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-1اعتالی هکتة:
اػتال ثِ ایي ًیست کِ ضهکهن ههب
سیش ضَد اػتال ثِ ایي اسهت کهِ
هسلکوبى ٍ هکتت هبى سا ثِ پیص ثجشین ٍ هب ثدوهذاهلل
داسین هکتت سا پیص هی ثشین ٍ ههکهتهت ههبى سا
گستشش خَاّین داد ثِ ّوِ ی هوب ک اسالهی ثلکهِ
دس ّوِ خب کِ هستضؼفیي ّستٌذ( .صهدهیهفهِ ًهَس-خهلهذ-12
صفدِ-077تبسیخ)/5/5/1

 -4تا هثارسُ ّست
ها ّستین :
هب هی گَیین تب ضش
ٍ کفش ّست ،ههجهبسصُ
ّست ٍ.تب هجبسصُ ّست ،هب ّستین.هب ثهش سهش
ضْش ٍ هولکت ثب کسی دػَا ًذاسین.هب تصوین
داسین پشچن ((ال ا ِ اال اهلل)) سا ثش قلهل سفهیهغ
کشاهت ٍ ثضسگَاسی ثِ اّهتهضاص دس رٍسیهن.
(صدیفِ ًَس-خلذ-01صفدِ)11

 -2تا آخزیي قطزُ خَى :
ثبیذ توبهی قذست ّب ٍ اثش قهذست
ّب ثذاًٌذ کِ هب تب رخشیي ًفش ٍ تهب
رخشیي هٌضل ٍ تب رخشیي قطشُ ی خَى ثشای اػتهالی
کلوِ ی اهلل ایستبدُ این ٍ ثش خالف هیل توبهی رًهبى،
حکَهت ًِ ضشقی ٍ ًِ غشثی سا دس اکثش کطهَسّهبی
خْبى پبیِ سیضی خَاّین ًوَد ( .صدیفِ ًَس-خلذ -02صهفهدهِ
-61تبسیخ)1651156/

ً -5شز اسالم :
هشدم ػضیض ایشاى کِ حقهب
چْشُ هٌَس تبسیخ ثهضسگ
اسالم دس صهبى هؼبصشًذ،ثبیذ سؼی کٌهٌهذ کهِ
سختی ّب ٍ فطبسّب سا ثشای خذا پزیشا گشدًذ تب
هسئَالى ثبالی کطَس ثِ ٍظیفِ ی اسبسی ضهبى
کِ ًطش اسالم دس خْبى است ثشسٌذ( .صدیفِ ًَس-

هطالعِ تیشتز :
ثشای ثشسسی دقیقتش تفکشات ًبة اهبم خویٌی (سُ)  ،سّجش کجیش اًقالة اسالهی ثهِ کهتهت »خه
»هبًیفست اهبم سٍح اهلل« هشاخؼِ فشهبییذ .

خلذ -01صفدِ)703

 -3فتح سٌگز ّای کلیذی جْاى :
هي ثب اطویٌبى هی گهَیهن اسهالم اثهش
قذست ّب سا ثِ خهب ههز هت ههی
ًطبًذ.اسالم هَاًغ ثضسگ داخل ٍ خبسج ٍ ههدهذٍدُ
ی خَد سا یکی پس اص دیگشی ثش طشف ٍ سٌگشّهبی
کلیذی خْبى سا فتح خَاّذ کشد( .صهدهیهفهِ ًهَس-خهلهذ-02
صدفِ-111تبسیخ)65/566

 -6اصل خذشِ ًاپذیز :
هي ثبسّب اػالم کشدُ ام کِ ثب ّیچ کس دس ّهش
هشتجِ ای کِ ثبضذ ػهقهذ اخهَت ًهجهسهتهِ ام.
چْبسچَة دٍستی هي دس دسستی ساُ ّش فهشد
ًْفتِ است .دفبع اص اسالم ٍ حهضة اهلل اصهل
خذضِ ًبپزیش سیبست خوَْسی اسالهی است.
(صدیفِ اهبم-خلذ -01صفدِ)703

طزاح ٍ صفحِ آرا :
طلَع سزخ

اههبم« ٍ

 -21فشار ٍ سختی :

 -21هثارسُ ٍ تالش :

چِ کسی است کِ ًذاًذ هشدم ػضیض هب دس سختی
ّستٌذ ٍ گشاًی ٍ کوجَد ثش طجقِ هستضؼف فطبس
هی رٍسد  ٍ ،ی ّیچ کس ّن ًیست کهِ ًهذاًهذ
پطت کشدى ثِ فشٌّگ دٍل دًیبی اهشٍص ٍ پهبیهِ
سیضی فشٌّگی خذیذ ثش هجٌبی اسالم دس خْبى ٍ
ثشخَسد قبطغ اسالهی ثب رهشیکب ٍ ضَسٍی ،فطهبس
ٍ سختی ٍ ضْبدت ٍ گشسٌگی سا ثِ دًجبل داسد ٍ
هشدم هب ایي ساُ سا خَد اًتخبة کشدُ اًذ ٍ ثْهبی
رى سا ّن خَاٌّذ پشداخت ٍ ثهش ایهي اههش ّهن
افتخبس هی کٌٌذ.

