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 هبايی يظری

 ايساو لقاء الله، هدف از آفریًص
ه بعّد »  و جالٌهها ایهى همهه - «کؿظا   قْبک الی کاؾِض  اْيک» هؿّف  و بٍك آفكیًً هؿف. ؼؿاوث با هالقات و لقاءاللَّ

 2/2/0263 «.کًؿ هالقات «فمالقیه» که اوث همیى - لظمحها

 آفهكیًً، همهه ...اوهث پكوقؾگهاق وهمث به آفكیًً، هىشىؾات بقیه و ايىاو ِیكوقت و ظكکث اوالهی، بیًً ؾق »
 ایهى کهه اوث ایى ايىايی، هك وقاؾت .ؼؿاوث هقّؿ، آو و هیکًؿ ظكکث هقّؿ یک عكف به که اوث کاقوايی هرل

 هقّؿ ایى که اوث ایى ؾق ايىاو، هك قوویاهی و بؿبؽحی. کًؿ جغبیق آو با قا ؼىؾ اؼحیاقی قفحاق و بًٍاوؿ قا هقّؿ
 يگیهكؾ، قهكاق ٌمىل شهاو و یکىاو و فمىهی ظكکث ایى شهث ؾق او، فملکكؾ و اظىاوات و فكؾی قفحاق و يًٍاوؿ قا

 07/6/0264 «.ؼىقؾ ؼىاهؿ هن قا اي ضكبه که

 يگاه اسالم به ايساو
 ايىهاو فهكؾ بهه يگهاه یکهی .هىحًؿ همؿیگك هکمل ؾو هك ،لاویه ؾو ایى که اوث لاویه ؾو ال ايىاو به يگاه اوالم ؾق»

 هکمهل هًىصمًؿ؛ هن با يگاه ؾو ایى. ايىايهاوث  هصمىفه یک و کل یک فًىاو به ايىاو، به ؾیگك يگاه اوث و یک
 قا او قاه، ایهى کًهؿ، ظكکهث ؾقوث اگك که هیکًؿ، ظكکث قاهی ؾق که اوث قهكوی یک ايىاو اول يگاه ؾق. یکؿیگكيؿ

 کؿظا   قْبک الی کاؾض اْيک االيىاو اْیها یا» قوايؿ؛ ؼىاهؿ ؼؿا به قا او کكؾ؛ ؼىاهؿ واقؾ الهی شالل و شمال واظث به
 ايىهايی همهیى کالو، يگاه ؾق ؾیگك ای لاویه ؾق ... ؼؿاپكوحی جا ؼىؾپكوحی هىیك ال اوث فباقت قاه، ایى.  «فمالقیه

 آو و ٌهؿه واگهفاق او به ؾیگكی ی وؽیفه یک ٌؿه؛ هقكفی لهیى ؾق ؼؿا ی ؼلیفه اوث، فكؾی ؼغاّب  به هؽاعب که
 ايىهاو، بىؾّو  ؼلیفه لىالم ال یکی و اوث ؼلیفه چىو اوث؛ بٍك هىئىلیث ایى. ؾيیا هؿیكیث ی وؽیفه ال اوث فباقت

 ٌؿه ؼىاوحه ِعیط، قوابظ و فؿالث اوحقكاق. افكاؾيؿ  همه هؽاعب، کیىث؟ هؽاعب کالو، يگاه ایى ؾق .اوث ایى
 و وؽیفهه یقًهی هؽاعبًهؿ؛ کهالو، يگاه همیى ؾق بٍكی ی شاهقه افكاؾ یکایک. افكاؾ ی همه ال کىايی؟ چه ال. اوث

 ی فههؿه بهك آلاؾ، ؾيیهای آبهاؾ، ؾيیهای ایصاؾ ايىايی، قوابظ ایصاؾ ظق، ظکىهث ایصاؾ فؿالث، ایصاؾ. ؾاقيؿ هىئىلیث
 ؼهىؾ جقهالی و ؼىؾ جكبیث و ؼىؾ هىئىل هن اوث؛ فالن ایى ی کاقه همه ايىاو هیبیًیؿ يگاه ایى ؾق. اوث ايىاو افكاؾ

 14/1/0275« .ايىاو به اوث اوالم يگاه ایى. ؾيیا واؼحى هىئىل هن ؼىؾ، جغهیك و جمکیه و
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 است تمدو تىحیدی و ایجاد تىحیداقاهه رسالت ايبیا، 
 کًًهؿ؟ هعْقهق شاهقهه ؾق قا ؾیهى هقهاقف يهه، یها کًًؿ بیاو فقظ قا ؾیى هقاقف جا آهؿيؿ ايبیا[ آیا] بىؾيؿ؟ کاقه چه ايبیا»

ًاّت  ُقُوَلًا َاقَولًا َلَقؿ: اوث ؾْوهی ایى ظحما   هاُن  ّلَیقهىَم  المیماَو  وَ  الّکحاَب  َهَقُهُن  َايَملًا وَ  ّبالَبیِّ ًْ  ّلَیقهىَم » ایهى. ّبالّقىهظ ال
اُن  ًْ  و ايبیها ظكکهث بهیى هىهث قابغه یقًی اوث، اللم «قىظ به قیام» بكای ايبیا ظضىق که هیؿهؿ يٍاو «ّبالّقىظ ال

 فكقهی باٌؿ، يحیصه و فاقبث «الّم » چه باٌؿ، فْلْیث «الّم » چه «ّلَیقىَم » ؾق «الم» ایى ظاال شاهقه؛ ؾق «قىظ به قیام»
  هیکًؿ؛ هباقله بکًؿ، هیؽىاهؿ قىظ ی اقاهه چىو و شاهقه ؾق کًؿ قىظ ی اقاهه بایؿ يبی یقًی يمیکًؿ؛

ْ
 يبهی اگهك َواال

 اللم شههاؾ بميهؿ، کًهاق بهه يمیؽىاوث قا ايؿاؾالله بکًؿ، فملی يمی ؼىاوث قا جىظیؿ بکًؿ، قىظ ی اقاهه يمیؽىاوث
 07/1/0287.« يبىؾ

 03/0/0287 «.اوث جمْؿو یک ایصاؾ بكای... اوث؛ فاضله ی شاهقه یک ایصاؾ بكای ايبیا بقرث»

 و اوهالهی ظقیقهی يؾهام و اوهالهی جمهْؿو بهه قوهیؿو قاه فهؿل، و ظهق ی اقاهه قاه ؼؿا، قاه ؾق جالي قاه ؼؿا، قاه»
« .قفحًهؿ پهیً و کكؾيهؿ ظكکهث لظمهث بها قاه ایهى ؾق پیغمبهكاو کهه اوث قاهی اوث؛ ؾٌىاقی قاه اوالهی ی شاهقه

07/7/0287 

 هستًد تىحیداقاهه در ايبیا  اوػلما، جايشیً
 یهابی فمق بٍهىؾ، ؾايىهحه بٍهىؾ، ٌهًاؼحه بٍهىؾ، فهمیؿه بایؿ ؾیى باالؼكه اوالهًؿ؛ آهىلي هكکم فلمْیه های ظىله»

 هكکهم فلمْیهه، ههای ظىله. هیکًًهؿ ؾقوهث ؾیًهی فاّلن که ايؿ فلمْیه های ظىله هكکم، ایى ؾاقؾ؛ اللم هكکم[ لفا] بٍىؾ،
 وقهث یک یقًی اوث؛ اوالم شمو هن اوالم اظکام جعْقق و فمل به جقْهؿ يیىث، هقكفث فقظ اوالم. اوالهًؿ جقلین

 و اؼهال  و فهكوؿ و اِهىل ال هیهؿايین فبهاقت فقهظ -بگیهكین یهاؾ ظهىله ؾق هیؽهىاهین کهه- قا اوهالم هها که هىث
ههای ؾیهى، فهكوؿ ؾیهى، اِهىل[ یقًهی] اوث؛ همیى هن واققْیث[ که]- هىث که همیًهایی  وهبک اؼالقهی، اقٌل

 فلمْیهه ی ظهىله ؾق بكوین بایؿ قا ایًها ؼب -اوث اوالهی هقاقف شمو و اوالم شمو همه ایًها ظکمكايی، آئیى ليؿگی،
 ال بؽٍهی ایهى چهىو چهكا؟ اوهث؛ فلمْیه های ظىله کاق ال بؽٍی ایى يیىث؛ ؾقوث[ بكؾاٌث] ایى لکى  .بگیكین یاؾ

 یقًهی ههكؾم، ليؿگی هحى ؾق ،شاهقه هحى ؾق ظقایق ایى کكؾّو  هعْقق ال اوث فباقت اوالم ؾیگكّ  بؽً اوث؛ اوالم
 و فكفهايی هقكفهّث  و فمهق همهاو با جىظیؿ فلن هقًای به جىظیؿ فقظ اوالم. ؾیگك اوث اوالم ال بؽٍی ایى هؿایث؛
 ههن ایى بٍىؾ؛ هىْظؿ شاهقه یقًی ؛شاهقه ؾق جىظیؿ اوحقكاق ال اوث فباقت اوالم بلکه يیىث، ایًها[ هايًؿ] و فلىفی

 فلمها، ال ههكاؾ ایًصها ؾیگهك؛ ايبیائًهؿ ی وقذه ؾیى، فلمای ااَليبیاء؟ َوَقَذةُ  َالُقَلماءُ : يمیگىییؿ ٌما هگك .اوث اوالم شمو
 07/1/0287 «.ايبیائًؿ ی وقذه ایًها و هىحًؿ ؾیى فلمای
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 وظایف حىزه ػلمیه

 اسالهیتمدو ایجاد در  حىزه ػلمیه يقص هًحصر به فرد
ؼظ کْلی يؾام اوالهی چیىث؟ اگك بؽىاهین پاوػ ایى وؤال قا ؾق یک شملهه اؾا کًهین، ؼهىاهین گفهث ؼهظ کْلهی »

 اواوهی فًّهك ؾو -ؾیگهك جمهؿو ههك هايًؿ-اوالهی جمؿو یک ایصاؾ بكای ...اوث قویؿو به جمْؿو اوالهیيؾام اوالهی، 
 03/6/0268  «.ايىاو پكوقي یکی فکك، جىلیؿ یکی: اوث اللم

 ببیًیهؿ ٌهىؾ، جىلیهؿ بایهؿ ايىهاو و فکهك کهه شهایی آو ؾق ظهال. اوهث ايىاو پكوقي ،[والی جمؿو بكای] ؾوم ٌكط»
 ُبقهؿ یه  ایهى. کًًهؿ ههؿایث قا افکاق بحىايًؿ بایؿ که هىحًؿ کىايی آفكیًاو يقً ایى. هىحًؿ کىايی چه آفكیًاو يقً

 قوض بحىايًؿ که باًٌؿ کىايی بایؿ يیىث، ٌؿيی عی فٍق و ایماو يیكوی و ایماو پای با شم قاه ایى چىو. اوث قضیه
 آفكیًايًهؿ؛ يقً شهمو ویاوهحمؿاقاو آفكیًايًهؿ؛ يقً شهمو شاهقهه هؿیكاو ٌ  بؿوو. ؾهًؿ پكوقي ايىايها ؾق قا ایماو

 آفكیًهی يقً ؼهىؾ اوحقؿاؾ ؼىق ؾق جىايًؿ هی يعىی به کؿام هك هكؾم آظاؾ آفكیًايًؿ؛ يقً شمو قوًٌفکكاو و هحفْکكاو
 يقهً یه  کًًهؿ، هی اوهحفاؾه ؾیهى قوي ال ههكؾم ایمهاو پكوقي قاه ؾق که کىايی يقً ؾیى، فلمای يقً اها کًًؿ؛
 فلمهای بهه کًًهؿ، آفكیًهی يقً ؾقوث بحىايًؿ که ایى بكای هن شاهقه هؿیكاو. اوث فكؾ به هًعّك يقً اوث؛ یگايه
 قوٌهًفکكی و فلمی گىياگىو هعیغهای. عىق همیى يیم شاهقه ؾق ویاوی فْقاالو و ویاوحمؿاقاو. ؾاقيؿ اظحیاز ؾیى
 ؾلههایی یها ؾلهی ال قا ؽلمهاجی بصههؿ، اوهث همکهى ٌهًان لهاو و پاقوا ؾیّى  فالّن  ی  وؽى ال بكقی. عىق همیى يیم

 ؾیهى فلمهای بهه قا آفكیًهی يقً. اوهث یگايهه يقً يقً، ایى. اوث افحاؾه اْجفا  جكجیب ایى به هؿایحها چقؿق بمؾایؿ؛
 ایهى بهه بیًین؛ ههی جك بكشىهحه ؾیگهك شایگاهههای ی همه ال قا ؾیى فلمای آفكیًی يقً شایگاه اها کًین؛ يمی هًعّك

 قاه ایهى بهكای اوهالهی فکهك جىلیهؿ اوهث؛ اللم ايىايها بكای ؾیًی ایماو و ؾیًی ی ايؿیٍه قاه، ایى ؾق که قوٌى ؾلیل
 03/16/0268.« ؾهؿ ايصام قا کاق ایى جىايؿ يمی ؾیگكی يباًٌؿ، ِعًه وك ؾیى فلمای اگك و اوث اللم و ضكوقی

 ظكکهث ایى و ايقالب ایى هىلؿ و آوقيؿه وشىؾ به ؛اوث يؾام ایى هاؾق قن ی فلمیه ی ظىله بؽّىَ فلمیه، ی ظىله»
 هًگهام ؾق باٌهؿ، بیحفاوت او به يىبث بمايؿ، غافل ؼىؾ فكليؿ ال ؼىؾ، ی لاؾه ال هیحىايؿ چگىيه هاؾق یک. اوث فؾین

