نیا  دمآرد و  مالـسا  نادنزرف  امـش  موقلح  زا  هک  ادص  کی  نیا  میهاوخ ،  یم  یمالـسا 
دندرک هبلغ  گرزب  تردق  رب  یلاخ  تسد  اب  هک  داد  تلم  هب  یتردق  وچمه  درک و  مجـسنم  ار  تلم  نیا  وچمه  ادص  نیا  دوب و  بیغ  ملاع 
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خیرات  72 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحـص  ماجـسنا .  نیا  هب  جایتحا  میراد و  یهلا  یتوکلم  يادص  نیا  هب  جایتحا  ام ،  مه  دـعب  هب  نیا  زا  . 
1/10/58 ینارنخس : 

يونعم تردق  اب  مدرم  نتم  زا  هدیشوج  بالقنا 

تردق هب  یماظن ،  هوق  هب  ییاکتا  چـیه  دـشاب و  هدیـشوج  مدرم  دوخ  نتم  زا  هک  یبالقنا  کی  دـینک  ادـیپ  مک  خـیرات  لوط  رد  دـیاش  امش 
 ، هدوب لیصحت  شلغش  هک  یهاگشناد  مدرم ،  هدوت  نیمه  دشابن ،  راک  رد  یماظن  تامیلعت  دشاب ،  هتشادن  هحلـسا  دشاب ،  هتـشادن  یجراخ 
راک هناخراک  رد  هک  ییاهنآ  تسا و  هدوب  مولعم  شلغـش  هک  زرواشک  هدوب ،  بسک  شلغـش  هک  يرازاب  هدوب ،  لیـصحت  شلغـش  هک  هبلط 

یماظن گرب  زاس و  هن  دندوب ،  هدید  یماظن  تامیلعت  هن  هدوبن ،  راک  رد  یماظن  لصا  دنتشاد و  یـصاخ  ياه  لغـش  کی  همه  دندرک ،  یم 
خیرات  166 هحفص :   11 دـلج :  رون  هفیحـص  دـش .  دربشیپ  يونعم  ناسنا  هب  يدام  ناسنا  زا  لیدـبت  کی  يونعم  تردـق  کی  اب  دنتـشاد ، 

11/10/58 ینارنخس : 

یمالسا بالقنا  ام  بالقنا 

 ، تسا یمالـسا  بالقنا  ام  بالقنا  اما  تسا  هدوب  اهداسف  روج  رازه  شلابند  هدوبن  یمالـسا  ایند  رگید  تابالقنا  تسا ،  یمالـسا  بـالقنا 
هب داد  يءار  یمالـسا ،  يروهمج  هب  پر  تلم  اما  دـندادن  يءار  هن ،  يدودـعم  هدـع  کـی  دـیداد  يءار  یمالـسا  يروهمج  هب  امـش  همه 
دلج رون  هفیحص  تسا .  هداد  نآ  هب  يءار  تسا و  هتفریذپ  تلم  ار  نیا  دشاب ،  یمالسا  ماظن  ماظن ،  هک  تفریذپ  ینعی  یمالسا ،  يروهمج 

11/10/58 ینارنخس :  خیرات   170 هحفص :   11 : 

تلم رد  یهلا  لوحت 

لحارم رد  درک  کمک  شلحارم ،  همه  رد  درک  کمک  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  دوب ،  ادـخ  يارب  دوب و  یمالـسا  هکنیا  يارب  تضهن  نیا 
یچ الثم  دیاب  روطچ  میدوبن  مه  دلب  ار  هحلـسا  میتشادن و  هحلـسا  هک  اهام  الا  دوب و  ادخ  دییات  نیا  ناتنمـشد ،  تسکـش  هب  عجار  ییادـتبا 

دنتـشاد یماظن  تامیلعت  هک  ییاهنآ  میتشادن ،  یماظن  تامیلعت  ام  میزادنیب ،  گنفت  هک  میتسناوت  یمن  میتشاد  مه  گنفت  کی  نکل  درک ، 
ار اهنآ  لوا  هلحرم  رد  تفر و  نادیم  هب  نامیا  تردق  اب  گرب ،  زاس و  یب  یماظن و  تامیلعت  یب  ام  تلم  دـندوب .  اهنآ  اب  ائادـتبا  بوخ ،  ، 

فوخ لاح  زا  هک  دـش  ادـیپ  تلم  رد  هک  یلوحت  نآ  ینعی  مالـسا .  تردـق  یلاعت و  كراـبت و  يادـخ  دـییات  زج  دوبن  نیا  داد و  تسکش 
176 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحـص  دوب .  یهلا  لوحت  لوحت ،  نیا  تردق ،  لاح  هب  تشگرب  فعـض  لاح  زا  تردـق ،  لاح  هب  تشگرب 

/10/1258 ینارنخس :  خیرات 

یمالسا یمدرم و  تضهن  رد  یبوکرس  مدع 

 ، مالسا يارب  یمالسا و  دیاقع  مه  یکی  تلم و  نتم  زا  تضهن  یکی  هک  هتکن  ود  نیا  هطـساو  هب  تسا  هدش  ناریا  رد  هک  یتضهن  نیا  سپ 
خیرات  191 هحفـص :   11 دـلج :  روـن  هفیحـص  یبوکرـس .  هب  درکن  عورـش  رگید  تفر  وـلج  یتـقو  تضهن  نیا  هک  هدـش  نیا  بابـسا  نیا 

14/10/58 ینارنخس : 

اتدوک اب  یمالسا  بالقنا  ندوب  توافتم 

درادـن ناکما  يدـحا  زغم  رد  اتدوک  رکف  یتح  هک  دـننادب  دـیاب  ناریا  مدرم  تسین ،  ناتـسناغفا  لثم  ناریا  دراد ،  قرف  اتدوک  اب  ام  بـالقنا 
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یم یتامدقم  اتدوک  تسا ؟  باوخ  ام  تلم  رگم  دوش .  یم  دوبان  شدوخ  لوا  دـیایب  شرـس  رد  لایخ  نیا  هکنیا  ضحم  هب  اریز  دوش  دراو 
تیرثکا هک  ناریا  شترا  هن  دـشاب ،  تسد  تلآ  هک  دـهاوخ  یم  یـشترا  هکنیا  رگید  تسا و  تلم  ندوب  باوخ  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـهاوخ 

28/2/59 ینارنخس :  خیرات   96 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  تلم  لدمه  هارمه و  شقافتا  هب  بیرق 

یهلا تضهن  رد  يزوریپ  هدعو 

 ، دینکب ادیپ  یماقم  کی  هکنیا  يارب  دیدرکن  تضهن  امـش  دیدرکن ،  طایح  قاطا و  يارب  تضهن  امـش  دیدرکن ،  مکـش  يارب  تضهن  امش 
یمادام دینک و  ظفح  یهلا  تسا  یلاح  هک  ار  لاح  نیا  ییاون  کی  یشرف و  الثم  کی  هب  دیسرب  هکنیا  هب  دینک  یمن  تداهـش  يورزآ  امش 

نا امش  هب  تسا  هداد  يزوریپ  هدعو  یلاعت  كرابت و  يادخ  مهد و  یم  امش  هب  يزوریپ  هدعو  نم  دیتسه و  زوریپ  امش  دوشب  ظفح  نیا  هک 
دیسرتن یتردقربا  چیه  زا  دینک و  ظفح  تسا  یهلا  ياه  تشم  هک  ار  هدرک  هرگ  تشم  دیراد و  هگن  تباث  ار  ناتمادقا  مکرصنی  هللاورـصنت 

140 هحفص :   12 دـلج :  رون  هفیحـص  تسادـخ .  هار  نآ  میور و  یم  ار  نامدوخ  هار  ام  دیـشاب  هتـشادن  یفوخ  چـیه  یتاغیلبت ،  چـیه  زا  و 
14/3/59 ینارنخس :  خیرات 

یهلا تبهوم  کی  تضهن  رد  یگنهامه 

رادـساپ و تلم و  يرمرادـناژ و  تلم و  شترا و  هک  داد  اـم  هب  ادـخ  هک  تسا  یهلا  تبهوم  کـی  نیا  ار ،  یهلا  تبهوم  نیا  دـینک  ظـفح 
يرمرادناژ و اب  دشاب  هتشاد  یگنهامه  شترا  دنشاب .  کیرـش  اه  یـشوخ  رد  تاهورکم و  رد  مه  اب  دنـشاب و  تسود  مه  اب  همه  شترا و 
هک دنـشاب  روطنیا  یماـظتنا  ياوق  همه  روط ،  نیمه  مه  يرمرادـناژ  يرمرادـناژ ،  شترا و  اـب  دـشاب  هتـشاد  یگنهاـمه  رادـساپ  رادـساپ ، 
نم هک  دوبن  حرطم  تقو  نآ  رد  چیه  دنتشاد ،  نامیا  مه  همه  دنتفر و  هار  کی  همه  مه و  هب  دندش  قحلم  همه  اهنیا  دنـشاب . . .  گنهامه 

میهاوخ یم  یمالـسا  يروهمج  ام  هکنیا  ربکا و  هللا  دایرف  یلاعت و  كرابت و  يادخ  هب  نامیا  يور  همه  منک  ادیپ  یبصنم  کی  مهاوخ  یم 
15/3/59 ینارنخس :  خیرات   159 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحص  . 

یبتکم یمدرم و  بالقنا و 

وحن کی  هب  هک  اه  تموکح  قیرط  زا  ای  تسا و  هدوب  اهتلم  قیرط  زا  اـی  دوش ،  یم  عقاو  نیا  زا  سپ  اـی  هدـش  عقاو  اـیند  رد  هک  ییاـهبالقنا 
ادیپ یبالقنا  مک  دیاش  تسا  هدوب  تلم  لیبق  زا  هک  مه  بالقنا  نآ  هدوب ،  ییاتدوک  تابالقنا  ارثکا  دـنداد .  یم  ماجنا  یبالقنا  کی  اتدوک 
ادیپ دیهاوخن  تسا ،  هدش  عقاو  هک  یتابالقنا  مامت  رد  دیدرگب  رگا  امـش  دشاب .  هدشن  عقاو  نیعم  تاجتـسد  بازحا و  تیاده  هب  هک  دوشب 

تاجتـسد اه و  هورگ  بازحا و  تلاخد  نودـب  دـشاب  هدـش  عقاو  تلم  زا  هکنیا  یکی  دـشاب ،  هتـشاد  ار  تیـصاخ  ود  نیا  هک  یبـالقنا  درک 
لثم تسا ،  هدـش  عقاو  ایند  رد  هک  یتابالقنا  همه  رد  یهلا .  بتکم  کی  مه  نآ  دـشاب و  یبتکم  هکنیا  رگید  یکی  اهنیا و  لاثما  یـسایس و 

ناملـسم هک  ناریا  رـساترس  هکنیا  نآ  دراد و  مه  ـالاح  تشاد و  یمالـسا  تهج  کـی  ناریا  بـالقنا  درک .  دـیهاوخن  ادـیپ  ناریا  بـالقنا 
دوبن روطنیا  نکل  دراد  زیچ  همه  مالسا  دوب .  یمالسا  هدیا  عبت  بالقنا  نیا  دندرک .  مایق  یمالسا  هدیا  نامه  هب  اهنیا  يردان )  رگم   ) دنتسه

عامتجا همه  میهاوخ .  یم  ار  مالـسا  ام  دـنتفگ  همه  میهاوخ .  یم  ار  ییاذـک  میژر  نالف  الثم  ام  هک  دـنیوگب  نوریب و  دـنزیرب  ام  تلم  هک 
تضهن نیا  رد  یتلاخد  چیه  یسایس  ریغ  هچ  یسایس و  هچ  رگید  ياه  هورگ  زا  کی  چیه  یمالـسا و  يروهمج  مالـسا و  هملک  رد  دیتشاد 

مه همه  دـندرک و  مایق  ناش  همه  تلم  کـی  یتقو  دوب .  ندوب  یمالـسا  هیـضق  نیمه  درک  تفرـشیپ  اـسآ  هزجعم  روط  هب  هکنیا  تشادـن و 
خیرات  186 هحفص :   12 دـلج :  رون  هفیحـص  تسا .  یهلا  درادـن ،  گرم  زا  فوخ  هکنیا  يارب  درب  یم  شیپ  تلم  نیا  دوب  ادـخ  ناشرظن 

27/3/59 ینارنخس : 
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تضهن ندوب  شوجدوخ 

ناریا رساترس  هعفدکی  دش .  عقاو  ناریا  رد  هک  تسا  ییاه  نیمه  هتساخرب  تلم  دوخ  اه و  هدوت  دوخ  زا  هک  یمالسا  تضهن  کی  تیصاخ 
مدرم دنهاوخب  یصاخشا  کی  دشاب و  راک  رد  یمظن  کی  هکنیا  نودب  روشک  رساترس  دیـسر  يدودح  ات  يزوریپ  هب  بالقنا  هکنیا  زا  دعب 

هاگداد تلم  دوخ  ناریا  رـساترس  دـندرک .  تسرد  ییاه  هورگ  دـندرک و  تسرد  ییاـه  ناـمزاس  دنتـشادرب و  ناـشدوخ  دـننک ،  هاـگآ  ار 
کی زکرم  زا  هکنیا  نودب  کلذ  لاثما  ناتسداد و  مه  يرفن  دنچ  دش و  یضاق  ییالم  کی  يا  هیحان  ره  رد  يرهش ،  ره  رد  درک و  تسرد 

27/3/59 ینارنخس :  خیرات   187 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحص  دیشوج .  دش ،  ادیپ  فلتخم  ياهداهن  روشک  رساترس  دشاب و  هدش  نییعت 

يریذپ بیسآ  زا  عنام  تضهن  ندوب  یمالسا 

نیا مینکب .  ار  تضهن  نیا  تیمالسا  ظفح  ام  هک  تسا  نیا  تسا  رگید  ياهزیچ  زا  رتشیب  شتیمها  هک  يزیچ  نآ  زورما  هک  دیـشاب  هجوتم 
همه تلم و  همه  امش و  همه  ام و  همه  دشاب و  یمالسا  مه  رخآ  ات  هللا  ءاشنا  تسه و  یمالسا  مه  اجنیا  ات  دوب و  یمالسا  شلوا  زا  تضهن 

ار تضهن  هک  دـشاب  نیا  ناـشمه  دـیاب  همه  تلود و  دنتـسه و  تارادا  ینابرهـش و  رد  يرمرادـناژ و  رد  شترا و  هاپـس و  رد  هک  یناـسک 
خیرات  191 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحـص  دینیب .  یمن  بیـسآ  رگید  دشاب ،  ظوفحم  تضهن  ندوب  یمالـسا  رگا  دـنربب .  شیپ  یمالـسا 

1/4/59 ینارنخس : 

بالقنا دربشیپ  لماع  مالسا  بتکم 

هک رگید  ياهاج  مدآ  اب  اجنیا  مدآ  دش ،  هچ  بوخ ،  هک  دننک  یم  لیلحت  یتقو  و  ار ،  امـش  یمالـسا  بالقنا  نیا  دـننیبب  دـنناوت  یمن  اهنیا 
نم هک  دیوگ  یم  دوش و  یم  ادیپ  یبزح  کی  اج  همه  ربهر ،  نم  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  يربهر  يوعد  یکی  مه  اج  همه  دـنمدآ ،  ود  ره 

دننیب یم  ار  اهزیچ  همه  دـننک  یم  لیلحت  یتقو  درک ؟ دربشیپ  اـسآ  هزجعم  تعرـس  نیا  هب  تعرـس ،  نیا  هب  هک  دوب  هچ  ناریا  نکل  بزح ، 
دلج رون  هفیحص  دندرک .  ار  راک  نیا  ادخ  يارب  مدرم  درک .  ار  راک  نیا  هک  تسا  مالـسا  بتکم  نیا  درک ،  ار  راک  نیا  هک  دوب  بتکم  هک 

4/4/59 ینارنخس :  خیرات   195 هحفص :   12 : 

بالقنا مهم  یگژیو  ندوب  یمدرم 

یـشکرکشل یـسک  کی  دـنکب ،  ار  بالقنا  هدـماین  یـسک  کی  دـندرک ،  بالقنا  ناشدوخ  مدرم  هک  تسا  نیا  بـالقنا  نیا  مهم  یگژیو 
هب العا ،  هقبط  اهنآ و  حالطـصا  هب  فعـضتسم  هقبط  اصوصخ  يداع و  مدرم  نیمه  ورازابو  هچوک  نیمه  مدرم  دوخ  بالقنا ،  يارب  هدرکن 

دنناوت یم  رگید  دارفا  هن  منکب ،  يراک  وچمه  کی  مناوتیم  نم  هن  دنداد ،  ماجنا  ار  راک  دندرک و  ار  بالقنا  هک  دـندوب  اهنیا  دوخ  ام ،  رظن 
زاس و همه  اب  امـش  زا  دندیـسرت  اهنآ  درک .  فیعـض  ار  ناشلد  ار  اهنآ  درک و  يوق  ار  اهنیا  لد  هک  تسادـخ  دـننکب ،  يراـک  وچمه  کـی 
 : ینارنخس خیرات   91 هحفص :   15 دـلج :  رون  هفیحـص  دـش .  عقاو  بالقنا  یلاخ ،  تشم  اب  اهنآ  زا  دیدیـسرتن  امـش  دنتـشاد و  هک  یگرب 

19/5/60

يده همئا  ءایبنا و  مایق  اب  تهباشم 

تلم نیا  دـنک .  یم  تمدـخ  تسا و  هداتـسیا  شدوخ  ياج  هب  تسه  مالـسا  ات  تلم  نیا  تسا ،  هدرک  ماـیق  مالـسا  ادـخ و  يارب  هک  یتلم 
 ، تسا يدـه  همئا  مایق  ایبنا و  مایق  ریظن  شمایق  تلم  نیا  دـنادرگرب .  ور  دـش  هتفرگ  شناوج  هچنانچ  رگا  هک  تسا  هدرکن  ماـیق  اـیند  يارب 
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 . دوش یمن  تسسو  درس  روما  روطنیا  هب  تسا ،  نامیا  مالـسا و  شمایق  هزیگنا  هک  یتلم  تسا .  دهـشلادیس  هللادبع  یبا  ترـضح  مایق  ریظن 
 . دنادرگرب دنهاوخن  ناشدوخ  هزیگنا  ناشدوخ و  دصقم  زا  ار  اهنیا  دنا ،  هدرک  مایق  دننکب و  مایق  شدض  رب  هک  مه  ملاع  ياه  تردـق  همه 

26/7/60 ینارنخس :  خیرات   195 هحفص :   15 دلج :  رون  هفیحص 

اهتردق همه  لباقم  رد  تلم  مایق 

دـشاب و هدـمآ  هدز  قرـش  ای  هدزبرغ  هک  دـینک  ضرف  رفن  کی  هک  تسا  هدوبن  روطنیا  هدوب  یمالـسا  لوا  زا  هکنیا  باب  زا  یمالـسا  بالقنا 
يارب تلم  کی  مایق  هلءاسم  تسا ،  هدوبن  اتدوک  هلءاسم  دشاب  هدرک  اتدوک  دشاب ،  هدرک  بالقنا  هب  توعد  ار  مدرم  دـشاب و  هدرک  بالقنا 
هکنیا يارب  دـشاب  دـیاب  مه  ایهم  اه ،  تردـق  همه  لباقم  رد  تسا  تلم  کی  مایق  تسا  هدـمآ  گنت  هب  جراخ  لخاد و  ملظ  تسد  زا  هکنیا 

رگا هک  دننیب  یم  اهنیا  همه  يوروش  ای  دشاب  هتشاد  هحلاصم  رـس  ام  اب  اکیرمآ  هک  میرادن  ام  عقوت  چیه  دننک و  مجاهت  وا  هب  اه  تردق  همه 
رداص جراخ  هب  بالقنا  نیا  راچان  دـنکب ،  ادـیپ  ققحت  تسا  مالـسا  تساوخ  هک  يروطنآ  دـسرب و  رمث  هب  هللا  ءاشنا  ناریا  رد  بـالقنا  نیا 

رون هفیحـص  اج .  همه  دوشب  توعد  هک  تسا  فیلکت  هتبلا  دـنکب  ار  راک  نیا  دورب  مه  یـسک  هک  تسین  نیا  هب  یجایتحا  چـیه  دوش ،  یم 
30/10/60 ینارنخس :  خیرات   10 هحفص :   16 دلج : 

یمالسا هدیا  اب  یمدرم  بالقنا  رد  يریذپان  تسکش 

قرف مه  اب  دننک ،  یم  صاخـشا  ای  یهورگ و  هک  یتابالقنا  اب  یمالـسا ،  هدیا  اب  مه  نآ  دـشاب ،  یمدرم  بالقنا  یتقو  هک  دـنناد  یمن  اهنآ 
ناشروشک دوخ و  تاجن  يارب  مک  مک  دـنا ،  هدـید  زارد  نایلاس  رد  هک  ییاهراشف  رثا  رب  مدرم  همه  یمدرم ،  بالقنا  رد  دراد  داـیز  ياـه 

دوش یمن  دشاب  مدرم  نتم  زا  بالقنا  یتقو  دنتـشاد  یـساسا  شقن  مدرم  يرادیب  رد  ابطخ  نویناحور و  ام  بالقنا  رد  هک  دننک  یم  بالقنا 
 ، دنک لاغشا  ار  ناریا  دناوتیم  رگید  گرزب  تردق  کی  ای  اکیرمآ و  الثم  داد  تسکش  ار  نآ  ییاهرکشل  یتح  ای  يا و  هتسد  ای  یهورگ  اب 

تـسا نامیـشپ  هک  دسر  یم  رظن  هب  دـش و  وربور  تسکـش  اب  يوروش  ناتـسناعفا ،  رد  هکنانچ  دـهد  تسکـش  ار  بالقنا  دـناوت  یمن  یلو 
نیب زا  نادند  گنچ و  اب  ار  اهنآ  مدرم  هچ ؟  دش  ناریا  دراو  یتقو  یلو  دـنک ،  نارابمب  ار  ام  ياهرهـش  شیاهامیپاوه  اب  دـناوت  یم  اکیرمآ 

ار ناریا  مدرم  هن  دنا و  هتخانش  ار  مالسا  هن  هک  تسا  نیا  باب  زا  دنهد ،  تسکش  ار  ام  بالقنا  دنناوت  یم  دندرک  لایخ  هک  ینانآ  دنرب  یم 
14/11/60 ینارنخس :  خیرات   26 هحفص :   16 دلج :  رون  هفیحص  . 