ای هستضؼفبى خْبى! ثپب خیضیهذ ٍ خهَد سا اص
چٌگبل ستن گشاى خٌبیتکبس ًدبت دّیذ ٍ .ای
هسلوبًبى غیشتوٌذ ػهب هن! اص خهَاة غهفهلهت
ثشخیضیذ ٍ اسالم ٍ کطَسّبی اسهالههی سا اص
دست استؼوبسگشاى ٍ ٍاثستگبى ثِ رًبى سّهبیهی
ثخطیذ .ای هلت ضشیف ایشاى!ثِ ًْضت اسالهی
خَد اداهِ دّیذ ٍ،ثِ اخبًتّ-ش کِ ثبضذ-اخبصُ
ًذّیذ کِ دس سشًَضت ضوب دخب ت کٌٌذ.

هسئَالى هب ثبیذ ثذاًهٌهذ کهِ
اًقالة هب هدذٍد ثهِ ایهشاى
ًیست .اًقالة هشدم ایشاى ًقطِ ی ضشٍع اًهقهالة
ثضسگ خْبى اسالم ثِ پشچوذاسی حضشت حدت
– اسٍاحٌب فذاُ -است کِ خذاًٍذ ثش ّوِ هسلوبًهبى
خْبى هٌت ًْذ ٍ ظَْس ٍ فهشخهص سا دس ػصهش
حبضش قشاس دّذ( .صدیفِ اهبم – خلذ-01صفدِ)703

حوبیت ثی دسیغ خَد
ٍ هلت ٍ هسهئهَ هیهي
ایهشاى سا اص تهوههبهههی
هجبسصات اسالهی هلت ّب ٍ خَاًبى غیَس ٍ هسلوبى
دس ساُ رصادی قذس  ،اػالم هی ًوبین ٍ اص خَاًهبى
ػضیض جٌبى کِ هَخت سشافشاصی اهت اسهالم دس
خَاسی ٍ ر ت خْبى خَاساى گشدیذُ اًذ ،تطکهش
هی کٌن ٍ ثشای هَفقیت ّوِ ػهضیهضاًهی کهِ دس
داخل سشصهیي ّبی اضغب ی ٍ یهب دس کهٌهبس ایهي
کطَس غصت ضذُ ،ثب تکیِ ثِ سالح ایوبى ٍ خْبد
ثِ اسشائیل ٍ هٌبفغ رى ضشثِ هی صًٌذ دػب هی کٌهن
ٍ اطویٌبى هی دّن کِ هلت ایشاى ،ضوب سا تهٌهْهب
گهههههههزاضهههههههت.
ًهههههههخهههههههَاّهههههههذ

(صدیفِ ًَس-خلذ-10صفدِ)162

(صدیفِ ًَس-خلذ-01صفدِ)703

-22حفظ ٍحذت :
هسلوبًبى خْبى ثب ّوشاّی ًظبم خوَْسی اسالهی ایشاى ػضم خَد سا خضم کٌٌذ تب دًذاى ّبی رهشیکب سا دس
دّبًص خشد کٌٌذ ٍ ًظبسُ گش ضکَفبیی گل رصادی ٍ تَحیذ ٍ اههبههت خهْهبى ًهجهی اکهشم ثهبضهٌهذ.
(صدیفِ ًَس-خلذ-02صفدِ)702

ً -7قطِ ی شزٍع
اًقالب جْاى :

-11حواایات اس
دشوٌاى اسزائیل :

 -8سِ پایِ فاسذ  :ههب دسصهذد
خطکهبًهیهذى سیطهِ ّهبی فهبسهذ
صْیًَیضم ،سشهبیِ داسی ٍ کوًَیهضم
دس خْبى ّستین .هب تصوین گهشفهتهِ
این  ،ثِ طف ٍ ػٌبیت خذاًٍذ ثضسگ ً ،ظبم ّبیی
سا کِ ثش ایي سِ پبیِ استَاس گهشدیهذُ اًهذ ًهبثهَد
کٌین؛ٍ ًظبم اسالم سسَل اهلل -صلی اهلل ػلیِ ٍ ر هِ
ٍ سلن – سا دس خْبى استکجبس تشٍیح ًوبیین ٍ.دیش یب
صٍد هلت ّبی دس ثٌذ ضبّذ رى خَاٌّذ ثَد(.صدیهفهِ
ًَس-خلذ-01صفدِ)10