 18/6/0278« .يیىث همکى يکًؿ؟ ؾفاؿ او ال اللم
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 ايقالب یازهایي کًًده ىیتأه کارخايه،هیػلم حىزه
ّها با و گىياگىو وغىض ؾق ىویقوظاي ايىاؿ ها» ّْ  ؿیهبا. اوهث هؽحلف اوحقؿاؾها. نیؾاق  الیي هؽحلف یهاییجىايا و جؽ

 گكفحهه کهاق بهه ظهىله ؾق شهىاو یفضهال و ٌهىيؿ کیجفک هن ال ها ؾوقه ٌىؾ، ؼىايؿه ؾقوها ٌىؾ، ًٌاؼحه اوحقؿاؾها
 یالههایي کًًهؿه ىیجهأه کاقؼايهه کیه هرهل ؿیهبا هیهفلم ظهىله .ٌؿ ؼىاهؿ ؿیفا گكوه ىیا ال یاؾیل  بكکات چىو ٌىيؿ؛

 یقوظهاي یقٍهكها ايهىاؿ و هؤْلفهاو و هؿْقوهاو و هبْلغاو و هعْققاو هماو که قا ؼىؾ هعّىل و کًؿ کاق هكْجب شاهقه،
 یبهكا هًاوب هبْلّغ  جقؿاؾ چه گكیؾ وال پًس هرال   که باٌؿ هٍؽُ و کًؿ یمیق  بكياهه ؿیبا ظىله. ؾهؿ كوویب هىحًؿ،
 و یظهىلو  فلهىم گكیؾ و كیجفى و یقكآي هىائل ًهیله ؾق ىیهمچً. ٌىؾ یه ثیجكب کٍىق ؾاؼل و ایؾي گىياگىو هًاعق

 بها هقابلهه و ییپاوهؽگى یبكا هؤْلف و هعْقق ثیجكب میي و یاواله هقاقف ؾقون و ؾايٍگاهها یبكا هؿْقن ثیجكب میي
 03/5/0263 «.باٌؿ ؾاٌحه یهكْجب و هًْؾن یمیق  بكياهه ٌبهات،

 چهه ببیًًهؿ و کًًهؿ يگهاه کٍهىق ؾاؼهل و ؾيیها ِعًه به بایؿ هىحًؿ، فلمْیه ظىله فالی ٌىقای قأن ؾق که بمقگايی »
 هها اگهك .کهكؾ جكبیهث هیکًًهؿ، قا يیالهها ایى قفـ که افكاؾی و جأهیى قا يیالها ایى هیحىاو چگىيه و ؾاقؾ وشىؾ يیالهایی

 های بكياههه ؾق جهكبیحً قوي بایهؿ هیٍهىؾ؟ جكبیهث چگىيهه ؼهىب هؤْلف یک. هیؽىاهؿ هؤْلف په ؾاقین، اللم کحاب
 جها - هبْلغ هماقها بلکه جا، ِؿ و جا ؾه و جا پًس هیماو به يه البحه - هیؽىاهین هىْلظ هْبلغاو ها اگك. ٌىؾ گًصايؿه ظىله

 بها و چگىيهه ايىهاو یک ؾق ٌكایظ ایى ؾاقؾ؟ ٌكایغی چه آيها جكبیث ؾهًؿ؛ ايصام قا کاقها ایى اؾيی يقغه هك ؾق بحىايًؿ
 اوهث لیهاؾی ؾقووی چه جؿقیّه  که ٌىؾ بكقوی بایؿ. ٌىؾ هًؾىق قیمیها بكياهه ؾق هىاقؾ آو هیٍىؾ؟ جأهیى فىاهلی چه

 همهاو کًهؿ، عهی قا ؾوقه چًهؿ ال بؽٍهی جىايىهث کىی اگك که باٌؿ عىقی بایؿ ها ؾوقه. ٌىؾ ظفف جا يیىث، اللم و
 بیىهث یا و وال بیىث يفك یک بایىحی ظحما   کًین ؼیال ها که ایى. باٌؿ هفیؿ او بكای اوث، کكؾه عی که قا هقؿاقی

. هیٍهىؾ جهأهیى ظهىله ؾق وهال چههاق هايهؿو بها يیالهها ال بقضهی. يیىث گىيه ایى کًؿ؛ وك فلمْیه ظىله ؾق وال پًس و
 هايهؿو بها اوهث همکهى هن بقضی و وال پايمؾه هايؿو با ؾیگك بكؼی. هیٍىؾ جأهیى وال ؾه هايؿو با يیالها ال بقضی
 ها يیالهای ال بؽٍی هیحىايؿ ظىله ؾق جعّیل وال پًس یا چهاق با که قا کىی آو چكا .ٌىؾ جأهیى ظىله ؾق وال بیىث

 اهحیهالاجی. بكوهايین ظؿ ایى به قا کىايی و کًین قیمی بكياهه بایؿ ؾاقین؟ يگه ظىله ؾق وال ؾه شهث بی کًؿ، بكعكف قا
 03/5/0263« .کًؿ جأهیى هیحىايؿ قا يیالی چه که باٌؿ هٍْؽُ هن که هك و ٌىین قائل قا
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 طلبهجاهغ تربیت  های ػرصه

 تسکیه
 ایهى وهكلىظ  ٌهىؾ، جهیهه...  - قوظايی هىئىلیى و وكها به فماهه - ها هىئىلیحهای ال فهكوحی یک اگك»

 230قهبكی، َ يگاه ؾق قوظايیث و ظىله کحاب« ؼىؾوالی ال اوث فباقت فهكوث،

 ؾق هها ی وؽیفه ی همه اؼال ، ؾقن! هى فمیماو اها هىث؛ ظىله ؾق اؼال  ؾقوهای ؼىٌبؽحايه اهكول»
 ؾائهن عهىق بهه ؼهىؾ، قفحهاق بها ؼهىؾ، ؾل با بایؿ ؼىؾي کىی هك. يمیکًؿ ایفا قا ظىًه اؼال  به جؽْلق باب

حیهای و بؿیها با گكفحى کٍحی هٍغىل و جهفیب هٍغىل  03/6/0268« .باٌؿ ؼىؾي وشىؾ ٌل

 جأکیؿ فلمیه های ظىله ؾق اؼال  جهفیب به اهحمام بك که ایى بكای ؼىايؿم، قوایث وه هؽّىِا   اهكول هى»
 بپهفیكؾ؛ قا ظهق يباٌهؿ ظاضهك اهها بكوؾ، باال هقاهات به ٌىؾ، هصحهؿ کًؿ، پیؿا فلن کىی اگك! آقایاو. کًن

 بهه کىهی چًیى کًؿ، هؽفی او ال قا واضعات ٌؽّی، جمایالّت  و ؼىاوحها و باٌؿ غالب او بك يفه هىای
 قا کىهايی چًهیى اگهك .... اوهث ُشْههال ال اضهْك  گهاهی و هضهْك  بلکهه يیىث، هفیؿ هیچ جًها يه اوالم فاَلن

