
ثِ ًبم خبلك ّستي  

 

ثيب تب لذس يكذيگش ثذاًين                                               كِ تب ًبگِ ص يكذيگش ًوبًين  

   ّشكسي آى دسٍد عبلجت كبس كِ كطت  

اص خذاًٍذ خَاّبى .   اجشاي طشح ساّي ثِ آسوبى ثطذت هتحَل ٍ تإثيشگزاس ثَد

ضذم كِ ثِ هؤسسيي هؤسسِ فَق عٌبيت ٍ تَاى ثيطتش عٌبيت فشهبيذ ؤ آًْب سا 

هَفك ٍ تٌذسست ثذاسد تب ايٌگًَِ گبهْبي هثجتي كِ ثشاي ّويطِ دس خبطشّْب ٍ ارّبى خَاّذ ثَد ثشداسًذ ