
 

  الهی اودادهای ویژۀری از ط برخوردایشرا
  ه العالی(ظلّ  )وّد رهبری وعّظن  قرآنی وقام ۀدر نگر

  _________________________ 1ضمیر محمدابراهیم روشندکتر   _________________________ 

 چکیده
   یعتزبییاز ی یا ز  زرهوم دهییا زیی ونزیزری یییاوزیزبیاز سییتتاد ز  زلع برییاوزم ّ ییآززرهیی 

یزمسییال تنزبییهز   ییعتتزهمیی  ر زبیی زل جییهزمیی د ز  زها زپیی ز یی   زیز شییر زیییی زیزب یی ززسییا 
کوارز ستتاد ز  زهمزۀژ م  دها زیی ک د ز  ی ازدرز کر ز    .ز ینزجستارزب زز مکا اوزماد زلأ

کیهزدرزبرا یاوزم ّ یآززهیا زرهیی زمییا ازی و یازیزری ییقزدیی نا ز ونز س زبیازم ای ی    یعتز
ل  ر ییازبییهزب رسییازز-ها زمخت یییزمتی یی رز سیی تزبییهزریشزل يییرتاز یشییانزدرزمواسییی 

ب. د  د.ز تیایقز یینزب رسیاززیهزم ّ آز  ی ازدرز   یشزۀزد ر ز  ز م  دها زییژطزب   ریش  
کمی تزییهزم ّ آی و یاززۀ شانز  زونزد ردزدرز ی  کری ززۀهیا زیییژز سیتم  دز  ز  ی یاتزمی ردزلأ

ز   س زیزبازل جهزبهزلع بیزو  ینزیزمسال یر زها زدیواتزح ک زوم   ز س زبازهمی ونتزهم
  یا ز سیعماتز  شیازارویاتزی ی یازیزیابی زم اسییهزدرزز سیاییییژ زدرزامی زچ ی ززهمک رزب
زۀ ازهمچ نزبایرزبهزیای ی ی اتزبهزش  زۀ مازب   رد ر ز  ز م  دزییژزت یشانزد ردز    یش
ززاتزدااتزل س تزل بر تزج ادتزی یض ی  کیهزدرزيی روزبسیتیازعی زن  ییقزیزپ هریزز  زا  د ردز

 _____________________  
گو   علآح قام    دثشو دینشگا  علآح ییام  ی آ  1   .. ییتادشای   مثیا 

Roushan1344@yahoo.com 

شافت:   (. 129_ 107)   23/3/1400_ پبیاش:  2/12/1399در

 ورورینوع وقاله: علهی _ 

mailto:Roushan1344@yahoo.com
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کم زییژهازل  قزون ز ز س . اپذیز ی ازی  ازیزلخ یزۀتز
شی  یطز  ی وز ی یاتزرهیی  تزم ّ یآززی و ازم ا زۀ ی اتز ی زۀ ز م  دزییژهاکلیدواژه
ززۀز   ی  .بایرزبهزیا 

 درآود
ها  مییاد    م نییآ  خییآد    هییا یه دیشییت  س   شییاع  پایییثیی  ملتییی ا ییوری  ع  

کیاد  مشیکا   جیا  تادشیث   ینکیای نیثیید. همیبیای  تاش  یه   جیثی هیا  ینسیا  ۀباطیا  
ک  یه ین کسان  یی  کننیث   مکانا  ماد    م نیآ  خیآد دفیاح م ژید  ینس  دیم   فاهنس  

ک  دی یییم جهیت   م  یه  کننیث. ییوهن  می   دیینیث نم گیام  بایتاشنث   دی بایبا  یفاید  یی 
کی  دی ر یشیا  ممیث   نرا ییاح نیر دفاح یه دیشت  ها  ماد    یجب   یهریم  ییت تیا منجیا 

کس د ک  ها  کشیت  شیآد  شیهیث ماننث ی یی  دفاح یه نامآس  خانآید   مال خآد   ییت  م  
دفییاح   ۀهییا  شاشسییت هییا  یی  دیشییت (. 9/473: 1429شییهیث ییییت )کلینیی    ۀشییا بیی  منرهیی

گیا  ی  در باشنث دفاح یه م  هم یهمیت فز   تا ماش  گای  ی   یور  بیایتا  خآیهث دیشت. ی
کیا    نامآس   دیشت  یبیریی دفیاح     بیایدر  شنی  تادشیث   جیآد نیثییدها  مل    د دفاح یه 

کایممییث  یبییریی  ها  م  بحییو ؤهفیی م کسییان  بییا تآجیی  بیی   هییا  دییه دیمنیی  دیگافتیی  ییییت. 
کننییث    هییا میی  میاد  دی دفییاح  تمییاح تییآش   تییآی  خییآد یی صییا  تهییی    بیی  دیییت مرید  م 

کسیان  بیا کاهن عامل  یدسای    غیا  یق   فو  م ن   یمثیدها  یهه  یی ب   ث   دی بایبا 
گریی ییتناد ب گآنی    هیاها باخی   گزشیا تنهیا عامیل  ی  ییخم م  هیا  دشنی   بی   کی   گزشنیث 
نبیاد  یمیثیدها  غیبی  یییت   بیث   تیاش دی بی  دییت مرید  یبیریی  ۀکننیث  عاصی ت ییم

تییآی  بیی  پیییوره   هییا  میی  دییییت   بهینیی  یه م   مییاد    ید ی  نرییام    بییث   ییییتفاد
کی  یمیثیدها  رییژیمیث ی یههی   ی    ی بآد. ییم جستای دی پس پایی  بی  یییم پایی  یییت 

ین یاب دیید   شیاه باخیزیدیی  یه یییم یمییثیدها م ّریم  دفیاع  یهبیا ۀجاشگیاه  دی ینثششی
  یست.

ی باخیزیدیی یییت. د هی   یمیزی م نیآ  یه جاشگیاه  مهیم م ّرٌم  ییام  جامع ۀدی ینثشش
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ک ک  ها  ریژ مکییم میا   باری ب  یهقا     سیان  یهه   ن ش  بس باجسیت  دیید. شیاشث 
کلییث کی   بی  ف یل یههی   بی  هقی  خثی نیث  بیا یمییث بی  »پوبسیامث    ی  با ییم پنثیی باشینث 

کلیشیی یم ّرییم  دی بیانییا  یهبییا «یدمییت خثی نییث  ... ممیییر  ی    ت ییای  ن ییاب  عبییاییت  
کیی   کییای میی ییییت  کییاح بیی   کیی  تییثیبیا   بانامیی  د   یر بیشییتا بیی  عنییآی  تکییی   ریییر   ه منجییا 

دیید جیییا  یییییم ت ایفیییا  نیسیییت   یقتصیییاد   نریییام    دفیییاع  بیییا یمیییزی عینییی  ییییو کای 
کی  یییم پنیثیی   تآی  م  نم  کیاد. ر شیم یییت  خقاییت؛ زییای ها یی دی محایبا  هحاو 

ین یاب  بیا تکیی  بیا یییم  نیث م ّریم  دفیاع  یهبیا ۀیهه  دی ینثشش  جاشگا  یمثیدها  ریژ
کییی  بییی  تادشیییث  یقیییع شیییآد؛ یششیییا  دی مییییان  میییزید   ی     عبیییای  بییی  دییییت نیامیییث  یییییت 

گآ   مفهآح   شیای منایبت گآنا ههی  یی بی  صیزی  ی  دیی  یه یمیثیدها  رییژیط باخیزشها  
کاد  هیا  ر شین  همچیآ  پییوره  ین یاب یییام   شکسیت  ینیث   نمآنی  مشو ح تبیییم 

کآدتا  نز    پیمموشکا  کش    ها  رهمنثگا  دی جنیس تحمیلی   یی آه وره دی طبس  
ها  جمهزی  یییام   ها  محزی م ا مت  پیشافت  بای نراح ب ث  عای   پیوره خفت

ی    مآشیییییک   د یییییزی میییییادح دی    یه جملییییی  ینیییییو   هسیییییت هیییییا  مختلییییی  دی عاصییییی 
گآ  مآق یت گآنا هیا  د   د   م ابلی  بیا شیزیش 9بهمیم   22  همچیآ  رره قیثس  ها  
یی یه مصیادیق بیاره  نریاح یییام  ۀدشگا دی طآل عما  هل یاه ۀ  صثها نمآن 96ما  یال 

کیل با ین اب دی دشثیی م ّرم  بیانا  یهبا بنگوشث ب :دیننث ) یهه  م   یمثیدها  ریژ دبییا 
؛ بیانیییا  دی دشیییثیی میییادح قیییم دی ییییاهگاد قییییاح 18/11/1385  جهیییاد یییییام  فلسیییقیم

کایکنییا  نیییو   هییآییس ؛ بیانیی19/10/1388  نییزهدهم د  مییا  ا  دی دشییثیی فامانییثها    
    1.(19/11/1396 ییت  

کیی  یمییثیدها  ریییژ کیی  ق  شیههیی  بیی  شییای  یهبتیی  ر شییم ییییت  کسییان   بسییتگ  دیید   

 _____________________  
ییییان  دفتیا دفییح   نشیا مثییای د ییا   پاشگیا  یطاح»ییییم منبیع   مییآیید مشیاب   دی فهایییت منیابع  بیی  .  1

 ییجاح شث  ییت. « ی  مّث هّل  یه اه  مشةیهَّلل یه رم  خامن 
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کمک م  گیا شها  ریژ  باخیزیدیی شیآنث  باشیث یییم شیای خآیهنث یه ییم  ط یی مح یق ییاهنث. ی
یههی  باخیزیدیی نشیثنث  تنهیا باشیث خیآد یی   یژنکادنث   دی نتیج  یه یمثیدها  رمنا   نیم 

کشیزی ناشی  یه تهیاجم    ک  همی  شیا بیشیتا مشیکا   شم  گا با ییم بارر کننث. دت  ی مامت 
هییا بیی   ها  دشییمنا  ییییت بییاههم باشییث یی   ییای  یی دی در   دشییث   بییای  م ابلیی  بییا م  تآطهیی 

ییهکییای منایییب یی بییا هییا  نرییام   یقتصییاد    م نییآ  جام یی  پادیخییت    ت زشییت بنیا 
کاد.   تکی  با باریها  یصیل دشن  پیثی 

 پیشینه
گیب  بایدر ممیث    یییمثیدها  غیب   یفز   با منچ  دی باخ  تفاییا م اصیا بی  صیزی  

کتییاب  شییاخص وزیوو گ وبشوورتییویم یثییا دی ییییم همینیی    شییهیث    تیی هی  ووو  ده یوغیبوو ودر
کی  ینجیاح شیث تنهیا شیک م اهی  بوییی  یمیثید غیبی  دی » عنیآی  بیا مقها  ییت. با بوییی  

نژید   خیانم یییما   میآ یسمقا  دبیب یهَّلل ۀنآشت  «هنثگ  بشا یه دشثگا  عام  طباطبایس
یه یییم مثیای بی  شیایشط  کشی مشیاهث  شیث. دی هی  آف قوعلنمو ید ی  ۀپزی  دی مجل ی یث 

کامل پادیخت  نشث  ییت.   باخزیدیی  یه یمثیدها  ریژ  یهه  ب  طزی 

 شناسی ه موف
همچیآ  م جیر     یهه  با باخ  مفاهیم دشگیا    ریژبا تآج  ب  ییتباه بحو یمثیدها

 کنیم.ییم مفاهیم یی بویی  نخست یمثیدها  عاح یهه   شاشست  ییت   کایمت 

 وفه م وعجزه
کیی  بییا ییید م جییر  یمییا  خییای  مت ییال یه شییخص مییثع  نبییآ   خییثی   یه ییاد  ییییت 

یه م جر   یثبیا  یدعیا  نبیآ   ؟مهع؟ی یت. هث  پیامبای  صث  ۀشآد   نشان هاها م 
کیی  مییادح بییثینا  یشمییا  مرینییث   یه ت اهیمشییا   خییزش  ییییت   یه ییییم یهگییبی دی پییس مننییث 

کننث   ب  ی اد  دیت شابنث.   پیو   
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ک  یبآ عیّر   ة أعقی  یهَّلل عّلی ْلّي »پایییث:  ؟ع؟بصیا یه یماح صاد  با همیم ییاس منگا  
کم یهم جرِ؟ أنبیا  جّل  عل  صیث  میم أتی   هیکآ  دهیام »پای  شنیث: «   ییل    أعقا

 أنبیا     ییل    دجج   هی یا  بی  صیث  یهصیاد  هَّلل   ش قیها إّ  ب    یهم جرِ عامة ِ 
کییبب یهکیاذب م    گییزیس مرینییث ی  بییا ییییت (؛ تیا نشییان 1/147: 1425عییامل    )دییاّ  «میم 

کس  جر پیامبای    یییآ     ی  بای  خث باشث    م جر  نشان  ک  خثی نث م  یی ب   ییت 
کیی  بیی   ییییل هییاش  عقییا نمیی  دّجت گییزیس  م  یییییت ۀکنییث    هییث  یه م   ییییم ییییت 
 گآ شناخت  شآد. گزیس در غ گآ یه در غ یییت

ک   یه اد  دی قام  یه یمزی خای  شیاد شیث  یییت « مش »با عنآی   هنثد ینبیا  ینجاح م ی  
 (.   35: 1381   قایملک )قثیدی 

 اوداد عام الهی 
مآجییآدی  عییاهم  یه  ۀخثی نییث بییث   هییی  قیییث   شییاط  همیی آم عمیی  کمییک   یدمییت

کافا  جمل  ینسا  _ َهِتو  َوو... > :گیاد _ یی دی با م یعم یه مؤمم    ِْ وَشووَر ُکوّلَ  0<...ٍ و َوِسوَعْتو
وِوووْنو>(؛ 156)یعییای / ووَو ِْ وِلَتْدوویووَلوَوو لنَّو للَّووَجَعووَلوَلُکووُنووَهِتووِهوَر وِلَتبَتُغوون وِوووْنوهوو َر َوووِلِهوَفْضوووُکُنن وفیووهوَو

گسیییتاد .(73)قصیییص/ 1<ُکُروَ وَتْشووووُکوووْنوَلَعلَّو گآنییی  یه هقییی    یدمیییت  خثی نیییث یه   یییییم 
 شی زی   م ت یا  یهآهیت   هآیهح صفا  ربزبیت ییت   ب  یهل یشمیا    مآجیآدی  ذ 

  م هما  یدمیت یدمیان(. یی8/288: 1362س  عاهم مخا  یختصا  نثیید )طباطبای
کیی  همیی   (؛   بییث   م 70 :1384گیییاد )مقهییا    مآجییآدی  یی دی بییا میی  ۀخثی نییث ییییت 

 دیا  هی  مآجآد  ممکم نیست. ۀ جآد   یدیم

 _____________________  
 گافت  ... .یدمتم هم   یر یی فای  _  ... 1
کیی  بییای  شییما شییب   رره قییایی دید تییا هییم دی م  م2 ییمیی  دیشییت  باشیییث   هییم بییای  _   یه یدمییت ی یییت 

کنیث   شاشث شکا ن مت ی  ب  جا مررشث. بها   گیا  یه ف ل خثی تاش 
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 اوداد ویژه
یههی   جیآد دیید؛ یییم نیآح یه   دی م ابل یمثید   یدمت عاح یهه   یمثید   یدمیت رییژ

کیییافای    یهیییل شیییات  یمیییثییی یدمیییت خثی نیییث بییی  مؤمنیییا    دیم یه م   ختصیییا  دیید   
 .مؤمنیا  صیاه  ییییت  یی دی بایبیا یشمییا    عبآدشیت  رییژگیآی ی  قیی ینیث. دی  یقیع ع بها  سب

کیافای    تبهکیایی   کیر    دی مخا   بهشت   ی آی  یییت    ییم عقی  دی دنیا دیا  پا
  یدمییییت بیییی  ت بیییییا شییییهیث مقهییییا (.7/46: 1362س  )طباطبییییای« ینث نصیییییب یه م  بس
مآجییآدی  ییییت؛ یمییا یدمییت یدیمییی  عبییای  ییییت یه:  ۀخثی نییث  شییامل همیییدمییان  

کیی  شییکها  یهقییا    دیییتگیا  هیفیی  مسییتحق م   مکلیی  دی یثییا دسییم ینجاح   خییا  
ک  طبق قانآ  خا   ن  قیانآ  عیاح طبی یت  شیامل دیال   م گادد. هق  خاص  ییت 

 (.70: 1384گادد )مقها         م 

 الهی  های ویژه اوداد
 :نیامائ هشیکاها  یههی  یشیای  دیید؛ ماننیث شیای  بیا   مشا  مت ثد  ب  یمیثیدها  رییژ

ْیووَزَلوُجُنووندً وَلووْنوَتَرْوهوو ......>
َ
وأ (  9؛ یدییریب/40: تزبیی /همچنیییم بنگوشییث بیی ؛ 26)تزبیی  / 0<َو

ُکْنو> :شیییای  بیییا فاشیییتگا  ْ وُنِهوووّ َ
َ
َلوووْنوَنْکِفوووَیُکْنوأ

َ
الٍفوِووووَنووِؤْذوَتُقوووسُلوِلْلُهوووْؤِونیَنوأ ُکوووْنوِبَثالَثوووِةوآ ّبُ َر

َکووِةوُوْنووَزلیَنو َِ ُتنُکْنوِوووْنوَفووْسِرِهْنوٓهووووَبلووٓ وو*و ْلَهال
ْ
وَنووأ ُقوون وَو وَتّتَ ُکووْنوِبَخْهَدووِةوِؤْ وَتْصووِبُرو وَو ّبُ ذ وُنْهووِ ْدُکْنوَر

ویَنو َکووِةوُوَدووّنِ َِ الٍفوِوووَنو ْلَهال هییا   شیییث  بیی  قلییب(  مییمیی  بخ125   124)مل عمییای /  1<آ

 _____________________  
ک  شما نم  دشثشث ... . 1  _ ...   هشکاهایس فایتاد 
کییاف2 گفتیی : مشییا  کیی  تییآ بیی  مؤمنییا   کیی  پوریدگایتییا   شییما یی بیی  ییی  هییریی نفییا یه _ دی م  هنگییاح    نیسییت 

کنیث    گا ییت امت   ت آی پیش   کنث؟  می   )یموره هم( ی ک  یه میما  فو د م  مشنث  شای   فاشتگا   
کییی   دشیییمم بییی  همییییم ز د  بییی  ییییایغ شیییما بیاشیییث  خثی نیییث شیییما یی بییی  پییینج هیییریی نفیییا یه فاشیییتگا   

 ث دید.هایس با خآد دیینث  مثد خآیه نشان 
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وَسوووکیَنَتُهوَعلووو > :هیییا ییییاه  م نیییا    ییتآییمؤم َُ ْیوووَزَلو 
َ
وأ  1<َرُسووونِلِهوَووَعَلووو و ْلُهوووْؤِونیَن...ووُثوووّنَ

(  یشجییاد هییایس دی 26   18  4؛ فییت /40؛ تزبیی / 154عمییای /  بنگوشییث بیی : مل؛ 26)تزبیی /
ْشورَووو فووَسُنْلق > :ها  دشمنا  دل

َ
ْعَبوِبه وأ َکَفُرو و لّرُ ذیَنو

َ
...ُقُلنِبو ّل َِ  عمیای / )مل 1<ُکن وِبو 

...وِؤْذوجوو َ ْتُکْنوُجُنوونٌدو> :هییا  طبی یی  (  شییای  بییا باخیی  پثشییث 12بنگوشییث بیی : ینفییال/؛ 151
ْرَسْلن وَعَلْیِهْنورنحً ...

َ
کم جلآ  دید  هشیکا دشیمم 11: ینفال/بنگوشث ب ؛ 9)یدریب/ 2<َفأ   )

کآ یک نشیا  دید  ییپا  یییاح دی  شیمؤدی  شم م وفو > :کیافای  منا     َُ وِؤْذوُیورنَکُهُنو 
ولَو َکثیوورً وَلَفِشووْلُتْنوَو َکُهووْنو ر 

َ
وَلووْنوأ ووُهوَعلوویٌنوِبووذ ِنووَتنوو َزْعُتْنوِفوو َون ِووَكوَقلوویاًلوَو َنوِؤّیَ وَسووّلَ ََ و  ْوووِروَوولِکووّنَ

َ
 ْْل

وُ ورِو وِؤْذوُیرنُکُهونُهْنوِؤِذو ْلَتَقْیوُتْنوفوو*و لّصُ ْعُیوِنُکْنوَقلویاًلوَوووو َو
َ
ُلُکوْنوفوأ ْعُیوِنِهْنوِلَیْقِضووو ُنَقّلِ

َ
ْوورً ووَ وأ

َ
وأ َُ  

ُوووسرُو
ُ
وُتْرَجووُعو ْْل َِ وِؤَلوو و  وَو :هییا  دشییمنا  (  بییاهم هد  ن شیی 44_ 43)ینفییال/ 4<کوو َ وَوْفُعووناًل

َکْیِ و ْلک ِفِریَنو> وُونِهُنو ََ و  َ ّ
َ
وأ  (.  18/)ینفال4<ذِلُکْنوَو

 _____________________  
کاد... . 1  _ یپس خثی نث یکین  خآد یی با پیامباش   با مؤمنا  ناهل 

کافای   ب  ز د  دی دل _ ب 2 یشنک  بث   دهیل   یرهایس یی بای  خثی همتا قایی دیدنث  یعب   یبب  ها  
 یفکنیم... .  تاس م 

کیی  هشییکاهایس )عریییم( بیی  یییایغ شییما ممثنییث   هیی  مییا بییاد 3   طآفییا  یییخت  بییا منییا  _ ... دی م  هنگییاح 
 فایتادشم... . 

ک  خثی نث ت ثید م 4 گا فای ی  نشا  می  دید  مسیّلمام  _ دی م  هنگاح  کم نشا  دید؛   ی ها یی دی خآیب ب  تآ 
کشیث   هی  خثی نیث )شیما یی  شو ح جنس با م   شثشث   )دربای یست م  کایتا  ب  یختا  م   ها( 
نث ب  منچ  دی در   یین  هایت  دینایت.   م  هنگاح )ک  دی ها( یاهم نگ  دیشت؛ خثی  یه شا ییم

کم نشا  م  ر  شثشث  م  میثی  نباد( باهم ررب  هیا  دید؛   شما یی )نییر( بی   شیم م  ها یی ب   شم شما 
ک  م  کم م  کای  یی  گیاد  صزی  بخشث )شما نتاییث   دا یا بی   نمآد؛ تا خثی نث  باشست  ینجاح 

 ۀم  دشت نکننث   دا ا ب  جنس شآنث   یاینجاح شکسیت بخزینیث(   همیها ه جنس شزشث   م 
 گادد. کایها ب  خثی باه م 

ک  دشثشث    خثی نث یست5 کافای   هما  بآد  کافای  ییت. ن ش   کننث _ یانآشت مؤمنا      ها  
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یههی    ها  دشگا  یه یمثیدها  رییژ د  ب  نمآن گفت   مشا  مت ث یفز   با مآیید پی 
کایهیییا  دفییییح   دی قاهیییب ییهنمییییایس   هیییثیشت دی شییییایش ط رییییژ   تآفیییییق ینجیییاح باخیییی  

گنا   فایهم شث  شایشط   مآف یت   ... یشای  دیید.  نگهثیی  یه 
کیی  دی همیی یهبییا  باخییزیدیی  یه تکییی م ّرییم  م ییاح تآینییث  شط میی شییای ۀگییاه  مقمییهم 

کنیث   نییر باخیزیدیی  یه نصیا    ینسیا  یی هیث کمیک  میثد یههی  دی بایبیا دشییمن    یشت   
کییی  خثی نیییث بییی  م یس مییی نزشیییثها ها یی جیییر  خصیییآمت کییی  ؤدینیییث  منیییا   عیییث  دید  یییییت 

کامییییابس مییی : یییییث علییی  بنگوشیییث بییی کنیییث ) مم یی دی دنییییا   مخیییا  تییی میم م ؤیییی اد    
قیام  »... ث: مل ی اد  م  فاماشبنث  عآی (؛ یششا  دی جمع173_ 171: 1399ی    خامن 

کیییی  عناصییییا   عآیمییییل ییییییاهنث یییییی اد    خآشییییبخت  محسییییآب  ۀ تمیییییاح م   یرهییییایس 
گزشیث  دهیث. می  هیا  بایشمیا  نزشیث م  ا یی بی  مدحهی هیا  ییر غییا یه یییم ها   د  شآنث  ییم م 
 ی    یطمینییا   دهث  یشمن دهیث  نیزی یی نزشیث م  یای  شماییت. هثیشیت یی نزشیث م ها ب ییم

هییا یی نزشییث  ثموبخییی  بییآد     ییاشع نبییآد  تییاش دهیییث. ییییکآ    مییمییی  ر ح یی نزشیییث میی 
گیییا بیییا دشیییث مییی  گبشییییت  بنگیییوشم  دی  ۀ دهیییث   یییییم همییی  یی میییا ی ر شیییین  بییی  تیییارش    بییی  

کییاد. ییینت خییثی هییم همیشیی  شکسییا    یق یییت هییا  تییارشخ    ینسیییان  مشییاهث  خییآیهیم 
یشمیا   یشمانییی  ت هیثممیر   تییآأح بیییا عمیل  نزشییث  ۀ م نزشیثها یی بییی  دیینیثییی ۀیییت. قیام  همیی

 (.173هما   ) «دهث م 

 ط برخورداری از اودادهای ویژه الهی شرای
گآن  تغیییا   تحیآه  دی  ۀها  نث با پاش ک  ها  گافت   مشا  قام   ینت یهه  با ییم ت لق 

ناپیبیا یییت    یییم یینت یههی  تغییایمزی عاهم یه طویق ییباب   علل عاد  ینجاح شآد 
؛ زییای   یییم د   جیآد نیثییداییمیههی  نییر یینت یههی  یییت   منافیات    ها  رییژ یما یمیثید

دییت یه یییباب   علیل میاد  یییت نی  دی عیاض   یهه  دی طآل ییتفاد  یمثیدها  ریژ
کیی  ییم کیی  م ؛ باشییث دینسییت  گییری    ییشگییا  نیسییت؛  نیییم نیسییت   گآنیی  یهقییا  غیبیی   
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دیییت  یه غیییب »یش بنشییینث  دیییت ر   دیییت بگییبیید   منترییا باشییث  ینسییا  دی خانیی 
کای  بکنث  نییم ینتریاییت  بیاخا  نیامآس مفیوشن  یییت. خثی نیث   خییا .«بو   مشث   

ْقو  َوو>فاماشث:       مت ال م 
َ
وْتوأ وُنَثّبِ وَنْنُصوْرُکْنوَو ََ ذیَنوآَوُنون وِؤْ وَتْنُصوُرو و 

َ
َه و ّل ّیُ

َ
)محمیث/  1<ُکْنون وأ

 (.72: 1384: مقها   بنگوشث ب )( 7
کیث یهبا  دی منایبتم ّرم  م اح گآ  با ییم باری عمیق ت  گآنا ک  منگیا   ها   کادنث 

کی  بی   هیفی  ما یه یمثید ریژ کنییم   ۀیهه  باخزیدیی خآیهیم شیث  کامیل عمیل  خیآد بی  طیزی 
کای نکاد   یمییث یی بی  یدمیت یههی  بیآ کاد   د. هیثیشت یههی   دییتگیا  نم  شآد تنبل  

ک  ما همی کی  م  هیم مت لیق بی   مآجیآد  تیآی  خیآد یی _ ۀیهه   هق  یهه  م   قت  ییت 
کشییزی  دی رره عیییث  _خییثی  مت ییال ییییت  کنیییم )بیانییا  دی دشییثیی مسییهآ     یید صییحن  

 (. 1434فقا  ی ل شآیل 
کیشیهه   دییی  شای  اییم  باخزیدیی  یه یمثیدها  ریژبناب منیا   هیفی  ؤ  مق  یییت 

ک  دی ذیل مقاح م  شآد  مهمها یی فایهم مرینث؛ مآ دیینث م   ط ییت:شتویم ییم شای یید  

وظرفیتوووتن ی ییو)جه د(وۀستف د و زوهه و_1
کییایگیا  تمییاح تییآی     یههیی  بیی   ی هیییم   مهییم تییویم شییاه باخییزیدیی  یه یمییثیدها  ریییژ

« جهیییاد» گزشیییا   ییییم  یق یییت یه  ی یمکانییا  میییاد    م نییآ  یییییت. قییام  بیییای  بیییا  ی
وَلَهوووَعو ْلُهْحِدووونیَنو>کنیییث:  یییییتفاد  مییی  ََ و  وِؤّ َ ُهْنوُسوووُبَلن وَو وووذیَنوج َهوووُ و وفینووو وَلَنْهوووِ َنّنَ

َ
و ّل  2<َو

هیا  باهف یل   بیاه آ   تمیاح تیآی    هافیتیه گییا   بی  م نیا  بها (. جهاد 69)عنکبآ /
یههیی   منافییات  بییا   ها  ریییژ  تنهییا یمییثیدنیی. بنییابا ییییم  ییییت یابس بیی  هییث بییای  دیییت

