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 66) اـج داكخْ را سًفات آن در ضضٕر حٕلین عٕد ِگارِػه، کْ سًفاحی در ٍعؽوضْ ؾّاویُ ِٕكخار، ایُ در

 ٍطٕری چْ ضٕل ةطد، كٕد، ٍلغم روكّی ةْ حا آٍػ عٕآػ ؾّٕان ٓؽ ذیى در ٌٓ ای سًَْ و آیػ ٍی ،سًفْ(
 اـج. ةٕده

 (:2/1/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

  صفات ۀىلسى اغيال،

  كٕد. یٍ ٓا آن سؾو كٕد، یهٍٕ ْیكت ؾَى ِؼؽ از یکف اگؽ اـج. هإِن کی ُیا

 یدائي یصادىاٌ ةَ سنیرس یچگٌّگ

 اـج. ػیؾ قیةؽا روز آن ِکّػ، گّاه و ةگؼراِػ یپاک ةْ را روزش یکف اگؽ

 گٍاه ًیدروغ یٍیصیص

 لخؽیة روز دو یکی یّیؽیك کْ ٌیکّ فْیٍوا .صهؽ کی ۀپٕـخ ٍرى اـج. یػآؽ يؼحق دارد، یيؼح اگؽ گّاه
 ؟یلگیَٓ یكادٍاِ و یّیؽیك ای اـج

 
 (:6/1/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 اىتصانیپ فیوظا

 ٓفخّػ. ؿجیكؽ و کخاب ناضب کْ ٌیدار اويٕايؿؾم اٍتؽیپ پّز و ةؽـاِّػ ٍؽدم ةْ را عػا امیپ ةٕدِػ ٍإٍٔر رـٕالن
 .ةٕد ُید ضمغ کاركان ةٕدِػ، ؾیِ عٕد از قیپ  اويٕايؿؾم اٍتؽیپ یعًما کْ گؼكخْ اٍتؽانیپ یایاون

 اىام یاصه ۀفیوظ

 اـج. اٍام یانً ۀمیوػ ،ُیا کّػ. ضمغ را ُید دارد مْیوػ ییحّٔا ةْ اٍام ػ،یایِ کَک ةْ ٌٓ کؿ چیٓ اگؽ

 جاىػَ ةَ ةاكص اىام ةضرگ رسىج

 ةاهؽ، اٍام زٍان در اٍا دادِػ. ٍی اِشام را عٕیق ؾتادی اؾَال ٍؽدم ـایؽ ٍرى ٌٓ كیؿیان ةاهؽ اٍام از هتى
 کْ اـج یاـالٍ َٓان واهؽ در کْ را ؽیحل انیةّ ایلان گؽلخّػ. ادی لانیا از را عٕد یكؽؾ ٍفائى انیؿیك
 ةازگؽداِػِػ. ساٍؿْ ةْ آورده، اٍتؽیپ

 
 (:33/1/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه



 ًیذله دیخس یكصآٌ ساتیىؤ

 «ـَتیال رَةِِّْ  إِيٖ یَخَّغِؼَ أَنْ  كاءَ ٍَُْ إاِلَّ أَسْؽٍ  ٍُِْ  ؾًََیِْْ أَـْئًَُکٌُْ ٍا هُىْ»

 سج؟یچ ةسان سنیرس راه و ییٌِا ىلصس

 ػمیِػ کْ را ییعػا ٍُ لؽٍٕد ايفالمْ یؾً ُیؽايَؤٍّیاٍ کْ َٓان ِاػؽ؛ و ضاضؽ یعػا فج؟یچ ٍوهػ
 ؾًََُِٕا وَ  إٍَُّٓا ايَّؼیَُ إِنَّ » ةؽـػ. ٍوهػ ةْ اـج ٍَکُ کّػ، کار حٕاِػ یٍ حا و ِکّػ یحّتً یکف گؽ !پؽـخٌ یَِ

 نايص! اؾَال حَام یؿّی ُیا و آٍػه «ال» ـؽش ةؽ و اـج نايص سَؽ نايطات ...«  ايهَّايِطات
 

 (:13/2/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 اىام دوازده ةَ ىصةّط دیاخاد

 «کّّػ ضکٍٕج ٍفًَاِان ةؽ مْیعً دوازده حا ةٕد عٕآػ ؾیؾؾ ٕـخْیپ اـالم»

 اٌسان ةا طانیص یدصيٍ یچگٌّگ

 یؾیچ حٕاِػ یَِ ُیهٍغًَ  از اـج؛ دزد عانیك ؛ ايَُْغًَْهیُ ٌٍُُِّْٔ ؾِتادَكَ إاِلَّ أَسََْؿیَُ يَأُفِْٕیٌََُّّْٔ  لَتِؿِؾَّحِکَ  هالَ
 .مخػیة آن در عانیك چّگ کْ ِػارد یؾیچ وسٕدكان چٕن ةػزدد.

 
 (:22/3/69) قذر شب

 سویٌّیصِ اریارخ در جِان جیصیىس

 .ٌیکّ یَٓؽآ کَخؽ ٓا آن ةا عٕد یزِػگ ـتک در ٍا کاش یا .کٕكّػ یٍ سٔان کى در لفاد یةؽا ٓاُ یا

 !ویکٍ حّةَ

 ۀَٓ عػا .فجیِ ةفخْ وهج چیٓ راه ػیلؽٍا یٍ عػا !زِػ یٍ کارد عٕدش ةْ عٕدش دـج ةا ،گّاه ٓؽ ةا اِفان
 .آٍؽزد ٍی را گّآان

 رخو صهَ

 .«کّػ یٍ آةاد را ٓاُ یـؽزٍ کؽدن( یگَٓفای عٕب) سٕار ضفُ و رضٌ ۀنً» :ايفالمْ یؾً نادق اٍام

 دروغ

 دارد! کار ٌٓ اِفان َانیا ةْ دروغ
 

 (:29/3/69) قذر شب



 جیغاف یىػٍا

 آن رِشق از و اـج ٍؽةٕط ٍا ةْ چْ ٓؽ و کلٕر لؽزِػان، َٓفؽ، اعالق، سان، ـالٍج ؛یـالٍخ یؿّی ج؛یؾال
 .ٌیكٕ یٍ رِشٕر

 ىهم سازىان در سویٌّیصِ ٌلش

  ٓا فجیِٕینٔ ةٕد. کؽده دلاع ُیلًفع از یکَ او كٕيػ. ٓاٍؽ ِام ةْ ةٕد یكغه ًٍى ـازٍان یٓا کى ؽیدة از یکی
 کؽدِػ. ٍّمشؽ ٍفالؽان گؽانید َٓؽاه ةْ ةٕد ّقیـؽِل کْ او را ییَایٕٓاپ

 فصزٌس ةص ىادر و پسر خق

 عػٍج از حؽ ؽیـؽ و ةٔخؽ یؾتادح چیٓ ؽایز اـج؛ عػاكّاـی ۀِلاِ ٍادر، و پػر ةْ یکیِ :ايفالمْ یؾً نادق ٍاما
 .رـاِػ یَِ عػا یرضا ةْ را ةّػه ُ،یوايػ ةْ

 ىادر و پسر ةص فصزٌس خق

 و پػر از را ؾشیچ َْٓ لؽزِػ ؽایز اـج؛ حؽ ةؾرگ لؽزِػ ةؽ ٍادر و پػر ضن از ٍادر و پػر ةؽ لؽزِػ ضن ٍؿّا کی ةْ
 دارد. ٍادرش

 
 (:22/3/69) قذر شب

 اسج؟ ةّده ىصدم ٌظص ًیصانيؤىٍیاى خکّىج و جیوال یىتٍا ایآ ؛یزیحار ىٍاةع در یدروغ

 .کّػ یٍ اِخغاب عػا را اٍام ٍاـج! زٍان یةؽا اِخغاب، کّّػ! اِخغاب ػیِتا ٍؽدم را اٍام