یمالسا بالقنا  رد  يونعم  یناسنا و  ياهشزرا 

یم یهلا  هدیدپ  نیا  هب  طلغ  تابـساحم  يدام و  دید  اب  دنتـسناد و  یم  رتزیچان  هکلب  تابالقنا  ریاس  نوچ  ار  یمالـسا  بالقنا  نالدروک )  )
يربخ هدـش  ادـیپ  ناریا  یبالقنا  تلم  رد  رداق  دـنوادخ  تساوخ  هب  هک  یلوحت  نامیا و  تردـق  مجح  یناـسنا و  ياـه  شزرا  زا  دـنرگن و 

نوچ بالقنا  نیا  دننک . . . . . .  یم  متس  ریز  ياهتلم  فاعضتسا  ییوج و  هطلـس  رد  هصالخ  دوخ  يدام  ياهدید  اب  ار  اه  شزرا  دنرادن و 
مالـسا ظفح  يارب  هک  دننادب  دیاب  ام  یبالقنا  مدرم  تسا و  رت  هعیاض  مک  رترمثرپ و  ناهج  ياه  بالقنا  همه  زا  تسا ،  یمالـسا  یمدرم و 
نامهام بالقنا  فدـه  دـنهد . . .  ناشن  یبالقنا  يرابدرب  دوخ  زا  تسا  مزال  نادیهـش  نوخ  ساـپ  نآ و  تارمث  زا  یناـبهگن  بـالقنا و  و 

 : هحفص  16 دلج :  رون  هفیحـص  زیزع .  مالـسا  یهلا و  لدـع  شرتسگ  ات  شیپ  هب  یبالقنا  لمحت  ربص و  اب  تسا  ناشلامیظع  ربمایپ  فدـه 
22/11/60 ینارنخس :  خیرات   45

روهظ همدقم  یمالسا  بالقنا 
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تردـق اب  نامیا و  دـشر  اب  هللادـمحب  ام  تلم  میدرک و  لابند  ار  تضهن  همادا  نیا  ار و  تضهن  نیا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  رطاخ  يارب  ام 
هلانحاورا هللا -  هیقب  ترـضح  روهظ  يارب  همدقم  دوشب و  یناهج  بالقنا  کی  بالقنا  نیا  هک  میراودیما  درب  شیپ  هب  ار  بالقنا  نیا  یهلا 

1/1/61 ینارنخس :  خیرات   88 هحفص :   16 دلج :  رون  هفیحص  دشاب .  ءادفلا - 

ملاع رد  بالقنا  جوم 

یناوارف هک  دیدوب  هدرک  مایق  دوب ،  يویند  ياهزیچ  کی  هب  ندیسر  يارب  هک  دوب  رگید  ياه  مایق  لثم  اهنیا  امش و  مایق  امـش و  تضهن  رگا 
يارب رگا  دشاب ،  بعل  وهل و  سلاجم  هک  دیدوب  هدرک  مایق  دشاب ،  هافر  هک  دیدوب  هدرک  مایق  دـشاب ،  ینازرا  هک  دـیدوب  هدرک  مایق  دـشاب ، 

دراد هک  ینآ  دنرادن ،  هوکش  مدرم  هدوت  هتبلا  دننک  هوکش  دننک ،  هوکش  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنآ  هک  دیراد  قح  بوخ  دیدرک ،  مایق  اهنیا 
مالسا و يارب  ام  هکنیا  زا  ریغ  مه  لوا  زا  تسا و  هدرک  مایق  هک  يا  هدوت  نکل  دنا ،  هدنامزاب  بعل  وهل و  سلاجم  نآ  زا  هک  تسا  ییاهنآ  ، 
هک الاح  دـیوگب  هک  تسین  روطنیا  تلم  نیا  دوش  یمن  هتـسخ  تلم  نیا  میرادـن  ییوزرآ  لاـمآ و  رگید  میدرک ،  ماـیق  یمالـسا  يروهمج 

جوم نیا  ملاع  رد  امش ،  بالقنا  امش و  تضهن  نیا  جوم  نالا  نآ  هب  هدیسر  دننیبیم  تلم  نیا  نامراک  غارـس  میورب  سپ  نآ ،  هب  میدیـسرن 
25/7/61 ینارنخس :  خیرات   63 هحفص :   17 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  نکفا  هیاس  امش  يزوریپ  جوم  نیا  ایند  ياج  همه  رد  تسا ،  هتفر 

تدم نیرتهاتوک  رد  یمظن  یب  جرم و  جره و  راهم 

 ، دیزادنا رظن  نآ  هب  يرظن  یب  یفرط و  یب  قمعت و  اب  دیزادرپب و  تسا  تلم  کی  بالقنا  همزال  هک  یتالاح  بالقنا و  یسررب  هب  رگا  امش 
راهم مظن و  لقادـح  هب  ندیـسر  هک  دـیآ ،  یم  دوجوب  یبالقنا  روشک  رـسارس  رد  ییاـه  یگتخیـسگ  جرم و  جره و  هچ  هک  دـید  دـیهاوخ 
حطـس رد  ياه  يریگرد  ریگیپ و  ياه  ضرم  اه و  یطحق  اب  ینـالوط  یتدـم  رد  لـقاال  دـشک و  یم  ازارد  هب  ینـالوط  ياـهلاس  نآ  ندومن 

رد نیا  تسا و  نابیرگ  هب  تسد  رگید  رایـسب  ياه  يراتفرگ  یقالخا و  ياهداسف  اه و  يدزد  اـه و  تراـغ  لـتق و  اـه و  لواـپچ  روشک و 
مالـسا هک  تشاد  یمالـسا  بالقنا  هک  یتفاب  اب  ناریا  روشک  یلو  دـشاب .  گرزب  تردـق  دـنچ  ای  کـی  هب  یکتم  بـالقنا  هک  تسا  یلاـح 

هدع اب  دوب ،  رارقرب  قباس  میژر  تلود  هکنآ  اب  دسرب  ییاهن  يزوریپ  هب  هکنآ  زا  لبق  دوب ،  لقتـسم  یمدرم و  بالقنا  دوب و  یناگمه  همانرب 
مدنارفر و نیدنچ  هاتوک  رایـسب  تدـم  رد  ار و  یلاقتنا  تقوم  تلود  نینچمه  داد و  لیکـشت  ار  بالقنا  ياروش  دـهعتم ،  دارفا  زا  لیلق  يا 
اه و هدکترـشع  اه و  هناخیم  قالخا و  داـسف  زکارم  دوبن ،  يربخ  چـیه  یطحق  زا  دـش و  رارقرب  يروهمج  ماـظن  تفرگ و  ماـجنا  تاـباختنا 
ار دوخ  قفاوم ،  يا  هرهچ  اب  نیقفانم  اصوصخ  اه ،  کهورگ  هک  هچنآ  دـش و  هدـیچرب  قرب  تعرـس  هب  عورـشم  ریغ  روما  اـه و  هناـخرامق 

نامه اب  دندز و  تسد  هناراکایر  یتروص  هب  مدرم  باسح  یب  لاوما  تامهم و  هحلـسا و  يدزد  يروآ و  عمج  هب  دـندومن و  بالقنا  دراو 
نانآ ياه  هدنامیقاب  ياهراک  دش و  هتـسکش  مه  رد  دایز  نادنچ  هن  یتدم  رد  دندروآ ،  دوجوب  دنداد ،  رارق  مدرم  لباقم  ار  دوخ  اه  حالس 
دننک یم  مرن  هجنپ  تسد و  اهراجفنا  اه و  يریگرد  عون  نیا  اب  ایند  شمارآ  لاحرد  کچوک  گرزب و  ياهروشک  هک  تسا  يزیچ  ناـمه 
ناریا روشک  دریگن و  تروص  يراجفنا  هراق  ریاس  اـکیرمآ و  اـپورا و  ندـمتم  حالطـصا  هب  ياـهروشک  زا  يروشک  رد  هک  تسین  يزور  و 
ندوب یمدرم  بالقنا و  ندوب  یمالـسا  نوهرم  يدام  يونعم و  يزوریپ  نیا  رتمک  رایـسب  یمجح  اب  هتبلا  تساهنآ ،  هباشم  روما  نیا  رد  مه 
هحفص  17 دلج :  رون  هفیحص  دومرف .  داجیا  اسآ  هزجعم  تلم ،  نیا  رد  دنوادخ  هک  تسا  یمیظع  یحور  لوحت  مالسا و  هب  مدرم  هجوت  و 

21/11/61 ینارنخس :  خیرات   188 : 

برغ قرش و  لباقم  رد  یگداتسیا 

یگژیو تهج  نیا  زا  دشاب  یمن  برغ  قرـش و  بطق  ود  زا  کی  چیه  هب  یکتم  تسین و  يداع  بالقنا  کی  یمالـسا  بالقنا  نیا  هچنانچ 
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زا کی  چیه  زا  تسا و  هداتسیا  بطق  ود  ره  لباقم  رد  هیبرغ  هیقرش و ال  میقتسم ال  طارص  ندومیپ  اب  دراد و  هتـشاد و  ار  دوخ  صاخ  ياه 
شتآ اـه و  ءطوت ه  بجوم  هچرگ  دـیدرگ ،  شیاـسآ  هزجعم  ياـه  يزوریپ  بجوـم  نیمه  هک  تسا  هدیـسارهن  يا  هناـسفا  ياـه  تردـق 

 : ینارنخس خیرات   5 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحـص  درکن .  درگبقع  يا  هلحرم  چـیه  رد  نکل  دـش  مه  شدوخ  هیلع  ناوارف  ياه  يزورفا 
7/3/63

مدرم دوخ  هب  یکتم  بالقنا 

هب ار  نآ  دـیاب  مدرم  دـنا و  هدرک  بالقنا  مدرم  هتفرگ ،  تروص  مدرم  تسد  هب  هک  تسا  یبـالقنا  اـم  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  نیا  مهم 
تـسا نیفعـضتسم  عفن  هب  هک  ار  یمالـسا  ماظن  هدومن و  نوگنرـس  ار  وا  میژر  هدرک و  نوریب  ار  هاش  دـنا ،  هدرک  مایق  مدرم  دـنناسرب .  رخآ 

تسا رتگرزب  رتشیب و  شنمشد  دشاب ،  گرزب  لمع  هچ  ره  دنتـسیاب .  دنا  هدرک  هک  يراک  ياپ  دیاب  مدرم  سپ ،  دنا ،  هدرک  نآ  نیزگیاج 
ام بالقنا  دنـشکب .  میلـست  شزاس و  هب  ار  ناریا  هک  تسا  رطاخ  نیدب  تسا ،  ناریا  مالـسا و  دـض  رب  یتاغیلبت  ياه  قوب  مامت  هک  زورما  . 
ود نیا  زا  یکی  هب  دوش ،  یم  ایند  رد  هک  ییاه  بالقنا  برغ  تردـق  هن  قرـش و  تردـق  هن  تسین ،  یتردـق  چـیه  هب  یکتم  تسا و  میظع 

دنشاب هتشادن  هلگ  ناشبالقنا  ياهدمایپ  زا  دیاب  مدرم  سپ  مدرم ،  دوخ  هب  یکتم  تسا  یبالقنا  ام  مدرم  بالقنا  یلو  تسا  یکتم  تردقربا 
 : هحفص  19 دلج :  رون  هفیحص  دنک .  لمحت  دیاب  مه  ار  اه  هئطوت  اه و  تمحز  اذل  تسا ،  هداتسیا  شدوخ  ياپ  يور  ناریا  روشک  زورما  . 

18/6/63 ینارنخس :  خیرات   58

یمدرم بالقنا  رد  اوتحم  هزیگنا و  تیمها 

 ، شا هزیگنا  یکی  اتدوک ،  بالقنا و  شروش و  نیا  لصا  یکی  اهاتدوک ،  رد  ای  اه  شروش  رد  ای  دوش  یم  عقاو  ملاع  رد  هک  یتاـبالقنا  رد 
هک تسا  بـالقنا  کـی  هک  تسا  روج  نیمه  مه  یگنهرف  بـالقنا  درک . . .  هجوت  نآ  رد  دـیاب  هک  تسا  يرما  هس  اـهنیا  شیاوتحم  یکی 

روط نیمه  مه  لک  رد  یمالـسا  يروهمج  بالقنا  هچنانچ  تسه .  هک  يزیچ  نامه  دربشیپ  هن  رگید ،  لاح  هب  یلاح  کـی  زا  تسا  لوحت 
یهلا مدرم  رد  بالقنا  هزیگنا  هک  مراودـیما  بالقنا .  ياوتحم  کی  دوب و  بالقنا  هزیگنا  کی  مدرم ،  طسوت  هب  دـش  بالقنا  کـی  تسا ، 

 ، مینک تسرد  نامدوخ  يارب  رگید  تموکح  کی  میرادرب  ار  یتموکح  کی  مینکب ،  بالقنا  ام  هک  تسا  نکمم  تابالقنا  رد  اما  دـشاب . 
 : ینارنخـس خیرات   253 هحفـص :   19 دـلج :  رون  هفیحـص  دوشب .  هچ  مینیبـب  میرادـن  راـک  میـسرب ،  ییاون  کـی  هب  میهاوخ  یم  ناـمدوخ 

19/9/64

ینورد بالقنا 

نونکات ایند  رد  هک  ییاه  بالقنا  دراد .  قرف  تسا ،  هداتفا  قافتا  ایند  رد  هک  ییاه  بالقنا  اهروشک و  ریاس  ياه  بـالقنا  اـب  بـالقنا  نیا 
تـسا نیا  زا  رتالاب  ای  نیا  لثم  ای  هک  يرگید  رباج  کی  تسد  هب  رباج ،  کـی  دـنمتردق ،  کـی  تسد  زا  ار  تردـق  تسا ،  هداـتفا  قاـفتا 

تسا هدش  دوش و  یم  عقاو  زور  ره  هک  ییاهاتدوک  ای  تسا  هدش  ادیپ  ایند  رد  هک  ییاه  بالقنا  لاح  رد  دینک  هعلاطم  امش  دندرک .  لقتنم 
هتـشاذگ رانک  ار  یتردق  کی  تسا و  هدش  ادیپ  بالقنا  کی  مدرم  لافغا  اب  هک  تسا  نیا  زج  تسا ،  روطچ  اج  نآ  عضو  ایآ  هک  دـینیبب  ، 

تسا هدش  رتدب  اهتلم  لاح  ای  تسا  هدشن  لصاح  قرف  اهتلم  لاح  رد  چیه  دنا .  هدروآ  راک  رـس  ار  وا  زا  رتدب  ای  وا  هباشم  تردق  کی  دنا ، 
تـسه یچالاح  تسا و  هدوب  هچ  اه  بالقنا  نیا  زا  لبق  ایآ  هک  دننیبب  صاخـشا  دننک  هعلاطم  يوروش ،  بالقنا  نآ  هسنارف ،  بالقنا  نیا  . 

هک یبالقنا  تردـق ؟  تسا و  روز  لامعا  شا  همه  ای  دـنا  هدرک  ناشاهتلم  يارب  يرکف  تسا ،  هدـش  لصاح  يرثا  کی  اهتلم  لاح  هب  ایآ  و 
هب تلم  راشقا  شیارگ  بالقنا  نآ  دـش ،  لصاح  مدرم  نطاب  رد  یبالقنا  کی  دوب ،  هدـنبوک  هک  مهم  بالقنا  زا  لـبق  دـش ،  عقاو  ناریا  رد 

( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یعامتجا و  www.Ghaemiyeh.comتالوحت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 160زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


هب چیه  هک  کشخ  بادآ  کی  زج  مالسا  زا  دوب و  هدش  هدرپس  نایـسن  قاط  هب  رخآ  ياه  هدس  نیا  رد  اصوصخ  رـصع  نیا  ات  هک  یمالـسا 
اب یلاعت و  كرابت و  يادـخ  تساوخ  هب  تلم  نیا  دوب .  هدـنام  یقاب  نیمه  دـندوبن ،  اهتلم  رکف  رد  چـیه  تشادـن و  يررـض  نارگید  لاـح 

دیاب هچ  مالـسا  هک  دـندیمهف  یمالـسا و  لاح  کی  هب  دنتـشگرب  قباس  لاح  نآ  زا  ناوج  تایونعم ،  رد  دـش  بلقنم  لوا  وا  هصاخ  تایانع 
بالقنا زا  یکی  لثم  مه  اج  نیا  بالقنا  دوب ،  هدشن  لصاح  هلءاسم  نیا  رگا  دـش .  لصاح  بالقنا  نیا  وا  لابند  دـنکب ،  دـیاب  هچ  دـشاب و 

 ، مینکب باسح  ام  تازجعم  ءزج  ار  وا  دیاب  دش و  لصاح  اج  نیا  رد  هک  يزیچ  نآ  دـیدید .  دـینیب و  یم  ار  ناشلاح  هک  دوب  يرگید  ياه 
21/11/64 ینارنخس :  خیرات   269 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  دوب .  تلم  نیا  ینورد  بالقنا  نامه 

مالسا تاجن  يارب  بالقنا 

نیا تسا ،  دنلب  ادـن  نیا  مه  نالا  دـش و  دـنلب  وا  يادـن  لوا  زا  هک  يروط  نآ  بسح  هب  ار  نیا  درک ،  ام  تلم  میدرک و  هک  یبالقنا  نیا  ام 
رـش زا  ار  مالـسا  هک  نیا  يارب  تموکح  کـی  ندروآ  تسد  هب  يارب  هن  تلم ،  يارب  هن  روشک ،  يارب  هن  تسا  هدوـب  مالـسا  يارب  بـالقنا 

64 هحفص :   20 دلج :  رون  هفیحـص  دهدب .  تاجن  یمالـسا  لخاد  یلخاد  جـک  ياه  هقیلـس  رـش  زا  یجراخ و  ياهراکتیانج  اهتردـقربا و 
21/11/65 ینارنخس :  خیرات 

ملاع همه  رد  بالقنا  ینکفا  وترپ 

تلم نیا  داد ،  تردـق  اهنآ  هب  داد ،  نامیا  اهنآ  هب  هک  یلاعت  كرابت و  يادـخ  يایلوا  تیاـنع  یلاـعت و  قح  تیاـنع  اـب  هللادـمحب  اـم  تلم 
 ، دورب شیپ  عضو  نیمه  هب  رگا  میهاوـخ و  یم  اـم  ار  يدازآ  میهاوـخ .  یم  اـم  ار  لالقتـسا  تفگ  داتـسیا و  دز و  همه  هنیـس  هب  در  تسد 

21/11/66 ینارنخس :  خیرات   178 هحفص :   20 دلج :  رون  هفیحص  تفرگ .  دهاوخ  ار  ملاع  همه  شوترپ  هک  دیشاب  ءمطم ن 

هزیگنا هزرابم و  تیفیک  شیادیپ ،  رد  اهبالقنا  همه  زا  ییادج 

زوریپ یهلا  یببیغ  تادـییات  اب  درک .  هاتوک  گرزب  ناریا  زا  ار  نارگمتـس  ناراوخناـهج و  تسد  هک  گرزب  بـالقنا  نیا  هک  میناد  یم  اـم 
 ، یناحوردض یمالـسادض و  تاغیلبت  نآ  اب  ینویلیم  شـش  یـس و  تیعمج  کی  تشادن  ناکما  دنوادخ  ياناوت  تسد  دوبن  رگا  دیدرگ . 

سلاجم و اه و  ینارنخـس  تاعوبطم و  رد  نادرم  نابز  نارادملق و  باسح  یب  ياه  ینکفا  هقرفت  نآ  اب  ریخا و  لاس  دص  نیا  رد  صوصخ 
تارکسم رامق و  ءاشحف و  یشایع و  زکارم  همه  نآ  اه و  ییوگ  هلذب  اهرعش و  همه  نآ  تیلم و  تروص  هب  یلمدض  یمالسادض و  لفاحم 

 ، دنیامن تیلاعف  دوخ  زیزع  نهیم  یقرت  یلاعت و  تفرـشیپ و  هار  رد  دیاب  هک  لاعف  ناوج  لسن  ندیـشک  يارب  همه  همه و  هک  هردخم  داوم  و 
زا هک  یـشیامرف  سلاجم  اه و  تلود  شگنهرف و  یب  ردـپ  دـساف و  هاش  تسد  هب  هک  هناـن  ءاـخ  ياهدـمآ  شیپ  رد  یتواـفت  یب  داـسف و  هب 

تاردقم هک  یـشزومآ  زکارم  اه و  ناتـسریبد  اه و  هاگـشناد  عضو  رتدب  همه  زا  دش و  لیمحت  تلم  رب  نادنمتردق  ياه  هناخترافـس  فرط 
گنهرف مالسا و  فلاخم  دص  رد  دص  هدز  قرـش  ای  هدز  برغ  ناداتـسا  ناملعم و  نتفرگ  راک  هب  اب  دش ،  یم  هدرپس  نانآ  تسد  هب  روشک 

رد نانآ و  شحاف  تیلقا  اب  نکل  دندوب  زوسلد  دهعتم و  ینادرم  نانآ  نیب  رد  هچرگ  ییارگ  یلم  تیلم و  مان  اب  حیحص ،  یلم  هکلب  یمالسا 
ندیـشک تلزع  اوزنا و  هب  هلمج  نآ  زا  رگید  لـئاسم  اـه  هد  همه و  نیا  اـب  دـنهد و  ماـجنا  دنتـسناوت  یمن  یتـبثم  راـک  ناـشندادرارق  اـنگنت 

دننک و مایق  هچراپکی  تیعـضو  نیا  اب  تلم  نیا  دوبن  نکمم  نانآ ،  زا  يرایـسب  ندیـشک  يرکف  فارحنا  هب  تاغیلبت  تردـق  اب  نایناحور و 
رانک ار  جراخ  لخاد و  ياه  تردـق  مامت  اسآ  هزجعم  روآ و  تریح  ياه  يراکادـف  ربکا و  هللا  دایرف  دـحاو و  هدـیا  اب  روشک  رـساترس  رد 

رد مه  تسادـج ،  اه  بالقنا  همه  زا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  درک  دـیابن  کش  نیاربانب  دریگ  تسد  هب  ار  روشک  تاردـقم  دوخ  هدز و 
بناج زا  هک  هدوب  یببیغ  هیده  یهلا و  هفحت  کی  نیا  هک  تسین  دیدرت  مایق و  بالقنا و  هزیگنا  رد  مه  هزرابم و  تیفیک  رد  مه  شیادیپ و 
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14/3/68 ینارنخس :  خیرات   175 هحفص :   21 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  هدش  تیانع  هدز  تراغ  مولظم  تلم  نیا  رب  نانم  دنوادخ 

يزوریپ لماوع  مود :  لصف 

مدرم تمواقم 

بجوـم هک  دـندرک  هزراـبم  هناروـالد  ناـنچ  یمنهج  دادبتـسا  ندرب  نیب  زا  يارب  ناریا  مدرم  تـسا  ریظن  یب  اـیند  رد  ناریا  مدرم  تمواـقم 
168 هحفص :   22 دلج :  رون  هفیحـص  دش .  دهاوخ  رجنم  يدازآ  لالقتـسا و  هب  هرخالاب  هک  ینینوخ  تازرابم  دـش ،  قرـش  برغ و  تریح 

25/10/57 ینارنخس :  خیرات 

راشقا نیب  یگتسبمه  تدحو و 

زمر نیا  تخیر ،  ورف  ار  يولهپ  نادناخ  تردق  لثم  یناطیـش  تردـق  کی  دـناشن و  بقع  ار  ایند  گرزب  ياه  تردـق  هک  ام  تیقفوم  زمر 
وا دندرک  یم  هفخ  دورب  اهنیا  گنج  هب  تساوخ  یم  اهنت  یناحور  رشق  هک  دوب  انب  رگا  دوب .  هملک  تدحو  راشقا و  تدحو  نیمه  تیقفوم 
 ، تسناوت یمن  دـنکب  ار  راک  نیا  تساوخ  یم  یهاگـشناد  دـندرب ، .  یم  نیب  زا  ار  اـهنآ  دورب  اـهنآ  گـنج  هب  تساوخ  یم  هدنـسیون  ار ، 
هللا ءاشنا  میدروآ و  تسدب  ام  ار  زیچ  همه  هکنیا  دش .  یمن  دـنکب  تساوخ  ناقهد  دـش ،  یمن  دـنکب  اهنت  ار  راک  نیا  تساوخ  یم  يرازاب 

 . میراد هگن  ار  یگتسبمه  نیا  دیاب  ام  دش و  لصاح  تلم  راشقا  نیب  هک  تسا  یگتـسویپ  مه  نیمه  يارب  نیا  میروآ ،  یم  تسدب  مه  دعب 
30/11/57 ینارنخس :  خیرات   010 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص 

سوفن رد  لوحت  نامیا و  ییافوکش 

دوب يزوریپ  زمر  دش ،  ادیپ  اجنیا  نیملسم  سوفن  رد  هک  یلوحت  دش و  ادیپ  هک  یلدبت  نیا  دش ،  افوکـش  تلم  نیا  رد  هک  خسار  نامیا  نیا 
16/12/57 ینارنخس :  خیرات   174 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  . 