 _____________________  
کنیث  شما یی شای  م 1 گا )مییم( خثی یی شای   ک  یشما  مرید  یشث ی کسان   گا _ ی   هاشتا  یی ییتآیی  حکنث   

 دیید.   م 

کننیث  قق یام بی  یی  _   م 2 کی  دی یی  میا )بیا خلیآ  نییت( جهیاد  کیاد    ها  هیا  خیآد  هثیشتشیا  خیآیهیم 
 خثی نث با نیکآکایی  ییت. 
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یههی  مشیو ه   دیی  یه شیای  رییژیبلکی  شیاه باخیز  ییتفاد  یه ییباب   یبریی ماد  نیثیید
گیا ب  ییتفاد  یه ییم یمکانا   گیا  بی  صیایدت    کیوشم  بی   میاد  خیثیدید  یییت. قیام  

کیاد  یییت:  ِعو>یشای  ما یی ب  ییتفاد  یه یییم یمکانیا  تآصیی  
َ
وأ و وَلُهوْنوَوو و ْسوَتَطْعُتْنوِووْنوَو ُ ّ

ُکْنو... وَووَعووُ ّوَ َِ و  بوو ِخو ْلَخْیووِلوُتْرِهُبووسَ وِبووِهوَعووُ ّوَ وِوووْنوِر ٍةوَو کیی   (.60)ینفییال/ 1<ُقووّنَ ر شییم ییییت 
کی  همی یمکانیا  نریام   یقتصیاد    ۀمفهآح قثی  دی مشی   مفهیآم  عیاح   شیامل یییت 

کلیی  هییا منچیی   دی بییا   دی پیییوره  بییا دشییمم ن یی  دییدکیی   یییجتمییاع   ییاییی    بیی  طییزی 
ک  دت  دی دال نمیاه یه یییلح ؤمنا  هشثیی م ی  دشگا  ب  م گیاد. دی مش  م  خیآد  ۀدهث 

ُخوُذو و>غافل نشآنث: 
ْ
وْلَیأ َفوٌةوِووْنُهْنوَوَعوَكوَو َِ والَةوَفْلوَتُقْنوی  َقْهَتوَلُهوُنو لّصَ

َ
ُکْنَتوفیِهْنوَفأ وِؤذ و ...وَو

ْسِلَحَتُهْنوَفإِو
َ
ْخور أ

ُ
َفوٌةوأ َِ ِنوی 

ْ
وْلَتوأ ُکوْنوَو َِ ن وَوَعوَكوَووووذ وَسَجُ و وَفْلَیُکنُین وِوْنوَور  ن وَفْلُیَصوّلُ َلوْنوُنَصوّلُ

ْوِتَعووِتُکْنوَفیَو
َ
وأ ْسووِلَحِتُکْنوَو

َ
َکَفووُرو وَلووْنوَتْغُفُلووسَ وَعووْنوأ ووذیَنو

َ
و ّل ْسووِلَحَتُهْنوَوّدَ

َ
وأ ووْذَرُهْنوَو ِِ ُخووُذو و

ْ
هیُلووسَ وْلَیأ

َ ًةوَعَلْیُکْنوَوو ِِ  (.102)نسا /  1<…ْیَلًةوو 
  ما یی ب  یییتفاد  یه یییباب    ییائل میاد  تآصیی  ددی ر یشا  مت ث ؟مهع؟یهل بیت 

یی»ر یشیت شییث  یییت:  ؟ع؟ینییث. یه یمیاح صییاد   اد کی شیییا  إّ  ب یییباب یْل  جیایهَّلل أ  ش   سأبَّ
ییّل شیی ییلَّ ِهک  جَّ َّ بام  فَّ ییبَّ کیی  خثی نییث بیی  . ییید(448/ 1: 1429   )کلینیی«   یَّ گافتیی   ا ییییم قییایی 

یعتنیایس  س ب  ییم مهم  بسییعتنا   بسهم   یر با پاش  نراح ییباب   مسببا  پی  بو د 
 _____________________  
ها   هیا بددشیمنا د  ممیاد  ییازشث    )همچنییم( یییب _ ها نیوریس دی قثی  دیرشث  بیای  م ابلی  بیا م 1

 م   دشمم خثی   دشمم خزش  یی بتایانیث ... .  ۀثی  نباد(  تا ب   ییلررزشث  )بای  می

ک  دی میا  م 2 کنی   باشیث دییت  ها باش     )دی میثی  جنیس( بیای  م  _   هنگام   ی  یه  هیا نمیاه یی بوپیا 
کادنیث )  نمیا ها با تآ )ب  نماه( باخیرنث    یاح م  کی  ییجث   ه یی هاششا  یی با خآد باگیانث   هنگام  

کی  نمیاه نخآینث  ۀب  پاشا  ییانثنث(  باشث ب  پشت یاشما )ب  میثی  نباد( بو نث    م  دیت ینیث  دشگیا 
هاششا  )یی دی  ها باشث  یایل دفاع    یاح ینث(  بیاشنث   با تآ نماه بخآیننث؛ م  )  مشغآل پیکای بآد 

کی  شیم کیافای  مرز  دیینیث  کننیث؛ )زییای(  هیا  خیآد غافیل  ها   متاح ا یه ییاحدال نماه( بیا خیآد دمیل 
 شزشث   شکبای  ب  شما هجآح مرینث... . 
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یآِل »فاماشث:  دی ییم بای  م  ؟ع؟ها  یهه  ییت. د ا  عل  ب  ینت ی  یعَّ یَّ یا مَّ ّنَّ ک  یثأ   َّ هَّ َّ
  ؟لص؟یهَّلِل 

َّ
ییا  َّ أ نَّ ینَّ آَّ ییا  َّ ِإخأ نَّ ا َّ نَّ بأ

َّ
ییا  َّ أ نَّ ا َّ ییل  مبَّ ت  ییِلیمام  َّ نَّ أ سأ انییام  َّ تَّ  ِإشمَّ

َّ
ِهییكَّ ِإّ  ا ذَّ نَّ شییث  ِز ییا یَّ ییا مَّ نَّ امَّ مَّ عأ

لَّ   ِ ّیام عَّ لَّ  م  ایم عَّ بأ ِم  َّ صَّ ِم  َّ ِجّثیم ِف یهّلَّ َّ هَّ
َّ ِک یْلأ یا  َّ    مَّ َّ یل  ِمّنَّ ج  یا َّ یهّاَّ کَّ ثأ  ّ ِ  َّ هَّ َّ ث  اِد یهأ َّ ِجهَّ

یییأ  لَّ حأ فَّ لَّ یهأ ییا   صَّ ِ  تَّ ییا َّ َّ صَّ تَّ ا شَّ نَّ ِ ّ ییث  ییا  ِمییمأ عَّ خَّ ییاِ  یآلأ سَّ اهَّ خَّ تَّ ییِ  ِم شَّ سأ ییا شَّ مَّ ه  ّی 
َّ
ا أ مَّ ییه  سَّ ف  نأ

َّ
ییاِدبَّ    أ صَّ

لَّ بِ  رَّ نأ
َّ
ا أ نَّ قَّ   یهَّلل  ِصثأ

َّ
أ ا یَّ ّمَّ لَّ ا فَّ ا ِمّنَّ نَّ ِ ّ ث  ِم ِه َّ ّاَّ ا  َّ مَّ نَّ ِ ّ ث  ا ِممأ عَّ نَّ ِم هَّ ّاَّ مَّ آِ  فَّ ن  مَّ سَّ یهأ

أ
یتَّ  َّ کَّ  بأ کَّ ا یهأ نَّ ِ ّ یث  َّ 

ّاَّ  تَّ َّ ّتَّ  ییأ اَّ دَّ صأ ا یهّنَّ نَّ یأ لَّ لَّ عَّ رَّ نأ
َّ
ی أ انَّ طَّ  أ

َّ
ئام أ ّآِ بَّ تَّ ینَّ    َّ م  ِ یام ِجاَّ لأ ح  م  اَّ یأ ِ

ِت یْلأ
أ
ی  یا نَّ ّنَّ ک  یآأ  یِا  هَّ مأ یا      َّ هَّ َّ مَّ

ییآٌد... ییاِ  ع  شمَّ ِ
ییّاَّ ِهوأ ییآٌد  َّ  َّ یخأ َّ م  یِم عَّ ییاحَّ ِهلییّثِ ییا قَّ مأ مَّ ییت  یأ تَّ

َّ
  56ۀ : خقبیی1414   لبالغووهویه )1«أ

191 _192.) 
کم ّرم  م اح گیا میا »... فاماشیث:  می  مک یهه  ب  جهادیهبا  دی تبییم مشو ه بآد   ی

کنییم  خیثی  مت یال هیم بی  میا  گا ما نّیتما  یی خیاهص  کنیم  ی گا ما داکت  کنیم  ی جهاد 
کیی  بییا عهییث کییای   گییا  کنیییم  ی گییا مییا تنبلیی   کییاد؛ ی مییا ییییت ینجییاح نییثهیم    کمییک خآیهییث 

کمک یهه  یی هم نباشث دیشت  باشیم. خثی نث مت یال بی کی  طبی   ییت ینترای  کسیان     
کمک می  کننث   تاش م  کای م  کی  داکیت  کنیث؛ خثی نیث مت یال بی  مّلیت کننث   هیایس 

ک  تاش م  کننث   ب  ینسا  م  کمک م  هایس  کنییم   کننث   کنییم  داکیت  کنث؛ تیاش 
 _____________________  
جنگییثشم    ک  دی خثمت ییآل یکاح  بآدشم  دی یی  یشما    ع یث  با پثیی    پسیای  خیآد م   _ منگا 1