 جِان در سویٌّیصِ ٌلش ةص یاصاراح

 اـج! ىیاـؽائ از اش لْیر سٔان، در لاـػ یٓا جیـا از ٕنیًیٍ 3۳

 رّدصان از ةػس یةصا ىصدم یساز آىاده جِج اىتصیپ اكساىات یةصر

 و ةمَّٔػ را جیة آى جیآَ ٍؽدم حا کؽدِػ یٍ آٍاده عٕدكان از ةؿػ یةؽا را ٍؽدم ؾَؽكان آعؽ ـال در اٍتؽیپ
 کّّػ. یؽویپ جیة آى از لان،یا از ةؿػ

 رىضان ىاه ۲۳ صب هجیفض

 عػٍج كب آن ٍُ کْ ػییةمؽٍا ُیٍؿ ـال در را كب کی كَا دارم؛ گؽلخاری ٍُ کؽد ؾؽض پیاٍتؽ ةْ كغهی
 .ایة رٍضان ٍاه 23 كب لؽٍٕد اٍتؽیپ ةؽـٌ. كَا

 ىادر و پسر ةص فصزٌس خق

 .ةمؽـخػ عٕب ۀٍػرـ ةْ را لؽزِػش حا مخػیة زضَج ةْ پػر و ةمؽوكػ را قیظال ٍادر کْ دارد ارزش



 سیىف و ساده،کّحاه ییدغا

 ضوْ وسب يَُ و ةايػّؾاء ونّاِا يَُ و ؽاِّایيش و يؽلوائّا و ّایيَؿًَّ و ؼِایألـاح و يوؽةاحّا و ّایيٕايػ افمؽ ائًٌّ
 .ّایؾً
 

 (:12/2/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 ادب

 حا آٍػِػ اءیاوي و اءیاِت ۀَٓ کؽد. ٌیعٕآ ؾتٕر ـالٍج ةا ٍؽگ از ةؿػ ٍؽاضى حَام در کْ اـج ُیا ادب ۀشیِخ
 .إٍزِػیة ادب

 رسا یایاون سیغ

 اگؽ اٍا رود، یٍ دـج از ػیؾ ُیا .ٌیؽیگ یٍ هؽار آن در استاراً ٍا و فجیِ ٍا دـج کْ اـج یػیؾ کی رٍضان ٍاه
 .كٕد یَِ حَام وهج چیٓ ٌ،یاوریة ةػـج عٕدٍان را ػیؾ

 غاصّرا روز در انسالمَ یغه ًیخس اىام اةخِاج سصّ

 كػ. ػایٕٓ یكادٍاِ ُیا ٌٓ اٍام ۀچٔؽ در کْ كػ ادیز ّوػریا ةالٓا ُیا یّیؽیك

 رّب ۀحّة

 کّػ. پاک ٌٓ را اذؽ ُیا کْ اـج یا حٕةْ عٕب، ۀحٕة .گؼارد یٍ یسا ةْ دل در یاذؽ گّاه ٓؽ
 

 (:21/2/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 «آىٍُِّن ّْىَئِشیَ  فَضَع ىًْ ُُو وَ ىٍِِْا ص  یْرَ فَهََُ ةِانْدَسٍَََِ جاءَ ىًَْ»

 را حؽس آن یحًغ ٓؽگؾ ِتاكّػ، آن ۀفخیكا کْ یکفاِ و ػیچل ػّعٕآ را اکتؽ لؾع ػّةاك حؽس نیال کْ اِیکف
 اـج. وجیضو ؾايٌ آعؽت ؾايٌ کؽد. ِغٕآّػ درک

 ااٌتی ۀسّر ۱۰۳ حا ۱۰۱ ۀیآ حیحّض

 ظتن و ِکّػ یحّػ ای و یکٕحآ یائ اضکام و مْیوػ اِشام در اگؽ اِفان ٌ؟یةؽـ گاهیسا ُیا ةْ ٌیحٕاِ یٍ چعٕر
 .كٕد ٍی ضفّْ آعؽحق ۀحٕك کّػ ؾَى یائ دـخٕر

 
 (:22/2/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه



 زىان حٍاسب ةَ ًید یایاخ در ائيَ یُا ٌلش حفاوت

 یرلخارٓا زٍان حّاـب ةْ يؼا کّػ. رلؽ را عٕد زٍان ٍؽدم ... و یلؤ ،یاعاله ،یػحیؾو ٍلکالت ػیةا یاٍاٍ ٓؽ
 دارد. لؽق ائَْ

 اٌدصاف ةا انسالمَ یغه صادق اىام ةصرّرد از یا ٌيٌَّ

 كَا اگؽ .یکّ یٍ اكختاه اـج، یٍٔػ حٕ پفؽ یکّ یٍ لکؽ اگؽ .اـج ػهیِؽـ یٍٔػ دوران ّٕٓز لؽٍٕد: اٍام
 از ِٔی و ٍؿؽوف ةْ اٍؽ یةؽا و (ُید كػن َالیپا و ػًٌ ةا ٍتارزه و عػا عاظؽ ةْ )علٌ هلل فضتاً ػیعٕآ یٍ

 .ٓفخٌ كَا ةا ٌٓ ٍُ ػ،یکّ هیام ٍّکؽ

 اسج! یجس ضیچ ُيَ آرصت در

 اگؽ .ّػلَٔ یَِ انالً ظؽف آن را ٓا ضؽف ُیا اٍا .گمخّػ یٍ دؾا ايخَاس و ٌیٓفخ یعٕة آدم گمخّػ یٍ ٍا ةْ ّشایا
 .یةتؽ عٕدت ةا را یعٕة ػیةا یٓفخ عٕب

 طیتَ خیات

 تْیظ اتیض اٍا اـج. یؿیظت اتیض یٓا یژگیو از ػنیورز حکتؽ و ةغى عفاـج، ضفادت، پاک. یؿّی تْیظ
 ِػارد. را ٓاُ یا

 
 (:2/5/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 اٌدصافات ةا انسالمَ یغه صادق اىام ىتارزه

 ٍؽدم ؾَٕم ةْ حا کؽدِػ ٍواةًْ ٌٓ عٕد زٍان ةؾرگ اِطؽالات ؽیـا ةا .کّػ یٍ ٍتارزه فًط لکؽ کی ةا دارد اٍام
 اـج. یاِطؽال ٓا، انیسؽ ُیا کْ ةمَٔاِّػ

 صاگصدان جیحصة و انسالمَ یغه صادق اىام

 .ػیرـ یّیکً ةػـج زراره یٓا کخاب ِؽلج. ُیة از ؾًَلان كػ، ػیكٔ اٍام یوهخ
 

 (:12/5/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 خجاج ةَ َیحّص

 ةٕد. ػنیظًت جیضالي ،کؽدِػ یٍ کْ یگؽید کار .ِٕكخّػ یٍ ِاٍْ جیون ضز از هتى کْ ةٕد رـٌ ٌیهػ



 یلیخل یضاوٌسیرّ

 یةاه ٌٓ اٍجیه در یلاوِػیعٕ آن اـج. آورده ػیپػ عٕدش اِفان کْ اـج یا یلاوِػیعٕ ،یلاوِػیعٕ کی
 ٌیٓفخ لاوِػیعٕ جیة آى ةا ٌ،یةاك جیة آى ۀديتفخ یوهخ .ٍاِػ یٍ

 ُا جیوال اٌّاع

 ٍا و اـج ٍؽضَج و ؾعا یائ جیوال در اٍا .دزدد یٍ اِفان از عانیك کْ اـج ُیا عانیك و عػا جیوال لؽق
 .ٌیكٕ یٍ اضالْ ٌیدار دائٌ

 ًید یایاخ در انسالمَ یغه رضا اىام ٌلش

 ۀحٕظئ رضا اٍام ةازگؽداِػ. را یگؽ یزرحلخ و ةؽدارد ٌٓ را )ٍإٍٔن( ؾؽب ۀمیعً ُیا کْ ةٕد ُیا نػد در ـٔى اةُ
 کؽد. یعّر را او
 

 (:25/5/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 کصد؟ ىسيّم را انسالمَ یغه رضا اىام ،ىأىّن چصا

 ٍغايك اٍام ةا ؾتاس یةّ چٕن ةؽدارد. راه ـؽ از ؾیِ را رضا اٍام کْ ةٕد ؽیِاگؾ ةؽود، ةقػاد ةْ ةخٕاِػ ّکْیا یةؽا
 ةٕدِػ.

 طیتَ خیات

 هّاؾج ةا اتیض تْ،یظ اتیض کْ كػه وارد یلؽاواِ اتیروا در و اـج یاِفاِ اتیض از ٍؽضًْ ُیاوي تْیظ اتیض
 اـج.

 و؟یةصس تَیط اتیخ ةَ چطّر

 جیرضا ػیٍا ةْ و آعؽت از حؽس یرو از و ةاكػ َانیا ـؽ از اگؽ نايص ؾَى ايتخْ .ٕـخْیپ نايص ؾَى ةا لؽٍٕدِػ
 .عٕرد یٍ درد ةْ ةاكػ، عػاوِػ

 تَیط اتیخ ۀجیخٌ

 یکفاِ اٍا .كٕد یٍ ٕٔشیة ای ؽدیٍ یٍ یكؿٕر ناضب ٍٕسٕد ٓؽ نٕر آن در .دٍػ یٍ نٕر در ىیاـؽال ضضؽت
 .رـػ یَِ ٓا آن ةْ کؿ چیٓ زور .ؽِػیٍ یَِ نٕر ُیا ةا آوردِػ، ةػـج عٕدكان را احلانیض کْ
 

 (:33/5/69) السالم علیه جىاد اهبم شهبدت شب



 اىجیك روز در اىاىج

 ةْ ٍا ّکْیا نؽف .روم یٍ اٍجیه ةْ ٌٓ او ةا ةاكٌ، او یؽویپ کْ ةاكٌ داكخْ یاٍاٍ جیواهؿ و وجیضو در ٍُ گؽا
 .فجیِ یکال اـج، ايفالمْ یؾً ُیؽايَؤٍّیاٍ اٍاٍَان اـٌ،

 ٍسهیآ ویحصس یةصا فضانیصص غيص یاٌیپا یُا سال در اىتصیپ یُا حالش

 ۀّػیآ ةْ ٍؽةٕط کْ یٍَٔ ضٕادث اکرؽ يؼا کٕكیػِػ. ّػهیآ ٌیحؽـ یةؽا ٍتارکلان ؾَؽ آعؽ ـال دو در اٍتؽیپ
 اـج. داده رخ آعؽ ـال دو ُیا در اـج، اـالم

 انّداع خجث خّادث

 ععتْ ضز ُیا در یٍّاـتخ ٓؽ در لانیا .ّػیایة ضز ةْ حٕاِّػ یٍ اگؽ کْ کّّػ یٍ دؾٕت ُیٍفًَ ؾَٕم از لانیا
 عٕاِػِػ.

 
 (:31/5/69) السالم علیه جىاد اهبم شهبدت روز

 انّداع خجث در اىتصیپ یُا حالش

 ِگؼاكخّػ کْ كػ ؾؽض ةٕد. ؽیفػ ۀععت ٓا آن از یکی کْ عٕاِػِػ ععتْ كق پّز اٍتؽیپ ايٕداع ضشث ظٕل در
 .ّػیةمؽٍا را مْیعً 12 ٍلغهات و کّّػ حَام را ضؽللان اٍتؽیپ ؾؽلْ روز در

 فیر ىسجس در اىتصیپ ۀرطت

 ٍرى دو آن و ةؽـّػ. ٍُ ةْ ضٕض در ّکْیا حا كِٕػ یَِ سػا ٌٓ از )ذوًیُ( ٓا آن کْ داد عتؽ ٍُ ةْ ؽیعت یعػا
 ـتاةْ( اِگلج دو ةْ کؽدِػ )اكاره ٓفخّػ ٍُ اِگلج دو ُیا

 
 (:15/9/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 جِان در یلیخل جیىانک فِو

 .ٌیةُؽد ٌ،یکؽد هتٕل را ُیا اگؽ .ٌیِػار عٕدٍان از یچیٓ ؾايٌ، آعؽ حا ٌییآ یٍ ؾايٌ ُیا ةْ کْ یاوي از ٌیٍؿخوػ ٍا

 كصآن در وسهّو آنَ وَ یغه اهلل یصهّ اکصم اىتصیپ ویحسه ىلام

 َْٓ از یؿّی ٍفًَان ُیاوي ّشایا در «ٍفًَاٌِ. ِغفخیُ ٍُ ةگٕ:» :ػیگٕ یٍ اٍتؽیپ ةْ ععاب هؽآن در عػاوِػ
 ةٕدن. ؽح ٍفًَان

 
 (:22/9/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه



 رّدصان از ةػس ۀجاىػ یةصا وسهّو وآنََ یغه انهَّ یصهّ  اىتصیپ یضیر طصح

 رَسٌِْ  ؾَلِیَّثَ » یٍاسؽا در اٍتؽیپ ّْیٍػ در ٌٓ ؽیفػ از ةؿػ اـج. ِتٕت ۀٍفئً ۀاِػاز َٓان ةْ اٍاٍج ۀٍفئً جیآَ
 دارم. مْیعً 12 ٍُ کْ لؽٍٕدِػ دوةاره  «ايْأَـًََِْٗ

 اىاىج اصم اةالغ از وسهّو وآنََ یغه انهَّ یصهّ اىتصیپ حصس میدن

 یا ًْیهت و یهٍٕ ٍفائى ىیدي ةْ اِخهاب ُیا و کؽده اٍؽ یوي را عٕد یپفؽؾَٕ اٍتؽیپ ّػیةگٕ کْ حؽـیػِػ ٍی
 اـج. ةٕده

 صیغس

 إٍؽة» ؾّٕان ةا نطاةْ ةؾرگان و  ّّػیةّل َْیع آن در ايفالمْ یؾً یؾً ضضؽت و ةؾِّػ یا َْیع لؽٍٕد اٍتؽیپ
 ؽ؛یاٍ َٓان یؿّی کّّػ؛ ـالم لانیا ةْ «ُیايَؤٍّ

 
 (:26/9/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 صزصیج

 ةٔلج ٌیٕاِح یٍ عٕدٍان وهج آن .ـازد یٍ جیكغه کی ٍا یةؽا کْ اـج ُیا نايص ؾَى و َانیا جیعان
 !ٌیةاك ةٔلج در ّکْیا ِْ .ٌیةلٕ
 انْػانَيیً رَبِّ نِهََِّ انْدَيْسُ أَنِ دَغّْاُُوْ آرِصُ

 حٕاِػ یٍ ّػیةت ةال و ةکلػ زضَج ٌٓ یکف اگؽ و ػهیرـ آن ةْ وـًٌّ وآيْْ یؾً اهلل ینًّ اٍتؽیپ کْ یا ٍؽحتْ ُیةاالحؽ
 اـج گمخْ ذّا را عػا کْ اـج ُیا ةؽـاِػ، ةػاِشا را خقیكغه

 
 :(33/9/69) 1436 هحرم اول شب

 ٌياز

 .ـٕزد یَِ ّقید از گؽید ؾیچ چیٓ یةؽا ديق ِفٕزد، َِازش یةؽا ديق کْ یکف

 آن از یةصدار ةِصه یچگٌّگ و ىدصم اول دَُ جیاُي

 دل ةا حٕاِػ یَِ ٌٓ چلٌ یضخ یگآ کْ ـٕزد یٍ آِوػر .ـٕزد یٍ ُیضف اٍام یةؽا ةاكػ، ـالٍج اِفان دل گؽ
 کّػ؛ یَٓؽآ

 
 :(31/9/69) 1436 هحرم دوم شب



 آن ةَ سنیرس راه و انسالمَ یغه ًیخس اىام یغضا راص ةصکات

 و سَؽ را عٕد یزِػگ یکَ ػیةا ةگؼارد را عٕدش اذؽ ٍا اكک هعؽه کی ّکْیا یةؽا .ٌیٓفخ عٕدٍان ،اكکال
 .ٌیکّ سٕر