 ایهى اها هىث، فلمی ٌىقّ  فلمیه، های ؾقظىله ؾیؿین اگك .ؾهین اهمیث جهفیب يقً به بیٍحك بایؿ ؾیؿین،
. کًهین جىشهه جههفیب هىهأله به بایؿ بال يمیکًؿ، پك بایؿ، که چًاو قا يؾام ؼألهای فلمی، کاق و فلمی ٌىقّ 

 ای کلمهه ههك ٌهىؾ، پیؿا آو ال ياٌی يفه ِفای و باٌؿ ها ظىله ؾق يفه جهفیب و اؼال  اگك که ایى بكای
 11/5/0262« .کًن جأکیؿ جهفیب، هىأله بك هیؽىاهن بًؿه. باٌؿ شاهقه و هكؾم يفـ به بایؿ ٌىؾ، ؼىايؿه که

 جههفیبی کاقههای ٌهؿه، گهماقي ههى بهه که کاقهائی جهفیب، بؽً ؾق. ؾاقم ظكف هى جهفیب، بؽً ؾق»
هها جىی اها يیىث، یاؾم آيها اواهی ظاال که -فالو اقؾوهای بكگماقی کًیؿ فكْ هرال  . يیىث  -بهىؾ گماٌق
 يیىهث؛ ایًهها جههفیب، بعهد ايّافا   اها اوث، ؼىب هن ظؿید و قكآو ظفؼ البحه... يؿاقؾ جهفیب به قبغی

  کكؾ؛ هغالقه کكؾ، فکك بایؿ. هیؽىاهؿ ؾیگكی فکك ی  جهفیب
ْ

 هههْفب اهها قكآيًهؿ، قهاقی هىهحًؿ ؼیلی واال
 جههفیب هقاويهث بایؿ هى يؾك به ... اوث ههن اؼال  ؾقن. کكؾ پیؿا قا جهفیب های قاه بایىحی. يیىحًؿ هن

 هقكفحهی و اؼالقی هًابـ ایى به علبه کكؾو وِل یقًی ایًهاوث؛ قاهً... بکًًؿ ؾیگكی فکك کًیؿ واؾاق قا
  و ؼٍىؿ؛ اهل و ـکك اهل و ظال اهل و

ْ
 اؼهال ، گفهحى. يهؿاقؾ ای  فایهؿه ههیچ اؼهال  ای  ظكفه ؾقن اال

. کًهؿ پیهؿا اؼالقی ِیكوقت ٌاگكؾ که کًؿ کاقی اوحاؾ بایؿ. اوث ِیكوقت ی  اؼال  يیىث؛ ؾقن اِال  
  «.کٍايؿ اؼال  ی  هىئله به قا ها  علبه بایؿ ایًصىقی اوث؛ اللم کاقهای شمو ایى هى يؾك به

 0278 وال قن ؾق فلمیه ظىله فالی ٌىقای افضای با ؾیؿاق ؾق قهبكی هقؾن هقام بیايات
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 ػلن
 اقحهؿاق فلهن ؛«وهلغاو القلن: »هیفكهایؿ. اوث پكهغمی ی شمله ؼیلی که هىث البالغه يهس ؾق ای شمله»

 فلهن ؛«فلیهه ِهیل یصهؿه لهن ههى و ِهال وشؿه هى ولغاو القلن. »قؿقت اقحؿاق، یقًی «ولغاو. »اوث
 کهه کىهی ههك کًؿ؛ پیؿا غلبه هیحىايؿ کًؿ؛ جعکن هیحىايؿ آوقؾ، چًگ به قا قؿقت ایى که هك. اوث اقحؿاق

 01/5/0275« ٌؿ. ؼىاهؿ پیؿا غلبه او بك ؛«فلیه ِیل» يیاوقؾ، ؾوث به قا اقحؿاق ایى

. يهه ههیچ؛ بكياههه پهه ؾاقؾ، قا فیب فالو  بكياهه ایى چىو يگىییؿ! فمیماو بگیكیؿ شْؿی قا ؼىايؿو ؾقن»
. ..بؽىايیهؿ ؾقن بایهؿ. ٌهىؾ ؾيبال شؿْیث با بایؿ ؾاقؾ، وشىؾ که ای بكياهه همیى اوث،  يکكؾه جغییك بكياهه جا

 يقٍهی ههیچ آو بهؿوو اوهث؛ اِهلی ی پایهه وهىاؾ و فلن اوث؛ ههن بىیاق ؾقن اوث؛ شْؿی بىیاق ؾقن
 هكاجهب بهه يبهىؾو آفهكیى يقهً ال غلهظ، آفكیًهی يقهً. کًیهؿ ایفها جىايیهؿ يمی ؾقوث یا کًیؿ، ایفا جىايیؿ يمی

 0268/ 6/ 03 .«اوث باقجك ؼىاقت

 بهاق یک وقث چًؿ هك هیگفحن، هکاوب و قوائل ؾقن هٍهؿ هى... يگیكیؿ کن ؾوّث  قا ؼىايؿو ؾقن اْوال  »
 قا ؾقن آههؿین، هی ليهؿاو ال کهه بقهؿ هیٍهؿيؿ؛ هحفهْك  هها ٌاگكؾهای هیبكؾيؿ، ليؿاو هیگكفحًؿ، قا ها هن

 ای ویهژه ؼىقّی  کحهک آو- بًؿه ظال ی هالظؾه و هباقله ٌى  آهؿيؿ؛ هی هیٍؿيؿ شمـ بال هیکكؾین، ٌكوؿ
 جكؾیهؿ ؾچهاق هیهؿاؾین، آيهها بهه هها کهه ؾقوهی ایهى به يىبث قا آيها گاهی -ؾاٌحین ؾوحگاه ال قول آو ها که

 وقحهی قا] اوهث ایهى فبهاقت ال ههكاؾ کهه کفایهه ههرال   یها هکاوهب ؾق ٌهیػ فكههایً شمئْیهات ظاال هیکكؾ؛
 ؾقن اگهك بؿايیهؿ! ههى فمیهم های بْچهه: هیگفحن ایًها به هى همیٍه جكؾیؿيؿ؛ ؾچاق هیؿیؿم هى ،[هیگفحن
 اگهك. بؽىايیهؿ ؾقن بایهؿ اوهث، فغیهك هایهه بی هیگفهحن ایًهها بهه باٌهیؿ؛ ؼىبی جأذیكگفاق يمیحىايیؿ يؽىايیؿ

 بكؼهىقؾاق آو ال بعمؿاللهه ٌهما ی قوظْیهه کهه ای بكشىحه ؼّىِْیات پیًٍهاؾهایحاو، افکاقجاو، هیؽىاهیؿ
 0285/ 5/5 «.باٌیؿ هاْل  بایؿ بؽىايیؿ، ؾقن بایؿ باٌیؿ، باوىاؾ بایؿ بگفاقؾ، جأذیك شاهقه ؾق اوث،