شیییم  پییو ی نثیشییتیم. هییا   بییایدیی    عمآهییا  خییآد بکشیییم   م  یه یشنکیی  شمشیییا بییا ر   م   هییا یی بک 
کاد   با ییت امت   ثبا  قثح   صبا   پیشو   ما   نیم پیشامثها  یخت  ما یی یست نم  ییم

گییاه  دی میییثی  جنییس شکیی  یه مییا   شکیی  یه دشییمنا  مییا دی جنییس تم م          کیی   تم  بیی  یفییز د.  نییا  بییآد 
گیا  میا بیا خآیییت جیا  دشگیا  یی بوباشیث   پیچیثنث  هوشیک م    ماننث د  شتا نا خشمنات ب  هم م 
گا  دشمم با ما پیوره م  گشیت )ش نی   یآ   دشمم    شیث.  یآ  صیث  نّییت میا مشیهآد ذی  دیق 

صث  نّیت ما ب  د ی ت پیآیت  زیای تحّ ق ها  یر  مسا   ییت با مشهآد بیآد  م  بیای  ذی  
گیا میا ماننیث یمی وره شیما دق( خثی نث خب   یی با دشمم ما   نصا  یی با ما ناهل فامآد. ب  خثی قسم ی

 گشت.  شث   ن  دیخت  بای  ییاح   یشما  یبر م    ی  یه دیم با پا م   بآدشم ن  ییتآین 
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کی  پییوره  یه مِ  یییاح یییت؛  شم  کاد.   شّک  نیثیر کمک خآیهث  خثی  مت ال هم ب  ما 
کی  می  تآ  ۀربا   با هم زی  ۀ ی ت  با هم ۀکفا با هم ۀییم جبه هننیث  بیا خا    تشا  

نشین  خآیهث شیث.  ییامِ  مباره   مجاهث  یدیی ب  ع ب ۀدی م ابل یّمت ییام    جبه
وَیصویًر > وَنِج وَ وَوِلّیً وَووال وال وُثّنَ ُن و اَلدب َر

َ
َکَفرو وَلَنّل ذیَنو

َ
وَلنوق َتَلُکُنو ّل ت ؛ یییم ییّن ]22فیت / [ <َو

کنیییم  مییا  کیی  مییا تییاش  یههیی  ییییت   تادشییث  دی ییییم  جییآد نییثیید. شییاط  ف ییط ییییم ییییت 
کی  دشیمم  کادشم  یییم ییّنت یههی  یییت  کای  کنیم؛ یگا ما  کای  کنیم  ما یی  بیفتیم  ما  داکت 

کنییث   ع ب باشییث ع ب ین ییاب دی دشییثیی م ّرییم  )بیانییا  یهبییا« کنییث نشییین  هییم میی  نشییین  
کوشم مساب ا  بیمدی   کننث ا شاکت  دافرا  باتقارشا    (.29/2/1395  یهملل  قام  

میم »ییتفاد  یه یبریی   یمکانا  ماد   دی تفسیا ییم ر یشت:   باییهبا  درم ّرم  م اح
بآهییا یهیی  یهَّلل بهییم فَّ  أیییباب   : یهحییآیئج  یهیی  یهَّلِل ؟لص؟ مییآیعح یهنبیی ل  اطأ ییها فَّ ک  مَّ مآهییا م أعقا

ن ی    ث: دی یییم دیثشوفاماشی م  (48: 1404)یبیم شی ب  داینی   « باٍ صَّ ب ها عم یهَّلل بِ خ  فَّ 
گافتیی   مییزید دییآیئج ینسییا  بیی  طییزی باجسییت  ییییباب   علییل طبی یی  دی ی  مییزید تآجیی  قییایی 

کلم ک« بهم» ۀییت.    بسییای  یه دیآیئج میا با  میا جمع ذ   یه  آل یشای  ب  ییم دیید 
ینسییا  نیاههییا  خییآد یی یه ییییباب هییا بییامرید  میی  شییآد. هکییم دی عیییم منکیی   تآیییط ینسییا 

ک ایم ینسا  ها هستنث( ب ها ذی  یقیثس یههی   م   مرید باشث دی ریی دیت م   طبی   )ک  ی
کیای ناقصی  یییت   یفیتم دیِ  یه ی  بثینث. یفیتم ییایغ یییباب بیسیی ببینث     تآجی  بی  خیثی  

کیای ناقصی  یییت  هیا د  یی باشیث بیا  خثی بیس ۀخان کیاد   یعتنیا  بی  یییباب هیم   هیم جمیع 
کمیکبیای ین ییاب دی دیس م ّرییم  گافییت )بیانییا  یهبیا   یییییث  بیی  دیآیئج باشییث یه صییبا 

 (.1/9/1378  بیست   هفتم ۀخایج  جلس

وبهودرست ووع و.2 و له وۀب ور
کیی  منگییا  میی  یههیی  یی دیشییت    ینترییای باخییزیدیی  یه یمییثیدها  ریییژ یمتییآین ر شیم ییییت 

ک  یفز   با باری عمیق قلب یهه  بیای    ناپبیا   عث قثی  خثی نث  ب  تخل    ب باشیم 
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کوشم دی مشا  مت یثدؤشای  م مهیم     بیا یییم  عیثمنا   یعت اد ییی  دیشت  باشیم. قام  
کیث م  ّقً وَعَلْین وَیْصُرو ْلُهوْؤِوِنیَنو...> :کنث یهه  ت  َِ ک َ و و گآنی  47)ر ح/ 0<َو (.    دی مشیات  هیا 

کفا می کاد ش س یه یدمت خثی نث یی مبمت  ُسون وِووْنوَرْوِحو... > :دینیث   م  یی بایبا با 
َ
وَتْیأ َووال

و
َ
وِؤاّل َِ ْوِحو  ُسوِوْنوَر

َ
وَیْیأ ُهوال وِؤّیَ َِ  (.87)یآی /1<و ْلَقْنُمو ْلک ِفُروَ و 

کلییث ی   یمییث بی  »  ین یاب یییام    ی م ّریم    پوبسیامث دی بیانیا  یهبیاها شک  یه 
گییاح  بیا یعت یاد قلبی   خیثی یی شیاهث می  جانب ییم»فاماشث:   ییت. یششا  م «ف ل یهه 

ی ل  ۀدیخشیا   باشیث دی دیجی  ک  یفق مشنث   بسیای ر شم ییت   بای  یییث  ب  ییم مشنث
کمک کنیم    ب  خثی نث مت ال    بیا  یی  هاگآن  شی س   ینسیا  می یآس   منفی یهه  تآکل 

 (.ش1377یال   یم ا ما  د هت دی  ته)بیانا  دی دشثیی یع ا  هی« یه خآد باینیم
  بی  بیاری بی  میاح خمینی ؟ین یاب دی باشیماد  عناصیا منقیق م ا میت یم ّریم  یهبا

کیاد   می    عث فاماشیث: خثی نیث مت یال دی مشیا  مکیّوی قیام  یییم  عیث  یی دید   یهه  یشای  
ک  یهل دق  طا   نیا د هیت م مینث؛ مشا  فای ی  قام  با یی دییی  دق  پیوره نهایس ییت 

خزینث؛ یششیا  بیا یییتناد    یّما دی نهاشت شکست نم کنث. ممکم ییت قوبان  بثهنث م 
َکَفورو وُهوُنو لَهکیوُ و>ب  مشا   وذیَنو

َ
َکیوً  وَف ّل و>(  42)طیزی/ 2<وَ وَ موُیرن وَ و  وَیُهوّنَ

َ
َعَلو ووَوُیرنوُ وأ

ذیَنو سُتضِعفن وِف 
َ
ًةوَوَیجَعوو ّل ّهَ َِ

َ
رِضوَوَیجَعَلُهنوأ

َ
ِؤ وَتنُصوُرو و>(  5)قصیص/  4<َلُهُنو لن ِرثیَنو ْل

وَننُصرُکْنو ََ ْتوو  وُنَثّبِ و>(  7)محمث/ 5<َ ق  َوُکْنووَو وَلَینُصَرّ َ وَونوَننُصُر ووَو َُ ها  (  د 40)دج/ 6< 

 _____________________  
 ما.  شای  مؤمنا   همآیی  د   ییت با عهث _ ...  1
گو2 ک  تنها  کافای   یه یدمت خثی م یآس م _ ...   یه یدمت خثی م یآس نشزشث   شآنث     

کافای  دی دیح ییم ن ش  شیقان  بای  ۀخآیهنث ن ش _ مشا م 3 گافتای م  تآ بکشنث؟   ه  بثیننث خآد   شآنث  ها 
 خآیهیم با مست  فا  همیم منت نهیم   منا  یی پیشآیشا     ییثا  ر   همیم قایی دهیم  _ ما م 4
گا )مییم( خ5 کنیث  شما یی شای  م _  ی گاح ثی یی شای    دیید. هاشتا  یی ییتآیی م  کنث   
کننث )  یه میین  دفاح نماشنث(_    خثی نث 6 ک  شای  ی    کنث. شای  م   کسان  یی 
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دیننیث )بیانیا   ق قیآ  یمیاح خمینی  بیای  م ا میت می دشگا  ییم مشیا  یی مسیتنث منقی ۀمش
(؛ 14/3/1398 ؟میم ییاهگاد یدلیت یمیاح خمینی ی   م یی دی ماییییهبا م ّرم ین اب 

   شییزیی 598  ۀقق نامیی هیی  دی دشییثیی بییا یع ییا  یییتاد پیگیییا  م ّرٌم   : بیانییا بنگوشییث بیی 
 (.30/9/1370  متحث  ملل  یاهما   یمنیت

وبر بروق رنو له (دع وووتضرعوبهودرگ  و له و) بر.و3 وفقروخندودر و ز
  یی شیاه خآینیث   م دعا   ت اح ب  دیگا  یههی  فیای می ی ب  مشا    ر یشا  مت ثد  ما ی 