 انسالمَ یغه ًیخس اىام یةصا یغضا غام ةصکات

 اـج. ُیضف اٍام ةؽکج ةْ و ٓا یؾؾادار ُیَٓ ةؽکج ةْ ٌیٓفخ ٍفًَان ٍا اگؽ
 

 :(1/7/69) 1436 هحرم سىم شب

 کاىم جیغتّد یىػٍا

 را ضؽف ۳2 ائَْ کْ اـج ضؽف ۳3 یائ اؾؼٌ اـٌ .کّػ یٍ اـخماده عػاوِػ یٓا ٍؽضَج حَام از کاٍى ؾتػ
 عػاـج( ٍغهٕص ضؽف کی) ٓفخّػ. ةؽعٕردار

 اراٌشی و انسالمَ یغه ًیخس اىام جیتّدغ

 ِػارم! حٕ ةؽاةؽ در یؾیچ ٍُ و یکؽد ؾعا یٍشاِ یداد ٍُ ةْ چْ ٓؽ حٕ ایعػا کْ کؽد ؾؽض عػا ةْ لانیا
 

 :(2/7/69) 1436 هحرم چهبرم شب

 واال ىلاىات ةَ سنیرس یةصا ىّاٌع صسن ةصطصف نضوم

 :ػیلؽٍا یٍ نائب
 حٕـج یگؽاِتار ز نائب، حٕ راه یدور
 یةاك ٍّؾل کْ ّػازیة قیعٕ از ةار
 کّػ. ةؽظؽف را ٍٕاِؽ کْ دارد را هػرت ُیا ايفالمْ یؾً ُیضف اٍام ةؽ یۀگؽ

 اسخاد داصخً جیاُي و ىّاٌع یةصر ذکص

 راه ییسا چیٓ ةْ را او ةاكػ، ٍلکى ػشیؾوا در ذره کی یکف اگؽ اـج. اؾخوادات یعؽاة اول، ۀدرس ٍاِؽ
 .دّٓػ یَِ
 

 :(3/7/69) 1436 هحرم پٌجن شب

 یانهِ فثیره ىلام

 .اـج ػهید ٌیحؿً را اـَاء ،مْیعً اـج. ُیؽیـا و مْیعً ؾیحَا وسْ اـَاء إٍٓزش



 حاىات کهيات

 «.ايخاٍات ايکًَات» آٍػه: ْیادؾ ؽیحؿت در ٓفخّػ. کاٍى ۀمیعً لانیا کؽدِػ. ٌیحؿً را یائ اـَاء حَام ائَْ ةْ
 

 :(2/7/69) 1436 هحرم ششن شب

 اىتصیپ رالفج ىلام

 اـج. ُید ـیحتً فج،یِ ةؽدار ىیحؿع یعیكؽا چیٓ حطج و وهج چیٓ کْ اٍتؽیپ ۀمیوػ ُیحؽ یانً

 اىتصیپ رالفج یراسخا در انسالم ِيایغه ًیخس اىام و ًیصانيؤىٍیاى اكساىات

 مْیوػ و كػِػ ٍٕاسْ داد، رخ پػركان زٍان در کْ یةػؾخ ةا ظؽاز ٌٓ یةػؾخ ةا ٌٓ ايفالمْ یؾً  ُیضف اٍام
 کّّػ ٍواةًْ ةػؾج ُیا ةا پػركان ٍاِّػ داكخّػ

 
 :(5/7/69) 1436 هحرم هفتن شب

 رسا ةَ حلصب ۀهیوس انسالم؛َ یغه ًیخس اىام یغضادار

 ًْیوـ ُیا کْ اـج ُیا ؾؽض عػا. ةْ حوؽب ىیوـا ُیةؾرگخؽ از یؿّی اـج؛ هؽةات اؾؼٌ از ُ،یضف اٍام یؾؾادار
 .ػیکّ جیحوٕ وهج اول َِاز ٍاِّػ گؽ،ید حوؽب ىیوـا ةا را

 ضانیا ۀفیره و وسهّو وآنََ یغه اهلل یصهّ اىتصیپ فیوظا

 دويج ّْیٍػ در ةار ُیاوي لانیا و ةػٓػ ىیحلک دويج ػیةا اٍتؽیپ ػ،یرـ یکال ضػ ةْ كػگان جیحؽة حؿػاد اگؽ
 .داد ىیحلک

 اىتصیپ رالفج یراسخا در انسالمَ یغه ًیخس اىام امیك

 لانیا زٍان در ةشّگػ. عٕد حٕان ضػ در ُید ٍلکالت ةا ػیةا اـج. اٍتؽیپ ۀمیعً ٌٓ ايفالمْ یؾً ُیضف ٍاما
 اـج ِلفخْ اٍتؽیپ ٍفّػ ةؽ ٍؽدم ُیةػحؽ

 
 :(9/7/69) 1436 هحرم هشتن شب

 ةّد؟ اىان در طانیص دسختصد از حّان یى چگٌَّ

 ؾیچ چیٓ ناضب را عٕد و ةػاِّػ عػا از را ؾكانیچ َْٓ کْ ٓفخّػ اٍان در عانیك دـختؽد از یکفاِ لوط
 ِػاِّػ.



 ىا ٌجات یةصا رساوٌس طصح

 یديتفخگ و ارحتاط ُیا اگؽ .کّػ یَِ رٓا را ٍا ٌٓ يطؼْ کی آِشا در لانیا ٌ،یكٕ ُیضف اٍام ۀديتفخ ٍا اگؽ
 !کّػ یَِ رٓا را ٍا ٌٓ ایدِ ُیا در ُیضف اٍام ةاكػ، حؽ یهٕ

 انسالمَ یغه ًیخس اىام  ةا ارحتاط جیحلّ

 ِلّاـّػ. را كَا کْ ییسا .ػیةؽو عًٕت ۀروض لؽٍٕد یٍ ٍا اـخاد .ٌیکّ كؽکج روضْ در عايهاِْ
 

 :(7/7/69) 1436 هحرم ًهن شب

 آن صیحطِ نضوم و گٍاه ٌجاسج

 ؾَن ةْ اگؽ و رـػ یٍ ؾَن ةْ گّاه یرو گّاه اـج. حؽ نیؾَ ةػ، نمج یػیپً اـج. حؽ ِشؿ گّاه از ةػ نمج
 .کّػ یٍ بیؾ آدم ػ،یرـ

 یاریُّص

 اـج. اریٕٓك ٌٓ آعؽت در ،ةاكػ اریٕٓك لْیَٓ و ِلٕد پؽت ضٕاـق و ِلٕد ؾهیفؽ ٍقًٕب وهج چیٓ آدم اگؽ
 

 :(2/7/69) 1436 هحرم دهن شب

 درسج ٌياز رّاص

 وادار کّػ، یٍ کُ لْیر کْ یرگةؾ گّآان ةْ را آدم حٕاِػ یَِ عانیك کْ اـج ُیا وهج اول درـج َِاز جیعان
 کّػ.