 بصیرت
 ال قا عهاْلب بایهؿ ظهىله افهالم و بمقگهاو و ظهىله هعحكم هؿیكاو که اوث ایى فلمیه ظىله واشبات ال وىم»

 بها بكؼهىقؾ ؾق کهه ؽكافحههایی و اوهالهی فکهك لعهاػ ال قا عهاْلب. بؿهًؿ هّىيیث ویاوی و فکكی لعاػ
 ؾق کًؿ اظىان ای علبه هك که بٍىؾ عىقی بایؿ. ببؽًٍؿ هّىيیث بایؿ ؾاقؾ، وشىؾ فکكی گىياگىو اهىاز
 بحىايهؿ کهه ؾاقؾ قا هایهه ایهى - باٌهؿ ياآٌهًا قبهل ال بهكایً ولى - آیؿ هی پیً او بكای که هًغقی هك هقابل

 ایهى .ٌهىؾ ؾاؾه عهاْلب به ویاوی جعلیل قؿقت بایؿ ویاوی های لهیًه ؾق همچًیى. کًؿ هقابله و هىاشهه



 9 
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 ویاوهی ظهىاؾخ بحىايؿ بایؿ و هیحىايؿ که اوث ای هصمىفه فلمیه، ی ظىله ایى ؾق شىاو فؾین ی هصمىفه
 ؼهاقز و ؾاؼهل ؾق هؽحلهف شًاظهای و هؽحلف ِفىف که قا ظكکحی هك هقًای کًؿ؛ جعلیل شمء به شمء قا

 و باٌهؿ ؾاٌهحه چٍن هقابل ؾق همىاقه بیى ایى ؾق قا الهی ِكاط و هىحقین ؼظ آو بحىايؿ جا بفهمؿ هیکًًؿ،
گاهیههای عاْلب، به بایؿ. ياچاقیؿ ٌما بًابكایى ....يؽىقؾ فكیب  ویاوهی جعلیهل و فههن قهؿقت و ویاوهی آ
 و چیىهث اوهث، کهكؾه پیهؿا اوهالم اههكول کهه ٌهىکحی قبال ؾق ؾٌمى جعْكکات که بؿايؿ بایؿ علبه. بؿهًؿ
 03/6/0268« .اوث چگىيه و چیىث فلمیه ی ظىله ؼىؾّ  هقابل ؾق ؾٌمى جعكکات بؿايؿ اوث؛ چگىيه

گاهی بایؿ عالب. يمايًؿ ؾوق هكگم ویاوث ال بایىحی فلمیه های ظىله»  بایهؿ عهالب.. .کًًؿ پیؿا ویاوی آ
 باٌهًؿ؛ ؾاٌهحه قوٌهى ویاوهی فکهك و باٌهًؿ لههاو ال شلهىجك بلکه باًٌؿ؛ ؾاٌحه ظضىق ویاوی فضای ؾق

 20/5/0261« .بىؾيؿ هفیؿ ؾاٌحًؿ، قوٌى ویاوی فکك که فلمایی که کماایى

 و ههارت تالش ايقالبی
 فكاههىي قا گىيهاگىو های هیهؿاو ؾق ظضهىق لعؾهه، یهک بكای ظْحی يبایؿ شىاو، فضالی و فمیم عالب»

 بمقگهىاق اهام که عىق هماو. اوث ؼىايؿو ؾقن هؤْیؿ بلکه يؿاقؾ؛ هًافات ؼىايؿو ؾقن با ظضىق، ایى. کًًؿ
 و گكفحًهؿ فهكا ؼهىؾي های هیهؿاو ؾق قا جفْقه که هایی شىاو و فضال فكهىؾيؿ، ؼىؾ يٍؿيی فكاهىي پیام ؾق

 پهیً و ؾاؾيهؿ قهكاق ؼهىیً هقًهىی جکاههل و يفهه آلههایً هیؿاو قا شًگ هیؿاو و ٌؿيؿ ؼىؾ قىم ُهًفق
 و غیكيؾههاهی و يؾههاهی های ِههعًه و ها هیهؿاو و ؼغههىط هههن اهههكول. يکًًهؿ قههها قا ها هیههؿاو ایههى قفحًهؿ،

 وهایك و قهن ی فلمیهه ی ظهىله اوهاجیؿ و هعحهكم و هقؾهن هؿْقواو. ٌماوث فقال ظضىق هعحاز فكهًگی،
 1/01/0257« .بؿهًؿ وى  اوالهی و ايقالبی های هؿف ومث به قا عالب ها، ظىله

هحه و ظكفهه» ی ؼىؾههاو  یکی ال کاقهای ؾیگك ها که ههن اوث، کىب ههاقجهای ؾیًی اوث. ها بایؿ ؾق ٌق
پیؿا کًین... فمیماو هى! اهكول جهاشن فكهًگی بها اوهحفاؾه ال ابماقهها و فًاوقیههای شؿیهؿ اقجبهاعی   ههاقت

وشهىؾ ؾاقؾ؛ ال ايهىاؿ  ؼیلی شؿی اوث؛ ِؿها وویله و قاهكّو اعالفات به ومث فکهك شهىاو و يىشهىاو هها
عهىق بهه ِهىقت  کًًهؿ و همهیى ها ؾاقيهؿ اوهحفاؾه ههی ای و اهرال ایى های جلىیمیىيی و قاؾیىیی و قایايه ٌیىه

ٌهىؾ بهه  هها ایىهحاؾ. اههكول يمهی قیميؿ. بایؿ ؾق هقابهل ایهى ها هی های گىياگىو قا ؾق آو ايبىه، افکاق و ٌبهه
آیؿ. شىاو قا بایهؿ بًٍاوهیؿ؛ فکهك او قا بایهؿ  لبحه که شىاو يمیهماو قوٌهای قؿیمی ؼىؾهاو اکحفا کًین؛ ا

جهىاو  بًٍاویؿ؛ آيچه قا که به او هصىم آوقؾه، بایؿ بًٍاویؿ. جا هیکكوب و بیماقی قا يًٍاویؿ که فالز يمهی
ها لیهك فًهىاو  ی ایى ؼىاهؿ. ؾقن ؼىايؿو، هغالقه کكؾو و کاق کكؾو، که همه ها همه هالیی هی کكؾ. ایى

 0274/ 17/ 06«  ٌىؾ. جهای ؾیًی ؼالِه هیههاق 
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 وهك ال قا هىیك آفات و يکًًؿ قیمی بكياهه آو بكای و يًگكيؿ کاق هیؿاو یک چٍن به آیًؿه به قوظايیىو، اگك»
 و بهال چٍهن بها قا آیًؿه قوظايیىو، اگك. يیىث ٌکی هیچ ایى ؾق. اوث ضكبه غفلث، ایى ؾيبال بكيؿاقيؿ، قاه