یگتسویپ مه  هملک و  تدحو 

هجوت ام  يزوریپ  زمر  دوب .  مه  هب  ام  یگتـسویپ  مه  هملک و  تدحو  نیمه  ام  يزوریپ  زمر  میـشاب .  دیاب  مه  اب  همه  میتسه و  ردارب  همه  ام 
 . دینک ظفح  ار  یگتـسبمه  نیا  دینک ،  ظفح  ار  تدحو  نیا  دینک ،  ظفح  ار  زمر  نیا  دوب .  مالـسا  يرادساپ  یلاعت و  كرابت و  يادـخ  هب 

7/1/58 ینارنخس :  خیرات   213 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص 

تداهش هب  قشع  مالسا و  هب  ياکتا 

 . درب شیپ  ار  تضهن  نیا  مالسا  هب  ءاکتا  هطساو  هب  ام  تلم  یمالسا .  تسایس  يارب  تسایس ،  يارب  هن  دنهد ،  یم  نوخ  مالسا  يارب  مدرم 
همهنآ لباقم  رد  ام  زگره  دوبن  هقالع  قشع و  نیا  هچنانچ  رگا  تضهن ،  نیا  تفر  شیپ  تداهـش  هب  قشع  اـب  دوب  تداهـش  قشاـع  اـم  تلم 

 : هحفص  5 دلج :  رون  هفیحص  دیتشاد .  تناید  هب  هجوت  همه  دیدوب  یمالـسا  همه  هک  دوب  نیا  لابند  ام  يزوریپ  میدش .  یمن  زوریپ  تردق 
16/1/58 ینارنخس :  خیرات   244

تضهن ندوب  يونعم  ادخ و  هب  اکتا 
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طقف دوبن ،  یـسایس  طقف  هبنج  هک  تسا  نیا  ام  يزوریپ  زمر  میتشاد .  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  ءاکتا  هک  تسا  نیا  ام  زورما  يزوریپ  زمر 
ار تداهـش  ام  ناناوج  دـندرک ،  یم  تداهـش  يوزرآ  ام  ناناوج  دوب ،  یمالـسا  دوب ،  يونعم  هبنج  هبنج ،  دوبن ،  اـهنیا  لاـثما  تفن و  يارب 

دنرادن كاب  تداهش  زا  ام  نازابرس  دندرک .  یم  لابقتسا  ار  تداهش  مالسا  ياهزابرس  مالـسا  ردص  رد  هک  روطنامه  دندرک  یم  لابقتـسا 
 . دننک یم  شـشوک  تداعـس  نیا  يارب  دنناد و  یم  تداعـس  ار  تداهـش  ام  نازابرـس  دنناد .  یمن  ندش  انف  زیچ  کی  ار  ندرم  هکنیا  يارب 

لاح نیع  رد  دوبناهنآ ،  لد  رد  فوخ  هدوب ،  دندرک ،  یم  لابقتسا  ار  تداهش  هک  سدقم  هعیش  هویـش  نیا  نآرق و  هب  ءاکتا  يزوریپ ،  زمر 
رب تشم  درک ،  هبلغ  کنات  رب  تشم  دنتشادن .  فوخ  دندرک ،  یم  لابقتسااهنآ  دوشگ  یم  شتآ  اهنآ  يور  هب  اه  لسلـسم  اه و  کنات  هک 
اب ات  ام  تلم  دیتسه .  زوریپ  دـینک  ظفحات  ار  يزوریپ  زمر  نیا  دـینک ،  ظفح  ار  زمر  نیا  درک .  هبلغ  اهتردـقربا  رب  تشم  درک  هبلغ  لسلـسم 
ار زمر  نیا  تسا .  زوریپ  تسام  تلم  رـس  زارفرب  ات  نآرق  مچرپ  تسا .  زوریپ  تسا  مالـسا  وا  هاـگهانپ  اـت  اـم  تلم  تسا .  زوریپ  تسادـخ 

تسا یمالسا  مامت  زورما  تضهن  یمالسا .  همین  ای  دوب  یسایس  ای  هک  دوب  ییاه  تضهن  قباس  تضهن  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دینک ،  ظفح 
درک و زوریپ  ار  ام  هک  تسا  زمر  نیا  مالـسا  يروهمج  دـننز  یم  دایرف  همه  مالـسا ،  دـننز  یم  دایرف  همه  تسادـخ ،  ياربزورما  تضهن  ، 

26/1/58 ینارنخس :  خیرات   17 هحفص :   6 دلج :  رون  هفیحص  ینک .  ظفح  ار  زمر  نیا  مه  امش 

يزوریپ زمر  نامیا 

مه اب  همه  مهاب ،  همه  تکلمم  نیا  رساترس  هک  دروآ  هملک  تدحو  نامیا ،  دروآ .  نامیا  ار ،  هملک  تدحو  نآ  دوب .  نامیا  يزوریپ  زمر 
یمالسا يروهمج  دندز  دایرف  ادص و  تفر  تسا  تکلمم  عاعش  اج  ره  ات  زکرم  زا  دندرک  عامتجا  دنتساوخ .  ار  بلطم  کی  دندز و  دایرف 

هبلغ اه ،  پوت  اه و  کنات  رب  دندرک  هلمح  زیچ ،  همه  زا  دندرک  یم  رارف  هک  ییاهنآ  دنتـسناد .  زوف  ناشدوخ  يارب  ار  تداهـش  مالـسا .  ، 
هفیحـص دینک .  ظفح  ار  هملک  تدحو  نیا  دینک ،  ظفح  ار  تضهن  نیا  دینک ،  ظفح  ار  زمر  نیا  توغاط .  رب  ناطیـش ،  رکـشل  رب  دـندرک 

25/3/58 ینارنخس :  خیرات   118 هحفص :   7 دلج :  رون 

يونعم تردق  ادخ و  تیانع 

نیا دیدیسرتن ،  دیداتسیا و  گرزب  یناطیش  ياه  تردق  نیا  لباقم  رد  هک  داد  یتردق  وچمه  امش  هب  تخادنا و  هار  ار  امش  هک  دوب  مالـسا 
هک دوب  يزیچ  نیا  دوب ،  ادخ  تردـق  نیا  میرادـن . . . . . .  يزیچ  میتسه و  یفیعـض  ناگدـنب  هک  امالا  داد و  امـش  هب  ادـخ  هک  دوب  یتریغ 
هک تسا  نیا  هب  تساه  يزوریپ  همه  ءاشنم  هک  ادخ  تیانع  نیا  ظفح  دـینک .  ظفح  ار  ادـخ  تیانع  نیا  دـیاب  درک و  تیانع  امـش  هب  ادـخ 

امـش همه  عامتجا  تفر و  شیپ  نامیا  اب  تضهن  نیا  لوا ،  رد  هک  يروطنامه  مینک ،  ینابیتشپ  مه  اب  همه  دـیرادرب ،  مه  يرگید  ياهمدـق 
یصاخ تیانع  دوب ،  یتیانع  کی  نیا  دیدیبوک .  مهرد  ار  یناطیـش  تردق  وچمه  کی  هک  دش  ببـس  دوب  ناتلدر  هک د  ینامیا  هطـساو  هب 

 ، تشم اب  امـش  رکیپ و  لوغ  رازبا  اب  اهنآ  اه ،  نابایخ  يوت  نادیم و  هب  دیداتفا  هار  امـش  هک  يزور  نآ  یلاعت . . .  كرابت و  يادـخ  زا  دوب 
ار امش  هک  يزیچ  نیا  داد ،  هبلغ  ارامش  هیحور  نیا  دوبن .  حرطم  ناج  دوبن ،  حرطم  قوقح  تسا ،  مک  مقوقح  هک  دیدوبن  نآ  رکف  هب  چیه 

28/3/58 ینارنخس :  خیرات   143 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دیزوریپ .  امش  تسه  وا  هک  یمادام  داد  هبلغ 

يونعم یحور -  لوحت 

هدش ادیپ  یحور  لوحت  کی  دـندوب ،  مادـقا  هب  لوغـشم  دـندوب و  بالقنا  هب  لوغـشم  هک  یتقو  نآ  رد  تضهن ،  لاح  رد  هک  یلوحت  نآ  و 
هک یلوحت  نآ  زا  دـش  لـصاح  تلم  يارب  هک  یحور  لوحت  نآ  نم  رظن  هب  تشاد و  تیمها  یلیخ  لوحت  نآ  هک  اهرـشق  همه  يارب  زا  دوب 

تبحم مه  هب  تبـسن  همه  مدرم  دوب ،  يونعم  لوحت  کی  نآ  هکنیا  يارب  تسا  رتشیب  شتیمها  نآ  دندرک ،  نوریب  ار  میژر  دندرک و  داجیا 
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اه هناخ  زا  دندرک ،  یم  رهاظت  نابایخ  يوت  دندمآ  یم  صاخشا  نآ  هک  یتقو  هکنیا  دنا  هداد  عاطا  ارارک  نم  هب  هک  يرارق  زا  دندرک .  یم 
یم هکت  هکت  دیسر  یسک  کی  تسد  هک  یتقو  ار  چیودناس  کی  هک  مدید  نم  هک  تفگ  یم  یـسک  اهنآ ،  دوخ  دشیم و  یهارمه  اهنآ  هب 

نواعت نسح  نیا  هک  دوب  هدـش  ادـیپ  مدرم  رد  ینواـعت  سح  کـی  داد ،  یم  دـندوب  نیب  نیا  هک  یـصاخشا  نیا  هب  هک ،  ییاـقفر  هب  درک و 
همه هک  یتردـق  کیرب  دوب ،  یلاخ  تسد  هک  یتلم  کی  هک  دومرف  تمحرم  تلم  نیا  هب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  دوب و  ادـخ  رظن  دروم 
امـش هک  دوب  نامیا  نیا  دوب .  هدرک  ادـیپ  نامیا  کی  دوب ،  هدرک  ادـیپ  نواعت  حور  کی  تلم  نیا  هکنیاالا  دوبن  نیا  درک .  هبلغ  تشاد  زیچ 

10/4/58 ینارنخس :  خیرات   238 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  درک .  زوریپ  ار 

یناطیش دونج  رب  نامیا  توق  هبلغ 

هبلغ ار  امـش  ینطاب ،  توق  نامیا و  توق  نآ  دیاب  توغاط و  رب  یناطیـش و  دونج  رب  داد  هبلغ  ار  امـش  هک  دوب  نامیا  توق  حور و  توق  نآ 
 : ینارنخـس خیرات   255 هحفـص :   7 دـلج :  رون  هفیحـص  دـنک .  اوغا  دـهاوخ  یم  ار  ناسنا  ناـسنا ،  نطاـب  رد  هک  یناطیـش  دونج  رب  دـهدب 

12/4/58

دصقم ندوب  یمالسا  هملک و  تدحو 

یمالـسا يروهمج  هک  دندرک  یم  دایرف  مه  اب  همه  دنتـشادن ،  فالتخا  اهرـشق  مه  اب  هک  دوب  نیا  درک  زوریپ  دناسر و  اجنیا  ات  ار  ام  هکنآ 
یم یمالسا  يروهمج  ام  هک  دندرک  دایرف  دنداد و  مه  هب  تسد  همه  دوبن ،  تادحرس  زکرم و  دوبن ،  هد  رهش و  نیبام  یقرف  میهاوخ ،  یم 

زوریپ ار  امـش  دوب ،  یمالـسا  دصقم  دـصقم ،  مه  یکی  دـندوب و  مه  اب  ارثکا  دوب ،  همه  هملک  تدـحو  یکی  هک  تهج  ود  نیا  میهاوخ و 
15/4/58 ینارنخس :  خیرات   45 هحفص :   8 دلج :  رون  هفیحص  درک . 

گرم زا  ندیسرتن 

دندش یم  هتشک  مه  یلیخ  دنتفر ،  یم  ناشدنـشکب ،  نابایخ  يوت  دنورب  هکنیا  زا  دندیـسرت  یمن  رگید  هک  دوب  نیمه  ام  تلم  يزوریپ  زمر 
24/4/58 ینارنخس :  خیرات   126 هحفص :   8 دلج :  رون  هفیحص  دندش .  زوریپ  اهربکا  هللاو  اهداد  اهدایرف و  نیمه  اب  مه  هرخالاب  ، 

تلم هب  اههورگ  همه  نتسویپ  ادخ و  هدارا 

ار اـه  بلق  نیا  یلاـعتو  كراـبت  يادـخ  ار  نیاو  تلم  فرط  هب  تشگرب  ناـتبولق  همه  امـش  بـالقنا ،  نیا  رد  هـک  دـیدرک  هظحـالم  اـمش 
شدوخ لباقم  ریـسم  فالخ  رب  دیاب  دراد ،  شترا  هک  یعـضو  نآ  بسح  هب  دیاب  دوب ،  يرگید  فرط  رد  هک  یـشترا  کی  الاو  دنادرگرب 

ابو تلم  هب  دنتـسویپ  فلتخم  ياه  هورگ  هک  دـش  نیا  بابـسا  فرط و  نیا  هب  تشگرب  ناتیاه  لد  هک  دـیدرک  هظحالم  امـش  نکل  دـشاب ، 
ادخ هدارا  نیا  تشاد .  زیچ  همه  فرط  نآ  تشادن و  چیه  هک  یتلم  دش ،  تلم  يزوریپ  بجوم  نیا  دندشادصمه و  دندش ،  مدقمه  تلم 

158 هحفص :   8 دـلج :  رون  هفیحـص  ام .  يارب  دـنامب  ظوفحم  یهلا  تیانع  نیا  هک  مینک  لمع  يروط  دـیاب  ام  درک و  زوریپ  ار  اـم  هک  دوب 
26/4/58 ینارنخس :  خیرات 

هملک تدحو  مالسا و  هب  ياکتا 

هب ءاکتا  دندوب ،  هتفایرد  نیملسم  مالسا  ردص  رد  هک  دوب  یبلطم  نیمه  تفایرد ،  دوب  تتشت  فعـض و  لاح  رد  هکنیا  اب  ام  تلم  هک  هچنآ 
نیا دنوشب .  دیهـش  اهنآ  ات  مینک  اعد  ام  هک  دننک  یم  اضاقت  زاب  مه  الاح  بالقنا و  لاح  رد  ام  ياهناوج  هملک .  تدحو  مالـسا و  نامیا و 
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هک گرزب  یناطیـش  تردـق  کـی  رب  اـهنآ  يزوریپ  بجوم  دـش ،  ادـیپ  تلم  نیا  رد  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هدارا  هب  هک  یگرزب  لوـحت 
25/5/58 ینارنخس :  خیرات   235 هحفص :   8 دلج :  رون  هفیحص  دیدرگ .  دندوب  اهتردقربا  همه  وا  نابیتشپ 

يزوریپ زمر  بالقنا و  هزیگنا  مالسا 

 . دوب مالـسا  نآ  يزوریپ  زمر  بالقنا و  نیا  هزیگنا  هک  تسین  هدیـشوپ  دـنراد ،  عالطا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  نانآ  زا  کی  چـیه  رب 
28/5/58 ینارنخس :  خیرات   255 هحفص :   8 دلج :  رون  هفیحص 

تدحو نامیا و  دصقم ،  ندوب  یهلا 

هزیگنا دوب ،  یهلا  دـصقم  همه  دـصقم  هکنیا  تسا  رتـالاب  زیچ  همه  زا  هک  یکی  دوب ،  رث  ؤم  زیچ  ود  دـش  اـم  تلم  بیـصن  هک  يزوریپ  نیا 
اهنآ هک  دوب  نیا  دصقم  ربکا . )) هللا   )) ياهدایرف دوب ،  یمالسا  ياهراعـش  ناشیاهدایرف  رد  ناشیاهراعـش ،  رد  هک  میدید  یم  دوب .  مالـسا 
سپ دنکب  ادیپ  ققحت  تسا  نیا  همدقم  نآ  هک  یقیقح  دـصقم  نآ  هللا  ءاشنا  نآ  زا  دـعب  رانک و  دـنورب  دنتـسناد  یم  مالـسا  فلاخم  هک  ار 

شرگید تهج  میهاوخ .  یمن  ار  اهنیا  یهاشنهاش و  میهاوخ و  ار  مالسا  ام  هک  دوب  نیا  ناتدایرف  نات  همه  هک  دوب  نیا  تهج  تهج ،  کی 
دنتشاذگ رانک  ار  ناشدوخ  دصاقم  مهاب  دنتساخاپب و  روشک  نیا  رساترس  تلم  ینعی  دوب  اهرـشق  همه  تدحو  دوب  هدمآ  نآ  عبت  هب  هک  مه 

فلتخم و ياهرـشق  هملک  تدحوام  يزوریپ  زمر  سپ  دندش .  هجوتم  دـصقم  کی  هب  همه  دنتـشاذگ و  رانک  دوب  صخـش  لام  هک  یبلاطم 
يزوریپ کی  يزوریپ  هن  دوب ،  اسآ  هزجعم  هک  ییزوریپ  دـیدش و  زوریپ  امـش  زمر  نیا  اـب  یلاـعتو .  كراـبت  يادـخ  هب  ناـمیا  دوب ،  ناـمیا 

 . تشادـن ققحت  ناکما  چـیه  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هدارا  اب  زج  هک  دوب  ییزوریپ  ینعی  درک ،  باسح  دوشب  هک  يزوریپ  کـی  یناـسآ ، 
28/6/58 ینارنخس :  خیرات   163 هحفص :   9 دلج :  رون  هفیحص 

اههورگ همه  داحتا 

نافرحنم لباقم  رد  تسا  یلم  یمالسا  هورگ  کی  لیکشت  ییوجـشناد و  ياه  هورگ  داحتا  تسا  يزوریپ  زمر  ما و  هداد  رکذت  ارارک  هچنآ 
یهابت هب  تسامش  تیلاعف  هب  هتسب  نهیم  یقرت  تداعس و  دیتسه و  روشک  دیما  هکار  زیزع  ناناوج  امشو  دننکفیب  هقرفت  دنراد  شـشوک  هک 

تسا هنهک  ون و  رامثتـسا  رامعتـسا و  زا  ییاهر  تفرـشیپ و  هیام  هک  بدا  ملع و  هب  دیرادرب و  مدق  روشک  یلاعت  هار  رد  دنراذگن  دنـشکب و 
خیرات  186 هحفص :   9 دلج :  رون  هفیحص  تساه .  تراسا  اه و  یتخبدب  مامت  همشچرس  هقرفت  فالتخا و  دینادب  دیاب  دینک و  ادیپ  لاغتـشا 

31/6/58 ینارنخس : 

مدرم رد  یحور  لوحت  نوهرم  يزوریپ 

هار نیا  رد  هچنانچ  دـش ،  میهاوخ  زوریپ  تسام و  اب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تسادـخ ،  يارب  تسا و  صلاخ  اـم  تین  هک  یماداـم  املـسم 
لوحتم مدرم  دوب و  تین  نسح  نوچ  نکل  دندوب  هریغ  اهتردقربا و  زا  معا  اه  تردق  مامت  وا  نابیتشپ  دوبام و  لباقم  رد  هک  یگرزب  تردق 

ادیپ مدرم  رد  هک  تسا  یحور  لوحت  وچمه  نوهرمام  يزوریپ  نیا  تهج  نیازا  دوب . . .  مالـسا  ردـص  رد  هک  یمدرم  نآ  هب  دـندوب  هدـش 
يزیچ طقف  دـشاب ،  اهنیا  یگنج و  لوصا  قباطم  هک  میتشاد  ییاهراک  کی  هن  راک و  رد  دوب  ماظن  هن  میتشاد و  هحلـسا  هن  هک  ام  ـالا  دـش و 
دنامب ظوفحم  هملک  تدـحو  نیا  هک  یلاعت  كرابت و  يادـخزا  مهاوخ  یم  نم  هملک و  تدـحو  هللادـمحب  دوب و  مدرم  رد  ناـمیا  دوب  هک 

10/7/58 ینارنخس :  خیرات   244 هحفص :   9 دلج :  رون  هفیحص  دوش .  لح  نامتالکشم  مامت  هللا  ءاشناو 
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اهرشق همه  داحتا  مدرم و  یهاوخ  مالسا 

ود رثا  رد  شیزوریپ  بـالقنا  نیا  دـش ،  لـصاح  ناریا  رد  هک  یبـالقنا  نیا  هک  تسا  نیا  مهدـب ،  رکذـت  نم  تسا  مزـال  هک  یلئاـسم  زا  و 
ناشدایرف تکلمم  نیا  رساترس  ینعی  دنتفر ،  شیپ  مالـسااب  مدرم  هک  دوب  نیادوب  رتالاب  بلاطم  همه  زا  هک  شمهم  بلطم  کی  دوب  بلطم 

ناوج ناشرمع ،  لوط  رد  دـندید  يدـب  مدرم  دوب ،  دـساف  میژر  کی  هک  قباس  میژر  نآ  زا  میهاوخ  یم  ار  مالـسا  ام  هک  دوب  نیا  داـیرف  ، 
ناملـسم فرط  نآ  زا  و  دنتـسناد ،  یم  دـساف  ار  میژر  نیا  دـندید و  يدـب  دـندرک ،  زاب  مشچ  هک  تقو  نآ  زا  ناشرمع  مامت  رد  اـم  ياـه 

تلم نابز  هک  مینیبب  دـیاب  مینکب ،  ذـخا  میهاوخب  یتلم  کـی  زا  ار  یبلطم  ره  اـم  اـهدایرف  تهج  نیا  زا  دنتـشاد  هدـیقع  مالـسا  هب  دـندوب ، 
نیا هک  میمهفب  اـت  تسیچ  تلم  ناـبز  هک  مینیبب  دـیاب  مینکب ،  مکح  میهاوخب  ناـمدوخ  دـهاوخ ،  یم  هچ  تلم  نیا  هک  میمهفب  اـت  تسیچ 

حیحـص فرح  تسا ،  یطلغ  فرح  نیا  دـهاوخ ،  یم  ار  زیچ  نالف  اـم  تلم  نیا  هک  مینکب  مکح  میهاوخب  ناـمدوخ  دـهاوخیم ،  هچ  تلم 
هک دننز  یم  دایرف  همه  هک  یتلم  کی  دهاوخ ؟ یم  هچ  مینیبب  تلم  يادـص  هب  میهدـب  شوگ  تلم ،  لاح  رد  مینک  هعلاطم  ام  هک  تسا  نیا 

یتلم نیا  هن ،  هک  مییوگب  مینیشنب  هک  میرادن  قح  رگید  ام  یمالـسا  يروهمج  یبرغ ،  هن  یقرـش و  هن  میهاوخ ،  یم  یمالـسا  يروهمج  ام 
همه هک  مینیب  یم  ام  اما  شملاس ،  يانعم  هب  تسه  زیچ  همه  مالسا  رد  دشاب ،  یسارکومد  هک  دنا  هدرک  مایق  نیا  يارب  دنا ،  هدرک  مایق  هک 
یم ناملد  هچ  ره  نامدوخ  مینیـشنب  مینک و  لیوءات  هک  میرادـن  قح  اـم  میهاوخ ،  یم  یمالـسا  يروهمج  اـم  هک  دـنیوگ  یم  دـنراد  مدرم 

 . تسا عقاو  فالخ  نیا  میراذگب  ناشندرگ  ام  ار  رگید  زیچ  کی  دننز ،  یم  دـنراد  ار  اه  فرح  نیا  هک  مدرم  ریخن ،  هک  مییوگب  دـهاوخ 
هک دندوب  مه  یـصاخشا  کی  رگا  دـندوب ،  دـحتم  همه  هلءاسم  نیا  رد  دـندش ،  دـحتم  مه  اب  اهرـشق  همه  هک  دوب  نیا  دوب ،  هک  یمود  رما 

دندرک و لمع  اعمتجم  مه  اب  همه  دندرک ،  یمن  ینکشراک  دندوب ،  تکاس  اهنآ  دنتشاد ،  مدرم  هک  يروش  نیا  رد  دنتشاد ،  یفارحنا  کی 
12 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحص  دوب .  تکلمم  نیا  يزوریپ  ساسا  بلطم  ات  ود  نیا  دنتـساوخ ،  یم  ار  مالـسا  مه  اب  همه  دنتفر و  شیپ 

29/7/58 ینارنخس :  خیرات 

ناطیش تردق  ربارب  رد  نامیا  تردق 

نامیا ارزبا  تشادـن  يرگیماظن  چـیه  تشادـن و  یگنج  رازبا  چـیه  تشادـن و  هحلـسا  چـیه  مک و  شددـع  هک  یتلم  کی  هک  دـیدید  امش 
اه تردـق  همه  اه ،  تردـق  ربا  نامه  هن  دـندوب ،  وا  لابند  اه  تردـق  همه  هک  یناطیـش  تردـق  کی  رب  درک  هبلغ  نامیا  رازبا  اـب  تشاد و 
اب مالـسا  ردص  رد  هک  دوب  یتردق  نامه  نیا  داد ،  هبلغ  دنتـشادن  چـیه  هک  ار  مدرم  تشم  کی  هک  دوب  نامیا  تردـق  نیا  دـندوب  وا  لابند 
زا دـندوب  یهت  اهنآ  زیچ ،  نآ  اب  رازبا و  همهنآ  اب  ناریا  يروطارپما  رب  طاـسب  نآ  اـب  مور  رب  دـندرک  هبلغ  مک  ددـع  کـی  مک و  رازبا  کـی 

10/8/58 ینارنخس :  خیرات   93 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحص  دندرک .  هبلغ  نامیا ،  رد  دندوب  رپ  تسد  اهنیا  نامیا و 

نتسویپ ادخ  هب  نتشذگ و  دوخ  زا 

دروآ ور  ادخ  هب  درک  تشپ  شدوخ  هب  ام  تلم  هک  تسا  نیا  تقیقح  ادخ ،  هب  ندرک  ور  دوخ و  رب  ندرک  تشپ  ددـعتم و  راکفا  هاقلا  نیا 
نیا دـنک ،  داجیا  ار  یمالـسا  يروهمج  هک  دوب  نیا  هب  شهجوت  همه  تشادـن ،  نآ  هب  هجوت  تشاد  شهاوخ  شـسفن  هک  ییاـهزیچ  نآ  ، 

 : هحفص  11 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  يزوریپ  زمر  زمر ،  نیا  دوب ،  زمر  نیا  دوب  هتـسویپ  ادخ  هب  دوب  هتـشذگ  دوخ  زا  دوب ،  ادخ  هب  هجوت 
1/10/58 ینارنخس :  خیرات   73

ادخ يارب  مایق 
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نآ ادـبا  دنتـساوخ  یم  ناـشدوخ  هک  ییاـهزیچ  نآ  زا  هکنیا  یکی  دوب ،  اـم  تلم  يزوریپ  زمر  هک  دوـب  تلم  نیا  رد  تهج  ود  هک  دـیدید 
لابند زور  نآ  رد  سک  چیه  هن ،  قباس  میژر  مه  اب  همه  یمالـسا ،  يروهمج  مه  اب  همه  ربکا )) هللا   )) دـنتفگ مه  اب  همه  دوبن  حرطم  تقو 

هک دیدنخ  یم  وا  هب  شقیفر  درک  یم  تیاکش  دینک  ضرف  مه  شقیفر  شیپ  یـسک  کی  رگا  تسا ،  يروج  هچ  معـضو  نم  هک  دوبن  نیا 
دهاش هدوب  ادـخ  يارب  دـندش ،  عمتجم  مه  اب  هک  اهنیا  همه  هکنیا  مه  تهج  کی  عضو ،  دوب  هدـش  روطنیا  تسین .  اهفرح  نیا  تقو  ـالاح 

رد تهج  ود  سپ  تسادخ .  يارب  هک  دوب  یبلطم  کی  میوشب ،  دیهش  میهاوخ  یم  ام  هک  دندرک  یم  دایرف  اج  ره  دندمآ و  یم  یه  هکنیا 
یکی میهاوخ ،  یم  یمالـسا  يروهمج  مینکب ،  میهاوخ  یم  ار  راک  ادخ  يارب  ام  ربکا و  هللا  دایرف  ادخ  يارب  هکنیا  یکی  دوب :  يزوریپ  نیا 

ود نیا  ام  ياه  نمشد  دندز و  یم  فرح  روج  کی  هلاس ،  داتشه  درمریپ  ولوچوک و  هچب  دندوب ،  ادصکی  دندوب ،  عمتجم  مه  اب  هکنیا  مه 
یمالسا تهج  هب  عجار  ناش  هتسد  کی  دندروآ و  رد  رس  اه  نمشد  تسکش  قباس  میژر  دس  نیا  هک  یلوا  زا  دندرک .  فده  ار  رگنـس  ات 

تهج دوـب ،  هدـش  عـقاو  هلمح  دروـم  هک  تساـم  دوهـش  شیود  ره  بـلطم  اـت  ود  هـک  دـینک  هجوـت  تـسرد  ینکـشراک ،  دـندرک  عورش 
نآ هکنیا  يارب  دنورب ،  دنتساوخ  یم  شمالـسا  رابریز  هک  دوب  شتیمالـسا  تهج  هب  هلمح  نیا  دنتفگ ،  دش ،  عقاو  هلمح  دروم  شتیمالـسا 
یم مالـسا  يارب  مدرم  دنـسرب ،  تداهـش  هب  دنیآ  یمن  يروهمج  يارب  مدرم  تسا  مالـسا  زا  يزوریپ  نیا  هک  دندوب  هدیمهف  اه  سانـشراک 

يروهمج يارب  يروـهمج ،  يارب  نفک  هن  مالـسا ،  يارب  دنـشوپ  یم  نفک  دـنیوگ ،  یم  مه  نـالا  میوـشب  میهاوـخ  یم  دیهـش  اـم  دـنیوگ 
/10/658 ینارنخس :  خیرات   110 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحص  کیتارکومد . 