 ىٍکص از ٌِی و ىػصوف ةَ اىص یراسخا در انسالمَ یغه ًیخس اىام امیك

 کؽد. ٍطالؼج اـالم انى از ٌٓ و کؽد ٍتارزه ةػؾج ةا ٌٓ لانیا

 سیضی خکّىج ةّدن ةسغج

 ِػاكج. هتٕل را ؾیچ چیٓ ػیؾی اٍا کؽدِػ یٍ ؾَى اـالم ػٕآؽ ةْ یهتً ضاکَان

 اسالم اصم یةصا سیضی خکّىج رطص

 كب کْ یػیؾی اگؽ .داِفخّػ یٍ ةاالحؽ ٌٓ اٍتؽیپ از را عٕدكان كػِػ. ٌٓ گؼار هإِن کٌ کٌ اٍتؽیپ از ةؿػ ضاکَان
 ٍاِػ؟ یٍ یةاه یؾیچ چْ اـالم از كٕد، اـالم دار ؾٔػه اـج، ٍفج روز و

 انسالمَ یغه ًیخس اىام امیك اذصات

 کّػ. دعايج ُید در حّٕاـج یا مْیعً چیٓ ُ،یا از ةؿػ گؽید و كکفج مْیعً هػاـج و اةٔج



 
 :(6/7/69) 1436 هحرم یبزدهن شب

 انسالمَ یغه ًیخس اىام امیك ىّرد در ٌکخَ چٍس

 چؽا کْ آٍػ قیپ ـٕال ُیا َْٓ یةؽا کؽد. شادیا زيؾيْ کی ؾتاس اةُ ؽیحؿت ةْ ٍکْ از لانیا آٍػن ؽونیة ُیَٓ
 ؟اـج کؽده را کار ُیا اٍام

 آن غاكتج از ٌجات یةصا یراُ و گٍاه غاكتج

 کی ةا کْ اـج آن از ادحؽیز ٍا گّآان .ٌیکّ ْیگؽ ةار کی یـاي ّکْیا ِْ اـج. كػن پاک یٓا راه از یکی ْیگؽ
 كٕد. درـج ْیگؽ ةار

 سّدةزش یزٌسگ

 .یرآو ادی ةْ یکؽد لؽإٍش را آِچْ ةؿػاً حا کُ ستؽان ٓفج، ادتی را آِچْ
 

 :(11/7/69) 1436 هحرم سیسدهن شب

 نتاس

 چْ از لانیا ٌ؟یكٕ یٍ ٍلؽف یيتاـ چْ ةا ٌ،یكٕ ٍلؽف ايفالمْ یؾً ؿهؽیوي ضضؽت عػٍج ٌیةغٕآ ٍا اگؽ
 ٓفخّػ؟ یراض یيتاـ

 داصخٍس؟ غِسه ةص را اىاىج یطیصصا چَ در انسالمَ یغه سجاد اىام

 ةاكّػ. داكخْ دوـج را ٍا کْ ِػارِػ وسٕد ٌٓ ِمؽ 20 ّْیٍػ و ٍکْ در کْ لؽٍٕدِػ عٕدكان ـشاد اٍام

 دوم ۀفیره و غتاس اةً ىِو یگّ و گفج

 یةاز ضکٍٕج ةا ٓاكٌ یةّ و ِلػه ِازل یوض گمج کْ اـج ػیؾی ضؽف َٓان ْیكت دوم ۀمیعً ضؽف ُیا
 .اـج کؽده

 
 :(12/7/69) 1436 هحرم چهبردهن شب

 ٌّجّاٌان ةا یسزٍ

 .كّٕد یٍ اٍام کّػ، اـخقاذْ ةار کی اگؽ ِٕسٕان اٍا كِّٕػ؛ یَِ لانیا ةؾٌِ نػا را زٍان اٍام ةار ٓؾار اگؽ ٍُ

 ضانیا آذار ةصدن ًیة از یةصا اىتصیپ از ةػس خاکيان حالش

 هؽآن. سؾ ةْ کّّػ، ِاةٕد ٍاِػه ةشا اٍتؽیپ از را آِچْ حَام حا ػِػیکٕك یسػ نٕرت ةْ



 راسج و دروغ یُا خصف از اسالم غانو صسن پص

 در ةؿػاً  ٌٓ ْیٍؿاو رـاِػِػ. ،ةٕد ازیِ ٍٕرد را آِچْ گؽلخّػ ةػـج را ضکٍٕج کْ یـاي چّػ آن در ُیؽايَؤٍّیاٍ
 اـج. ـاعخْ دروغ حا نػ کار ُیا ٍواةى

 انسالمَ یغه سجاد اىام ۀىػجض

 اـج. ِکؽده جیحؽة كاگؽد لانیا ۀاِػاز ةْ یاٍاٍ زیٓ
 

 (:16/7/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 آرصت غانو  یُا یژگیو ؛یفصىاٌتصدار و اتیخ صػّر،

 نايص ؾَى ةا ػیةا .ٌیکّ کفب ؾايٌ ُیا در یگؽید اتیض ػیةا .فجیِ ؾايٌ آن یةؽا ازیِ ٍٕرد اتیض ات،یض ُیا
 .ٌیآور ةػـج یگؽید گٕش و چلٌ

 
 (:29/7/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 دیً اخیای در انسالم غهیَ سجاد اىام ٌلش

 

 (2/2/69) علیهب الله سالم رقیه حضرت شهبدت شب

 رّاٌس یى ةسان را ىا كصآن کَ یحجارح

 َانیا ِهاب ضػ کْ َانیا ضػ ُیکَخؽ در أَيیٌٍ* ؾَؼابٍ ٍُِْ حُّْشیکٌُْ حِشارَةٍ  ؾًَٖ أَدُيُّکٌُْ َٓىْ إٍَُّٓا ايَّؼیَُ أَیَُّٔا یا
 .كٕد یٍ ؾَى دهج ةْ ٍطؽٍات و واستات و ِػارد وسٕد یـفخ ،اـج

 
 (:3/2/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 اىجیك از ٌجات یُا راه کصدن؛ ًید یسّ رو و رسا دغّت اجاةج

 را آن ایدِ ُیا در ػیةا ٌ،یعٕآ یٍ پّآگاه اٍجیه یةؽا اگؽ *يَُْ  ٍَؽَدَّ ال یَْٕمٌ  یَأْحَِٗ  أَنْ  هَتْىِ ٍُِْ يِؽَةِّکٌُْ  اـْخَشیتُٕا
 .ٌیةاك آورده ةػـج

 انسالمَ یغه خسً اىام صهح غهج

 كَا ٍاِػن ةا عٕاـخٌ یٍ کّّػ. کُ لْیر ُیزٍ از را كَا سَؽ کْ ػمیحؽـ لؽٍٕدِػ: انطاب از یکی ةْ ضفُ اٍام
 ةَاِػ! یا کّّػه یـٕگٕار ُید یةؽا



 
 (:13/2/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 ٌياز در آن آذار و ىصاكتَ ىصاحب

 دارد؟ یا ػهیلا چْ اٍا اـج، راـج ضؽف ُیا ّکْیا وسٕد ةا .کٌّ یٍ ٍؽاهتج ٌٓ راـج ضؽف یةؽا یضخ ٍُ

 انسالمَ یغه ًیخس اىام ارتیز پاداش ىّرد در یاحیروا

 اٍام ارتیز ةْ عايم جیِ آن ةا یکف اگؽ !کّػ یَِ گّاه گؽید ّػهیآ در کْ اـج ُیا ّػهیآ گّآان آٍؽزش یٍؿّ
 .کّػ یَِ گّاه گؽید ةؽود، ُیضف

 
 (12/2/69) اربعیي روز

 صسن اریارخ صاخب

 کؽد. کار و کؽد كؽوع ػیةا یسٕاِ از ةؽد. ّشایا از ػیةا را یاریاعخ ناضب
 

 (:22/2/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 طیتَ کهيۀ

 .كٕد یٍ درـج ٌٓ اؾَال و اعالق ةاكػ، كػه ذتج تْیظ ۀکًَ ٍاـج، وسٕد ةًّػ ةغق کْ ػیؾوا ةغق در اگؽ
 

 (25/2/69) وسلّن وآله علیه الله صّلی پیبهبر شهبدت شب

 یانِ رخيج یىٍخِا

 آن لٕق یؾیچ و اـج ةاالحؽ ٓا دـج ۀَٓ از اـج اٍتؽیپ ـؽ یةاال کْ یٍؽضَخ دـج ؛«ايَُّْْخَٖٔ رَةِّکَ   إِيٖ أَنَّ  وَ »
 .فجیِ

 ًیصاند و اىتصیپ سص ةص یانِ جیوال

 اـج. هؽآن ُیَٓ كػن، درـج راه و ؽدیگ یٍ ؾٔػه ةؽ را درـج آدم جیوال عػاوِػ درـج. آدم یؿّی نايص،
 

 (29/2/69) وسلّن وآله علیه الله صلّی پیبهبر شهبدت شبم



 وسهّو وآنََ یغه اهلل یصهّ اىتصیپ وفات رتص سنیصٍ ةا جیجاُه ةَ ةصگضج

 عهائم ٍواةى در ج؛یؾؽة عهائم ةْ ةازگلج ج؛یسآً ةْ ةازگلج یؿّی آٍػه، هؽآن در کْ ؾوب ةْ ةازگلج
 .یاـالٍ