گیو   دینیث؛ دی مشی  یههی  م   باخزیدیی  یه مآیهب ریژ ی  جلیب هقی    عناشیت یههی  یی دی 
ْذُکوْرُکْنوو َفو ْذُکُرویِو>دینث:  دعا م 

َ
یشیتا  دشگیا بیا صیایدت ب ی  (؛   دی مشی 152)ب یا / 1<...أ

وُدَعوو ُ ُکْنو>فاماشییث:    م د پییادیه ن یی  دعییا دی ییییم بییای  میی  وویوَلووْنال ِبّ وِبُکووْنوَر
ُ
 2<...ُقووْلوَووو وَنْعَبووأ

گییو  یبییایه ف ییا دی جییایس دی  .(77)فاقییا /  بایبییا خثی نییث   دشگییا  پیییوره  بییا دشییمنا  یی دی 
کو َ وَقووْنَلُهْنوِؤاّلو> :دینییث دیخآیییت یه ی  می  َنوو و ْغِفوْروَلنو وُذُیسَبنوو وَووو...وَوووو و ّبَ ْ وقو ُلن وَر

َ
و ِؤْسور َفن وِفوووأ
ْق  َون وَوو ْیُصْری وَعَل و ْلَقْنِمو ْلک ِفِریَنو

َ
ْتوأ وَثّبِ ْوِری وَو

َ
 (.  147عمای / )مل 3<أ

ن   دعا   ت اح یی دی باخیزیدیی  یه یمیثید یههی     ین اب دی بیان  ر شمم ّرم  یهبا
گآن   گیا خیثی »... کننیث:  تبییم م ییم  کمیک نکنیث  قیثح یه قیثح نمت ی شیآد  م  یال هیم 

کمک یهه  شک یمیا تصیادف    غیامنق ی    بس کمیک یههی  بادیشت.   محاییب  نیسیت؛ 
کنییث   ی  یی بیی   کنییث  ییییتغاث   کیی  ینسییا  یه خییثی بخآیهییث  تییاش  هییم متاتییب بییا ییییم ییییت 

کی  ت یّاح ی  پیی   ها  یخت  مادر  نم  ... دی هنگام  کمک بقلبث. پیامبا  کاد 
کمییک خآییییتم ی  یه خییثی م مکییم ییییت دی ذهییم مخاطبییا    شییاهثی    نییاهای   خییثی   

 _____________________  
کنم.1 کنیث تا مم نیر شما یی شاد   _  مای شاد 
گا دعا  شما نباشث2  ._ بگآ: پوریدگایح بای  شما ییج  قائل نیست ی
گناها  ما یی ببخ   3 ک : پوریدگایی   کایها    یه تنثر  _ یخنانشا  تنها ییم بآد  پآش    شمها  ما دی 

گادی    کم  قثح کافای  پیوره   ها  ما یی ییتآیی بثیی    ما یی با جم یت 
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ک  ی  ب  خآد   گفیت میم بی  خیآد  خآد ناتآی  ییت. ب  صیایدت می  ییم ت ثیا یی بگبیید 
کییای کمییک خییثی یه مییم  یهبییا  دی م ّرییم  )بیانییا  م ییاح« مشییث   بانمیی خییآد نییاتآینم   بییث   

 (.29/3/1379  ششم مجلس شزیی  ییام   دشثیی با نماشنثگا  دری

ووو؟مهع؟تنسلوبهو هلوبیتو.4
شکییی  یه مسییییائل بسیییییای مهیییم دیییییات    ع یییییثت   یعت ییییاد بییی   ییییوری   جییییآد یمییییاح 

گیا  یه دّجیت ؟مهع؟ر یشیا  یهیل بییت ۀست  یییت. بیا پاشیدی جها  ه ؟ع؟م صآح  همییم هیی  
یبییم مانییث  خییآی  م  دّجییت هییاها   مشییکای باشییث   خییآی  مخفیی    پنهییا  ) خثی نییث خییاه  نم 

خثی نییییث مدح یی جانشیییییم خییییآد دی همیییییم قییییایی دید   (. دی مغییییاه مفییییوشن 1/302 :1395  بابزشیییی 
یههیی  بییا ر   همیییم   ۀ(  یه م  پییس پیییامبای  دشگییا تییا خییاتم پیییامبای  بیی  عنییآی  خلیفیی30)ب ییا /

گایمییی  یییییاح   ؟مهع؟م صیییآح   یمامیییا  یییییاهت خیییزش  یی ینجیییاح دیدنیییث.   ب یییث یه پییییامبا 
 (.  239   1/230: 1395هما   یم بآد    هستنث )یهه  با ر   هم ۀدّجت   خلیف

کیی  بییا پاشیی کمییال   تیی میم  ممییزه  ۀیه منجییا  هییا  دشنیی  هییث  یه مفییوشن  ینسییا   یشییث   
کی  نییاه ی اد   یق   ی یت ینسا  دی ییم مسیا  یفز   با نیاه ب  بانام   ب  یهگیزیس  دیید 

کنییث. ۀی  یی دی عاصیی کیی  منگییا    یق یییت   مییتم هنییثگ  هییثیشت   ییهنمییایس  ر شییم ییییت 
کی  یییم یهگیآ یی دیییت بشناییث    یفتیای   بکآشیث ینسا  ب  یی اد   یق ی  خآیهیث ییییث 

 داکت خآد یی با یفتای ی  تنریم نماشث. 
هثیشت   ییهنمیایس یییت  ؟ع؟ن     ییاهت ییای  یماح  با تآج  ب  منچ  بیا  شث

یعت یاد    م یای  دشنی    هیا   گا ییت؛ یه ( تبیییم دیییت ممیزه   ک  ب  د  شکل جلآ
عمل  یه ینسیان  باریمنیث بی  یهگآ   ۀها؛ ب( یییئ جلآگیا  یه تحوش    یآ  بادیشت یه م 

بنییث یدکیاح عملیی  دییم  تییا مییییت  بیی  یخیا  نیکییآ  یییام    پایهیا  یعت ییاد     ممیزه 
 یتماح دجت باشث. ۀبای  طاهبا  هثیشت  ییهنما   بای  م انثی  ماش

کیی  تآیییل بیی  م  بزی یه باخیی  مشییا  قییام  بیی  دیییت میی یم  یفییز   بییای گییآییی   باعییو مشییث 
و... >یههییی  مییی  شیییآد:   جلیییب هقییی    یدمیییت رییییژ ََ ْیُفَدوووُهْنوجووو ُ 

َ
ُهوووْنوِؤْذوَظَلُهووون وأ ّیَ

َ
وَلوووْنوأ َو
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یه ًو ِِ وَتّن بً وَر ََ ُسسُلوَلَنَجُ و و  وَوو ْسَتْغَفَروَلُهُنو لّرَ ََ    .(64)نسا / 1<َف ْسَتْغَفُرو و 
ل  بییای  ت ییاب بیی  خثی نییث تآصیییی  منیییث  یه  یییی ؤمنییا  یی بیی  بهییا ی  دشگییا  م دی مشیی 

َهو  نو >کنیث:  می  ّیُ
َ
وِذیَنو أ

َ
ُقون  آَوُنون   ّل و  ّتَ ََ ُکوْنو َسوِبیِلِهو  ِفو ج ِهوُ و  َوو  ْلَنِسویَلَةو ِؤَلْیوِهو  ْبَتُغون  َوو    َلَعّلَ

2<ُتْفِلُحسَ و
   .(35)مائث / 

تویم رشسیما   تویم مصثی   ییل    محکم ر شم ؟مهع؟ا مقابق ر یشا  ییام   یمام
: 1371؛ مکیایح شییایه   5/545: 1362س  یینث )طباطبیا بای  ت اب ب  خثی م اف  شیث 

شای 4/366 ها   دعاهییا   یید شییث  نیییر تآصییی  شییث  بییای  یفییع  نامیی  (. دی بسیییای  یه ز
گا  خیثی دی پیشییی  ؟مهع؟بییت گافتای    بامرید  شث  داجا  میاد    م نیآ  خیآد  یهل

 شفیع قایی دهیم.
هییا  متفییا   بییا ن یی  تآیییل دی ت ییاب بیی  خثی نییث    دی منایییبت  یهبییا م ّرییم   م ییاح

کیییاد باخیییز کییییث  دی یییییم بیییای  ینیییث؛ یششیییا  دی مناییییبت   یدیی  یه هقییی  د یییا  دیییق ت 
    یییت  یههی     مرهیا عیثل  دیق    قیثی   مرهیا یدمیت ؟جع؟مآعآد  مهث »فاماشث:  م 
باقیایی     م نیآ   ییتباه ر د   یهه     تف ا     یدمت  ... کانآ   بتآیننث با ییم  ک   ان کس

    ییتبیاه قلبی     تآجی   تآیل  شابنث  زیای نفس م   بیشتا   خثی نث تآفیق  ب   کننث دی ت اب
م یهبیا م ّری)بیانیا   «شیآد م   ینسیا     م نیآ     یشیث ر دی   عو ج  مآجب  د ا   با م 

 (.17/10/1374   مادح  ها  مختل قشابا دی دشثیی ین اب 

وریزیوت بیروووبری وهو.5
کییث  ع یل   تجوبییا  دشگیای  دی مآف ییت دی ر یشا  با ن ی  تیثبیا   یییتفاد  یه هیا ت 

 _____________________  
گا 1 ک  ب  خآد یتم م ییم _   ی ممثنیث    یه خیثی طلیب  کادنث  بی  نیرد تیآ )پییامبا ( م  مخاهفا    قت  

 شافتنث.  پبیا   مهوبا  م کاد  خثی یی تزب  ها ییتغفای م  کادنث    پیامبا هم بای  م  مموهش م 
کیی  یشمییا  مرید 2 کسییان   ی  بییای  ت ییاب بیی  ی   یشییث  یه )مخاهفییت فامییا ( خییثی براهیزشییث     ییییل  _  ی  