مدرم مایق  اب  دنوادخ  یهارمه 

نیا ربکا  هللا  دایرف  اب  مالـسا و  هب  شیارگ  مالـسا و  تکرب  هب  هک  دوب  يزوریپ  ام  بالقنا  يزوریپ  نیا  هک  دنـشاب  انعم  نیا  رکذتم  همه  دیاب 
دوب لاعتم  يادخ  نیا  ریخ ،  دندرک .  لیصحت  ام  يارب  ار  يزوریپ  ییاه  هورگ  ای  یصاخشا  هک  دنکن  نامگ  یـسک  دمآ .  تسد  هب  يزوریپ 
29/12/58 ینارنخس :  خیرات   16 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحص  درک .  یهارمه  اهنآ  اب  دنا ،  هدرک  مایق  وا  هار  رد  مدرم  دید  یتقو  هک 

دنوادخ تیانع  اب  مدرم  ینطاب  بالقنا 

هب اهنآ  هجوت  مالـسا و  زا  اهنآ  تخانـش  اهنآ و  ینورد  بالقنا  ناـمه  دـش و  ادـیپ  بـالقنا  نیا  هک  دـش  بجوم  تلم  نیا  ینورد  بـالقنا 
دش و لدبم  بالقنا  نیا  دعب  دش و  مایق  هک  یلوا  زا  میتسه ،  نآ  رد  ام  هک  يا  هرود  نیا  مامت  رد  هک  دـش  بجوم  یلاعت  كرابت و  يادـخ 

يارب تسا ،  بالقنا  يارب  هن  نیا  تسا .  شیازفا  هب  ور  تلم  دـهعت  تلم و  روضح  هک  دـینیب  یم  زور  هب  زور  نـالا ،  اـت  دـش و  زوریپ  دـعب 
روشک و نیا  رد  دش  ادـیپ  هک  تسا  ینورد  بالقنا  نیا  تسا .  هدوب  اهاج  زا  يرایـسب  تسا ،  هدوب  اج  همه  بالقنا  تسا .  ینورد  بالقنا 

تایانع نیا  هک  دوب  وا  تایانع  دوب  هچ  ره  میرادـن ،  يزیچ  دوخ  زا  ام  یلاعت .  كرابت و  يادـخ  تاـیانع  هبـالا  تسین  و  تکلمم ،  نیا  رد 
یم الاح  هک  تلاح  نیا  هب  دوب ،  قباس  رد  دـنناد  یم  ام  تلم  دوخ  همه  هک  یتلاح  نآ  زا  دوشب و  ادـیپ  ینطاب  بـالقنا  نیا  هک  دـش  بجوم 

مینک و وجتـسج  مدرم  ینورد -  ینورد -  بالقنا  زا  دیاب  ام  ار  يزوریپ  دش .  زوریپ  بالقنا  هک  دش  بجوم  نیا  تسا ،  هدش  لوحتم  دننیب 
دـشاب دوب  هک  روج  نامه  تلم  يارب  عضو  رگید و  تردق  هب  وا  زا  تردق  لیوحت  ياه  بالقنا  کی  اه  بالقنا  دوشن ،  لصاح  انعم  نیا  ات 

21/11/64 ینارنخس :  خیرات   269 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  . 

دصقم هزیگنا و  رد  هملک  تدحو 

دنهاوخ خـیرات  رد  هدـنیآ  ياه  لـسن  دـناد و  یم  تلم  ار  يزوریپ  زمر  تسا و  يزوریپ  زمر  ناـمه  یمالـسا  بـالقنا  ءاـقب  زمر  دـیدرت  یب 
يارب هملک  تدـحو  اب  روشک  رـسارس  رد  تلم  عامتجا  یمالـسا و  تموکح  یلاع  دـصقم .  یهلا و  هزیگنا  نآ  یلـصا  نکر  ود  هک  دـناوخ 
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14/3/68 ینارنخس :  خیرات   176 هحفص :   21 دلج :  رون  هفیحص  دصقم .  هزیگنا و  نامه 

بالقنا جیاتن  راثآ و  موس :  لصف 

یمالسا يروهمج  ماظن  رارقتسا  یهاشنهاش و  یتنطلس و  میژر  طوقس  فلا . 

يروتاتکید ملظ و  ياه  هیاپ  نتخیر  ورف 

لوط رد  هک  ار  یهاشنهاش  دـساف  میژر  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هب  اکتا  اب  میظع و  تلم  ياناوت  تسد  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  زاـغآ  زا 
نارگلواپچ و تسد  دـیچیپ و  مه  رد  دـندوب  هدرک  رقتـسم  نافعـضتسم  نامورحم و  شود  رب  ار  دوخ  يروتاتکید  ملظ و  ياه  هیاـپ  خـیرات 

 . داهن انب  گرزب  مالسا  ینامسآ  نیناوق  ياوتحم  اب  ار  یمالسا  يروهمج  درک و  هاتوک  دوخ  یمالسا  نهیم  زا  ار  ناراکهبت 

یمالسا يروهمج  نتخانش  تیمسر  هب 

ار یمالـسا  يروهمج  ربکا  هللا  داـیرف  نوخ و  ءادـها  اـب  تابـصق  ءارق و  اهرهـش و  نیرت  هداـتفا  رود  اـت  زکرم  زا  روشک  رـسارس  رد  اـم  تلم 
ياه تلود  دـنداد و  يءار  یمالـسا  يروهمج  هب  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  اـب  روآ ،  باـجعا  هقباـس و  یب  مدـنارفر  رد  دـندش و  راتـساوخ 

255 هحفص :   8 دلج :  رون  هفیحص  دنتخانش .  تیمـسر  هب  یمالـسا  يروهمج  ناونع  هب  ار  ناریا  تلود  میژر و  یمالـسا ،  ریغ  یمالـسا و 
28/5/58 ینارنخس :  خیرات 

ینوناق تموکح  ققحت 

لباقم رد  دوب و  هداتـسیا  فاص  هک  یمیژر  کیای  هک ،  یتیعمج  کی  لباقم  رد  فیلکت  رگید  ترابع  هب  دوب و  نشور  ام  فیلکت  زور  نآ 
زیهجت میژر  نآ  دض  رب  رـسارس  ار  تلم  هک  میتشادن  نیا  زا  یکاب  چـیه  ام  دوب و  نشور  درک ،  یم  لمع  مالـسا  حـلاصم  روشک و  حـلاصم 

اب همه  ناریا  تلم  امش  میدرک و  لمع  هک  دیآ  یم  رظن  هب  مینک و  لمع  مالـسا  تمدخ  رد  میراد ،  ناوت  رد  میناوت و  یم  هک  هچنآ  مینک و 
لالقتسا و یمالسا  يروهمج  هانپ  ردو  دیتساوخ  ار  یمالسا  يروهمج  هللاالا ))  هلاال   )) اب و  ربکا )) هللا   )) گناب اب  دیداد و  مه  هب  تسد  مه 

ققحت اسآ  هزجعم  روط  هب  یلحارم  کی  مه  وا  لابند  دش و  بیوصت  تلم  عطاق  يءار  اب  یمالسا  يروهمج  هللادمحب  دیتساوخ و  ار  يدازآ 
25/3/60 ینارنخس :  خیرات   10 هحفص :   15 دلج :  رون  هفیحص  دش .  ققحتم  روشک  نیا  رد  ینوناق  يرقتسم ،  تموکح  کی  درک و  ادیپ 

رون يوس  هب  تاملظ  زا  جورخ 

رهاط نوخ  هدرک و  هرگ  تشم  اب  هک  ار  تلم  مایق  راـختفا  دراد و  یم  هگن  هدـنز  تسا  هللا  موی  هک  ار  دادرخ  زورلاس 15  ناریا  گرزب  تلم 
یپ رد  ار  هقطنم  راکتیانج  نیرتدـنمتردق  ینوگنرـس  هک  ار  یمالـسا  بالقنا  راوتـسا  هیاپ  هداتـسیا و  يولهپ  یهاش  متـس  لباقم  رد  شیوخ 

هب تاملظ  زا  جورخ  يراذگ  هیاپ  هک  ار  یمالـسا  روشک  دنمورب  ناناوج  تادهاجم  اه و  يراکادـف  نالا  درب و  یمن  دای  زا  تخیر ،  تشاد 
 : هحفص  16 دلج :  رون  هفیحـص  درامـش .  یم  گرزب  دومن  ار  لالقتـسا  يوس  هب  تراسا  زا  يزارفارـس و  يوس  هب  تراقح  زا  رون و  يوس 

15/3/61 ینارنخس :  خیرات   181

یتوغاط تموکح  ياج  هب  یمالسا  تموکح  ینیزگیاج 
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ار نارگتراغ  تسد  لخاد و  رد  ار  ناراکهبت  تسد  دش ،  عقاو  ناترد  هک  یلوحت  اب  ناتدوخ ،  نامیا  اب  ناتدوخ ،  تردق  اب  زیزع  تلم  امش 
 . دـیتشاذگ یمالـسا  تموکح  کی  وا  ياج  هب  دـیتشادرب و  ار  یتوغاط  تموکح  کـی  امـش  دـیدرک ،  عطق  دوب  هدـش  زارد  جراـخ  زا  هک 

23/6/63 ینارنخس :  خیرات   62 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص 

بناجا ذوفن  زا  يریگولج  داسف و  ياه  هشیر  عطق  ب . 

نامدوخ تسد  هب  تکلمم  هرادا 

تـسد نیا  دوشب ،  عطق  دیاب  مامت  اهنیا  دنربیم  ار  ام  ءاخذ ر  دنراد  يدنمتردق  اب  دندرک و  يدـنمتردق  تکلمم  نیا  رد  هک  ییاهتـسد  مامت 
یمن ام  ییاکیرمآ  راشتـسم  ار ،  تکلمم  مینک  هرادا  میهاوخ  یم  نامدوخ  ام  تسام و  تکلمم  تکلمم ،  دنورب  رانک  دوشب و  عطق  دیاب  اه 

2/8/57 ینارنخس :  خیرات   192 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  میهاوخ . 

میژر ياه  هشیر  مامت  ندش  هدنار 

دورب نوریب  موب  زرم و  نیا  زا  یتنطلس  میژر  ياه  هشیر  مامت  دوش و  هاتوک  نام  تکلمم  زا  بناجا  نیا  تسد  هک  تسا  یتقو  نامیزوریپ  ام 
ینعی دننادرگرب  ار  هاش  ای  هک  بناجا  لامع  دـننز  یم  اپ  تسد و  دوش و  یم  عقاو  اریخا  هک  ییاهزیچ  اهراک و  نیا  دـنوشب و  هدـنار  همه  و 

هک ار  لئاسم  روطنیا  بلطم و  تسا  هتشذگ  هک  دننادب  دیاب  ار  بلطم  نیا  دننک ،  ظفح  ار  یتنطلس  میژر  ای  يرگید و  میژر  ای  قباس و  هاش 
هفیحـص دناشن .  یم  شدوخ  ياج  هب  ار  امـش  تلم ،  دیوشن ،  تلم  میلـست  هچنانچ  رگا  تسین و  شیب  ییاپ  تسد و  دـیروآ  یم  شیپ  امش 

12/11/57 ینارنخس :  خیرات   280 هحفص :   4 دلج :  رون 

تکلمم زا  بناجا  تسد  یهاتوک 

دیاب ناتدوخ  لام  اجنیا  تسامـش ،  لام  كاخ  بآ و  نیا  دینکب  تمدخ  ار  ناتدوخ  تلم  دیـشاب ،  تلم  تمدـخ  رد  امـش  دـعب  هب  الاح  زا 
رون هفیحـص  اهاج ؟ ریاس  ای  ناتـسلگنا  ای  دروخب  دربب و  تکلمم  نیا  زا  دیاب  اکیرمآ  ردـقچ  دوشب ،  هاتوک  دـیاب  بناجا  نیا  تسد  دـشاب ، 

17/11/57 ینارنخس :  خیرات   42 هحفص :   5 دلج : 

تلم لباقم  رد  هاش  میلست 

ياهتردق مامت  نیا  رس  تشپ  نالف ،  اذک و  ششترا  دوب و  هدش  دنمتردق  رگید  اجنیا  رد  مه  شدوخ  هک  درم  نیا  رس  لابند  هک  دینادب  امش 
مامت یبرع ،  کلامم  نیچ ،  ناتسلگنا  احیولت ،  اه  یـضعب  دندرک ،  یم  حیرـصت  اه  یـضعب  اهتنم  اکیرمآ ،  يوروش ،  دوب :  هدش  عقاو  ایند 

هداد شتلهم  رگا  هک  یمدآ  کـی  دز و  بقع  ار  همه  داتـسیا ،  درک و  هرگ  ار  شیاهتـشم  تلم  نکل  دـندوب ،  هداتـسیا  نیا  رـس  تشپ  اـهنیا 
 . درکن لوبق  تلمو  درک  رافغتـسا  داتـسیا  تلذ  لامک  اب  تلم ،  لباقم  دمآ  هک  دش  وچمه  درک ،  یم  مه  تیهولاو  تینوعرف  يوعد  دندوب 

17/11/57 ینارنخس :  خیرات   45 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص 

اهتردقربا يدایا  عطق 
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هللا مسب  باوج :  درذگب ؟ هدـنیآ  لاس  رد  دـیراد  یعقوت  هچ  دوب و  هچ  داد  خر  هتـشذگ  لاس  رد  هک  يزیچ  نیرتمهم  امـش  رظن  رد  لاوس : 
رب هک  یملظ  عطق  روشک و  زا  اهتردـقربا  يدایا  عطق  دـش ،  لـصاح  اـم  تلم  يارب  هتـشذگ  لاـس  رد  هک  يزیچ  نیرتمهم  میحرلا :  نمحرلا 

نیا رد  هک  تسا  نیا  میراد  وزرآ  ام  هک  يزیچ  رتگرزب  تشذـگ و  اـم  رب  هک  دوب  يزیچ  رتگرزب  نآ  دـش ،  یم  ینـالوط  ياـهلاس  رد  اـهنیا 
اهتردقربا هک  یتاغیلبت  نیا  هک  دنوشب  نیا  هب  هجوتم  دنوشب و  رادیب  نیملـسم  ياهتلم  دنوشب و  لصتم  ام  هب  یمالـسا  کلامم  هللا  ءاشنا  لاس 

رتگرزب هب  ار  بیـسآ  رتگرزب  ام  تلم  هک  اهتلم  دندید  تسا .  هتـشادن  تقیقح  اهنیا  دندرک ،  یفرعم  ریذـپان  بیـسآ  ار  ناشدوخ  دـندرک و 
هدرک تسرد  ایند  يارب  هک  یگرزب  تب  هک  نآ  دـنک و  دراو  اه  بیـسآ  تشپ  ار  اه  بیـسآ  هک  تسا  لوغـشم  مه  نالا  درک و  دراو  میژر 

28/9/58 ینارنخس :  خیرات   50 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحص  دنکش .  یم  ار و  نآ  تسکش  ام  تلم  دندوب ، 

نآرق مالسا و  هار  رس  زا  داسف  ياه  هشیر  نتشادرب 

ناریا نزاخم  زا  ار  اهنآ  ياه  تسد  تسکـش و  ار  اهنآ  ياه  تردق  دنار و  بقع  هب  ار  اهنآ  تلم  نارادساپ  نیا  تلم ،  نیا  هک  دندید  اهنآ 
رد دـندش ،  هلیح  لوغـشم  رتشیب  اهنآ  ياهرکون  تسا ،  هداـتفا  راـک  هب  رتشیب  اـهنآ  ياـه  هلیح  دـندید  هبرـض  اـهنآ  هک  زورما  درک ،  هاـتوک 

داسف ياه  هشیر  نآ  زا  هک  يا  همتت  نیا  دنکب و  ادخ  هب  لاکتا  دشاب و  رایشه  دیاب  ام  تلم  دننک ،  یم  بوشآ  اهنیا  ياهرکون  ناریا  فارطا 
29/9/58 ینارنخس :  خیرات   58 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحص  درادرب .  نآرق  مالسا و  هار  رس  زا  تسا  هدوب 

مالسا میرح  زا  اهناطیش  ندنار  نوریب 

 ، اهرشق همه  ناناوج ،  امش  تمه  اب  هک  دوب  نیا  تسا .  هدش  ادیپ  دنتسه  دهتم  هک  ییاهنآ  اهناسنا ،  رد  ام ،  ياه  ناوج  رد  هک  یلوحت  نیا 
دلج رون  هفیحص  دیدرک .  نوریب  مالسا  میرح  زا  ار  اهناطیش  دیتسکش و  ار  یناطیـش  دس  ار ،  لطاب  دس  نیا  کچوک  گرزب و  درم ،  نز و 

12/10/58 ینارنخس :  خیرات   175 هحفص :   11 : 

اشحف داسف و  زا  نتفای  تاجن 

درک ادیپ  تدش  هک  ریخا  لاس  اه  هد  نیا  لوط  رد  تلم  نیا  رب  دندرک  هضرع  دندرک و  تسرد  اشحف  زکارم  همهنآ  توهش و  زکارم  همهنآ 
رگا هک  دینک  داقتعا  ار  انعم  نیا  دـیاب  ناریا  یگنهرف  یقالخا و  تهج  زا  امـش  تشاد و  تدـش  رتشیب  تقو  همه  زا  اضردـمحم  نامز  رد  و 

هفیحص دوشب .  وحم  دیاب  خیرات  زا  شمسا  الـصا  هک  دوب  هدش  عقاو  انف  وحم و  یبیـشارس  رد  ناریا  دوب ،  هدیـسرن  ناریا  داد  هب  بالقنا  نیا 
23/3/61 ینارنخس :  خیرات   189 هحفص :   16 دلج :  رون 

روشک زا  فرحنم  ياهلگنا  زواجت و  تسد  یهاتوک 

قرـش و تسد  تسا ،  هدش  لصاح  هفلتخم  راشقا  رد  هک  یمیظع  لوحت  مالـسا و  هب  دـهعت  يوق و  نامیا  تکرب  هب  یمالـسا  ناریا  زورما  و 
ناریا یمالـسا  روشک  رد  یتلاخد  نیرتکچوک  دـهد  یمن  هزاجا  یتردـق  چـیه  هب  هاـتوک و  دوخ  روشک  زا  ار  فرحنم  ياـه  لـگنا  برغ و 

دنک و زارد  زواجت  تسد  دناوت  یمن  یـسک  اهتلم  تساوخ  اب  هک  ناهج  نامولظم  ناناملـسم و  يارب  تسا  یعطاق  تجح  دوخ  نیا  دیامن و 
25/5/64 ینارنخس :  خیرات   320 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  دیامن .  تفلاخم  نآ  اب 

 ( یمالسا ییارگداینب   ) یمالسا يرادیب  شبنج  ج . 
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اهروشک رگید  رد  بالقنا  ياوآ  نینط 

رویغ ناناوج  هب  فیرـش ،  تلم  امـش  تسا  زاس  راختفا  زادنا و  نینط  اهروشک  رگید  یمالـسا و  ياهروشک  رد  ناریا  گرزب  بالقنا  ياوآ 
 ، دیآرد زارتها  هب  راطقا  مامت  رد  یمالـسا  تموکح  راختفا  رپ  مچرپ  امـش ،  ياناوت  تسد  اب  تسا  دیما  دـیا  هداد  رادـشه  یمالـسا  ياهتلم 

1/9/57 ینارنخس :  خیرات   227 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  یلاعت .  دنوادخ  زا  نم  تلءاسم  تسا  نیا 

تلادع مالسا و  تاجن  حاتفم 

دعلبب و ار  نآ  حلاصم  مالـسا و  نانآ  نابابرا  هتـسد  وراد  نانآ و  داشگ  موقلح  يولهپ ،  هلـسلس  ياه  يورجک  اب  هک  تفر  یم  ام  رـصع  رد 
رد هک  ناریا  گرزب  تلم  تضهن  هک  دشکب  يدوبان  هب  ریوزت  ایر و  هدرپ  يروتاتکید  ياه  همکچ  ریز  رد  ار  يدازآ  لالقتـسا و  تلادـع و 

يراکادف هناهاش و  ماع  لتق  درک و  هراپ  ار  هاش  یبیرف  ماوع  ریوزت و  ياه  هدرپ  دییارگ ،  ییافوکـش  هب  لاس 42  دادرخ   15 مرحم 83 ،   12
تیبرت و اب  دـقعنم و  یلم  تمواقم  هفطن  دـمآ و  تسد  هب  تلادـع  مالـسا و  تاجن  حاـتفم  دـیدرگ و  ناریا  خـیرات  رد  یمیظع  ءادـبم  تلم 

6/10/57 ینارنخس :  خیرات   010 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  داهن .  لماکت  دشر و  هب  ور  نارگنشور ،  يرگنشور 

ناهج حطس  رد  یعیش  مالسا  ندش  حرطم 

سناسنر عون  کـی  رد  شیاـه  هشیر  دـتفا ،  یم  قاـفتا  ناریا  رد  يا  هدوت  شبنج  کـی  تاـیح  رد  زورما  هچنآ  هک  منک  یم  روصت  لاوس : 
لیکشت ار  امش  تیلاعف  ریخا  لاس   30 رد یتازرابم  اه و  ثحب  اهتیلاعف و  هچ  هک  دیهد  حرش  تسا  نکمم  دوش  یم  تفای  هعیش  هرابود  دلوت 

یمامت رد  هک  تسا  ملظ  يروتاتکید و  ربارب  رد  مایق  تمواقم و  نونکات  زاغآ  زا  عیـشت  یتاذ  ياـه  تلـصخ  زا  یکی  باوج :  تسا ؟  هداد 
یثداوح ریخا ،  لاس  دصرد  تسا  هدوب  ینامز  ياه  عطقم  زا  یـضعب  رد  تازرابم  نیا  جوا  هک  دنچ  ره  دروخ ،  یم  مشچ  هب  هعیـش  خـیرات 
تیمها لباق  وکاـبنت و  شبنج  تیطورـشم ،  بـالقنا  تسا  هتـشاد  يریثءاـت  ناریا  تلم  زورما  شبنج  رد  مادـک  ره  هک  تسا  هداـتفا  قاـفتا 

زین ناریا و  روشک  جراـخ  لـخاد و  رد  هزوح  نیا  ریثءاـت  مق و  رهـش  رد  ریخا  نرق  مین  زا  شیب  رد  ینید  یملع  هزوح  سیـسات  تسا  ناوارف 
 ، دراد همادا  زورما  ات  هک  یمالسا  ءاملع  يربهر  هب  ناریا  تلم  لاس 41-42  مایق  یهاگشناد و  زکارم  لخاد  رد  یبهذم  نارکفنشور  شالت 
 : ینارنخـس خیرات   188 هحفـص :   4 دـلج :  روـن  هفیحـص  دـنک .  یم  حرطم  یناـهج  حطـس  رد  ار  یعیـش  مالـسا  هک  دنتـسه  یلماوـع  همه 