 -9اسازائایال ٍ تایات
الوقذس :
ٍحذت هشدم دصفَل دس کوک
سسبًی ثِ ثبصهبًذگبى ثهوهجهبساى
سطین ثؼث ػهشا ثهِ ههٌهبطه
هسکًَی سبل  1760ػکس اص
کتبة » یک ضْش دٍ خهجهْهِ
یک خبکشیض «

اسشائیل ثهبیهذ اص صهفهدهِ ی
سٍصگبس حزف ضَد ٍ ثیت ا وقذس هبل هسلویي ٍ
قجلِ اٍل هسلویي است(.صدیفِ ًَس-خلذ-16صفدِ)0/2

(صدیفِ ًَس-خلذ-02صفدِ )701

-11جْاى خَاراى :
هي ثِ توبم دًیب ثب قبطؼیت
اػالم هی کٌن کهِ اگهش
خْبى خَاساى ثخَاّهٌهذ
دس هقبثل دیي هب ثبیستٌذ ،هب دس هقبثل ّوِ ی دًیبی
رًبى خَاّین ایستبد ٍ تب ًبثَدی توبم رًبى اص پهبی
ًخَاّین ًطست  ،یب ّوِ رصاد هی ضَین ٍ یهب ثهِ
رصادی ثضسگتشی کِ ضْبدت است ههی سسهیهن.
(صدیفِ ًَس-خلذ-02صفدِ)701

-12آقایی ٍ سزٍری
هااحاازٍهاایااي ٍ
پاتزٌّگاى جْاى  :ههب
ثبیذ دس استجهبب ثهب ههشدم
خْبى ٍ سسهیهذگهی ثهِ
هطههکههالت ٍ هسههبئههل
هسلوبًبى ٍ حوبیت اص هجبسصاى ٍ گهشسهٌهگهبى ٍ
هدشٍهبى ثب توبم ٍخَد تالش ًوبیین ٍ.ایي سا ثبیذ
اص اصَل سیبست خبسخی خَد ثذاًین .هب اػهالم
هی کٌین کِ خوْهَسی اسهالههی ایهشاى ثهشای
ّویطِ حبهی ٍ پٌبّگبُ هسلوبًبى رصادُ خهْهبى
است ٍ.کطَس ایشاى ثِ ػٌَاى یک دط ًظهبههی ٍ
رسیت ًبپزیش ًیبص سشثبصاى اسالم سا تأهیي ٍ رًهبى
سا ثِ هجبًی ػقیذتی ٍ تشثیتی اسالم ٍ ّوچٌیي ثهِ
اصَل ٍ سٍش ّبی هجبسصُ ػلیِ ًظبم ّبی کفش ٍ
ضش رضٌب هی سبصد.
(صدیفِ ًَس-خلذ-01صفدِ)/0

-14تِ ٍظایافاِ ی
اسالهی خَد عاوال
کٌین :
هگش ثیص اص ایهي اسهت
کِ هب ظبّهشا اص خهْهبى
خَاساى ضهکهسهت ههی
خَسین ٍ ًبثَد هی ضَین؟هگش ثیص اص ایي اسهت
کِ هب سا دس دًیب ثِ خطًَت ٍ تددش هؼشفی ههی
کٌٌذ؟ هگش ثیص اص ایي است کِ ثب ًهفهَر ایهبدی
قبتل ٍ هٌدشف خَد دس هدبفل ٍ هٌبصل ،ػهضت
اسالم ٍ هسلویي سا پبیکَة هی کٌٌذ؟ هگش ثیص
اص ایي است کِ فهشصًهذاى ػهضیهض اسهالم ًهبة
هدوذی دس سشاسش خْبى ثش چَثِ ّبی داس ههی
سًٍذ ؟ هگش ثیص اص ایي است کِ صًبى ٍ فشصًذاى
خشدسبل حضة اهلل دس خْبى ثِ اسبست گشفتِ هی
ضًَذ؟ ثگزاس دًیبی پست هبدیت ثب هب چٌیي کٌهذ
ٍ ی هب ثِ ٍظیفِ ی اسالهی خَد ػوهل کهٌهیهن.
(صدیفِ ًَس-خلذ-01صفدِ )701