 انیاد ذیحار در یا ىسئهَ اىتص؛یپ ُص از ةػس یُا اىج ارخالف

 ِیفج چّان و الخاده احماق هؽآن نؽیص ِم ْة کْ اـج یٍعًت ٍتؽكاناپی از پؿ ٓا اٍج ارحػاد و اعخالف وهٕع
 کّػ. یسًٕگیؽ گَؽآیلان و ارحػاد از ،رلج دِیا از پیقَتؽكان کْ را یاٍخ ضخَاً عػاوِػ کْ
 

 (:27/2/69) السالم علیه رضب اهبم شهبدت شب

 صسٌس کافص یا غسه یاىتصیپ ُص از ةػس

 ؛«کَمَؽَ  ٍَُْ ٌٍُِّْْٔ وَ آٍََُ ٍَُْ  لٌََُِّْْٔ  اعْخًََمُٕا يکُِِ وَ»

 وسهّو آنَ وَ یغه انهَّ یصهّ اىتصیپ زىان در یانِ اتیغٍا

 اٍتؽیپ از یؾیچ و كٕد یٍ اداره اٍتؽیپ اكؽاف حطج ساٍؿْ ٍفائى حَام کْ دارد یٍؽضَخ عػا ٓفج، اٍتؽیپ حا
  .ػیایة قیپ ییرـٕا کْ ػِػیحؽـ یٍ و كػ یٍ گؾارش اٍتؽیپ ةْ ىیستؽئ حٕـط حطؽکات َامح .ٍاِػ یَِ یٍغم

 فخٍَ از یصیجهّگ یةصا روزُا ًیآرص در اىتصیپ اكساىات

 رلخّػ یٍ چٕن ةؽود. ـؤال ؽیز لانیا ِتٕت انى کْ ةٕد ٍَکُ ِٕكخّػ، یٍ جیون ٓا ضؽف ُیا از ةؿػ اٍتؽیپ اگؽ
 اـج كػه ِٕكخْ ییگٕ انیٓؼ ضال در جیون ُیا کْ آوردِػ یٍ كآػ و
 

 (:22/2/69) السالم علیه رضب اهبم شهبدت روز

 وسهّو آنَ وَ یغه انهَّ یصهّ اىتصیپ وفات از ةػس جیجاُه انیجص ةازگضج

 آن! یٍفًَاِ اؾختار ِْ ةٕد لخؽیة آن یسآً اؾختار چٕن كػ، ؽوزیپ مْیـو در قیهؽ
 

 (:1/6/69) چهبرشٌبه یهفتگ سهجل

 وسهّو وآنََ یغه اهلل یصهّ اىتصیپ یایاوص ۀفیوظ

 ُید ضالغ اٍتؽیپ یایاون اـج. كػه کاٍى اٍتؽیپ زٍان در ُید ِػارِػ. حازه ضؽف کًَْ کی اٍتؽیپ یایونا
 ٓفخّػ.



 انسالمَ یغه رضا اىام ةضرگ کار

 انیة عما در را ٍعايب هتى ۀائَ کؽدِػ. ٍعؽح یسٔاِ ـعص در را یؿیك اـالم ةار ُیاوي یةؽا رضا اٍام
 .لؽٍٕدِػ یٍ

 كهتی ُسایج

 جیٓػا را او هًب عػا عػاـج(، پفّػ ٍٕرد کْ یَاِی)ا ةاكػ داكخْ َانیا یکف اگؽ ؛«هًتْ ٔػی ةاهلل ؤٍُی ٍُ»
 .کّػ یٍ
 

 (5/6/69) السالم علیه عسکری حسي اهبم شهبدت شب

 یانهِّ فثیره و اىاىج انیجص

 دارد. مْیعً ٌٓ ضاال ُیَٓ ُیزٍ کْ كٕد یٍ اـخماده ْیآ ُیا از *عًَیمَثً  ايْأَرْضِ  لِٗ ساؾِىٌ إِِِّٗ

 سجیٌّیصِ ۀطصیس از صسن رارج

 را اروپا و کایآٍؽ سًَْ از ؾايٌ کْ اـج فجیِٕینٔ .ىیاـؽائ و کایآٍؽ ِْ اـج فجیِٕینٔ ٍا یانً دكَُ
 .گؽداِػ یٍ

 ُهّکاسج

 یآزاد ُ،یا .فجیِ یو از یاذؽ چیٓ گؽید كػ. ًٕٓکاـج ٍخؿؽض و ِٕكج ىیاـؽائ ْیؾً کخاب کی گارودی رژه
 اـج! انیة

 
 (:2/6/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 آن یخّاص و االول عیرة ٌِو

 و )هخى ٍلکالت ّگِْٕیا ٌ،یکؽد یٍ ؾَى ٌٓ ٍا کؽدِػ، یٍ ؾَى ضضٕركان زٍان در ائَْ کْ یَٓاِعٕر اگؽ
 .آٍػ یَِ قیپ ٍا یةؽا كیؿیان( کلخار

 
 (:22/6/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 ىدتج ًیا جهب صصط و ةٍسگان ةَ رساوٌس راص ىدتج یچگٌّگ

 عػا حا کّیػ یپیؽو اکؽم( اٍتؽی)پ ٍُ از (،ػیدار را عػا داكخُ دوـج یادؾا )اگؽ داریػ دوـج را عػا اگؽ ةگٕ:»
 ...« ةػارد دوـخخان



 ُا یگصفخار ىٍضأ

 اـج. َِاز ُیِمؽ یةؽا ٌیدار کْ ییٓا یگؽلخار ٍا اوهات یًیع

 میغضرائ خضصت ةَ صیر یکارُا یاُسا

 چٕن ِْ؟ ای عٕرَد یٍ ٌٓ ىیؾؾرائ عضؽت درد ةْ ایآ کْ ٌیداِ یَِ اٍا عٕرَد، یٍ ٍا درد ةْ کؽدن ْیٓػ ُیا
 اِػ. كػه عًن قیعٕ کَال جیِٔا در اِفان عالف ةْ لؽكخگان

 
 (:26/6/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 آرصت دررّر کار

 اـج! اول هػم کْ ؾَى کؽدن درـج ةػ. ؾَى ِْ اـج، ةػ اعالق ػنیةؽچ آعؽت، درعٕر ؾَى ةْ ػنیرـ ۀالزٍ

 آرصت ییحٍِا از ٌجات راُکار

 ییحّٔا ضال ةْ یوا ِتاكػ، ّگِْٕیا اگؽ اٍا .ـازد یٍ عٕب یًیع عٕدش ییحّٔا ةا ةاكػ، ؾهیپاک ایدِ در آدم اگؽ
 .اٍجیه و ةؽزخ

 
 (:9/13/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 زنضنَ ىاٌٍس سزج خّادث یةصا آراىش کسب

 آن گؽید ةاكػ، کؽده کفب درـج و یسػ ؾَى و َانیا نیظؽ از را آن یؿّی ؛ةاكػ آورده ةػـج آراٍق آدم اگؽ
 زيؾيْ. عٕاه و ػیایة ظٕلان عٕاه رود؛ یَِ ُیة از آراٍق

 یانِ غشاب از ییرُا راُکار

 ؾؼاب را ایلان کْ ِیفج آن ةؽ عػا ،یٓفخ آِان ٍیان در (ـًٌّ و آيْ وْ یؾً اهلل ینًّ  عػا )رـٕل حٕ حا و» هؽآن:
 «ةٕد. ِغٕآػ ایلان ۀکّّػ ؾؼاب عػا کّّػ، یٍ آٍؽزش ظًب آِان حا و کّػ،

 آورد یى ىا سص ةص االتیر کَ ییةال

 ةػ الیع اٍا ٌ؛یِکؽد ٌٓ یگّآ اـج. االحَانیع عاظؽ ةْ رود، یٍ چايْ در َانیپا ٍا کْ ییسآا از یاریةف
 .ٌیکؽد