 قا ؼىؾٌهاو و بیًهی پیً قا وؽایفٍهاو و يمایًهؿ آههاؾه باق ایى ظمل ی اؾاهه بكای قا ؼىؾ و کًًؿ يگاه بّیك
 1/01/0257 «.گكفث ؼىاهؿ قْىت قول قولبه شهاو وغط ؾق اوالم بکًًؿ، آو به فمل ی آهاؾه

 جاهؼیت در ابؼاد چهارگايه
 ، بصیرت و مهارتعلمیت تسکیه،

گاهی و جقىا و فلن ٌؿ په،» گاهی، ایى که اشحمافی؛ و ویاوی آ  ایهى بها. ؾاقؾ قكاق ٌما اؼحیاق ؾق که اوث والظی آ
 هقهؿم ؼهظ وهكبال واققها   ؼّىِهیات، ایهى بها یی علبهه اگهك بلهه،. باٌیؿ هن هقؿم ؼظ وكبالاو بایؿ ؼّىِیث، وه

ً بىؾ، اوالم و ايقالب  21/00/0261« .کًؿ هی پیؿا ٌیىایی ؼیلی و هیكوؾ باال ؼیلی اقٌل
 و ؾؼحهكاو کهه هىهحًؿ وؽهائفی ،ايقالبهی ههای جالي بها همكاه ویاوی هىٌیاقی و اؼال  جهفیب و ؼىايؿو ؾقن»

 13/8/0287 «.يکًًؿ فكاهىي هكگم قا آيها بایؿ يىل ایى پىكاو
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 يقشه راه حىزه ػلمیه

 ویژگی های يظام درسی حىزه
اههكول ؾیگهك قولی ال شمله چیمهایی که ظىله اظحیاز ؾاقؾ، یک يؾام جقلین و جقلن اوث، جا ؾق آو، وقحها ههؿق يهكوؾ. »

 -يیىث که ها اشاله بؿهین، یک قول یا یک وافث ال فمك شىايی هحؿیى و آهاؾه بكای جهالي و هصاههؿت ؾق قاه ؾیهى 
بهحكیى ٌکلی ُپك کًؿ و ال وقحً بهحهكیى اوهحفاؾه قا ببهكؾ و ال او ظىله بایؿ وقث او قا به . .. هؿق قوؾ -یقًی یک علبه 

ايىايی بىالؾ که هیحىايؿ اهكول بكای يؾام اوالهی آبكو باٌؿ و ههؿف جىوهقه و قواز و ٌهًاؼحه ٌهؿو اوهالم قا جهأهیى 
ن یی هىهث، اهحعايههای ؼهىب هىهث، ههؿاق  . البحهه اههكول کاقههایی ايصهام گكفحهه اوهث، اهحعايههای يىبهه..بکًؿ

حه های جؽّّی اؼیكا  به وشىؾ آهؿه و هقكقات و ضىابغی گفاٌحه ٌؿه اوث؛ لهیکى  جؽّّی هىث، کالوهای ٌق
، ٌهاهل ؾقن و جعقیهق و پهژوهً و همهاو پهًس يؾام کاقی کاهل، یا یک يؾام ؾقوی کاهلبایىحی ایًها به ظؿ یک 

 3/00/0258« .ها ؾاقيؿ، بكوؿ ال فكْ کكؾم ظىلههأهىقیث و هىؤولیحی که پاقو
 اوهث، کكؾه عی که قا هقؿاقی هماو کًؿ، عی قا ؾوقه چًؿ ال بؽٍی جىايىث کىی اگك که باٌؿ عىقی بایؿ ها ؾوقه»

 وهك فلمْیهه ظىله ؾق وال پًس و بیىث یا و وال بیىث يفك یک بایىحی ظحما   کًین ؼیال ها که ایى. باٌؿ هفیؿ او بكای
 وهال ؾه هايهؿو بها يیالهها ال بقضهی. هیٍىؾ جأهیى ظىله ؾق وال چهاق هايؿو با يیالها ال بقضی. يیىث گىيه ایى کًؿ؛

. ٌهىؾ جهأهیى ظهىله ؾق وهال بیىث هايؿو با اوث همکى هن بقضی و وال پايمؾه هايؿو با ؾیگك بكؼی. هیٍىؾ جأهیى
 وال ؾه شهث بی کًؿ، بكعكف قا ها يیالهای ال بؽٍی هیحىايؿ ظىله ؾق جعّیل وال پًس یا چهاق با که قا کىی آو چكا
 ههن کهه ههك و ٌهىین قائهل قا اهحیهالاجی. بكوهايین ظهؿ ایى به قا کىايی و کًین قیمی بكياهه بایؿ ؾاقین؟ يگه ظىله ؾق

 03/5/0263« .کًؿ جأهیى هیحىايؿ قا يیالی چه که باٌؿ هٍْؽُ

 برياهه تربیت طالب بر اساش اهداف
 .  ؾاؾ قكاق جىشه هىقؾ قا ای شؿاگايه اهؿاف بایىحی فلمیه های ظىله ؾق ها يؾك به»

 ههؿف، یهک ایهى باٌهًؿ؛ هصحههؿیًی و باًٌؿ فقهائی بایؿ ،فًی هحؽُّ ،فقیه هصحهؿ واؼحى هؿف، یک 
 ومث به و ؼىايؿو ؾقن ایًصىق عكف بكويؿ بایىحی فالقه و ٌى  با و ؼاَ، ظْؿ  ؾق اوحقؿاؾهایی با افكاؾی

 . قفث آو
 ؾوهث بهه قا الههی هقهاقف اوهالهی هًابـ ال بحىايًؿ و کًًؿ پیؿا اوحًباط قؿقت که باًٌؿ کىايی ایًها کًاق ؾق 

 ! يه بٍىيؿ، فقه ؾق هحؽُّ هحبعك ايىاو یک فقه ؾق که ایى قّؿ به يه. ّافحاء قّؿ به يه اها بیاوقيؿ،
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 بهه بهكای اللم هباظهد و فهكاواو کحابههای و فهكاواو بعرههای کهه قا اوهالهی هقهاقف بحىايًهؿ که ایى قّؿ به
 يؾهام اؼحیهاق ؾق بگفاقيهؿ، ههكؾم ؾقاؼحیاق و بکًًؿ اوحؽكاز قا ایًها هىث آيها ؾق ها اهكول ی شاهقه ؼّىَ

 اگهك ایًهها کهه ؾو ی ؾقشه هصحهؿیى ظقیقث ؾق. اوحًباعها ایًصىق به ؾاقین اظحیاز چقؿق اهكول ها و. بگفاقيؿ
ى و يؾك ی وقه لعاػ ال اوث همکى اها هىحًؿ ؾو ی ؾقشه ؾقوی و فقهی فمق لعاػ ال چه ًّْ  ال بهىؾو ُهّحَعه
 .باًٌؿ جك شايبه همه و باالجك و قىیحك ظحی اْول ی ؾوحه آو