19/10/57

اهتلم يرادیب  يرکفنشور و  رد  ناریا  تضهن  شقن 

ام اب  نـالا  اـهتلم  اـهتلم .  هب  تبـسن  تسا  هدرک  نشور  اـهتلم و  همه  هب  ار  لـئاسم  دـنک  نشور  ناریا  تضهن  نیا  هک  میراد  ار  نیا  دـیما  اـم 
ادصکی همه  دنرادرب ،  رگید  ياهاج  زا  دنرادرب ،  هیکرت  مناد -  یمن  زا - دنرادرب ،  قارع  زا  دنرادرب ،  اهتلم  نیا  زا  ار  هزینرس  رگا  دنتسه ، 

يوق و تردق  لباقم  رد  داتسیا  فیعـض  تلم  داتـسیا ،  ناریا  تسکـش ،  ار  هزینرـس  ناریا  اهتنم  تسا  هتفرگ  ار  ولج  هزینرـس  دنقفاوم .  ام  اب 
دننک هارمه  ار  اه  تلود  هک  دنناوتب  دنوشب ،  رادیب  رگا  مه  رگید  ياهتلم  درک .  نوریب  مه  ار  ناشدوخ  تسکش و  ار  اهنیا  ياه  هزینرس  نیا 
رون هفیحص  دنوش .  یم  مه  اب  همه  مالـسا ،  دنتـسه و  اجرـس  اه  تلود  اهتلم و  دیـشاب ،  یکی  اهتلم  اب  هک  دنونـشب  ار  ام  حیاصن  اه  تلود  ، 

26/9/58 ینارنخس :  خیرات   31 هحفص :   11 دلج : 
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نیمز ياهبطق  همه  رد  مالسا  قریب  ندروآ  رد  زازتها  هب 

هب نیا  زا  دیدیشخب  ققحت  ار  گرزب  بالقنا  ششوک ،  اب  تضهن  لوا  زا  هک  روطنامه  ناردارب  نارهاوخ و  ناناوج ،  امش  هک  مراودیما  نم 
یط ار  ینالوط  هار  دیاب  میتسه و  هار  نیب  رد  ام  دیهد .  همادا  ار  تضهن  نیا  یلاعت  كرابت و  يادخ  هب  لاکتا  اب  هملک و  تدحو  اب  مه  دعب 

میربب و شیپ  هب  ار  مالـسا  دـیاب  ام  میروآرد . . .  زازتها  هب  نیمز  ياه  بطق  همه  رد  ار  مالـسا  قریب  هک  تسا  نیا  ینـالوط  هار  نآ  مینک و 
110 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحـص  مینامهفب .  اهتردـقربا  مامت  هب  ار  مالـسا  تردـق  مینک و  رداص  ار  مالـسا  هللا  ءاشنا  ایند  ياج  همه  رد 

29/2/59 ینارنخس :  خیرات 

کلامم همه  رد  یهلا  ماکحا  ندومن  هدایپ 

هجوت قح  هب  یمالسا ،  ياهروشک  همه  رد  نامدوخ  ینید  ياهردارب  یمالسا و  ياهردارب  ات  هتفرگ  نامدوخ  زا  هک  مینک  شـشوک  دیاب  ام 
 ، تسین راعـش  قح  ندـمآ  تفر .  لطاب  دـمآ و  قح  هک  میهدـب  يراعـش  کی  طقف  ام  هک  دـشابن  فرح  درجم  مینک .  هدایپ  ار  قح  مینک و 

رگا تسا و  یهلا  ماکحا  همه  ندرک  هدایپ  تسا ،  لامعا  قالخا و  تاداقتعا و  بسح  هب  نداد  ناشن  قح  ندـمآ  تسا .  لـمع  قح  ندـمآ 
هک یقالخا  یهلا ،  ماکحا  یمالـسا ،  ياهتلم  همه  رد  رگا  دـنک و  چوک  تلم  نآ  زا  لطاب  دوشب  هدایپ  تلم  کی  رد  یهلا  ماـکحا  هکناـنچ 

دیتسه و دـنه  رد  هک  یناردارب  امـش  دوش .  یم  قهاذ  لطاب  دوخ  هب  دوخ  دوشب  هدایپ  ینامیا  دـیاقع  یناسنا ،  قالخا  تسا ،  هدـش  شرافس 
دیاب دنتـسه ،  ردارب  همه  هک  یناریا  ریغ  هچ  یناریا و  هچ  دنتـسه ،  رگید  کلاممر  هک د  ییاهردارب  ریاس  اجنیا و  دیا  هدروآ  فیرـشتالاح 

13 دلج :  رون  هفیحـص  دورب .  نیب  زا  دوخ  هب  دوخ  لطاب  ات  دـننک  ققحتم  ار  قحلا ))  ءاج  هفیرـش ((  هیآ  نیا  دافم  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت 
4/6/59 ینارنخس :  خیرات   47 هحفص : 

رشب دض  ناراوخناهج  لباقم  رد  یمومع  قیمع  بالقنا 

هب تردق  اب  ناریا  بالقنا  دبای  ققحت  تیرشب  دض  ناراوخناهج  لباقم  رد  ناهج  رـسارس  رد  یمومع  قیمع  بالقنا  کی  هک  تسا  نآ  دیما 
15/1/61 ینارنخس :  خیرات   113 هحفص :   16 دلج :  رون  هفیحص  دبای  یم  ینوزف  شماکحتسا  ماجسنا و  زور  ره  دور و  یم  شیپ 

نافعضتسم نامولظم و  هب  مالسا  هدنزورف  باتفآ  یفرعم 

اهنآ همه  رد  یلاعت  هللادمحب  ناریا  دـهاجم  تلم  تسا و  هدوب  رایـسب  نآ  زا  سپ  بالقنا و  يزوریپ  زا  لبق  هک  نآ  ریاظن  رویرهش 57 و   17
بیغ هب  نامیا  ریذپان  نایاپ  تردق  یهلا و  هولج  دندومن ،  مادقا  مایق و  ناراکمتس ،  یبوکرس  رد  هنازارفارـس  هنادنمتفارـش و  هنادنمزوریپ و 

نامولظم و هژیوب  نایملاع  هب  دروآربرس ،  قح  هار  رد  نادهاجم  نابیرگ  زا  هک  ار  مالـسا  هدنزورف  باتفآ  تخاس و  نکفا  وترپ  ناهج  رد  ار 
خیرات  11 هحفص :   17 دلج :  رون  هفیحـص  تخومآ .  ار  یهلا  فدـه  هار  رد  يزابناج  تکربرپ  سرد  نانآ  هب  دومن و  یفرعم  نافعـضتسم 

17/6/61 ینارنخس : 

یمالسا بالقنا  رودص  يامنرود 

نامولظم نافعـضتسم و  ناهج  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  رودـص  يامنرود  زورما  ام  ناربکتـسم )  هیلع  ناـهج  نافعـضتسم  شبنج  شرتسگ  )
شرتسگ لاح  رد  هدش و  عورش  نادنمروز  ناربکتسم و  هیلع  ناهج  نامولظم  نافعضتسم و  فرط  زا  هک  یـشبنج  مینیب و  یم  شیپ  زا  شیب 
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عولط يارب  دوش  یم  ایهم  ناهج  ییوگ  دـیامن .  یم  رتکیدزن  کیدزن و  ار  یلاـعت  دـنوادخ  هدـعو  تسا و  نشور  هیتآ  شخب  دـیما  تسا ، 
رد رابج  ناربکتسم  تموکح  هک   42 دادرخ مهدزناپ  زا  نافعضتسم .  تموکح  نامورحم و  لامآ  هبعک  همظعم و  هکم  قفا  زا  تیالو  باتفآ 
هک نمهب 57   22 دنکفا ،  نینط  نامز  نوعرف  موقلح  زا  یلعالا  مکبر  انا  موش  هدـبرع  ات  تفر  یم  دوب و  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  نیمزرـس  نیا 

ياناوت تسد  هب  یهاشمتـس  هنوگ  نوعرف  هلاس  دصناپ  رازه و  ود  جات  تخت  تخیر و  ورف  موب  زرم و  نیا  رد  رـصع  نارابج  ینارمکح  هیاپ 
هتسویپ هتسباو و  ياه  کناطیش  گرزب و  ناطیـش  ییامرفمکح  اه و  يرگجارات  راموط  تفر و  داب  رب  خیرات  ناگدیدمتـس  نانیـشن و  هغاز 
دودحم یتاعاس  میریگ  شوغآ  رد  ار  دادرخ 62  هک 15  زورما  ات  نمهب 57  زا 22  و  دوبن .  شیب  دودعم  یمایا  دش ،  هدـیچیپ  مه  رد  نآ  هب 
هدودحم تاعاس  هدودـعم و  مایا  نیا  رد  گرزب  يادـخ  ریدـقت  اب  دیـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  لاس  دـص  زا  رتمک  هک  یلوحت  یلو  تسین  شیب 

برغم رد  سپس  نیمز و  قرـشم  رد  ینوگرگد ،  لوحت و  نیا  هک  اسب  هچ  درک و  یناشفارون  میرک  نآرق  هدعو  زا  يا  هولج  تفای و  ققحت 
دراپـسب و ضرا  ناثراو  نیا  نافعـضتسم ،  هب  ار  ناهج  دناجنگب و  یتعاس  رد  ار  رهد  هک  رکنتـسمب  هللا  نم  سیلو  دـبای  ققحت  ملاع  راطقا  و 

زارف رب  ملاع  رد  ار  یهلا  تلادع  دیحوت و  مچرپ  دیامرف و  نشور  ءادفلا  هل  انحاورا  رـصعلا  بحاص  مظعالا  هللا  یلو  یهلا  هولج  هب  ار  قافآ 
هحفص  18 دلج :  رون  هفیحص  ( 32  . ) زیزعب هللا  یلع  کلذ  ام  و  دروآ .  رد  زازتها  هب  كرش  داحلا و  ملظ و  زکارم  خرـس  دیپس و  ياه  خاک 

15/3/62 ینارنخس :  خیرات   11 : 

نایناهج شوگ  هب  مالسا  يادن  ندناسر 

داحلا و رد  یگدز  برغ  رتشیب  نآ  زا  یگدز و  قرـش  اب  تفر  یم  هک  ار  يروشک  دوخ  بالقنا  اـب  هک  دـیتسه  یتلم  ماـیپ  لـماح  ( 33) امش
میمـصت هک  یمدرم  نامه  دـنا .  هدومن  نیزگیاج  یتوغاط  تموکح  ياج  هب  ار  یمالـسا  تموکح  هداد و  تاجن  دوش  قرغ  اشحف  داـسف و 
یمالسا لدع  تموکح  زیزع و  مالسا  هب  ار  ناهج  نافعـضتسم  هک  یمالـسا  ياهروشک  اهنت  هن  ناش  یمالـسا  بالقنا  مایپ  رودص  اب  دنراد 

زا لصاح  ياسرف  تقاط  ياه  يراتفرگ  دوخ و  هاتوکرمع  اـب  ناـش  یمالـسا  بـالقنا  هک  دـیتسه  یمدرم  ناگدـنیامن  امـش  دـنزاس .  انـشآ 
اهنت و رگمتـس  حانج  ود  هب  هتـسباو  ياه  تسیرورت  ياه  يراکبارخ  نآ و  اب  برغ  قرـش و  كولب  ود  هلباقم  تردـقربا و  ود  اب  ییورایور 
رد ار  ناهج  نامولظم  ضرا و  برغ  قرش و  رد  ار  یمالسا  ياهروشک  تسا  هتسناوت  مدرم  تمواقم  نآ و  تینارون  مالسا و  تکرب  هب  اهنت 

ار نانآ  رظن  هدناسر و  نایناهج  شوگ  هب  فیعض  دنچ  ره  ار  مالسا  يادن  تسا  هتسناوت  دیامن و  بلج  مالسا  هب  هداد و  ناکت  یتیگ  رسارس 
19 دـلج :  رون  هفیحـص  دـیتسه .  روشک  نیا  ناگدـنیامن  تلم و  نیا  مایپ  لماح  مارحلا  هللا  تیب  مرتحم  جاـجح  امـش  دـنک .  بلج  دوخ  هب 

7/6/63 ینارنخس :  خیرات   45 هحفص : 

مالسا جوم  نتخادنا  هار 

تلم امش  تسا و  هدش  دنلب  اج  نیا  زا  هک  تسا  یجوم  نیمه  يارب  نیا  دشاب ،  دیاب  مالـسا  هک  نیا  لابند  ناملـسم و  اعقاو  مه  هتـسد  کی 
5/6/64 ینارنخس :  خیرات   212 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  دیتخادنا .  هار  ار  جوم  نیا  مالسا 

مالسا ناهج  گرزب  بالقنا  عورش  هطقن 

هب مالـسا  ناـهج  گرزب  بـالقنا  عورـش  هطقن  ناریا  مدرم  بـالقنا  تسین .  ناریا  هب  دودـحم  اـم  بـالقنا  هک  دـننادب  دـیاب  اـم  نـالو  ؤـسم 
رـصع رد  ار  شجرف  روهظ و  دهن و  تنم  نایناهج  ناناملـسم و  همه  رب  دـنوادخ  هک  تسا  هادـف -  انحاورا  تجح -  ترـضح  يرادـمچرپ 

گرزب و يرطخ  دنک ،  فرصنم  دنراد  هدهع  رب  هک  يا  هفیظو  زا  ار  نیلو  ؤسم  يا  هظحل  رگا  يدام  يداصتقا و  لیاسم  دهد .  رارق  رـضاح 
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یلو دنیامنب ،  مدرم  رتهب  هچ  ره  هرادا  رد  ار  دوخ  ناوت  یعس و  یمامت  یمالسا  يروهمج  تلود  دیاب  دراد .  لابند  هب  ار  نیگمهـس  یتنایخ 
21 دلج :  رون  هفیحص  دنک .  فرـصنم  تسا  مالـسا  یناهج  تموکح  داجیا  هک  بالقنا  میظع  فادها  زا  ار  اهنآ  هک  تسین  انعم  نادب  نیا 

2/1/68 ینارنخس :  خیرات   810 هحفص : 

یمالسا یندم  هعماج  يریگ  لکش  یگدنزاس و  رد  یگتسبمه  د . 

نوناق لقعنیزاوم و  ساسا  رب  يرالاس  هتسیاش  تیمکاح 

. ؟ رتهب نیا  زا  مودنارفر  ار  ( 34  ) نیا میهاوخ  یمن  ام  دنیوگ  یم  دنا  هداتسیا  هچراپکی  زکرم  ياهرهـش  نآات  رخآ  تاهد  نآ  زا  مدرم  نالا 
نیا مینک ،  یم  نییعت  ار  یکی  نامدوخ  ام  دورب ،  میهاوخ ،  یمن  ار  نیا  ام  تسا ،  تکلمم  دوخ  دارفا  دوخ  تسد  تکلمم  ره  تاردقم  . . 

2 دلج :  رون  هفیحـص  دشاب .  دـشاب ،  دـیاب  هک  یـصاخشا  تسد  نیناوق ،  يور  ییالقع ،  یلقع و  نیزاوم  يور  نیزاوم  يور  ام  تاردـقم 
20/7/57 ینارنخس :  خیرات   140 هحفص : 

مدرم قوقح  تیاعر 

تموـکح تـفر و  دـهاوخ  هاـش  تـلم ،  یبـالقنا  ماـیق  اـب  باوـج :  تـسیچ ؟  ناریا  هدــنیآ  تـالوحت  تارییغت و  هراـبرد  ناـترظن  لاوـس : 
ار تکلمم  روما  مدرم  یعقاو  نیبختنم  زا  بکرم  یلم  سلجم  کی  يروهمح ،  نیا  رد  دوش ،  یم  رارقرب  یمالسا  يروهمج  یـسارکومد و 
255 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحـص  دش .  دـهاوخ  تیاعر  هدوب و  مرتحم  یبهذـم ،  ياه  تیلقا  اصوصخ  مدرم  قوقح  درک  دـنهاوخ  هرادا 

10/8/57 ینارنخس :  خیرات 

مالسا یقرتم  نیناوق  يارجا 

اهرشق یمامت  دنمالسا و  یقرتم  نیناوق  يارجا  یمالـسا و  تموکح  رارقتـسا  راتـساوخ  دنناملـسم و  ناریا  مدرم  دص  رد  جنپ  دون و  زا  شیب 
23/9/57 ینارنخس :  خیرات   70 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  دندحاو .  فص  رد  ادصمه و  اه  هتساوخ  نیا  رد  روشک ،  رسارس  رد 

مالسا رب  هیکت  اب  ورشیپ  یقرتم و  هعماج 

لـمع و هک  یطباوض  زین  دوش و  تیاـعر  دـنوش  باـختنا  اـه  تیلو  ؤسم  لوبق  يارب  هک  يدارفارد  رگا  هک  تسا  یطباوض  تسا  مهم  هچنآ 
دوب و راودـیما  ادـج  ناوت  ار  ورـشیپ  یقرتم و  يا  هعماج  ندـمآ  دوجوب  دوش ،  هتخانـش  بانتجا  لباق  ریغ  اه  تلود  يارب  دـیاب  اهنآ  تیاعر 

هریخ یتقیقح  یلاعت  يادـخ  يراـی  هب  میهاوخ  یم  مالـسا  رب  هیکت  اـب  اـم  تسین و  هجوت  دروم  اـیند  رد  زورما  هک  تسا  مهم  هلءاـسم  نیمه 
13/10/57 ینارنخس :  خیرات   128 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  مینک .  یفرعم  ایند  هب  ار  هدننک 

نیفعضتسم عفن  هب  هعماج  يزاسون 

میظع ياه  یبارخ  ناوت  یم  هک  تسا  تلم  همه  هنالاعف  تکرش  اب  مدرم و  ینابیتشپ  دییءات و  دروم  یمالسا  لدع  تموکح  رارقتـسا  اب  اهنت 
تاـقبط عـفن  هب  ار  تکلمم  يزاـسون  هدوـمن و  ناربـج  تسا  هدروآ  دوـجوب  هاـش  دـساف  مـیژر  هـک  ار  يزرواـشک  يداـصتقا و  یگنهرف و 

/10/2257 ینارنخس :  خیرات   720 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  دومن .  زاغآ  فعضتسم  شکتمحز و 
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تلم ياقآ  هن  تسا  تلم  رازگتمدخ  تموکح 

دهاوخن هک  دـشاب  یتموکح  کی  ینعی  دـشاب ،  اجنیا  رد  لداع  تموکح  کی  میناسرب و  رخآ  هب  ار  تضهن  هکنیا  ات  مینکب  لاـبند  اـم  دـیاب 
نیا دـنادب  تلم  ياقآ  ار  شدوخ  هن  دـنادب ،  رازگتمدـخ  دـنادب و  تلم  زا  ار  شدوخ  هک  دـشاب  یتموکح  کی  دـنکب ،  رپار  شدوخ  بیج 
اهتلم نیا  همه  دنتـسه ،  ام  دبع  اهنیا  همه  هک  تسا  هدوب  نیا  ناش  هدیقع  اهنیا  هک  دـندوب  روطنیا  هشیمه  نیطالـس  میتشاد  هک  ییاهتموکح 
قوقح فالخ  رب  تسا ،  یناسنا  لقع  فالخ  رب  تسا ،  هدوب  ءایلوا  تنس  فالخرب  تسا  هدوب  ءایبنا  تنس  فالخ  رب  نیا  دنتـسه ،  ام  دیبع 

 : ینارنخـس خیرات   40 هحفـص :   5 دـلج :  رون  هفیحـص  دـندرک .  یمن  لـمع  تقو  چـیه  اـهنیا  تساـیند و  نیناوـق  فـالخ  رب  تسا ،  رـشب 
17/11/57

تضهن هرمث  نیرتهب  راشقا  نیب  یگتسبمه 

ياهرـشق نیب  دـش  لـصاح  هک  یتدـحو  نیا  تسا ،  تضهن  نیا  تارمث  نیرتـهب  میوـگب  مناوـت  یم  هک  ار  هچنآ  ریخا ،  تضهن  نیا  رد  اـم 
دینیب یم  نالا  امـش  ناقهد و  دش  کیدزن  اهنیا  همه  اب  دندش  کیدزن  اهنآ  هب  نییناحور  دـش ،  کیدزن  نییناحور  هب  یهاگـشناد  فلتخم ، 

تسدب ام  ار  زیچ  همه  هکنیا  دنهاوخ  یم  ار  یمالسا  يروهمج  ادص  کی  هدیقع و  مه  رکفمه و  مه  اب  تاقبط  مامت  ناریا  رـساترس  رد  هک 
نیا دـیاب  اـم  دـش و  لـصاح  تلم  راـشقا  نیب  هک  تسا  یگتـسویپ  مه  نیمه  يارب  نیا  میروآ ،  یم  تسدـب  مه  دـعب  هللا  ءاـشنا  مـیدروآ و 

30/11/57 ینارنخس :  خیرات   010 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  میراد .  هگن  ار  یگتسبمه 

بالقنا تارمث  زا  نیمورحم  يدنم  هرهب  نارود  یگدنزاس  نارود 

 . میا هدیـسر  دوخ  یمالـسا  بالقنا  نارود  زا  یـساسح  هلحرم  هب  کـنیا  یلاـعت !  هللا  مهدـیا  زراـبم  ریلد و  نارهاوخ  ناردارب و  نم !  تلم 
ماظن هوکـش  دیاب  هک  ینارود  دنوش ،  دنم  هرهب  ناریا  هدیدمتـس  مورحم و  مدرم  نامبالقنا  تارمث  زا  دـیاب  هک  ینارود  یگدـنزاس ،  نارود 

 : دلج رون  هفیحص  مینک .  رب  ار  فاعـضتسا  رقف و  هشیر  ات  میهدب  مه  تسد  هب  تسد  دیاب  همه  هک  ینارود  دینک ،  سمل  ار  یمالـسا  لدع 
20/1/58 ینارنخس :  خیرات   274 هحفص :   5

تلم همه  لام  روشک  همه 

مینکب نییعت  ار  ناگدـنیامن  دوشب ،  تسرد  یـساسا  نوناق  هکنیا  يارب  مینکب  نییعت  ار  ناگدـنیامن  تسا  حرطم  نـالا  هک  يروطناـمه  دـیاب 
هلئاع تکلمم  نیا  هک  دوشب  ادیپ  ام  رد  دیاب  ساسحا  نیا  دشابن  یشیامرف  سلجم  کی  دشاب  یلم  سلجم  دوشب  تسرد  سلجم  هکنیا  يارب 

هک تسین  روطنیا  دـنا .  همه  تسین ،  ات  ود  تسین ،  یکی  مه  هناخبحاص  دـننکب .  شتـسرد  دـیابار  هناـخ  نیا  تساـم .  هناـخ  دنتـسه و  اـم 
شتـسرد دننیـشنب  ناشدوخ  دـیاب  اـهنیا  تسا .  تلم  همه  لاـم  روشک  همه  روشک .  همه  تسا و  تلم  همه  میـشاب .  هتـشاد  يا  هناـخبحاص 

6/3/58 ینارنخس :  خیرات   13 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دننکب . 

