
 دفتز ّن اًدیشی استاداى داًشگاُ هحقق اردبیلی

 .ّوِ، ّوِ ی ػبلن اص خذاست، جلَُ ی خذاست، ٍ ّوِ ػبلن ثِ سَی اٍ ثشخَاّذ گطت. هب اص خذا ّستین

 بْوي 22بِ هٌاسبت 

جلَُ ی ضفبػت ضبفؼبى دس ایي ػبلن ّذایت آًْبست، ٍ دس آى ػبلن ثبعي ّذایت ضفبػت است، ثِ ّش قذس ّدذایدت   

 .ضذی، ضفبػت ضَی

 .هطکل ثضسگ هسلویي ایي است کِ قشآى کشین سا کٌبس گزاضتِ اًذ، ٍ تحت لَای دیگشاى دسآهذُ اًذ

 .قشآى ثبیذ دس توبم ضئَى صًذگی هب حبضش ثبضذ

 .اًقالة اسالهی ایشاى، پشتَی اص ػبضَسا ٍ اًقالة ػظین الْی آى است

 .است »اسٍاحٌبفذاُ«اًقالة هشدم ایشاى ًقغِ ضشٍع اًقالة ثضسگ جْبى اسالم، ثِ پشچوذاسی حضشت حجت 

هي آهذُ ام کِ ثضسگَاسی ضوب سا حفؼ کٌن، هدي  

آهذُ ام تب پیًَذ خذهتگضاسی خَدم سا ثِ ضدودب   

 .ػضیضاى ػشضِ کٌن

 ( رُ)بیاى ٍیژُ اس بٌیاًگذار جوَْری اسالهی ایزاى حضزت اهام خویٌی  22

، و رب آفرینندگان آن  ردود رب بیست و دوم بهمن، یوم اّلله
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آغَش کطَس ٍ اًقالة، ّویطِ ثشای پزیشفتي ّوِ کسبًی کِ قصذ خذهت ٍ آٌّگ هشاجؼت داضتِ ٍ داسًذ، گطدَدُ  

 .است، ٍلی ًِ ثِ قیوت علجکبسی آًبى اص ّوِ اصَل

 .دس جَاس حق تؼبلی آسَدُ خبعش ثبضیذ کِ هلّت ضوب پیشٍصی ضوب سا اص دست ًخَاّذ داد! ّبى ای ضْیذاى

 .هلتی کِ ضْبدت ثشای اٍ سؼبدت است پیشٍص است

 .ًوبص خَة فحطب ٍ هٌکش سا اص یک اهتی ثیشٍى هی کٌذ

 .خذای تؼبلی دٍست داسد کِ دس ٍقت رکش اٍ، ثٌذُ هٌقغغ ثِ سَی اٍ ثبضذ، ٍ هتضشّع ٍ خبلص ثبضذ

 .اگش اسالهی ثَدى ًْضت هحفَػ ثبضذ، دیگش آسیت ًوی ثیٌذ

 .دس سبیِ ی اسالم هب هی تَاًین هولکت خَدهبى سا حفؼ کٌین

 .ساُ اصالح یک هولکتی، فشٌّگ آى هولکت است

 .ّش اصالحی ًقغِ اٍلص خَد اًسبى است

 .هیضاى دس ّش کس حبل فؼلی اٍست

 .سفبسش ثِ حق کِ اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌکش است، ثش ّوِ هسلویي ٍاجت است

 .ضوب اص اٍل اگش جلَی فسبد سا ًگیشیذ، هؼلَم ًیست کِ ثِ ٍضغ سبثق هٌتْی ًطَد

 .ّش ثالیی سش اًسبى هی آیذ، یب جبهؼِ اص دست قذستوٌذاى هی ثیٌذ، ایي دس اثش َّای ًفس ٍ خَدخَاّی است

 .هي اگش ثشای خَدم ًسجت ثِ سبیش اًسبًْب یک هشتجتی قبئل ثبضن، ایي اًحغبط فکشی است، ٍ اًحغبط سٍحی

 .خَد سا ثِ سبدُ صیستي ػبدت دّیذ ٍ تؼلق قلت ثِ هبل ٍ هٌبل ٍ جبُ ٍ هقبم ثپشّیضیذ

 ( رُ)بیاى ٍیژُ اس بٌیاًگذار جوَْری اسالهی ایزاى حضزت اهام خویٌی  22
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 بْوي 22بِ هٌاسبت 



 يیژه وامه دفتر هم اودیشی استادان داوشگاه محقق اردبیلی

 بهمه 22به مىاسبت 

 .اسالهی سا حفؼ کشد -ثب صًذگی اضشافی ٍ هصشفی ًوی تَاى اسصضْبی اًسبًی 

 .هشدم ػضیض ایشاى، حقّبً چْشُ ی هٌَّس تبسیخ ثضسگ اسالم دس صهبى هؼبصشًذ

ثبیذ جَاًبى ثذاًٌذ، تب هؼٌَیت ٍ ػقیذُ ثِ تَحیذ ٍ هؼبد دس کسی ًجبضذ، هحبل است اص خَد ثگزسد ٍ دس فکدش اهّدت     

 .ثبضذ

ایٌجبًت ثب کوبل تَاضغ ، دست خَد سا ثِ عشف جٌبح ّبیی کِ دس خذهت اسالم ّستٌذ دساص هی کٌن ،  ٍ  اص ّدودِ                          

 .استوذاد هی کٌن کِ ثب پیَستگی ّوِ جبًجِ دس ساُ ثسظ ػذالت اسالهی کِ یگبًِ ساُ سؼبدت هلّت است کَضب ثبضٌذ

 .اسالم یک دیي هتشقی ٍ دهَکشاسی ثِ هؼٌبی ٍاقؼی است، دهَکشاسی اسالم کبهل تش اص دهَکشاسی غشة است

 .هب ًوی تَاًین حسبة خَدهبى سا اص حسبة سبیش هسلویي جذا کٌین

 .دس اسالم ّویي ثشادسی است کِ هجذأ ّوِ خیشات است

 .قلن ّب اگش دس دًیب ثشای خذا ٍ ثشای خلق خذا ثکبس ثیفتٌذ، هسلسل ّب کٌبس هی سًٍذ

 .ایي کطَس ّشچِ صذهِ خَدُ است، اص کسبًی ثَدُ کِ اسالم سا ًوی ضٌبختِ اًذ

 .ثبیذ هب ّوِ ثیذاس ثبضین، هتَجِ ثبضین ثِ ایي کِ اص آصادی سَء استفبدُ ًکٌین

 Www.hamandishiuma.blogfa.com( ره)برگرفته از کتاب کلمات قصار حضرت امام 

Email: hamandishi.uma@gmail.com  ُ0931ثْوي هب 
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