ک  ییتگای شزشث. کنیث؛ باشث   بجزییث   دی یی  ی  جهاد 
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قتصاد   دسیم یهّتیثبیا   جّنبی  ییآ  یهّتیثبیا   أیید یهَّلل ب بث خیای أههم  ی  إذی»شث  ییت: 
 (. 291: 1410م  ممث   )تمی 1«یْلیای 
خییادرره    ین ییاب بی  طیزی مکییوی مسیهآ   یی بی  تییثبیا  دییشیت  دکمیت م ّریم  یهبیا

کادنث   ب  صایدت یههای فامآدنث: میا بیا باخیزید غیاخادمنثینی  دی همی ها  عاصی  ۀتآصی  
هیا   گیا  جهت ۀها  دی هم ریر  بانام  ۀها  دی هم عاص  ۀمخاهفیم؛ ما م ت ثشم دی هم

کاد )بیانا  جم  بیا دی دشیثیی یهبا م ّرم ین اب     فاد  باشث با دییشت   دکمت عمل 
کشیزی   میادح بیا دشیثیی  دی هی  م ّرٌم ؛ بیانیا  29/8/1392پنجا  هریی فامانث  بسیج یاییا 

کیای ملیت  ه  م ّرٌم  (. یه نرا6/11/1388ماهنثیی  دی یاهگاد دمای  ش  بهمم   عاج 
تیثبیا  نیسیت. یششیا  دی  . یهبت  م نیا  م ا میت بیس مت ییتییای  دی یشستادگ    م ا
کییاح   ییییم بییای  ر یشتیی  یه نبییّ   کیی  م  د ن ییل میی   ی مسیی آد  بم  ییا  خقییاب بیی  یکننییث 

یامیام فَّ عَّ  لیتَّ ِم ذی عَّ إمسی آد   شیابمَّ »ث: فاماش م  ی ّنی  جیّلَّ إف ... یٍل   عَّ   لیٍم بِ  لأ عمَّ :  یآل    شَّ جاه 
تِو>

َ
َکوو ّل ْیَک ًثوو َیَقوو َوالوَتُکنُیوون و

َ
ٍةوأ ؛ ی  پسییِا مسیی آد  هییا «]92نحییل/ [ <َضووْتوَغْزَلَهوو وِوووْنوَبْعووِ وُقووّنَ

ک  م  فاماشیث:  ...  آ  خثی نث می  ؛خآیه  ینجاح بثه   با دین    خاد ینجاح بث  کای  
ک  پشم یی ن  م  کیاد. م ا میِت بیا  ها یی دربای  پشم می  کاد  ب ث ن  مثل م  پیوهن  نباشیث 

دی یهبییا م ّرییم ین ییاب : بیانییا  بنگوشییث بیی یها  نرییاح ییییام  ییییت )شیی ا تییثبیا  جییر 
 (.22/7/1382جم   یه دینشجزشا  هنجا   با دشثیی 

وه ووگر ییودروعینودرویظرود شتنوآرو  وو قعو.6
  دی هنییثگ  مییاد    م نییآ    یی  داکییت ینسییا ۀهییا   یهییثی  بلنییث مییث   ن شیی میمییا 

ک  داکیت بی  ییآ  ینثیه ی یت   شم ۀکننث  بانام تاییم هیا  میما  یما باشث دی نرا دیشت 
مانا  یی بی  جهیاد بیا دشیمم فیای گبید.  مشا  مت ثد قام  مسل ها م  یه مسیا   م با  یق یت

 _____________________  
کنث    یه تثبیا بث   یییای   ر     دسم تثبیا یی ب  ی  یههاح م  ی  یی بخآیهث  میان  _   آ  خثی خیا بنث 1

 دیید. ریش م د
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هیییا  نیییث یفیییاید دشیییمم بیشیییتا باشییینث   یه   دهیییث پییییوره  مییی   خآینیییث   بییی  منیییا   عیییث م 
َه و لنَّو>تجهیری  نرام  باتا  باخزیدیی باشنث:  ّیُ

َ
وبِون وأ ِضو ْلُهْؤِوِنیَنوَعَل و ْلِقتو ِلوِؤْ وَنُکوْنووّ ُ ّرِ َِ

َکَفوُرو وِذیَنو
َ
ْلفوً وِووَنو ّل

َ
وٌةوَنْغِلُبون وأ ََ وِؤْ وَنُکوْنوِووْنُکْنوِو  َتْیِنوَو ََ ُهْنوِوْنُکْنوِعْشُروَ وص ِبُروَ وَنْغِلُبون وِوو  ّیَ

َ
 وِبوأ

وَنْفَقُهووسَ و وَعووْنُکْنوَووو*وَقووْنٌموال َُ ووَفو  ووٌةوصوو ِبَرٌةو َْلَ وَخّفَ ََ وِفوویُکْنوَضووْعفً وَفووِإْ وَنُکووْنوِوووْنُکْنوِو  َ ّ
َ
َعِلووَنوأ

و ِبِریَنو وَووَعو لّصَ َُ و  وَو َِ ْلَفوْیِنوِبوِإْذِ و 
َ
ْلوٌفوَنْغِلُبون وأ

َ
وِؤْ وَنُکْنوِووْنُکْنوأ َتْیِنوَو ََ _ 65) ینفیال/ 0<َنْغِلُبن وِو 

66). 
گییییافتم یههیییی  پییییوره    باخییییزیدیی  یه یمییییثید رییییژ  یییییم  عییییث   مشییییو ه بییی  دی نرییییا 

ک  یق یت طلبیث  ی  یییتآیی می    ییم م ابل   عرمی  یییی    ییید هایت؛  یق یت ییم ییت 
کی  همی  دییی  تیآی  ینتری لمانا  یه م  باخزیدیی باشینث نمی ک  ها  نث باخ  یه مس ای دیشیت 

ک  یه م ابل  با ینبآ  دشمنا   بیم  ب  خآد یی  نثهنث  نا  ییید   جیآد یییم یفیاید . ی  باشنث 
کیی  باخییزیدیی  یه یمییثید    منییا  یی بیی  ییییم  یق یییت  یقیی  میی منییا ؤ یی ی  دی صیی  م کنییث 

گافتم ییم  یق یت  ییت.  یهه  دی م ابل  با دشمنا   منآه ب  دی نرا 
گاییییییس یی دیس ین ییییاب   یمییییاح  گاییس   میمییییا  یهبییییا  یییییاهگای   یقییییعم ّرییییم  م ییییاح
کیی  ین ییاب دید   یمییاح بزیگییآیی بییاق  »فاماشییث:  میی دینسییت   دی ییییم بییای   ؟ق؟خمینیی  دیییی  

ک   کی   دی یییم داکیت یی    یی  ییاه   میما گبیشت  ییم ییت  هیا   مرز هیا  عریمی  
دهییث  یه نرییا دری نمانییث؛ دی عیییم دییال  کنییث   ت لیییم میی  هییا یی بیی  مییا یه ییا  م  ییییاح م 
گافیت؛ ها  مآجآد جام     جها  هم میزید تآجی  یق یت کیاد بی  یشن  قیایی  کمیک  کی  یییم 

 _____________________  
کم  هاگا  بیست نفا با یییت امت یه شیما باشینث  بیا 1 _ ی  پیامبا  مؤمنا  یی ب  جنس )با دشمم( تشزیق 

کیافا شیثنث پییوره م  درشست نفا غلب  م  کی   گادنیث؛  یای  کننث؛   یگا صث نفا باشنث  بیا هیریی نفیا یه کسیان  
کیی  نم  کیی  م  کیی  دی شییما فهمنییث. هییم یکنییآ  خثی نییث  هییا گو هیی  هسییتنث  بیی  شییما تخفییی  دید    دینسییت 

شیآنث؛   یگیا    ف  ییت؛ بنابا ییم  ها گا  شکصث نفا با ییت امت یه شما باشینث  بیا درشسیت نفیا پییوره م 
   شک هریی نفا باشنث با د  هریی نفا ب  فاما  خثی غلب  خآیهنث کاد   خثی با صابای  ییت.
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کنییییث؛ ش نیییی  تاکیییییب میییییییم داکییییت بتآینییییث ی گاییس بییییا  خآیه    میمییییا  مییییا دیمیییی  پیییییثی 
کیی  مییا میی   یقییع کنیییم   یصییا بینیی ... منچیی   کیی  خییآیهیم دنبییال  شییم  ییییم ییییت  یی بییا م  دیر
هیا   مرز هیا   گاییس   ت  یب میما   یق یا  جام     جها   با میما   بین   مشاهث  یقع
هیا    ها بث   تآج  ب   یق یت   نثیید. ذکا میما گآن  تناف    ت ای  ملت ییای  هی  بزیگ

« پیادیه  یییت ا  خییالهی   م  یآل   منق ی  ییییث  بی  میمیا ییاز کایها ۀبث   مادری
کایگرییی  نراح  م ّرم  )بیانا  یهبا  (.3/5/1391ین اب دی دشثیی با 

وشیفتگ وووغرورپرهیزو زوخند.و7
شیییا    ر یشیییا   شکییی  یه عآیمیییل محو مییییت مسیییلمانا  دی باخییی  مآیقیییع یه م ۀبیییا پاشییی

ر شیم م   شکسیت مسیلمانا   ۀبینی  یییت. نمآنی یدها  ریژ  یهه   غوری   خآدبزیگیمث
کییی   دی جنیییس دنییییم ینیییثک  پیییس یه پییییوره  م  هیییا دی فیییت  مکییی  یییییت. همیییا  مادمییی  

ک  با دث د د  یه  هریی نفا ب  طیا  دنییم داکیت قوششیا  یی دی مک  ب  هینآ دیمریدنث منگا  
ییّث  خییآد یی پیییوره نبییاد ب ییث  میی کادنییث   بییا تآجیی  بیی  فای ینیی  ِعییّث     دشثنییث  بییا نابییاری   ع 