 -13احقاق حقَق فقزا:
هب ثبیذ توبم تهالهضهوهبى سا
ثٌوبیین تب ثِ ّهش صهَستهی
هوکي است خ اصهَ هی
دفبع اص هستضؼفیي سا حفظ کٌین.هب ثشای احهقهب
حقَ فقشا دس خَاهغ ثطشی تب رخشیي قهطهشُ ی
خههههَى دفههههبع خههههَاّههههیههههن کههههشد.
(صدیفِ ًَس-خلذ-01صفدِ)16

 -15صذٍر
اًقالب :
هب کِ هی گَییهن
هههی خههَاّههیههن
اًقالة هبى سا صبدس کٌینً ،وی خَاّین ثب ضوطیش
ثبضذ ثلکِ هی خَاّین ثب تجلیغ ثبضذ( .صهدهیهفهِ ًهَس-
خلذ-11صفدِ)12

-16کار شکٌای
غزب:
هي ثبص هی گهَیهن
ّوِ هسئَالى ًظهبم
ٍ هشدم ایشاى ثبیذ ثذاًٌذ کِ غشة ٍ ضش تب ضوب سا
اص َّیت اسالهی تبى -ثِ خیهبل خهبم خهَدضهبى-
ثیشٍى ًجشًذ،رسام ًخَاٌّذ ًطست ًِ .اص استهجهبب ثهب
هتدبٍصاى خطٌَد ضَیذ ٍ ًِ اص قطغ استجبب ثب رًهبى
سًدَس؛ ّویطِ ثب ثصیشت ٍ ثب چطهوهبًهی ثهبص ثهِ
دضوٌبى خیشُ ضَیذ ٍ رًبى سا رسام ًگزاسیذ کِ اگش
رسام گزاسیذ  ،دظِ ای رساهتبى ًهوهی گهزاسًهذ.

 -18هقذس ًواّا :
رهشیکب ٍ استکجبس دس توبهی
صهیهٌهِ ّهب افهشادی ثهشای
ضکست اًقالة اسالهی دس
رستیي داسًذ ،دس حَصُ ّب ٍ
داًطگبُ ّب هقذس ًوبّب سا کِ خطش رًبى سا ثبسّب ٍ
ثبسّب گَضضد کشدُ ام.ایٌبى ثب تضٍیشضهبى اص دسٍى
هدتَای اًقالة ٍ اسالم سا ًبثَد هی کٌٌذ .ایي ّب ثب
قیبفِ ح ثِ خبًت ٍ طشفذاس دیي ٍ ٍالیت ّ ،وِ سا
ثی دیي هؼشفی هی کٌٌذ .ثبیذ اص ضش ایي ّب ثِ خهذا
پٌبُ ثجشین.

(صدیفِ ًَس-خلذ-01صفدِ)101
(صدیفِ ًَس-خلذ-01صفدِ)30

 -17سًگ خاطاز
اسالم :
ًجبیذ اص ایهي هسهئلهِ
غفلت کٌین کِ اههشٍص
سٍص رهبدُ ثبش ّوِ دضوٌهبى اسهالم اسهت ،سٍص
ثیذاسثبش ّوِ خْهبى خهَاساى اسهت.اههشٍص کهِ
ضَسٍی ٍ رهشیکب ثِ دًجبل اًقالة هقذس اسالههی
ایشاى صذّب ضشثِ سیبسی ٍ ًظبهی ٍ فهشّهٌهگهی
خَسدُ اًذ ٍ دس ّوِ خبی ػب ن صًگ خطش اسهالم
ػلیِ هٌبفغ حیبتی ضبى ثِ صذا دس رهذُ است ثبیذ ثهب
دقت توبم کیذ ٍ فشیت استکجبس ضش ٍ غهشة سا
ضٌبخت ٍ خٌثی ًوَد.
(صدیفِ ًَس-خلذ-01صفدِ)101

-19هحاصزات شذیذ
اقتصادی :
هسبئل اقتصبدی ٍ ههبدی
اگش دظِ ای هسئَ یي سا
اص ٍظیفِ ای کِ ثش ػْذُ داسًذ ههٌهصهشف کهٌهذ،
خطشی ثضسگ ٍ خیبًتی سْوگیي سا ثِ دًجبل داسد.
ثبیذ دٍ ت خوَْسی اسالهی توبم سؼهی ٍ تهَاى
خَد سا دس اداسُ ّش چِ ثْتش هشدم ثٌوبیذ ٍ ،ی ایهي
ثذاى هؼٌب ًیست کِ رى ّب سا اص اّهذاف ػهظهیهن
اًقالة کِ ایدبد حکَهت خْبًهی اسهالم اسهت
هٌصشف کٌذ( .صدیفِ ًَس-خلذ-01صفدِ)703