 
 (:13/13/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه



 صانح غيم و يانیا ذيصات

 « یَؿًََُْٕن کإُِا ايَّؼي أَضْفََُ يََّشْؾِیٌََُّّْٔ وَ  ـَیِّئاحٌِِْٔ  ؾٌَُّْْٔ يَُّکَمِّؽَنَّ  ايهَّايِطاتِ ؾًََُِٕا وَ  إٍَُّٓا ايَّؼیَُ وَ»

 گٍاُان آىصزش اول: ۀذيص

 گؼكخْ در درسْ، آن ةا ٍخّاـب ةؽـػ، َانیا از یا درسْ ٓؽ ةْ ةؽـػ، ییسا ٓؽ ةْ کؿ ٓؽ کٌّ یٍ ؾؽض ٍُ
 دارد. یگّآاِ

 غيم ًیةِخص ىطاةق پاداش دوم: ۀذيص

 دارد. زضَج اٍؽ، ُیا حطون ايتخْ و ةاكػ ؾَؽ آعؽ ٍا اؾَال ُیةٔخؽ کْ اـج ُیا عٕب یًیع یؾٓایچ آن از

 صِسا و ًیلیصس و ایاٌت ةا خضص و ًیصاند ۀزىص در گصفخً كصار سّم: ۀيصذ

 .ٌیكٕ یٍ نايص ٌ،یکّ نايص ؾَى اگؽ .ـازد یٍ را ٍا ٍا، ؾَى .ٌیكٕ یٍ َٓاِعٕر ٌ،یکّ ؾَى ظٕر ٓؽ

 اش ةصادرزاده ةَ یفضارک ىديس سیس یآكا یۀحّص جیخکا

 .کُ آن حؽک ةؽ یـؿ و ةلَار یکؽد را یةػ یکارٓا و ؽیةگ دـج صیحفت عٕاب از هتى كب کْ اـج ُیا دـخٕر
 

 (:27/13/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 ةَ کَ ییُا اغخصاض یةصر و اصداةضان ةا وسهّو وآنََ یغه اهلل یصهّ اىتصیپ یُا ىضّرت از ییُا ٌيٌَّ

 «رّدت؟ طصف از ای ةّد رسا طصف از» س:ص ضانیا

 ؽیفػ از ةؿػ ـٕم: ۀَِِٕ /عّػق سّگ دوم: ۀَِِٕ /ةػر ّگس اول: ۀَِِٕ

 یٌتّ فیصص دیخس در دجیٌص یىػٍ

 اـج. یلؽٍاِتؽدار َٓؽاه ةْ یؽعٕآیع طج،یِه یٍؿّ !فجیِ اِخواد طج،یِه یٍؿّ
 

 (:13/11/69) علیهب الله سالم زهرا حضرت شهبدت شب

 اراده میحدص یةصا یا ىلسىَ ىداستَ؛

 آزاد ّشایا کْ یکف آزادِػ! ٍؽدم اـج. ٍٕاػتج ةا اراده ُیا كؽوع اـج. اراده آوردن ةػـج ۀٍوػٍ ،ٍطاـتْ
 اـج. ةّػ در آِشا اـج،

 
 (:11/11/69) علیهب الله سالم زهرا حضرت شهبدت روز



 ًیاجيػ ِویغه اهلل سالم جیة اُم ةا یُيصاُ صصط ىداستَ؛

 ػیةا ػیةاك ٍا ةا ػیعٕآ یٍ اگؽ اـج. ضفاب یرو ؾٍانیچ َْٓ کْ ٌیٓفخ یکفاِ ٍا کْ اـج ُیا ائَْ ضؽف
 .ػیةاك ٍا ٍرى

 
 (:12/13/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 انسالم ِویغه اطِار ۀائي ةا خضص

 دارد! درسْ ٌٓ كتآج .ٌیٓفخ ٍطلٕر لانیا ةا ائَْ ةا كتآخَان ٍوػار ةْ

 آرصت یةصا حّصَ و زاد

 ٍَکُ ؾیچ ُیةٔخؽ یاریٕٓك .یاریٕٓك یؿّی ٌٓ ٍٕاػتج ٍٕاػتج. یؿّی حوٕا ؛« ٕىايخَّوْ ايؾَّادِ  عَیْؽَ  لَإِنَّ حَؾَوَّدُوا»
 اـج. ؾايٌ آن یةؽا
 

 (:25/13/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 اسج آرصت در یلیخل یزٌسگاٌ

 «یَؿًََُْٕنَ  کإُِا يَْٕ یَٕانُ ايْطَ ئََِٗ  ايْآعِؽَةَ  ايػَّارَ إِنَّ  وَ يَؿِبٌ وَ ئٌَْٕ  إاِلَّ ايػُِّْیا ايْطَیاةُ  ٓؼِهِ  ٍا وَ»

 ُسخٍس! زٌسه ظاُص ةَ کَ یىصدگاٌ

 یکفاِ ؛«ٍِّْٔا ةِغارِجٍ يَیْؿَ ايؼًَُُّاتِ لِٗ ٍَرًَُُْ کَََُْ ايَّّاسِ لِٗ ةِِْ  یََْلٗ ُِٕراً يَُْ سَؿًَّْا وَ  لَأَضْیَیّْاهُ ٍَیْخاً کانَ ٍَُْ وَ أَ»
 .کّّػ یٍ یزِػگ ػًَات در ِػارِػ(، َانیا )چٕن اِػ ٍؽده وجیضو در یوي اِػ زِػه ػآؽ ةْ کْ
 

 (:27/11/69) العببش هحببى هیئت در سخٌراًی

 یةزار حیصد کخاب ۰۳۳۰ دیخس اساس ةص فَیسل ىّرد در یىِي ٌکات

 و کؽدِػ ْیحک ةٕدن یلیهؽ و اٍتؽیپ ةا یلیعٕ و هٕم ةْ ٓا آن اوالً ةٕد؛ سٔج دو مْیـو در ٓا آن یؽوزیپ ؾًج
 ةٕد. اعخالف اِهار ُیة اًیذاِ
 

 (:22/11/69) دوم فبطویۀ اول شب

 کسب یةصا یىده ا؛یدٌ

 .ػیآ ةػـج ؾَى اذؽ در کْ یلَٔ اـج! لٌٔ دّٓػ، یٍ یکف ةْ یکاـت اذؽ در کْ یعٕة یؾٓایچ از یکی



 صتیةص کسب ۀىلسى صِّات؛ ةٍس از رصوج

 اـج؛ آورده ؽونیة حُ از را كٕٔت یٓا يتاس کْ اـج یکف عػا ةّػگان ُیةٔخؽ از» :ايفالمْ یؾً ُیؽايَؤٍّیاٍ
 «اـج كػه عارج یکٕر نمج از پؿ

 اطِار ۀائي ةا ىػاصصت

 .ٌیکّ َٓآّگ لانیا ةا را عٕد ٍغخًك یکارٓا کْ اـج ّگِْٕیا ايفالم ؾًیْ ُیؽايَؤٍّیاٍ ةا ٍؿاكؽت
 

 (:26/11/69) دوم فبطویۀ دوم شب

 سیآ یٌي ةسسج غيم ةا جض ضیچ چیُ

 .«اـج یدرساح ،اِػ داده اِشام آِچْ [ ۀ]ِخیش در کؿ ٓؽ یةؽا و» :هؽآن

 ویصّ یٌي طهتکار رساوٌس از و،یةکض زخيج ُو چلسر ُص

 ةػّٓػ. یؾیچ ٍا ةْ آن یازا در و ةغؽِػ را ٍا ؾَى ُیا کْ فجیِ ٍؿًٕم ٌ،یةؾِ ِايْ ٌٓ نتص حا كب از ٍا
 