  ؾقن ههكؾم، بهكای کًًهؿ جبییى کًًؿ، جبلیغ قا اوالم جىايًؿ هی که کىايی آو ،هبلغیى بكای ،ؾیگك هؿف یک 
 و اشحهاؾ قؿقت يیىث، هن اللم. يٍىيؿ اِال   هن هصحهؿ اوث همکى هبْلغ، یک بٍىيؿ که ایى بكای بؽىايًؿ

 بقضهی بىؾيهؿ فلمیهه ی ظهىله هحؽهكشیى کهه آيههایی یقًهی بهىؾه، همیًصهىق ههن ظاال جا .کًؿ پیؿا اوحًباط
 همهاو کاق به که ٌؿيؿ ؾو ی ؾقشه هصحهؿیى بقضی. يٍؿيؿ آيصىق همه ٌؿيؿ باال وغط هقام فالی هصحهؿیى

 و قیؽهث لهفا گكفحهه، ايصهام ایًکهاق بكياههه بی اها ٌؿيؿ هبلغیى هن ها بقضی. آهؿيؿ هی آيچًايی يیالهای قفـ
 کًًهؿ، هٍهؽُ قا ایهى اْول ال. ؾاٌحه وشىؾ آو جىی لیاؾ يیكوها و اهکايات ؾاؾو هؿق. اوث ؾاٌحه لیاؾ پاي
 15/8/0253.« بٍىؾ فىْ و بٍىؾ هًٍقب قاهها بقؿ بكوًؿ، پایه آو جا همه، کًًؿ هقلىم قا ای پایه

 هجتهد و هبلغدو هسیر تربیت 
 هایی اوث که ها ال چًؿ وال پیً گفحین. ایى]ؾو هىیكه ٌؿو[ ال ظكف»

ْق بٍىؾ: هىیك هٍحكک ؾقوث کًیؿ. ال شایی، ؾو هىیكي کًیؿ ،جا یک شایی گفحین: ٌّ  ؛ ؾو شهث و ؾو 
)کهه ظهاال ؾق ظهىله، فلهىم اِهلی  ای بكويؿ عكف اشحهاؾ و جفقه و فلىفه یها بقضهی ال فلهىم ؾیگهكؾق یک هىیك، فؿه

یک هىیكی هن هىیكی باٌؿ بكای جكبیث فلمای بالؾ و پیًٍمال ٌؿو و ال ایى قبیل چیمهایی کهه  .ٌىؾ( ظىاب هی
 5/7/0278 بیايات ؾق ؾیؿاق افضای شاهقه هؿقویى ظىله ؾق آؼكیى قول ال وفك قن؛ «اللم اوث.

حه په کًین، هی جکیه قؿق ایى فقاهث قوی ها که ظاال»:کًًؿ ؼیال عالب که يباٌؿ عىق ایى » . يهه.« هیچ جبلیغ ی ٌق
 قا ایهى ٌایىهحگی جها کًًهؿ اوهحفاؾه و بؽىايًؿ همه بایؿ قا پایه فلىم و هاؾق فلىم هرل فقاهث، بعد ال ای هكظله البحه
حه ؾق ظحی که کًًؿ پیؿا  ٌهىؾ، هی هؽحلهف ٌهقب بهه هًٍقب که بقؿ ولی. باًٌؿ ؾاٌحه کاقایی بحىايًؿ هن جبلیغ ی ٌق

 18/5/0260« .ٌىيؿ هٍغىل جبلیغ کاق ؾق بكويؿ بایىحی بقضی
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 تحصیل برای اجتهاد

  اجتهاد هراد از
. هاوهث يؾك هىقؾ ؼىؾ ؼاَ هقًای به فقاهث. بکًؿ پیٍكفث بایؿ فقه. اوث فقاهث اوان، ها، ظىله ؾق»

گاهی که - فام هقًای به فقه  ؼهاَ، هقًهای بهه فقه يیىث؛ ها بعد هىقؾ فقال   شا ایى ؾق - اوث ؾیى ال آ
گاهی یقًی  هحهىو ی هصمىفهه ال ايىهاو اشحمهافی و فهكؾی وؽهایف اوهحًباط و ؾیًی فكوؿ و ؾیى فلن ال آ

 ٌهاهل اظهىال ایهى و ؾاقؾ، اظهىالی همهات ال بقهؿ جا والؾت ال قبل ال ايىاو. اوث ههن هن ؼیلی که ؾیًی،
 و اقحّههاؾی و ویاوهی ليههؿگی و اشحمهافی اظههىال ٌهاهل يیههم و اووهث، ٌؽّههی ليهؿگی و فههكؾی اظهىال

 هقًها ایهى بهه فقهه. هیٍهىؾ هقلىم فقه ؾق ایًها ی همه وكيىٌث و جکلیف. اووث ٌؤوو ی بقیه و اشحمافی
 اوهان ایهى،. اِهىل ال فكفهی اظکهام اوهحًباط اوهث؛ فكفهی اظکهام هماو اومً که هاوث، يؾك هىقؾ
 ههكاؾ فقاههث، هیگىیین وقحی. گفحین که اوث چیمی همیى ها هكاؾ فقه، هیگىیین وقحی البحه. هاوث ظىله

 اِهغالض «فقاههث» فًهىاو بهه قا اوهحًباط ی ٌهیىه ایى. هاوث ظىله ؾق کاقی ی ٌیىه و کاقی هحؿ آو ها
 قؾ قوي همیى یقًی فقاهث، قوي. هیكوؾ کاق به هقًا همیى به بیً و کن هن فقها کلمات ؾق که هیکًین،

 ایهى کیفیهث و - اشمهاؿ و فقهل و وهًث و کحهاب - اوهحًباط هبهايی و اِىل ال اوحًباط و اِىل، به فكوؿ
 بهه اول فكضا   کًین؛ هكاشقه چه به اول که هؽحلف، ی اؾله بًؿی يىبث و جكجیب و اؾله هیاو جقابل و اوحًباط

 بکًهین؟ کاق چهه ؾاٌهحًؿ، جقهاْق ؽهىاهك اگك هیکًین؛ هكاشقه ؽىاهك به هیکًین، هكاشقه اشحهاؾی ی اؾله
 هقهؿم ؾیگك اِل کؿام بك اِل کؿام هیكوؿ؟ کی فملیه اِىل يىبث بکًین؟ کاق چه يؿاٌحین، ؽىاهكی اگك

. هیگهفاقین «فقاههث» قا اوهمً هیؽهىايین، قا آو اِهىل فلن ؾق ها که یی ٌیىه ایى. قبیل ایى ال و اوث؟
 ایهى به اوث، فقاهث ی ٌیىه و ٌؿ؛ گفحه که فلمی آو هقًای به اوث، فقه فلمیه های ظىله ؾق هبًا په،

 20/5/0261 .«ٌؿ بیاو که هقًایی

 اهمیت اجتهاد
 وهمث بهه هٍهی ؾق کیفیحهی و فهمیهؿو ؾق قفحهاقی اوهث؛ عكیقهه یهک و ٌهکل یک و هحؿ یک اشحهاؾ،»