یساسا نوناق  اب  مالسا  ساسا  ندرک  هدایپ 

 ، اه دنمراک  يرادا و  ناقهد ،  يرازاب ،  یهاگشناد  مالعا ،  ءاملع  ماظع ،  عجارم  هبلط ،  نم  یـشترا ،  يامـش  دیاب  الاح  هک  یلـصا  هلءاسم 
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دوشب تسرد  یساسا  نوناق  نیا  مینکب ،  هدایپ  میهاوخ  یم  ام  ار  مالسا  ساسا  هک  یـساسا  نوناق  نیا  هک  تسا  نیا  دننکب  هجوت  نآ  هب  همه 
دـش و تسرد  دـیداد و  يءار  امـش  زاب  دوشب ،  دـنهاوخ  یمن  هک  ییاهنیا  مغر  هب  مغر -  هب  هللا -  ءاـشنا  ار  ناـم  یـساسا  نوناـق  هک  دـعب  ، 

روـهمج سییر  دیداتـسرف و  ار  ناـتیالکو  دـیداد و  يءار  دازآ  لاـس ،  هاـجنپ  نیا  فـالخرب  هنادازآ ،  دـیداد  يءار  امـش  اروـش و  سلجم 
25/3/58 ینارنخس :  خیرات   124 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دیدرک .  نییعت  ناتدوخار 

ییارجا ینینقت و  ياهداهن  سیسءات  رد  راشقا  همه  ششوک 

اروش سلجم  دوشب ،  تسرد  سییر  دیتفگ  هک  روط  نیمه  هکنیا  هب  میـسرب  هک  میراد  ام  رگید  مدق  دنچ  کی  هکنیا  هب  ار  مدرم  دینک  هاگآ 
یهاگشناد همه  رگید و  تاقبط  نویناحور و  همه  بارحم و  ربنم و  لها  همه  نم و  امش و  دوشب ،  بیوصت  یـساسا  نوناق  دوشب و  تسرد 

 : هحفص  7 دلج :  رون  هفیحـص  درذگب .  بلطم  نیا  دوز  هک  دینک  شـشوک  عمتجم  همه  مهاب و  همه  زورما  هک  دـنفظوم  نادنمـشناد  اه و 
26/3/58 ینارنخس :  خیرات   129

یگتسبمه یلصا  هلحرم  تموکح  ساسا  ققحت 

هک تسا  نیا  مهم  رگید .  تسا  ناسآ  دـعب  لحارم  مینک  ققحم  ار  اهنیا  ار ،  یلـصا  هلحرم  نیا  هک  میهدـب  مه  هب  تسد  مه  اب  دـیابام  همه 
هک دنکب  ادیپ  اروش  سلجم  کی  دنکب ،  ادیپ  يروهمج  سییر  کی  دنکب ،  ادیپ  رقتـسم  تموکح  کی  ام  تکلمم  هک  درذگب  لحارم  نیا 

26/3/58 ینارنخس :  خیرات   134 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دنکب .  ادیپ  ققحت  تسا  لصا  هک  تموکح  ساسا 

راشقا همه  یعاسم  کیرشت  اب  یگدنزاس  داهج 

روط هب  هک  یناریا  هک  تسا  نیا  يارب  بلطواد  تلم  ياهرـشق  همه  زرواشک ،  يرازاـب ،  نیـسدنهم و  نیـصصختم ،  زیزع ،  ياـه  وجـشناد 
داـهج هب  ار  داـهج  نیا  مینک  موسوم  یگدـنزاس ،  داـهج  کـی  مییوگب  اـم  دـیاب  تهج  نیا  زا  دـنزاسب ،  تسا  هدـمآ  اـم  تسد  هب  هبورخم 

اب همه  یتاهد  يرهش و  نیصصختم ،  نیسدنهم و  وجـشناد ،  یهاگـشناد و  ناوج ،  ریپ و  درم ،  نز و  تلم ،  ياهرـشق  همه  هک  یگدنزاس 
 : ینارنخـس خیرات   135 هحفـص :   7 دـلج :  رون  هفیحـص  دـنزاسب .  تسا  هدـش  بارخ  هک  ار  ناریا  نیا  دـننک و  یعاسم  کیرـشت  دـیاب  مه 

26/3/58

تکلمم ساسا  یساسا  نوناق 

لئاسم زا  دنکب .  ادـیپ  ققحت  تسرد  لقاال  ام  یلـصا  لئاسم  نآ  هک  تسا  یتقو  نآ  رد  ام  يزوریپ  مینک  تقد  تسرد  بالقنا  نیا  رد  رگا 
تسا و تلکمم  کی  ساسا  هک  یساسا  نوناق  اما  تسا ،  یمالـسا  يروهمج  يارب  مدنارفر  نآ  تسا و  هدرک  ادیپ  ققحت  شیکی  ام  یلـصا 

دلج رون  هفیحص  تسا .  هدنام  نامیارب  زاب  لحارم  نیا  دشاب ،  دیاب  روهمج  سییر  یتکلمم ،  کی  رد  دشاب  دیاب  هک  اروش  سلجم  مه  دعب 
28/3/58 ینارنخس :  خیرات   139 هحفص :   7 : 

تلود تلم و  نیب  مهافت 

یتبقاع نیمه  هب  شتبقاع  دشاب ،  ینالوط  مه  يردق  کی  ولو  شتبقاع ،  نیا  دتسیاب ،  تلم  لباقم  هکلب  دشابن  تلم  رب  یکتم  هک  یتلود  ره 
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 ، دشاب يروج  تلود  ینعی  دنـشاب  هتـشاد  مهافت  مه  اب  دیاب  اه  تلود  اهتلم و  دش . . .  دـهاوخ  یهتنم  دـندش ،  یهتنم  رـسپ  ردـپ و  نیا  هک 
تبحم یتسود و  ساسحا  دنشاب ،  هتـشاد  تبحم  اهنآ  هب  مدرم  هک  دشاب  يروج  يرمرادناژ  دشاب ،  يروج  ینابرهـش  دشاب ،  يروج  شترا 

نیا رد  هکنانچ  دنشاب  هتشاد  رفنت  وا  زا  دنسرتب و  وا  زا  مدرم  رازاب ،  يوت  دیایب  ینابرهش  رومءام  ای  دیایب  ینابرهـش  هک  یتقو  هکنیا  هن  دننکب 
تکلمم نیا  يارب  هک  دـنفلکم  تلم  نیا  ياهرـشق  همه  ام ،  همه  نالا  تسا . . . . . .  هدوب  روطنیا  تنطلـس  لوط  رد  هکلب  دوب  روطنیا  طاقن 

یم راک  دیراد  ناتدوخ  يارب  ناتدوخ  تسا ،  ناتدوخ  لام  تکلمم  دوشب .  تسرد  دوشب ،  هرادا  تکلمم  نیا  راک ،  اب  هکنیا  ات  دننکب  راک 
10/4/58 ینارنخس :  خیرات   240 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  میوشب .  انشآ  نامفیاظو  هب  ام  همه  هک  مراودیما  نم  هللا  ءاشنا  دینک و 

یساسا نوناق  بیوصت  میظنت و  هب  راکفا  هجوت  موزل 

 . دشاب نیا  هب  هجوتم  نامراکفا  مامت  زاب  میهدب و  رظن  تسا ،  يروج  هچ  نام  یـساسا  نوناق  هک  دـشاب  نیا  هب  هجوتم  دـیاب  راکفا  همه  نالا 
خیرات  010 هحفص :   9 دلج :  رون  هفیحص  مینکب .  نییعت  دیاب  یساسا  نوناق  بیوصت  یـساسا و  نوناق  میظنت  يارب  ام  ار  یـصاخشا  هچ  هک 

22/6/58 ینارنخس : 

تلم دوخ  اب  تکلمم  هرادا 

ره دـنکب ،  هرادا  تلم  دوخ  ار  تکلمم  نیا  دـیاب  دـش ،  لـصاح  شیارب  يزوریپ  وچمه  کـی  درک و  یتضهن  وچمه  کـی  هک  یتلم  نیمه 
2/8/58 ینارنخس :  خیرات   40 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحص  دناوت .  یم  هک  يا  هزادنا  ره  هب  سک 

بالقنا تاکرب  زا  تلم  رد  نواعت  ساسحا 

نواعت دیاب  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  ام  تلم  رد  هک  یـساسحا  نیا  دنلوغـشم ،  تلم  دوخ  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  بالقنا  هیحان  زا  هک  یتکرب  نیا 
12/8/58 ینارنخس :  خیرات   121 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  بالقنا  نیا  تاکرب  زا  نیا  دنک ،  تناعا  دیاب  دنک ، 

مالسا رد  نوناق  تیمکاح 

مالـسا نوناق  دشاب ،  یمالـسا  تکلمم  کی  تکلمم  دشاب و  یهلا  نیزاوم  دیاب  نیزاوم  دشاب و  مکحم  شدوخ  ياجرـس  دیاب  شزیچ  همه 
ؤملاریما نامز  هدوب ،  يرجم  ربمغیپ  درک ،  یم  مکح  نوناق  مه  ربمغیپ  نامز  تسا ،  نوناق  نآ  دنک و  یم  مکح  زیچ  کی  مالسا  رد  دشاب . 

11/10/58 ینارنخس :  خیرات   171 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحص  درک .  یم  مکح  نوناق  مه  نینم 

تلم زا  هدیشوج  داهن  یگدنزاس  داهج 

نیا همه  نارادساپ و  اه و  هتیمک  دوب .  یگدنزاس  داهج  نیمه  دوب ،  تلم  دوخ  نآ  لفکتم  دیـشوج و  تلم  دوخ  زا  هک  ییاهداهن  زا  یکی 
مدرم هک  دشاب  انعم  نیا  هک  یمادام  دـندرک و  تسرد  مدرم  نامه  دوخ  دـشاب  راک  رد  ینامزاس  کی  هکنیا  نودـب  دـیدج  هزات و  ياهداهن 

 : ینارنخس خیرات   187 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحـص  دـید .  دـنهاوخن  بیـسآ  نتخاس ،  يارب  ار  ناشدوخ  دـنناد  یم  فظوم  ناشدوخ 
27/3/59

داقتنا نایب و  يدازآ 
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هک تسا  هدش  هچ  الاح  دوب و  ام  روشک  يارب  ءاصم ب  لئاسم و  نآ  اهقانتخاو و  دش  یم  عقاو  اه  يراکتیانج  روطنآ  زور  کی  هک  دش  هچ 
یم فیرعت  ای  دـننک  یم  داقتنا  ای  هنادازآ  مه  مدرم  دـینک و  یم  حرطم  مدرم  اب  ار  ناتلئاسم  هنادازآ  امـش  میتسـشن و  مه  اب  اجنیا  هنادازآ  ام 

20/6/59 ینارنخس :  خیرات   72 هحفص :   13 دلج :  رون  هفیحص  دننک . 

یمدرم تلود  ققحت 

کی هک  دینیب  یم  تسه ،  هک  ره  اه  نییاپ  نآ  ات  دیریگب  شروهمج  سییر  ریزو و  تسخن  زا  دینکب  هظحالم  روشک  رساترس  رد  امش  نالا 
تسا هدش  دعب  تسا و  هدش  ییاقآ  کی  مه  دعب  قباس و  تسا  هدوب  يا  هبلط  کی  روهمج  سییر  دنتسه  مدرم  دوخ  زا  هک  دنتـسه  یمدرم 

یمدرم همه  هک  لئاسم  نیا  تسین  رگید  ياهاج  تسا  هدرک  ادـیپ  ققحت  ناریا  رد  نـالا  هک  تسا  يا  هلءاـسم  کـی  مه  نیاروهمج  سییر 
هفیحص دنتسه .  مدرم  اب  تلود  شترا و  مه  دنشترا ،  نابیتشپ  مدرم  مه  دنتلود و  نابیتشپ  مدرم  مه  اذهل  دنتسه و  مه  اب  مه  همه  دنتسه و 

/1060/30 ینارنخس :  خیرات   12 هحفص :   16 دلج :  رون 

( امهیلع هللا  مالس   ) نینم ؤملاریما  مرکا و  لوسر  تموکح 

امهیلع هللا  مالس  نینموملاریما  لثم  مرکا ،  لوسر  لثم  مالسا  رد  هک  یمالسا  يروهمج  مینک ،  یم  یگدنز  میراد  یمالسا  يروهمج  رد  ام 
زا دیوگ  یم  ار  شدوخ  هدروخ  هلصو  شفک  هک  یتموکح  وچمه  کی  دشاب ،  یتموکح  وچمه  کی  میهاوخ  دنا ،  هدرک  تموکح  نآ  رب 

ظفح ار  بلطم  نیا  نات  هیحور  رد  دـیاب  امـش  تسا  نیا  زا  رتمک  شـشزرا  اه  تسایر  ای  تسا ،  رتشیب  شـشزرا  نم  شیپ  اـه  تساـیر  نیا 
مالسا هک  یهار  نآ  زا  هک  میتساوخ  همه  امـش و  ام و  زا  کی  ره  دنـشاب و  اهنیا  همه  بظاوم  دنـشاب و  امـش  بظاوم  دیاب  مه  مدرم  دینک و 

يزوریپ تسکش  هنومن  زور  نآ  مینک ،  روبع  میهاوخب  ام  دنا  هتشاد  ایبنا  هک  يا  هقیرط  نآ  زا  تسا و  هتـشاد  هک  یهار  لوا  زا  تسا  هتـشاد 
دـشاب دیاب  ادخ  يارب  هتبلا  تسه ،  هک  دینکن  کش  شدوخ  ياج  رد  يزوریپ  هدشن  ادیپ  يا  هلءاسم  وچمه  کی  ات  دوش و  یم  ادـیپ  مالـسا 

 ، رازاب يوت  دـیتفر  امـش  یتقو  الاح  هک  تسین  يزایتما  کی  هک  تسا  روطنیا  سلجم  یتقو  دـیدمآ ،  الاح  سلجم  نیا  رد  ادـخ  يارب  اـمش 
يوت هک  یتقو  هک  تسین  روجنیا  تسا ،  روط  نیا  مه  شریزو  تسخن  دـمآ ،  سلجم  لیکو  ای  دـمآ  سلجم  سییر  هک  دـنورب  راـنک  مدرم 

19/11/60 ینارنخس :  خیرات   33 هحفص :   16 دلج :  رون  هفیحص  دنتسه .  روطنیااهنیا  همه  مه و  اب  دنراذگب  قرف  مدرم  دورب ،  مدرم 

روشک هرادا  رد  راشقا  همه  تیلو  ؤسم 

مالسا هب  ناگتـسبلد  دوخ  نایناریا و  دوخ  تسد  رد  روشک  نو  ؤش  همه  دوش و  یم  هرادا  یناریا  ناریا و  تسد  هب  ناریا  هللادمحب  هک  زورما 
151 هحفص :   17 دلج :  رون  هفیحص  دنتسه .  لو  ؤسم  دنتسه  روشک  نیا  رد  هک  ییاهرـشق  همه  هک  تسا  يزور  زورما  دوش ،  یم  يربهر 

26/10/61 ینارنخس :  خیرات 

مدرم نیهر  یمالسا  يروهمج 

يداع مدرم  نیمه  نیهر  یمالسا  يروهمج  تسا و  مدرم  زا  یمالسا  يروهمج  هک  تسا  نیا  یهاشنهاش  یمالسا و  يروهمج  نیب  ام  قرف 
تحت دـیاب  مدرم  ار ،  اهراک  دـیاب  نامدوخ  ام  مشاب ،  هتـشاد  راک  مدرم  هب  هک  تسین  روطنیا  نم  هن ،  تفگ  یم  یهاـشنهاش  تسا و  روشک 

13/10/62 ینارنخس :  خیرات   120 هحفص :   18 دلج :  رون  هفیحص  درک .  یم  روطنآ  مدرم  اب  دنشاب و  ام  هطلس 
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لقتسم دازآ و  روشک  رد  مدرم  يریذپ  تیلو  ؤسم 

زا يراشتـسم  هن  دـنک ،  تموـکح  امـش  هب  دـهاوخب  هک  تسامـش  رـس  يـالاب  یـسک  کـی  هن  تـسا .  ناـتدوخ  تـسد  امـش  روـشک  زورما 
 ، بوخ تفگ  یم  تلم  قباس  میژر  رد  دییامش  دوخ  لو  ؤسم  تسامـش و  دوخ  تسد  زیچ  همه  ناسانـشراک  هن  دیراد و  رگید  ياهروشک 

هتفریذـپ رذـع  نیا  رگید  تساهامـش .  دوخ  تسد  رد  زیچ  همه  هک  زورما  دـش  یم  لا  ؤس  رگا  تسین ،  يزیچ  نم  تسد  هب  منک ،  هچ  نم 
11/11/62 ینارنخس :  خیرات   213 هحفص :   18 دلج :  رون  هفیحص  منک .  هچ  نم  هک  تسین 

تسا تسکش  هب  موکحم  تلم  تکراشم  نودب  تلود 

اب يراکمه  مدرم و  مورحم  تاقبط  زا  هدیـشوج  یـصوصخ  ياـه  شخب  هعـسوت  تلم و  تکرـش  یب  ما  هداد  رکذـت  ارارک  هچناـنچ  تلود 
یکلهم يرامیب  تلم ،  نتـشاذگ  رانک  تلود و  تیکلام  يوس  هب  روما  ندـناشک  دـش .  دـهاوخ  هجاوم  تسکـش  اب  مدرم  فلتخم  تاـقبط 

فعـضتسم مورحم و  مدرم  عفن  هب  دوشب  رتهب  هچ  ره  ات  دـشاب  یتروص  هب  یـصوصخ  شخب  يدازآ  دوش . . .  زارتحا  نآ  زا  دـیاب  هک  تسا 
 : هحفص  19 دلج :  رون  هفیحص  دننک .  ادیپ  هطلس  مدرم  یلام  يراجت و  روما  مامت  رد  ربخ  یب  ادخ  زا  يدادعت  هتشذگ  نوچ  هن  درک ،  راک 

22/11/63 ینارنخس :  خیرات   810

بالقنا ياهتفآ  مراهچ :  لصف 

اوق نتفر  لیلحت  فالتخا و 

مه نیا  دوش  یم  نامدوخ  فرص  ام  ياوق  دنیشن و  شدوخ  ياجرـس  هدوسآ  ( 35  ) وا مینکب ،  فالتخا  مه  اب  نامدوخ  هک  دـشاب  انب  ام  رگا 
بزح نیا  دـننکب ،  تسرد  بزح  اـت  ود  دـنزادنیب  فـالتخا  مدرم  تاـقبط  نیمه  نیب  هک  دـنا  هتـشاد  هشیمه  اـهنآ  هک  تسا  یگنرین  کـی 

وا زا  يزیچ  کی  ولج ،  دـنروایب  رفن  کی  الثم  ای  دـننکب ،  جـلف  ار  مدرم  دـنزادنیب و  فالتخا  بزح  ار  ود  نآ  نیب  اذـک ،  بزح  ییاذـک و 
هفیحـص دننکب .  هدافتـسا  اهنآ  دورب و  لیلحت  ناشیاوق  دننکب و  اوعد  نیا  رـس  اه  تدم  دنوشب ،  لوغـشم  وا  هب  مدرم  مه  دعب  دننکب  تسرد 

17/7/57 ینارنخس :  خیرات   122 هحفص :   2 دلج :  رون 

مدرم رد  ینیبدب  داجیا  مالسا و  ندرک  یفرعم  دب 

هک مه  دنوخآ  دندرگرب و  مالـسا  زا  مدرم  دـننک ،  یفرعم  دـب  ار  مالـسا  هک  دـنهاوخ  یم  اهنآ  دوشب ،  عقاو  بلطم  نیا  دـنهاوخ  یمن  اهنآ 
20/7/57 ینارنخس :  خیرات   139 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص  دهاوخ .  یم  ناشلد  هک  سک  ره  ناشدوخ و  دنامب  یقاب  دورب ،  رانک 

تافالتخا هطساو  هب  تضهن  ندش  یثنخ 

وا لابند  هک  ییاه  تردـق  نآ  هاش و  لباقم  رد  تسا ،  هداتـسیا  اه  تردـق  لباقم  رد  مهاب ،  هدـش  عمج  ناریا  نیملـسم  ياوق  مامت  هک  نالا 
کی هب  تنایخ  نیا  مینک  فالتخا  ام  مه  اب  نامدوخ و  نیب  میزادـنیب  فالتخاام  هک  تسا  مالـسارب  تنایخ  نیا  تسا  هداتـسیا  نالا  دنتـسه 

هدـش و ادـیپ  ناریا  رد  هک  یتکرح  نیا  رگا  تسا  هدـش  ادـیپ  ناریا  رد  هک  یتکرح  نیا  دوشب  یثنخ  ام  تافالتخا  هطـساو  هب  هک  تسا  تلم 
کی رد  درمریپ  اب  دشاب  نابزمه  نآ  يردقنیا  هچب  هک  دینک  ادیپ  دیناوت  یمن  خیرات  رد  امـش  ناریا ،  خیرات  رد  هن  خیرات ،  رد  درادـن  هقباس 
هجیتن یب  هچنانچ  رگا  نیا ،  درادن  هقباس  هدـش و  ادـیپ  ناریا  رد  هک  یتضهن  شبنج و  نیا  هتـساوخن  يادـخ  رگا  دنـشاب  مهاب  همه  بلطم ، 
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 . ار امـش  ياه  لسن  دـننک  یم  عطق  دـننک ،  یم  عطق  دـبا ،  ات  ریغ  همکچ  ریز  دوب  دـیهاوخ  دوب ،  دـیهاوخ  ریغ  هطلـس  ریز  دـبا  ات  دـباوخب ، 
9/8/57 ینارنخس :  خیرات   251 هحفص :   2 دلج :  رون  هفیحص 

یفارحنا ياهبتکم  هب  یکیدزن  هطساو  هب  مالسا  زا  ندش  رود 

هچ يارب  مالـسا ؟  زا  دننک  رود  دنهاوخ  یم  ار  امـش  هچ  يارب  تسا  هچ  اه  هشقن  دینادب  دیوشب  رادـیب  ام  ياه  ناوج  يا  اقآ  دـیوشب  رادـیب 
14/8/57 ینارنخس :  خیرات   12 هحفص :   3 دلج :  رون  هفیحص  دننک ؟ کیدزن  رگید  ياه  بتکم  هب  دنهاوخ  یم  ار  امش 

رکفنشور یسایس و  یملع ،  لاجر  هابتشا  زا  فوخ 

لاجر ام ،  یملع  لاجر  نیا  ام ،  تلم  نیا  راشقا  زاب  هک  مراد  نیا  فوخ  نم  میدـید و  الاح  ات  ار  تاهابتـشا  ام  رگید ،  میفلکم  اـهام  نـالا 
 ، میتسه راتفرگ  رخآ  ات  ام  رگید  دوشب  هابتشا  نیا  رگا  هک  دننکب  یهابتشا  کی  ام  رکفنـشور  صاخـشا  هک -  منک  یم  ضرع  ام -  یـسایس 
 : ینارنخـس خیرات   36 هحفـص :   3 دـلج :  رون  هفیحـص  دوشب .  یبالقنا  کی  هک  میـشاب  هتـشاد  يدـیما  کی  زاـب  اـم  هک  تسین  نینچ  رگید 

16/8/57

هاگشناد هزوح و  نیب  تافالتخا 

مزال سانشراک  مه  نآ  هکنیا  يارب  تسین  حیحـص  مه  نآ  یـسایس ،  ياه  ههبج  ياهنم  هاگـشناد ،  ياهنم  هک  دیوگب  دهاوخب  دنوخآ  رگا 
شیج امش ،  رکشل  منک  یم  ضرع  امش  تموکح  امش ،  تارادا  دیراد ،  مزال  تارادا  يازجا  امـش  دیراد ،  مزال  تموکح  امـش  دراد . . . 
دوشب هرادا  دیاب  ام  تکلمم  یلخاد  یجراخ و  ياهوجشناد  نیا  اب  اه و  هاگشناد  نیا  اب  دوش ،  یم  لیصحت  اه  ههبج  نیا  اب  اهنیا  همه  امش ، 

دینک اوعد  دینیـشنب  مه  اب  هک  دوش  یمن  مالـسا  هب  هقالع  اب  مالـسا ،  هب  رگید  ههبج  نآ  دـنراد  هقالع  مالـسا ،  هب  امـش  دـیراد  هقـالع  رگا  ، 
3/10/57 ینارنخس :  خیرات   93 هحفص :   4 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  یشکدوخ  تسا ،  راحتنا  ندرک  اوعد  زورما  زورما ، 

تلم هملک  تدحو  رما  رد  یتسس 

رگا دنا و  هدرک  ناشدوخر  تسکش د  ساسحا  اهنآ  دنا ،  هدروخ  تسکـش  اهنآ  تلم ،  هملک  تدحو  مالـسا و  اب  هک  دندیمهف  اهنآ  زورما 
خیرات  171 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  ار .  مالسا  هشیر  ام و  ياه  هشیر  دننک  یم  عطق  اهنآ  دوشب ،  یتسس  رما  نیا  رد  هتـساوخن  يادخ 

16/12/57 ینارنخس : 

تضهن تیمالسا  هب  تبسن  تنایخ  هئطوت و 

تسکش هب  یهتنم  ار ،  ام  یمالسا  تضهن  نیا  دننک  فرحنم  دهاوخب  ای  دشاب  ایاضق  رد  یماهبا  هچنانچ  رگا  دشاب ،  ایاضق  رد  یماهبا  دیابن 
 ، تیمالسا تهج  زا  دننک  فرحنم  ار  تضهن  نیا  دنتسه  ددص  رد  هک  اهنآ  تسا .  مالـسا  هب  تنایخ  تسا ،  تلم  هب  تنایخ  دش ،  دهاوخ 
هک اهنآ  یمالسا .  يروهمج  دشاب ،  یمالسا  راعش  نامه  راعش  دیاب  زورما  دنتسه .  تلم  رب  نئاخ  دنتسه ،  مالـسا  رب  نئاخ  هک  دننادب  اهنآ 
زا دننک . . . . . .  داجیا  فالتخا  دنهاوخ  یم  تلم  رد  هک  دنتسه  ینانئاخ  اهنیا  دنراذگب ،  رانک  يروهمج  رانک  زا  ار  مالـسا  دنراد  رارـصا 
دنا هدروآ  تسدب  هک  یلالقتـسا  دنراذگن  دنک ،  ادیپ  هنخر  بناجا  دنراذگن  دورب ،  ردـه  ناشناناوج  نوخ  دـنراذگن  هک  مراد  اضاقت  تلم 
کی هن  یمالـسا ،  يروهمج  هب  مالـسا ،  تموـکح  هب  دوـشب .  قاـنتخا  هب  لدـبم  تسا  هدـمآ  تسد  هب  هک  يدازآ  دـنراذگن  دورب ،  نیب  زا 
يءار نغدـق ،  تنایخ  نغدـق ،  هئطوت  نکل  دـندازآ  دـنورب  رگید  ياه  هار  هب  دـنهاوخ  هک  مه  یناسک  مک .  رح ف  کی  هن  داـیز ،  فرح 
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18/12/57 ینارنخس :  خیرات   184 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دنیوگب .  دنهاوخ  یم  هچ  ره  دازآ ، 