 (:33/11/69) دوم فبطویۀ سىم شب

 سانکان وصف در انسالمَ یغه ًیصانيؤىٍیاى ىيخاز ۀرطت

 ٍوػار ٓؽ ٍرالً و ٌیِگؼاكخ عٕد ِمؿ یرو پا اگؽ اٍا .کّػ یٍ ػایپ قیرو ؾوى ٌ،یةشّگ عٕد ٕٓس و ٕٓا ةا چْ ٓؽ
 .ٍاِػ یٍ ٍّخؼؽ قیرو یةؽا ؾوى آن ٌ،یعٕرد ٌیداكخ دوـج کْ
 

 شذ بیبى هحببى هیئت در قبل شب چٌذ که بىد هطلبی هوبى چهبرم شب هطلب
 

 (:2/12/69) دوم فبطویۀ پٌجن شب

 ىؤىً كهب در يانیا ٌّر صسن روصً یچگٌّگ

 را عػا دـخٕرات اِفان کْ یزٍاِ ؟كٕد یِٕراِ و ةػرعلػ اِفان دل در َانیا حا کّػ یٍ اراده عػا وهج چْ
 کّػ. اظاؾج

 
 (:3/12/69) دوم فبطویۀ ششن شب

 الیر اریارخ گصفخً ةسسج

 اـج. ايقیع و دل ناضبِ یؿّی كٕد؛ «ناضتػل» یؾؽلاِ انعالح در کْ ةگؼارد کّار را ايقیع حٕاِػ یٍ یکف



 وسهّو آنَ وَ یغه اهلل یصهّ اىتصیپ ةَ ىػلّل صیغ یکار اٌخساب

 كیحکً ُییحؿ عٕدش از ةؿػ یةؽا اٍتؽیپ کْ ّػیگٕ یٍ سِػ ةْ ٓا آن ؽوانیپ و اٍتؽیپ از ةؿػ ۀضاکَ ئجیٓ
 !!اـج ِکؽده

 وسهّو آنَ وَ یغه اهلل یصهّ  اىتصیپ سٍج و كصآن ةجض یرسي و راه ةا انسالمَ یغه ًیصانيؤىٍیاى ىزانفج

 هؽآن کّار در را هتى ۀمیعً دو رـٌ و راه ٓا آن كػ، حلکیى دوم عًیمۀ ٍؽگ از ةؿػد کْ ای ِمؽه كق ٓیئج در
 .فجیِ ازیِ یگؽید رـٌ و راه ،اٍتؽیپ ـّج و عػا کخاب وسٕد ةا لؽٍٕدِػ اٍیؽايَؤٍّیُ اٍا دادِػ! هؽار ـّج و
 

 (:2/12/69) دوم فبطویۀ هفتن شب

 ةصد؟ یى آسيان ةَ را ىا یضیچ چَ

 « یَؽْلَؿُْ ايهَّايِصُ ايْؿَََىُ وَ ايعَّیِّبُ ايْکًٌَُِ یَهْؿَػُ إِيَیِْْ »

 ىلصس ةَ سنیرس یةصا رو شیپ ىّاٌع

 کْ یینطؽا ةْ ٌیةؽـ جیِٔا در حا ٌیدار قیپ در یِٕراِ ضشاب ٓؾار ٓمخاد و یػًَاِ ضشاب ٓؾار ٓمخاد ٍا
 .فجیِ آن در یضشاة

 ویةاص داصخَ ةهٍس ُيج

 ٍا یوي اـج، ارزش ةا یًیع ارتیز ُیا ايتخْ اـج. ايفالمْ یؾً ُیضف اٍام هتؽ ارتیز لانیدؾا یٍّخٔا ٓا یةؿض
 ةؽـػ. ُیضف اٍام عٕد داٍُ ةْ دـخَان ٌیکّ یـؿ ػیةا
 

 :(5/12/69) دوم فبطویۀ هشتن شب

 اىتصیپ از ةػس خاکيَ ئجیُ سیصس رضٌّج ةص یىتٍ سٍج اُم یُا کخاب از یاسٍاد

 اىتصیپ جیة اُم ةا وسهّو آنَ وَ یغه اهلل یصهّ

 ظتؽی حاریظ /تْیك یاة اةُ كیحأي ،«ٍهّك»

 کصد خصکج یلیخل ىلصس سيج ةَ سیةا آرصت در یصادىاٌ یةصا

 ُیة را یكادٍاِ ُیا اگؽ کْ دكٕ یٍ كادٍان آِوػر ،هگؼراِػ ؽیع ؾَى ةْ را یـاؾخ ّػیةت کفی اگؽ آعؽت، در
 .ؾکؿ ةؽ و كِٕػ یٍ كاد ٓا آن حَام کّّػ، هفَج دوزخ آى حَام

 
 (:9/12/69) دوم فبطویۀ ًهن شب



 و؟یةصس اىام ةصاةص در کاىم ویحسه ةَ چگٌَّ

 گؼاكخْ کّار کاٍالً  را ةػ اتیعًو و ٌیةاك ِػاكخْ یتیؾ چیٓ عٕدٍان کْ ٌیؽیپؼ یٍ کاٍى را اـالم یوهخ ٍا
 ٌیرـ یٍ نػر كؽح ةْ نٕرت ُیا در ٌ؛یةاك
 

 (:7/12/69) دوم فبطویۀ دهن شب

 انسالمَ یغه خسً اىام اىاىج دوران ادیز یسزخ

 ٍؽدم یوي لَّٔػ، یٍ را ُیا اٍام ةٕدِػ. ػیسػ اـالم کی ـاعخُ ضال در ْیاٍ یةّ ضفُ، اٍام اٍاٍج زٍان در
 ػِػیلَٔ یَِ

 آوردٌس؟ ةسسج را خکّىج چگٌَّ انسالمَ یغه ًیصانيؤىٍیاى

 گمخّػ ٍؽدم ةْ و گؽلخّػ را ػیکً عٕاـخّػ؛ را ايَال جیة ۀعؾاِ ػیکً و آٍػِػ ؾرَان ۀعاِ کّار ُیؽايَؤٍّیاٍ
 كػ عًٕت ظًطْ دور ـاده، یًیع کار ُیَٓ ةا .ػیؽیةگ را عٕد ۀاِیـاي ضوٕق ػییایة

 حلصب ۀذيص و رسا ةَ حلصب یچگٌّگ

 کی ِالًْ، ةاكػ؛ ورع ةا َٓؽاه ػیةا ةاكػ، ـٕدٍّػ حوؽب ُیا ّکْیا یةؽا اـج. واستات حوؽب یةؽا ًْیوـ ُیةٔخؽ
 اـج. ٍفخطب یکارٓا حَام ِالًْ اـج. گؽید ۀًیوـ
 

 (:19/12/69) چهبرشٌبه یهفتگ جلسه

 ةچَ و زن خلّق ةا ىادر و پسر خلّق حضاخو

 قیپ چْ ٓؽ داِػ، یَِ اگؽ و ةػاِػ را ضوٕق ُیا یعٕة ةْ ػیةا لؽزِػ و کّّػ یٍ ػایپ حؾاضٌ ٌٓ ةا ضوٕق ُیا یگآ
 ةپؽـػ. آٍػ

 گٍاه رّاص

 .كٕد یٍ پاک ـغج ػ،یٍاـ اگؽ و ٍاـػ یٍ ةَاِػ، اگؽ کْ اـج ُیا گّاه جیعان

 ٌافهَ

 یعٕة کار ٓؽ ِلٕ! یراض عٕدت از آها ٌ؛یكٕ یٍ یراض عٕدٍان از ٌ،یدٓ یٍ اِشام را عٕد واستات یوهخ ٍا
 ةػه. اِشام یحٕاِفخ

 انِی والیج

 .کّػ یَِ اكختاه ؾضٕ آن گؽید ،ؽدیگة  ؾٔػه ةؽ را ةػن از ؾضٕی جیوال عػاوِػ اگؽ



 ِایغه اهلل سالم زُصا خضصت و وسهّو آنَ وَ یغه اهلل یصهّ اىتصیپ ىسخجاب یدغا

 « لَخَؽْضٖ رَةُّکَ  یُؿْعیکَ  فَ يَفَْٕ وَ» لؽٍٕده: اٍتؽیپ ةْ عػاوِػ ةٕد. اٍج ِشات یةؽا ٌٓ دؾا ُیا