. يمیكوهؿ ظقیقهث بهه کهه اوهث هقلهىم يباٌهؿ، بلؿ قا قاه کىی اگك. بىؾ بلؿ بایؿ قا کیفیث آو. اوث ظقیقث
. گكفهث یهاؾ قا قاه آو جا ؼىايؿ، بایؿ قا ایًها. ؾقوها همیى ؼىايؿو با هگك يمیٍىؾ، بلؿٌؿه و آهىؼحه قاه کىی

 3/00/0258 .«کكؾ کاقی يمیٍىؾ هحؿ، آو بؿوو. فكاگكفث بایؿ قا هحؿ آو
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 تحصیل برای تبلیغ

 هراد از تبلیغ
 هها ههای جبلیغ ال بقضهی. ؾل بهه يهه؛ گىي؟ به کصا؟ به. بكوايیؿ بایؿ قوايؿو؛ یقًی جبلیغ چه؟ یقًی جبلیغ»

 هیؿههؿ گكفث، که گىي! يمیکًؿ هًحقل و جعمل قا آو ظحی هن گىي! يمیكوؿ ؾقوث هن گىي به ظحی
 هىهحمـ هىیهث هها هىیث به و کًؿ قوىغ و يفىـ ؾل ؾق بیایؿ بایؿ بلکه بٍىؾ، جمام يبایؿ شا ایى قضیه هغم؛ به
 هیکًین جبلیغ ها باٌین؛ گفحه چیمی که ایى بكای فقظ يمیکًین جبلیغ ها. اوث ایى بكای جبلیغ. ٌىؾ جبؿیل -

 هها...  چیىهث؟ آو. کًهؿ يفهىـ و ٌهىؾ واقؾ هؽاعهب ؾل ؾق اوهث، جبلیهغ هىضهىؿ کهه قا آيچه که ایى بكای
 ٌؽّهیث یهک بًهای ؾق کهه قا چیمههایی ی همه و ؾیًی اؼال  ؾیًی، های اقلي ؾیى، هًغق هیؽىاهین

 جبهؿیل ؾیًهی ٌؽّهیث همهیى بهه هها هؽاعهب کهه ایى بكای کًین؛ جبلیغ ؾاقؾ، جأذیك ؾیى هبًای بك ايىايی
 بمقگحههكیى ال یکههی ایههى، و اوههث جبلیههغ ایههى هههؿّف  «وههالی ايىاو! »کًیههؿ هالظؾههه قا قههكآو آیههات...ٌههىؾ

 4/00/0273 «.کاقهاوث

 اهمیت تبلیغ
 هها، کهكؾو جعقیهق هها، کهكؾو فکك ها، ؼىايؿو ؾقن. اوث ؾیى فلمای و قوظايیىو اِلی وؽیفه «جبلیغ»

 وؽیفهه کهه ای اقليهؿه کاقههای ایى همه الهی، هحىو گًصیًه ال اوالهی هقاقف ياب ُؾقهای و يگیًها یافحى
 بهه قا ؼؿا پیام بحىايین ها اگك. قوايؿو یقًی جبلیغ، ...اوث ظْق  جبلیغ و ؼؿا ؾیى جبلیغ هقْؿهه هاوث، یکایک

. ایهن ؾاؾه ايصهام قا ؼىؾههاو بمقگ وؽیفه بحابايین، پاک شايهای به قا ؾقؼًٍؿه يىق آو و کًین هًقکه ؾلها
ه، وهبیل فی شهاؾ اوالهی، ظکىهث جٍکیل ظْحی. اوث پیاهبكاو وؽیفه هماو ایى  کهه بمقگهی هبهاقلات اللَّ

 ظقهایق کهه اوهث ههؿف ایى بكای هقْؿهه يعىی به ايؿ، ؾاؾه ايصام الهی ايبیای و ؾیى اولیای و ؾیى فلمای
 12/8/0266 «.بكوؿ پاک ؾلهای به الهی

 ايىاع هبلغیى
 یقًهی هبْلهغ. اوهث هبْلهغ يىؿ یک هًبكی. اوث هًبكی فقظ ال غیك هبْلغ، که هىحًؿ، هبلْغیى هن يىؿ یک»

 ؾق گىیًهؿه: آو ايهىاؿ بهه اوث گىیًؿه ٌاهل که هبْلغیًًؿ وىم، گكوه بًابكایى،...هًكهًؿ و يىیىًؿه گىیًؿه،
 بها گىيهاگىو کٍهىقهای ؾق گىیًهؿه گىياگىو، لبايهای به آًٌا و ؼاقشی هصاهـ ؾق گىیًؿه فمىهی، هعافل
 10/5/0261« .هًكی کحابهای ی يىیىًؿه شموه، ی يىیىًؿه کحاب، ی يىیىًؿه ؼىؾیها، با ها، بیگايه
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  يتیجه
 حَسٓ علوِ٘ بِ عٌوَاى جاًطو٘ي  است. در جاهعِ لماء اهلل عبَدٗت ٍ ّذف اس ارسال رسل ٍ اًشال کتب، رس٘ذى بِ 

ٖ  عمٍُ بز ٍظ٘فٔ ارائِ دٗي، ، علْ٘ن السومم اًب٘ا  ِ  ،ٍظ٘فِ دارد بزإ الاهِ دٗي ٍ تحمك تووذى اسومه رٗوشٕ ٍ   بزًاهو

ًمص ٗگأً حَسُ علو٘وِ در  عٌاصز السم بزإ تحمك اٗي ّذف ٍاال، تزب٘ت اًساى ٍ تَل٘ذ علن است.  تمش کٌذ.

. بوِ ّوو٘ي   تَاًٌذ دٍ عٌصز هذکَر را تأه٘ي کٌٌذحَسُ، باٗذ عالواًٖ را پزٍرش دّذ کِ ب پَض٘ذُ ً٘ست.اٗي اهز، 

در کوتوزٗي سهواى   با تَجِ بوِ ً٘واس جاهعوِ،    است کِ بتَاًذ تعل٘ن ٍ تزب٘ت ٗک ًظام  هٌظَر، حَسُ علوِ٘ ً٘اسهٌذ

بٌابزاٗي ًظام تحص٘لٖ در حَسُ، باٗستٖ در دٍ هسو٘ز   ّإ سٗادٕ را با بْتزٗي ک٘ف٘ت، تَل٘ذ کٌذ. هوکي، فزآٍردُ

بزخٖ با تَجِ بِ استعذاد خَد ٍ ً٘اس جاهعِ،  ؛ هس٘ز تحص٘ل بزإ اجتْاد ٍ هس٘ز تحص٘ل بزإ تبل٘غ.تعزٗف ضَد

 إ ً٘ش هس٘ز دٍم را. گشٌٌٗذ ٍ عذُ اٍل را بزهٖ هس٘ز

 ضَد. ک٘ف٘ت تحص٘ل در ّز ٗک اس دٍ هس٘ز فَق، در ًَضتارّإ بعذٕ هٌتطز هٖ

 

 

 

 

 

 

 