کادنث  ق گآنی  شیاد می شکست تلخ  یی تجوب   و>کنیث:  ام  یه م  دادثی  یییم  ََُ َلَقوْ وَیَصوَرُکُنو 
ْعوو ِفوو

َ
َنووْیٍنوِؤْذوأ ُِ وَیووْنَمو َکِثیووَرٍةوَو َکْثووَرُتُکْنوَفَلووْنوُتْغووِنوَعووْنُکْنوَشووْیئً وَووضوو َقْتوَعَلووْیُکُنوَووون ِیَنو َجَبووْتُکْنو

و َبْتوُثّنَ ُِ ْرُضوِبه وَر
َ
وو ْْل

َ
 (.25)تزب /1<ْیُتْنوُوْ ِبِریَنوَوّل

کییییاد  دل : »فاماشیییث ییییییم بییییای  م ین ییییاب دی م ّرییییم  یهبیییا ها    کیییی  بیییی  جاذبیییی _ یهییییا 
خقانییات ییییت؛ د ییای  _ییییت  یییاعت   میییان  قابییل جییبب  هییا  مییاد  بیی مغنییاطیس

کی  بیثینیم. دی  خآدشیفتگ   غوری   غفلیت می  شیم   ]49 ۀمشی[همیا   ییزیشیزشم؛ یدتییاج دیر
کیی :  وِتیُتووُهوَعَلوو وِعْلووٍنو>هسییت 

ُ
َهوو وأ وو وَقوو َلوِؤّیَ ْلَنوو ُ وِیْعَهووًةوِوّنَ وِؤَذ وَخّنَ خییثی ن متیی  بیی  ینسییا  <. ُثووّنَ

 _____________________  
نییم )نییر شیای  نمیآد(؛ دی م   _ خثی نث شما یی دی جاها  زشاد  شای  کاد1 )  با دشمم پییوره شیثشث(؛   دی رره د 

کیی  فز نیی  جم یتتییا  شییما یی مغیوری یییاخت   هیی  )ییییم فز نیی  جم ییت( هییی  بیی  دیدتییا  نخییزید    هنگیاح 
 نمآدشث. ی ت  با شما تنس شث؛ یپس پشت )ب  دشمم( کاد   فایی  ۀهمیم با هم
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کی   تصزی م  شآد   ن مت غافل م   دهث  یما ینسا  یه دهنث م  ک  ییم خآد ی ییت  کنث 
تآینسییت  ییییم ن مییت  ییییم مآق یییت   ییییم فاصییت یی بیی  دیییت مرید. عیییم همیییم عبییای  

ک  ییم ن میت  دربای کادنث  ک   قت  ب  ی  یعتایض  هیا یی یه خیثی بیثی   ییهم  قار   هست 
گفیت:  کیم  ی  دی جیآیب  و>خآد  یی هم ببا؛ یمیا م  یی دی یی  خیثی مصیا  

ُ
َهو وأ وِتیُتوُهوَعَلو وِؤّیَ

یییم همیا  خقیا   .خیآدح بی  دییت  مریدح  هنیا خیآدح بیآد ؛]78قصص/ [ <ِعْلٍنوِعْنِ ی
کیی  ممکییم ییییت همیی مییا د ییایش بشییزشم؛ غییّا  شییث  بیی  خییآد. عیییم همیییم  ۀبزیگیی  ییییت 

ُکْنو>: ۀشییوشف ۀق ییی   غییّا  شییث  بیی  خثییییت. مشیی ّیَ ْیَی وَوالوَنُغووّرَ ُکُنو ْلَحَیوو ُةو لووّ ُ ّیَ ووَفووالوَتُغووّرَ َِ ِبوو 
 غّا  شث  ب  خثییت؛ ب  خثی هم غّا  نشزشث.  دربای ]33ه ما /[ < ْلَغُرورُو

أطییآل مییا »  «كهمییم یغتییّا بیی... فاهزیییل یهییثیئم »فاماشییث:  میی  سووج دنهوۀصووحیفدی دعییا  
ش نی  نیابحق یه خیثی  ؛مغیوری شیث  بی  خیثی«. یهفیاجغاشت  مم  ب ثأما »  «تاّدد  ف  ع ابك

کاد ؛ بث   یشن ییارید  یه خیثی پیادیش بخآیهیث؛ ک  ینسا  عمل صاهح  یی ب  مییثی  بتآقع 
ک  بنثیشن کیاد؛  خآب خثی هستیم   خثی  ک  ینسا  بگزشث  ما  کمیک خآیهیث  دتمام ب  میا 
گنیا  یدیمی  بثهیث؛ یه عیبیب خیثی خیآد یی یشن کنث   ب   ک  ینسا  یه دلم یهه  یآ  ییتفاد  

فاماشیث: خیثیشا  مصییبت  ییت. یمیاح ییجاد می ها هم  غّا  شث  ب  خثی یشمم بثینث؛ ییم
ک  ب  تآ غّا  بشآد. ییم غّا  شث  بی  خیثی  همیا  باییس یییت  کس  ییت  دیئم  بای  م  

هیا یی ملیت باگزشیث  قیایی دید  بیآد؛ یمیا  یآ  بی   ییایئیل ممیث. خیثی  مت یال م ک  با یا بن 
هییا فامییآد:  م   دربییای خییثی غییّا  شییثنث    هییاش  خآدشییا  یی ینجییاح نثیدنییث  خییثی  مت ییال

ُةوَو ْلَهْدَکَنُةو>
َ
ّل کی  خیثی  مت یال  ها هما  م  .]61ب ا / [ <ُضِرَبْتوَعَلْیِهُنو لِذّ هایس هستنث 

کییی  مییم یییییم کیییاد   ووو > :هیییا یی مادمییا  باگزشیییث  قیییایی دیدح دی  نییث جیییا  قیییام  تصییوش   ِیّ
َ
وَوأ

ْلُتُکْنوَعَل و ْلَع َلِهیَنو کی   میم؛ یما ه]122   47ب ا / [ < َفّضَ کادنیث  کای   ها با عمل بث خآد 
و>ها فامآد:  م   خثی  مت ال دربای َِ وُةوَو ْلَهْدوَکَنُةوَوَبو ُ و وِبَغَضوٍبوِووَنو 

َ
ّل  <ُضِرَبْتوَعَلوْیِهُنو لِذّ

گافتنث. غّا  شث  ب  خثی  یییم  یرهیا یی دنبیال خیآدش  ]61ب ا / [   مزید خشم یهه  قایی 
کیییایگرییی  نریییاح جمهیییزی  بیییا دی دشیییثیی اب یهبیییا م ّریییم ین ییی)بیانیییا   «دیید مسیییهآ     
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 (.]با ینثک  تلخیص[ 29/3/1385  ییام 
رییژ  دی   فهایت بلنث با   دیتاریدها  نراح یییام  دی  هیل ییال عمیا ین یاب بی

یخیییا  یه قبیییل: پاشییثیی  یجتمییاع   ییاییی   یقتصییاد  جمهییزی  ییییام  بیی  یغییم  ۀدهیی
  ها  پیچییییث   خیییایج   دیهییم شکسییت  شییث  تآطهیی هاهییا   فشییای شییثشثتویم تحییوشم
هیییا  محیییزی   ...  پییییوره  96  88  78  71هیییا  هیییا  مت یییثد ییییال  دشیییمنا  دی فتنییی 

 هیا  رره  علیی  هبنیا    جنیس 33هیا   نسها  صهیآنیست ها دی ج م ا مت   شکست
ش   شکسییییت دیعیییی    8رره    21 رره    ... علییییی  غییییر   م ا مییییت شییییگفت ملییییت یییییزر

کییاد  پهبادهییا  پیشییافتییتیصییال م مموشکییا  شکسییت  ۀموشکییا دی فو نشییانث    یییانگآ  
ک  یه نگا  قا ۀهیمن م ّریم  نی  یهبیاممموشکا دی دمل  ب  عیم ی یث    مآیید مت ثد دشگا  

 یهه  ییت.   شیویم یمثیدها  ریژ  ین اب  ثما

 نتیجه
هیا یه  شیا بیشیتا م مشکا   ۀیهه    یمیث ب  دل هم  فهم نادییت یه یمثیدها  ریژ_ 1

کایمییت  یفییز   بییا نایییاهگای  بییا قییام   ر یشییا      یق یییت هییا  تییارشخ    طویییق م جییر    
 دنبال خآیهث دیشت.  ها  یآئ  همچآ  یست   تنبل    یاخزیدگ  بعین   پیامث

دفییاع   ۀیههیی  نیی  تنهییا جاشگییاه  مهییم  د ی یی    عینیی  دی ینثششیی  یمیثیدها  ریییژ_ 2
کیی  باگافتیی  یه منییابع یصیییل دشنیی  یییییت  م ّرییم  بلکیی  یه نگییا   ی  دیید یمییاح خامنیی  هییی  

گو  ییم یمثیدها  ریژ  ییت.  ت ثیاگبیی  یبریی ماد  هم دی 
هیا  فیای ی   هیا  دشنی    تجوبی   یهه  منقبیق بیا ممزه  ها  ریژباخزیدیی  یه یمثید_ 3

ق  بی  شیایشم  یمیا باخیزیدیی  یه   نراح جمهزی  ییام  یییت ۀریژ  دی عما  هل یاه  ب
شیا  تیههی  یمییث   یهی    ر  هیا  یمییث بی  یمیثیدها  رییژ ک  بث   تح یق م بستگ  دیید 

 نیث ممکیم هیا   مآینع قق ی  یییت ۀها  پیوره  با هم ت بیا ناشثن  ییت   با تح ق م 
گآن  شم ییت ییم پیوره  ب    م بخزید.قی  ی  غیا یه منچ  ینترای دیر
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