يدرس یتسس و  بجوم  ییاهن  يزوریپ  نامگ 

دوش یم  بجوم  نامگ  نیا  هک  میدش ،  زوریپ  ام  دش و  مامت  راک  هک  دینکن  نامگ  دیدیسر ،  يزوریپ  هناتسآ  هب  هک  عقوم  نیا  رد  دیاب  امش 
نیا تسا ،  هدروآ  اـجنیا  اـت  هک  يروط  نیمه  هب  ار  تضهن  نیا  هک  تسا  فظوم  ناریا  فیرـش  تلم  نیارباـنب  دوشب . . .  ادـیپ  یتسـس  هک 

اب دوب ،  یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  زا  ترابع  هک  تضهن  تیاغ  تضهن و  نیا  ظفح  اب  هملک و  تدحو  ظفحابو  دـنک .  ظفح  ار  تضهن 
رگا دیربن ،  ییاهن  يزوریپ  نامگ  يزوریپ ،  نامگ  ناتدوخ ،  هب  دیهدن  هار  يدرـس  ناتدوخ ،  هب  دیهدن  هار  یتسـس  دورب .  ولج  اهنیا  ظفح 

5 دـلج :  رون  هفیحـص  دـینادب .  زوریپ  همین  ار  ناتدوخ  دـیاب  امـش  دوش ،  یم  ادـیپ  یتسـس  دوشبادـیپ ،  داقتعا  نیا  ای  دوشب  هدرب  نامگ  نیا 
29/12/57 ینارنخس :  خیرات   198 هحفص : 

قباس عاضوا  هب  تشگزاب  یتسس و  يدرس و  زا  فوخ 

نآ زا  ددرگرب ،  هتـساوخن  يادـخ  رگا  ددرگرب و  عاـضوا  هتـساوخن  يادـخ  تقو  کـی  اـهام  یتسـس  يدرـس و  هک  مراد  ار  نیا  فوخ  نم 
8/1/58 ینارنخس :  خیرات   217 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  نیب .  زا  میا  هتفر  ام  رگید  هک  تس  ییاه  تشگرب 

هقرفت یمارآان و  داجیا 

ار اهنآ  تسد  بقع و  ار  اهنآ  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هب  ءاـکتا  اـب  تلم  تدـحو  هک  ار  اـنعم  نیا  دـندرک  سمل  تضهن  نیا  رد  هک  ـالاح 
اهنآ راوخ  هریج  هک  ییاهنآ  ناشیاهدـنمراک ،  دنتـسه و  رتشیب  تنطیـش  یپ  رد  اهنآ  ینعی  تسا ،  رتشیب  رطخ  نالا  ام ،  عفانم  زا  درک  هاتوک 
همه رد  هک  دـینک  یم  هظحالم  نالا  دـنزادنیب و  ییادـج  دـنهاوخ  یم  تلم  نیب  رد  فلتخم  ياهزرط  اب  فلتخم ،  ياه  ساـبل  اـب  دنتـسه ، 

دنراذـگن دـشاب و  مارآ  دـنراذگن  ار  تموکح  نیا  هک  دـنا  هدـش  راک  لوغـشم  دنتـسه  اهنآ  راوخ  هریج  هک  یتاجتـسد  کی  تکلمم  راطقا 
16/1/58 ینارنخس :  خیرات   248 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  دشاب .  دحتم 

تلم تردق  ظفح  مدع  يزوریپ و  لایخ 

هک مینک  لایخ  نامدوخ  ای  دریگن و  ار  شیولج  تلم  میریگن و  ار  ناشیولچ  مییایب و  لش  ام  دـننکب و  لالخا  اهنیا  ای  هتـساوخن  يادـخ  رگا 
اب هتبلا  دنروایب ،  شیپ  لئاسم  نامه  رگید  مرف  اب  هتساوخن  يادخ  هک  مراد  ار  نیا  فوخ  نم  مینکب  ادیپ  شیارگ  یتسـس  هب  میتسه و  زوریپ 

يرگید مرف  کی  تسین ،  لـمع  لـباق  هک  دـنناد  یم  ار  نیا  تسا ،  هدروخ  تسکـش  نیا  هکنیا  يارب  دـنیوگ ،  یمن  رگید  یهاـشنهاش  مرف 
تـسا تلم  تردق  هک  تسا  نامتـسد  رد  نالا  هک  یتردق  مینک و  یگداتـسیا  ام  رگا  دنراد .  تاعلاطم  اهنآ ،  دندلب  دـنراذگ ،  یم  شیور 

هک تسه  بلطم  نیا  فوخ  دوشن  ظفح  نیا  هتـساوخن  يادخ  رگا  دـش و  میهاوخ  زوریپ  همه  مینک ،  ظفح  ار  هملک  تدـحو  مینک ،  ظفح 
17/1/58 ینارنخس :  خیرات   260 هحفص :   5 دلج :  رون  هفیحص  لاح  نآ  هب  دننادرگرب  ار  ام  هرابود 

فوفص نیب  هقرفت 

نیب هقرفت  دـنادرگرب ،  هیلوا  عضو  هب  ار  ام  هرابود  اـت  دـشاب  یم  راـک  رد  یبنجا  ياـه  تسد  تسه .  یتارطخ  نکل  تفر و  یتوغاـط  میژر 
هملک تدـحو  اب  امـش  میدـنبب و  راک  هب  ار  هملک  تدـحو  مینک .  يرادـساپ  تضهن  نیا  زا  هک  تساـم  هفیظو  دـنزادنیب و  ناـینریا  فوفص 

گرزب ياه  تردق  دنراد .  هاگن  ار  اضردمحم  دنتـسناوتن  گرزب  ياه  تردق  دیوش .  زوریپ  گرزب  ياهتردق  رب  یلاخ  تسد  اب  دـیتسناوت 
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شوه هب  دندربن .  شیپ  زا  يراک  تلم  تساوخ  ربارب  رد  یلو  دندرک  یناوارف  شـشوک  وا  يرادـهگن  يارب  ناتـسلگنا  اکیرمآ و  اصوصخم 
یم هتفر و  تاجناخراک  رد  صوصخب  دـننک ،  یم  غیلبت  اج  همه  رد  نانآ  يدایا  دنتـسه ،  امـش  ندرب  نیب  زا  ددـص  رد  ناـنآ  زونه  دیـشاب !

اب امـشدننک  باصتعاات  دننک  یم  لابقتـسا  اهنآ  زا  افـص  اب  نارگراک  دنور و  یم  هناخراک  رد  نانآ  رگا  میتسه .  رگراک  رادفرط  ام  دنیوگ 
25/1/58 ینارنخس :  خیرات   16 هحفص :   6 دلج :  رون  هفیحص  دیریگب .  ار  نانآ  هدسفم  ترارش و  يولج  دیاب  يرایشوه 

يزوریپ زا  سپ  فالتخا  یتسس و 

يزوریپ زا  سپ  تسه ،  مرگ  رایسب  هدنزرا و  رایسب  تضهن  اه و  یمرگ  دنتـسه و  دصقم  هب  ور  همه  دنوشب  زوریپ  اه  بالقنا  هکنیا  زا  لبق 
ناریا نیا  میزاسب ،  ار  ناریا  ام  هک  تسا  نیا  تقو  تسا و  هدیـسر  رخآ  هب  هزرابم  هک  زورما  اهفالتخا .  کی  دوش و  یم  ادـیپ  اهیتسـس  کی 

6 دلج :  رون  هفیحـص  دزادـنا .  یم  هقرفت  تلم  راشقا  نیب  تسا و  هدـمآ  نوریب  نیتسآ  زا  يزومرم  ياه  تسد  زورما  مینک ،  دابآ  ار  بارخ 
27/1/58 ینارنخس :  خیرات   21 هحفص : 

دصقم زا  تلفغ 

زا هار  نیب  دنیب ،  یم  دراد  ار  شدوخ  لاح  هکنیا  هب  هتشگرب  الاح  تلم  هک  تسا  نیا  دشک ،  یم  ینارگن  هب  يردق  کی  ار  ام  نالا  هک  ینآ 
یم هناخ  میرادـن ،  هناخ  ام  هکنیا  هب  يریثک  هدـع  کی  میرادـن ))  هناـخ  شدوخ (( .  لاـح  هب  تسا  هدـش  هجوتم  هتـشادرب ،  تسد  دـصقم 

زا تسا .  يروطچ  هاگـشناد  رد  الثم  هکنیا  هب  يریثک  هدع  کی  تسا .  روطچ  الثم  نام  هرادا  رد  ام ،  هکنیا  هب  يریثک  هدـع  کی  میهاوخ . 
 ، تلم تسا  هدـمآ  نوریب  شدوخ  يراتفرگ  شدوخ و  تالاح  زا  تلفغ  دـصقم و  هب  هجوت  لاح  تشاد و  تلم  نیا  هک  یبـالقنا  لاـح  نآ 
 . نامدوخ ياه  يراتفرگ  هکنیا -  نآ -  دنا و  هدرک  ادیپ  مه  يرگید  زیچ  هب  هجوت  کی  نالا  همه  هک  نالا  تسا  يروجنیا  روشک  رساترس 

6/3/58 ینارنخس :  خیرات   9 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص 

تلم ریسم  زا  نتشادرب  تسد 

هار هک  تلم  ریـسم  نیا  همه  دـشکب .  فرط  کی  هب  یـسک  ره  هک  تسین  يزور  زورما  دـننکب .  تمدـخ  همه  دـیاب  هک  تسا  يزور  زورما 
هک نامه  میورب  نیا  لابند  دیاب  مه  اب  همه  دهاوخ  یم  تلم  هک  نامه  تلم -  دهاوخ -  یم  هچ  تلم  درک ،  هچ  منیبب  تلم ،  تسا .  هداتفا 

میرادرب نآ  زا  تسد  ام  ار  ریسم  نیا  رگا  ار .  تلم  میهدب  تاجن  میناوتب  ات  تفر  وا  لابند  دیاب  تسکـش  دز و  مه  هب  ار  گرزب  تردق  نیا 
رخآ هب  ار  تضهن  نیا  میناوتن  ام  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  نیا  دننکب ،  داجیا  فالتخا  دـنیوگب ،  بلطم  کی  دننیـشنب  یه  ییاه ،  فرح  ، 

8/3/58 ینارنخس :  خیرات   20 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  میناسرب . 

نیطایش هدیشوپ  ياه  هشیر  دشر  زا  تلفغ 

یهاگـشناد مرتحم ،  ناناوج  راشقا ،  ریاس  و  هللا -  مهقف  و  ناریا -  ءاملع  تسا ،  رتساسح  ناریا  يارب  تاقوا  همه  زا  هک  یتقو  نیا  رد  دـیاب 
رگا دـنا و  نیمک  رد  نیطایـش  هکنیا  هب  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  رگراک  ناقهد و  راشقا ،  ریاس  اهیرازاب  هینید ،  مولع  بـالط  اهوجـشناد ،  اـه ، 
هحفص  7 دلج :  رون  هفیحص  دور .  یم  رده  اه  تمحز  هعماج ،  نیب  دننک  دشر  زاب  هدیسوپ  ياه  هشیر  نیا  دوشب و  تلفغ  هتساوخن  يادخ 

8/3/58 ینارنخس :  خیرات   21 : 

روما رد  یطخت  هحماسم و 
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هکنیا هب  دننک  تیدـج  اهنیا  دنتـسه  راک  سءار  رد  هک  ینییناحور  اصوصخ  دنتـسه ،  راک  سءار  رد  هک  ییاهنآ  اصوصخ  تلم  راشقا  همه 
تلود عقوت  مدرم  تفر  یتوغاط  تلود  هک  یتقو  دنک . . .  ادیپ  دوجو  مدرم  نیب  حیبق  روط  هب  مالسا  يروهمج  هرهچ  هتساوخن  يادخ  ادابم 
دنتـسه راک  سءار  رد  هک  ییاهنآ  نکل  دینک  حالـصا  هعفدکی  ار  اهراک  همه  دیناوت  یمن  هک  الاح  هک  دنراد  عقوت  مدرم  دـنراد .  یمالـسا 

هک ییشم  نآ  زا  مینک  یطخت  ای  روما  رد  مینک  هحماسم  ام  رگا  مینکب .  هضرع  ام  یتوغاط  تلود  کی  لثم  مه  ار  مالـسا  هک  دشابن  يروج 
یب ياـه  ناوج  رظن  رد  ریغ ،  رظن  رد  ملاـع ،  رظن  رد  اـم  ار  مالـسا  هک  دوش  یم  نیا  بابـسا  نیا  دراد ،  یمالـسا  ياـه  تموکح  مالـسا و 

تسکش نیا  دوشب .  هداد  نآ  هب  یتوغاط  تروص  کی  اهنیا  رظن  رد  دنرادن  نآ  رب  عالطا  تسرد  ار  مالسا  هک  ییاهرشق  مالـسا ،  زا  عالطا 
9/3/58 ینارنخس :  خیرات   31 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  دناسر .  یم  تسکش  هب  ار  مالسا  رخآ  ات  هک  تسا 

بناجا میژر و  هدیدنگ  ياه  هشیر  رطخ  يزوریپ و  زا  دعب  یتسس 

ام نکل  دوش  یم  تسـس  تسا ،  زوریپ  هک  دـش  هدـیقع  یتـقو  تسا ،  يزوریپ  ره  همزـال  نیا  میور و  یم  میراد  یتسـس  هب  ور  هک  منیب  نم 
یتسـس رگا  تسه  رانک  هشوگ و  ره  رد  تسه و  ام  تکلمم  رد  بناجا  میژر و  هدـیدنگ  ياه  هشیر  دـیوشن .  تسـس  زاب ،  میدـشن  زوریپ 

ظفح هملک  تدحو  نیا  دوشب ،  ظفح  تضهن  نیا  دیاب  دراد .  رطخ  دنوشب  عمتجم  رگا  دـش و  دـنهاوخ  عمتجم  مهاب  اه  هشیر  نیا  دـینک ، 
نکل دیراد  زیچ  همه  دیوشب ،  زوریپ  امش  دنرادن ،  هناشاک  هکنیا  غارس  دنرادن ،  هناخ  هکنیا  غارـس  دندرگن  رب  ام  تلم  دیدرگن ،  رب  دوشب ، 

25/3/58 ینارنخس :  خیرات   118 هحفص :   7 دلج :  رون  هفیحص  ام .  میدشن  زوریپ 

یلصا لئاسم  ققحت  رد  الخ  داجیا 

زا لبق  دـنوش .  یم  ناـشدوخ  ياـه  يراـتفرگ  هب  هجوتم  مدرم  تقو  نآ  دـش ،  لـصاح  يزوریپ  کـی  هک  یتقو  یبـالقنا  ره  رد  هتبلا  اـبلاغ 
اه يراتفرگ  هب  هجوت  دوش ،  یم  ادیپ  یتسـس  کی  دندش  زوریپ  الاح  دـندیمهف  هک  یتقو  يزوریپ  هب  دنـسرب  هکنیا  هب  دـنراد  هجوت  يزوریپ 

قباس لفاوق  لثم  خسرف  راهچ  الثم  دورب  يرگید  لزنم  کی  هب  دـهاوخ  یم  لزنم  نیا  زا  هک  تقو  يا  هلفاق  کی  هکنیا  ریظن  دوش ،  یم  دایز 
 . دوش یم  لصاح  لزنم  يوت  یگتسخ  دوش ،  یم  لصاح  یگتسخ  اجنآ  لزنم ،  هب  دندیسر  یم  هک  وچمه  دوبن  یگتسخ  دندوب  هار  يوت  ات 

یم یتسـس  لزنم  هب  دندیـسر  نوچ  اجنآ  دنتـسناوت ،  یمن  دیورب  رگید  خسرف  مین  کی  دیوش  اپ  هک  دنتفگ  یم  اهنآ  هب  رگا  رگید  تقو  نآ 
 ، میوش یمن  هتـسخ  مینکـشب  ار  دس  نآ  هک  مینک  یم  تکرح  مه  اب  میراد  همه  هک  یتقو  هک  تسا  يروط  نیا  مه  تابالقنا  هیـضق  دننک . 
دش نیا  نامداقتعا  میتسکش و  ار  دس  هک  ییاج  کی  هب  میدیسر  هک  یتقو  میوش .  یم  رتیوق  میور  یم  ولج  هچ  ره  دوش ،  یمن  ادیپ  یتسس 
هچ ناشعـضو  اه  يا  هرادا  تسا ؟  يروج  هچ  ناشعـضو  نانیـشن  هغاز  هکنیا  غارـس  میدرگ  یم  رب  تقو  نآ  میدـش ،  زوریپ  هللا  دـمحلا  هک 

نیا يارب  اهنیا  درک ؟ هچ  دـیاب  ار  سرادـم  درک ؟ هچ  دـیاب  ار  رازاب  هچوک و  مدرم  تسا ؟  يروج  هچ  ناشعـضو  اـه  شترا  تسا ؟  يروج 
رد ام  يزوریپ  مینک  تقد  تسرد  بالقنا  نیا  رد  رگا  نامدوخ .  لئاسم  هب  میدرگرب  ـالاح  میدرک .  ضرف  زوریپ  ار  ناـمدوخ  اـم  هک  تسا 

مدنارفر نآ  تسا و  هدرک  ادیپ  ققحت  شیکی  ام  یلـصا  لئاسم  زا  دنکب .  ادیپ  ققحت  تسرد  لقاال  ام  یلـصا  لئاسم  نآ  هک  تسا  یتقو  نآ 
 ، یتکلمم کی  رد  دشاب  دیاب  هک  اروش  سلجم  مه  دعب  تسا و  تلکمم  کی  ساسا  هک  یساسا  نوناق  اما  تسا ،  یمالسا  يروهمج  يارب 

تقو نآ  میـشاب ،  هدش  زوریپ  نامدوخ  لایخ  هب  الاح  ام  هک  دشاب  انب  رگا  تسا .  هدنام  نامیا  رب  زاب  لحارم  نیا  دشاب ،  دیاب  روهمج  سییر 
نیا ناتدوخ ،  ياه  يراتفرگ  ناتدوخ ،  ياهراک  غارـس  مادک  ره  دیورب  مه  نایاقآ  امـش  مدوخ و  یگبلط  غارـس  مورب  متـسه  هبلط  هک  نم 

 : ینارنخس خیرات   139 هحفص :   7 دـلج :  رون  هفیحـص  تسا .  كانرطخ  دوشب و  دراو  نآ  هبالخ  تقو  کی  تسا  نکمم  یلـصا  لـئاسم 
28/3/58
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بالقنا زا  دعب  یهورگ  یصخش و  ياه  هتساوخ  حرط 

یم شیپ  یـصخش  لئاسم  نیا  يزوریپ ،  هب  داقتعا  زا  دعب  ای  يزوریپ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  دـشابن  بانتجا  لباق  دـیاش  هک  یبالقنا  ره  همزال 
حرطم ناشـشیپ  یهورگ  لئاسم  یـصخش و  لئاسم  بالقنا  لاح  رد  دشاب ) یتلم  ره   ) یتلم کی  تسه  بالقنا  لاح  رد  هک  یمادام  دـیآ . 
لئاسم یصخش و  لئاسم  تلم  ياهرـشق  همه  هک  دیدرک  هظحالم  ناریا  بالقنا  رد  هچنانچ  دنور .  یم  دصقم  هب  ور  اعامتجا  همه  تسین ، 
دندوبن مه  تضهن  اب  قفاوم  هک  ییاه  هورگ  نآ  یتح  دنتفر ،  یم  دصقم  کی  هب  ور  دـندوب و  هتـشاذگ  رانک  ار  ناشدوخ  یهورگ  یبزح و 

نکل دننکب .  دوجو  ضرع  دنناوت  یمن  تلم  لباقم  دـندید  یم  هکنیا  يارب  ار  تفلاخم  دـندرک  یمن  حرط  دـندرک ،  یم  توکـس  مه  اهنآ 
فیرح وچمه  کی  مه  نآ  دنا ،  هدرک  نوریب  نادیم  زا  ار  فیرح  هک  دنتفایرد  مدرم  دش و  لصاح  دح  نیمه  ات  يزوریپ  نیا  هکنیا  زا  دعب 
نویلیم جـنپ  یـس و  هکنیا  لثم  دـندرک  يزوریپ  ساسحا  مدرم  هک  دـعب  دوب ،  هلاس  دـصناپ  رازه و  ود  میژر  هک  يراد  هشیر  يدـنمتردق و 

ناشدوخ هکنیا  زا  دعب  نوریب و  دندز  هعفدکی  اهنیا ،  اهرگلواپچ و  اهروز و  زا  قانتخا و  زا  اهنیا  دنشاب .  هدرک  نوریب  نادنز  زا  ار  تیعمج 
تـساوخ هب  دوش  یم  هجوت  بالقنا  زا  دـعب  هکنیا  نآ  دـش و  لصاح  مه  ناریا  رد  تسا  بالقنا  همزـال  هک  ییاـنعم  نیا  دـندید ،  زوریپ  ار 

مه اه  نیـشن  هغاز  نآ  یتح  درادن  یک  دراد ،  یک  نکـسم  هک  دوبن  حرطم  چیه  نکـسم  تبحـص  الـصا  بالقنا  لاح  رد  یـصخش .  ياه 
رهاظت يارب  میور  یم  مه  اب  نام  همه  دوش  یم  هک  حبص  ام  هک  ناشیکی  تفگ  هبحاصم  رد  مه  اهنآ  دنداد ،  ناشن  تقو  کی  هک  يروطنآ 

فرح نیا  تسا ،  دایز  تسا ،  مک  شقوقح  سکنالف  دراد ،  ار  جایتحا  نالف  یسک  درادن ،  ای  دراد  نکسم  یـسک  هک  دوبن  حرطم  الـصا  . 
میسرب ییاهن  يزوریپ  هب  ام  هکنیا  زا  لبق  ناریا  رد  فسالا  عم  اما  دوبن .  هک  دیدید  مه  ناریارد  تسین و  حرطم  بالقنا  لاح  رد  شلصا  اه 

میژر رد  هک  اه  یناماسبان  نآ  هب  هجوت  دندش و  هیـصخش  لئاسم  هب  هجوتم  اه  هورگ  مدرم ،  هک  دش  انعم  نیا  بابـسا  سر  مین  يزوریپ  نیا 
هک دش  تهج  کی  هجوت  نیا  دوب .  قباس  میژر  نامه  ثرا  زا  دوب و  اهرشق  همه  يارب  هک  ییاه  يراتفرگ  نآ  دوب و  هتشاذگ  یقاب  هتشذگ 

خیرات  244 هحفـص :   7 دـلج :  روـن  هفیحـص  دـندمآ .  نوریب  دنتـشاد  مه  اـب  همه  هک  یـصاخ  هجوـت  نآ  زا  هملک و  تدـحو  نآ  زا  مدرم 
11/4/58 ینارنخس : 

بالقنا زا  دعب  ياهیرامیب 

هچ مماقم  دیاب  نم  الثم  مرادن ،  مشاب ،  هتشاد  دیاب  هچ  نم  الاح  الاح ،  هکنیا  هب  ندرک  هجوت  نآ  تسا ،  رضم  بالقنا  زا  دعب  ياه  يرامیب 
3/8/58 ینارنخس :  خیرات   52 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحص  تسین .  دشاب ، 

بالقنا زا  ندش  سویءام 

یم دـننک و  یم  لقن  دنـشارت و  یم  یتالاکـشا  دـنک ،  سویءام  ار  ام  تلم  هک  تسا  راک  رد  ییاـه  ناـبز  ییاـه ،  ملق  ییاـه ،  تسد  نـالا 
حور رگا  دـننک  داجیا  ام  تلم  ياهرـشق  رد  ام ،  ياـه  ناوج  رد  امـش ،  رد  ساـی  حور  هک  تسا  نیا  يارب  شا  همه  دـنیوگ  یم  دنـسیون و 
بسح هب  نوچ  مه  اهنآ  دسرب  يزوریپ  هب  دناوت  یمن  دش ،  تسـس  رگا  دوش و  یم  تسـس  هعماج  نآ  يا ،  هعماج  کی  رد  دوشب  ادیپ  سای 

هک نیمه  دشن  چـیه  دـنیوگ  یم  یه  دوشب ،  هچ  ره  درک ،  سویءام  ار  تلم  نیا  دـیاب  هک  دـنا  هدیـسر  اجنیا  هب  دوخ  یـسانشناور  تخانش 
زا ار  امـش  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  دشن ،  يراک  چیه  دش و  بالقنا  بوخ ،  دـنیوگب  هک  تسا  نیا  ددـص  رد  ناش  یتاغیلبت  قوب  تاغیلبت و 

12/8/58 ینارنخس :  خیرات   118 هحفص :   10 دلج :  رون  هفیحص  دننک .  سویام  بالقنا  نیا 

ناناوج لافغا  ینکفا و  قافن 
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رگید هتـسد  لباقم  رد  ار  يا  هتـسد  کی  هکنیا  هار  زا  ام ،  تضهن  رب  دـننک  دراو  دـنهاوخ  یم  للخ  ینکفا ،  قافن  هار  زا  نئاخ  ياه  تسد 
زا دنراد ،  فاص  یهلا  بولق  دنراد ،  فاص  لد  هک  ییاه  ییاتـسور  زا  هتـسد  کی  اه ،  ناوج  زا  يا  هتـسد  کی  دننک  لافغا  دنهدب ،  رارق 

لمحتم ار  اه  تقشم  نیا  مالـسا  يارب  دیدرک و  مایق  مالـسا  يارب  دیتسه و  مالـسا  رادساپ  هک  اه  ناوج  امـش  دض  رب  دننک و  هدافتـسا  اهنآ 
رون هفیحص  دورب .  شیپ  هب  میتسه  نآ  هب  التبم  ام  نالا  هک  یلئاسم  نیا  دنراذگن  دنهدب و  رارق  امـش  لباقم  رد  دنهاوخ  یم  ار  اهنآ  دیدش ، 

30/9/58 ینارنخس :  خیرات   69 هحفص :   11 دلج : 

اتدوک ماجنا  بالقنا و  رد  فالتخا  قافن و  داجیا 

اب یبالقنا  نینچ  کی  هک  یتقو  نیا  رد  دیاب  هک  دـندرک  هعلاطم  اهنیا  دنتـسه ،  هدرک  هعلاطم  هدرک و  راک  هتـشک و  راک  هک  ام  ياه  فیرح 
تـسد اب  دـشاب ،  يرگید  ذوفن  تحت  دریگب و  یـسک  کـی  دوشب  ار  شراـیتخا  هک  تسا  هدوبن  اـتدوک  تسا  هدـمآ  شیپ  تلم  دوخ  تسد 

دوخ دیاب  دسرب .  رمث  هب  دـنراذگن  ار  بالقنا  نیا  هکنیا  ات  دـننکب ،  هچ  دـیاب  درک ،  راهم  دوش  یمن  ار  تلم  کی  تسا و  هدوب  تلم  نیمه 
قافن و داجیا  شدوخ  رد  ار  بالقنا  نیا  هک  دنهاوخیم  هک  تسا  تهج  نیا  رد  نالا  تیلاعف  دننک  دـساف  شدوخ  لخاد  نطاب  زا  ار  بالقنا 

کی دـننک ،  یم  نییعت  ناشدوخ  هک  يرفن  کی  دـنیایب و  دـش ،  نوفدـم  بـالقنا  دوخ  هکنیا  زا  سپ  دـننک و  شنوفدـم  دـننک و  فـالتخا 
 : ینارنخس خیرات   810 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحـص  دـنروایب .  شیپ  ار  شقباس  لئاسم  نامه  دـننک و  تسرد  یطاسب  کی  ییاتدوک ، 

6/10/58

هعماج رد  جرم  جره و  داجیا  مدرم و  هب  تبسن  نایغط 

دریگ یم  ماجنا  هک  ییاهراک  هک  تسا  نیا  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  ام  دننک و  یم  لابند  دنراد  نیطایش  زاب  هک  مه  يرگید  لئاسم  زا  یکی 
یم ماجنا  هک  يا  هفئاط  ره  زا  اه ،  یماظن  زا  هچ  اه و  هاـگداد  زا  هچ  اـه ،  هتیمک  زا  هچ  اهرادـساپ و  زا  هچ  تلم ،  زا  هچ  تلود و  زا  هچ  ، 

میژر هب  رفک  توغاط و  میژر  ابیرقت  زا  بالقنا  میدرک ،  هک  بالقنا  ام  دریگب ،  ماجنا  مالسا  نیزاوم  يور  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دریگ ، 
رد میراذگب ،  شیور  ار  مالسا  مسا  هک  يروطنآ  دشابن  مینکب . . . . . .  یبالقنا  راک  فالخ  ام  بالقنا  مسا  هب  دیابن  تسا .  لدع  مالسا و 

مالسا مسا  دندوب و  توغاط  اهنآ  مالسا .  مسا  اب  میدروآ  رد  رـس  توغاط  زا  ام  هک  مینکن  نیا  هب  هجوت  ام  یتقو  کی  دشاب .  توغاط  عقاو 
 ، دنک تیذا  ار  مدرم  رادـساپ  مدرم ،  هب  دـینکب  نایغط  دروآرد ،  توغاط  زا  رـس  تقو  کی  نکل  مالـسا ،  میئوگ  یم  ام  دوبن ،  راک  وت  مه 

هعماج کی  دوشب  یمالـسا  زیچ  همه  رگا  دوشب .  یمالـسا  زیچ  همه  دیاب  دننکب ،  مکح  فالخرب  اه  هاگداد  دـنک ،  تیذا  ار  مدرم  نابـساپ 
دـشاب جرم  جره و  يا  هعماج  کی  زاب  رگا  هک  دـشاب  اـنب  رگا  و  هعماـج ،  نآ  دـنیب  یمن  رگید  بیـسآ  داـسف ،  لـباق  ریغ  دوش  یم  ادـیپ  يا 

11/10/58 ینارنخس :  خیرات   170 هحفص :   11 دلج :  رون  هفیحص  تسه .  رادرب  بیسآ 

تضهن تیمالسا  زا  فارحنا  باعشنا و 

بیـسآ دش ،  فلتخم  اه  هار  یتقو  دش .  دـهاوخ  فلتخم  هار  دراد ،  یهار  کی  سک  ره  تفر ،  نوریب  شتیمالـسازا  تضهن  هچنانچ  رگا 
1/4/59 ینارنخس :  خیرات   191 هحفص :   12 دلج :  رون  هفیحص  دنیب .  یم 

يروریپ زا  فلتخم  ياههورگ  راشقا و  يرادرب  هرهب  رد  فالتخا 

دنتشادن ار  هار  کی  اهامش  اب  دننکب و  يرادرب  هرهب  دنتساوخ  یم  هک  یفلتخم  تاجتـسد  دش  زوریپ  تلم  دیدش و  زوریپ  امـش  هکنیا  زا  دعب 
صاخـشا و زا  یـضعب  تسا  هدش  هتفگ  هکنیا  دنداد .  تبـسن  ناشدوخ  هب  ار  يزوریپ  مه  یهاگ  ندرک و  دوجو  راهظا  هب  دـندرک  عورـش  ، 
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 ، دنوش یم  فلتخم  دندروخ  تسکش  رگا  دنوش و  یم  دحتم  یتلم ،  کی  دندش  زوریپ  رگا  هک  دنا  هتفگ  یسانش  هعماج  ياملع  زا  یـضعب 
هب دندش  مه  زوریپ  یتلم  کی  هکنیا  زا  دعب  هک  دنک  یم  ار  نیا  ياضتقا  ملع  هکلب  مینیب  یم  نیع  رد  ام  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  فلاخم  نیا 

هکنیا زا  دعب  هک  ار  انعم  نیا  میدید  ام  دننک .  یم  تفلاخم  هب  عورش  يزوریپ  زا  دعب  دنراد  فلتخم  دصاقم  فلتخم  ياهرشق  هکنیا  هطساو 
يرادرب هرهب  يرادرب ،  هرهب  يارب  يزوریپ  زا  دعب  دندرکیمن  یتفلاخم  تقونآ  رد  هک  ییاه  هورگ  نآ  اه و  ههبج  نآ  دـش  زوریپ  ناریا  تلم 

 : هحفص  14 دلج :  رون  هفیحص  دنتساخرب .  تفلاخم  هب  اهنآ  دنهدب  تبـسن  ناشدوخ  هب  مادک  ره  ار  زیمآ  هزجعم  هلءاسم  نیا  هکنیا  يارب  و 
24/11/59 ینارنخس :  خیرات   70

 ( سفن بیذهت  مدع   ) یبلط لام  یبلط و  تردق 

رد روشک  رد  یبلط ،  لام  ثیح  زا  یبلط و  تردق  ثیح  زا  فارحنا  دش ،  ادـیپ  سلجم  رد  فارحنا  هک  دـندید  دـیدید و  هک  يزور  نآ  و 
دیاب تقو  نآ  زا  هدرک  ییامندوخ  میروخب ،  تسکـش  هکنیا  تمالع  هک  دننادب  زور  نآ  دش ،  ادـیپ  روهمج  سییر  رد  دـش ،  ادـیپ  اهریزو 

دهاوخب هک  یـسلجم  دنریگب  ار  شیولج  دیاب  مدرم  دوخ  تکلمم ،  نیا  هب  دنک  تنطلـس  دهاوخب  هک  يروهمج  سییر  دنریگب  ار  شیولج 
ار شیولج  دیاب  مدرم  دوخ  دنکب ،  ار  اهراک  نآ  دندوب  سلجم  رد  قباس  هک  يدارفا  نآ  قباس و  هک  یلئاسم  نآ  دهدب و  ناشن  يدـنمتردق 
ار اهنیا  روهمج و  سییر  سلجم و  تلود و  دـننک ،  ظفح  ار  یمالـسا  يروهمج  دـننک ،  ظفح  ار  مالـسا  هک  دـنهاوخب  مدرم  رگا  دـنریگب 
تسه و ناسنا  رد  هک  تسا  یناطیش  نیا  دنرادنرب  رو  نآ  زا  یمدق  تقو  کی  هتساوخن  يادخ  هکنیا  زا  دننک ،  ظفح  ینعی  دننک  ناشظفح 

خیرات  32 هحفص :   16 دـلج :  رون  هفیحـص  دـنک .  بذـهم  ار  شدوخ  ناسنا  هک  تسا  مزـال  دـنک و  فرحنم  ار  سکره  هک  تسا  نکمم 
19/11/60 ینارنخس : 

تدحو ماجسنا و  رد  لزلزت  تلفغ و  رورغ و 

زا دیدرت  یب  دـشک و  یم  یهابت  هب  ار  ناسنا  تلفغ  رورغ و  هک  دـیامن  لفاغ  یبیغ  ياه  کمک  زا  دـنک و  رورغم  ار  امـش  اه  يزوریپ  ادابم 
اه يزوریپ  هک  دیناد  یم  دیشاب .  هتـشاد  لاکتا  دامتعا و  تسوا  زا  هک  دوخ  تردق  هب  دنوادخ  هب  لاکتا  زا  سپ  دهاک و  یم  یماظن  تردق 

نیا رد  لزلزت  هک  دوش  ظفح  تدحو  نیا  ماجسنا و  نیا  دیاب  دش  امش  بیصن  دحاو  رکف  دحاو و  هشقن  اب  حلسم  ياوق  مامت  ماجـسنا  رثا  رد 
29/1/61 ینارنخس :  خیرات   134 هحفص :   16 دلج :  رون  هفیحص  تسا .  تسکش  هتساوخان  يادخ  لشف و  بابسا  نیرتگرزب  زا  یهلا  رما 

یشکرس رورغ و  ادخ و  دای  زا  تلفغ 

مالـسا ناعفادـم  نیا  زیزع ،  ناگدـنمزر  حلـسم و  ياوق  هب  تسا  یلیمحت  گنج  هبـالتبم  اـم  یمالـسا  روشک  هک  ناـمز  نیا  رد  تسا  مزـال 
هدرک سمل  هدـهاشم و  نونکات  هک  روطنامه  هک  مهد  رکذـت  یتینما  یماظتنا و  یماظن و  روما  نایدـصتم  ریاـس  هب  زیزع و  روشک  گرزب و 

نیرتکچوک تسا ،  هدش  ناریا  گرزب  تلم  امـش و  بیـصن  روشک  لخاد  رد  اهزرم و  رد  يزوریپ  هک  تسامـش  ماجـسنا  تدحو و  اب  دـیا 
هلاس نیدنچ  تامحز  دش و  دهاوخ  لزلزت  یتسس و  بجوم  یلاعت  دنوادخ  دای  زا  تلفغ  هتـساوخن  يادخ  نآ  زا  رتالاب  رما و  نیا  زا  تلفغ 

تدـحو نیا  هک  دوش  یم  ثعاب  دـنوادخ  دای  یهلا و  فیلکت  تیونعم و  هب  هجوت  تفر .  دـهاوخ  انف  داب  هب  نامزیزع  نادیهـش  نوخ  نات و 
لوحت نآ  دوش و  یـشکرس  رورغ و  بجوم  زیزع  ناناوج  امـش  تسد  رد  هحلـسا  هک  تسا  نآ  فوخ  دـنام  رارقرب  يردارب  نیا  ظوفحم و 

 : هحفص  17 دلج :  رون  هفیحـص  دشک .  ماد  هب  ار  امـش  هراما  سفن  ناطیـش  دورب و  ناتتـسد  زا  تسا  هدش  ادیپ  امـش  رد  هک  میظع  یناحور 
12/1/62 ینارنخس :  خیرات   227
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نویناحور زا  مدرم  يریگ  هرانک  ینید و  دادبتسا 

یم نیا  بابـسا  تلود ،  روما  رد  دوخ  دروم  یب  ياه  تلاخد  اب  هک  تسا  دالب  ياملع  زا  یـضعب  هعمج و  همئا  یـضعب  هصق  مه  هصق  کی 
رگا دـنروخب و  تسکـش  نویناحور  هک  دوش  یم  بجوم  دـنریگ ،  راـنک  نویناـحور  زا  مدرم  رگا  دـنریگ .  راـنک  اـهنآ  زا  مدرم  هک  دـنوش 

يداشرا یعـضو  دیاب  نویناحور  هک  ما  هتفگ  اهراب  ار  بلطم  نیا  دروخ .  یم  تسکـش  یمالـسا  يروهمج  دـنروخب ،  تسکـش  نویناحور 
هکالاح دیـسر ،  یمن  ییاج  هب  ناشتـسد  اهنیا  دنیوگب  مدرم  هک  مینکب  دـیابن  يراک  دـننک .  تموکح  دـنهاوخب  هک  نیا  هن  دنـشاب ،  هتـشاد 

دنیوگ و یم  نخس  نآ  زا  بترم  اهویدار  تشذگ ،  دیابن  شرانک  زا  هک  تسا  یتمهت  دوخ  ینید  دادبتـسا  دندش .  روط  نیا  دیدید  دیـسر 
هب رما  رکنم و  زا  یهن  دیاب  ام  تلاخد  دنهدب .  نمـشد  تسد  دهاش  هک  دننک  يراک  دیابن  نویناحور  دننک .  یم  مهتم  یگماکدوخ  هب  ار  ام 

11/6/63 ینارنخس :  خیرات   50 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  دشاب .  فورعم 

 ! مالسا حلاصم  رب  یصخش  حلاصم  حیجرت 

شلابند دـیاب  دـیدرک  ار  راک  نیا  هک  ییامـش  دـیتشاذگ .  یمالـسا  تموکح  کی  وا  ياج  هب  دـیتشادرب و  ار  یتوغاط  تموکح  کی  امش 
رد یمالـسا  يروهمج  مالـسا و  هک  زورما  دـنک .  شیاهر  هراک  همین  دـنکب و  يراک  کی  ناسنا  هک  دوش  یمن  دـیراد ،  شهگن  اـت  دیـشاب 

حلاصم فالخ  مینکب ،  یمالـسا  يروهمج  حـلاصم  فالخ  مینکب ،  فالخ  هچنانچ  رگا  تسا ،  تناما  ناریا  تلم  همه  ام و  امـش و  تسد 
هک تسین  نیا  شا  همه  تناـیخ  میتـسه .  نئاـخ  مرجم و  یلاـعت  قح  سدـقم  هاگـشیپ  رد  میدرک و  تناـیخ  تناـما  نیا  هب  مینکب ،  مالـسا 
رد هک  ییاهنآ  تسا .  شمـسق  کی  مه  نآ  دـنک ،  یم  مادـص  هک  تسین  نآ  تنایخ  تسا .  شمـسق  کی  مه  اـهنآ  دـننک ،  یم  نیقفاـنم 
 ، دننزب هبرـض  دنهاوخ  یم  یمالـسا  تموکح  هب  يا  هفلتخم  روما  مسا  اب  مالـسا و  هب  دننزب  دنهاوخ  یم  هبرـض  فلتخم  ياه  مسا  اب  لخاد 

دوشب زاب  ناشهار  دنتـسه  نیقفانم  مادص و  لثم  هک  ییاهنآ  هک  نیا  يارب  دنک  یم  زاب  ار  هار  اهنیا  تنایخ  یهاگ  دـندرک .  تنایخ  مه  اهنیا 
یبا نب  یلع  هویـش  هک  مینیبب  دـیاب  میتسه ،  بلاط  یبا  نب  یلع  هعیـش  میتسه ،  ناملـسم  هک  مییوگ  یم  هک  ام  دـننکب .  ار  رتـالاب  تناـیخ  و 

یمالـسا حـلاصم  يارب  لاس  دـنچ  تسیب و  درک ،  بصن  شدوخ  ياج  هب  ار  وا  ادـخ  لوسر  هک  بلاـطیبا  نب  یلع  نیمه  دوب ،  یچ  بلاـط 
یم تقو  نآ  ترـضح  رگا  درک .  یم  اضتقا  مالـسا  حلاصم  هک  نیا  يارب  دندوب ،  ماقم  بصاغ  وا  هدیقع  هب  هک  یـصاخشا  اب  درک  تقفاوم 

حلاصم هن  میریگب ،  رظن  رد  ار  مالـسا  حلاصم  دیاب  میتسه ،  ناملـسم  مییوگ  یم  هک  ییام  دوب .  رطخ  رد  مالـسا  دـنکب ،  هضراعم  تساوخ 
سییر هب  ندز  هبرض  نابهگن ،  ياروش  هب  ندز  هبرض  یمالسا ،  ياروش  سلجم  هب  ندز  هبرض  زورما  هک  مینیبب  دیاب  ار .  نامدوخ  یـصخش 
خیرات  62 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  بلاط ؟  یبا  نب  یلع  اب  ندوب  هعیـش  اب  دزاس  یم  نیا  یمالـسا ،  تلود  هب  ندز  هبرـض  روهمج ، 

23/6/63 ینارنخس : 

بالقنا یلصا  نابحاص  نتشاذگ  رانک 

ناگتسباو هتشذگ و  میژر  ناثراو  هک  ار  یناسک  نانآ  ياج  هب  ات  دننزن  سپ  ساسا  یب  ياه  هناهب  اب  ار  بالقنا  یلصا  نابحاص  نیلو ،  ؤسم 
رانک تمیق  هب  هن  نکل  دوش ،  هدافتـسا  دـناعم  ریغ  لـقاال  اـی  دـهعتم و  ناصـصختم  زا  دـیاب  هتبلا  دـننک .  نیزگیاـج  دنتـسه  ناـنآ  هب  يرکف 

22/11/63 ینارنخس :  خیرات   410 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحص  بالقنا .  یلصا  نابحاص  نتشاذگ 

فوفص رد  یناهج )  رابکتسا  يدایا   ) يذوم ياه  هنایروم  هنخر 

ار تدحو  ياه  تسد  دنتسه  امش  فوفـص  رد  ندرک  هنخر  ددص  رد  یناهج  رابکتـسا  يدایا  نیا  يذوم ،  ياه  هنایروم  هک  دیـشاب  شوهب 
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ظفح ینادردق و  هدومرف  اطع  امـش  هب  يدامتم  نورق  زا  سپ  هک  ار  یهلا  هیده  نیا  تهج  کی  لدکی و  مه  يوزاب  هب  وزاب  دـیهد و  مه  هب 
هب تسا ،  رتمک  همه  زا  ندوب  یمدرم  یمالـسا و  تکرب  هب  امـش  بالقنا  رد  تسا و  یبالقنا  ره  همزال  هک  اهدوبمک  اه و  صقن  زا  دـینک و 

110 هحفص :   19 دلج :  رون  هفیحـص  دوش .  یم  حالـصا  زیچ  همه  امـش  يزوریپ  اب  نانم  دـنوادخ  تساوخ  اب  هک  دـیهدن  هار  یتسـس  دوخ 
22/11/63 ینارنخس :  خیرات 

اهیذوفن موش  دصاقم  يارب  يرازبا  هجوم  ناشیدنا  هداس 

رگا شیوخ و  یلم  گنهرف  مالـسا و  زا  تلم  ندرک  هناگیب  دوخ و  لذتبم  گنهرف  رـشن  اب  دـشن ،  رگا  یماظن ،  يورین  اب  ( 36  ) دنناوتب رگا 
ناشیارب هانگ  یب  دارفا  نویناحور و  نتـشک  هک  ار  اه  نید  یب  اه و  لاربیل  نیقفانم و  زا  دوخ  هتخورف  دوخ  يدایا  دشن ،  اهنیا  زا  مادک  چـیه 

مالعا اـهراب  اـه  يذوفن  و  دنـسرب .  دوخ  موش  دـصاقم  هب  دـیاش  هک  دـنهد  یم  ذوفن  تارادا  زکارم  لزاـنم و  رد  تسا ،  ندروخ  بآ  نوچ 
2/1/68 ینارنخـس :  خیرات   710 هحفص :   21 دـلج :  رون  هفیحـص  دـننز .  یم  هجوم  ناشیدـنا  هداس  ناهد  زا  ار  دوخ  فرح  هک  دـنا  هدرک 

 . مالسلاو

اهتشون یپ 

دایرف هر ؛)   ) ینیمخ ماـما  - 2 . 1369 سموق ،  رـشن  نارهت :  بیط ؛  اـضریلع  همجرت  بـالقنا ؛  ياـهیروئت  دروفناتـسا ؛ نیولآ  نهوک ،  - 1
نویسالوتیپاک هحیال  روظنم ، - 5 . 13 تارجح /  - 4 11 دعر /  - 3 . 1366 یمالـسا ،  داشرا  گنهرف و  ترازو  تاراـشتنا  نارهت :  تئارب ؛ 

 ، هغالبلا جهن  - 9 تسا .  يولهپ  هاش  اضر  دـمحم  روظنم  - 8 تسا .  يولهپ  هاش  اـضر  دـمحم  روظنم ، يولهپ 7 - اضر  دـمحم  - 6 تسا . 
مرتحم بیطخ  - 13 تسا .  راجاق  هاش  یلع  دمحم  روظنم  - 12 . 57 رویرهش رد 17  مدرم  تارهاظت  روظنم ، - 11 هاش .  اضر  - 10 همان 47 .

-17 تسا .  ندرک  غاد  روظنم  - 16 تقوم .  تلود  رد  راک  ریزو  رهورف ، شویراد  موحرم  - 15 . 25 دیدح / - 14 یتجح .  ياقآ  نامرک ، 
-24 تسا .  ناریا  تلم  روظنم ، - 23 . 112 دوه / - 22 . 10 تارجح /  - 21 . 103  / نارمع لآ  نامه 20 - - 19 . 46 ابس /  - 18 . 29 حتف / 

میرحت فورعم  ياوتف  هک  هعیش  گرزب  عجارم  زا  يزاریش  نسح  دمحم  ازریم  هللا  تیآ  - 25 تسا .  يولهپ  هاش  اضر  دمحم  قطنم  روظنم ،
ار هعیـش  تسایر  يدزی  مظاک  دمحم  دیـس  موحرم  زا  سپ  يزاریـش  دمحم  ازریم  هللا  تیآ  123 ه ق 26 -  - 1312 .) درک رداص  ار  وکاـبنت 
، روظنم - 27 تفای .  تاـفو  ق  لاس 1338 ه -  رد  يو  درک . يربهر  سیلگنا  هطلـس  هیلع  ار  قارع  رد  نایعیـش  تازرابم  دـش و  راد  هدـهع 

هللا تیآ  - 28 ق )  1312 ه -   - 1320  ) هعیش گرزب  عجارم  زا  يزاریـش  نسح  ازریم  هللا  تیآ  طسوت  وکابنت  میرحت  فورعم  ياوتف  رودص 
رگید زا  زین  سردم  هللا  تیآ  داد و  یم  رـس  هعورـشم  هطورـشم  يادن  هک  دوب  هطورـشم  ناربهر  زا  نارهت و  هدـنیامن  يرون  هللا  لضف  خـیش 

-33 . 20 میهاربا /  - 32 تسا .  ماـظن  نیلو  ؤسم  روظنم ، - 31 تسا .  ناریا  تلم  روـظنم ، املع 30 - - 29 دوب . تیطورـشم  نارود  ناربهر 
قرش برغ و  هاش 36 - - 35 تسا .  هاش  اضر  دمحم  میژر  روظنم  مارحلا 34 - تیب ا000  یناریا  جاجح 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
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لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 
چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 

يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 
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مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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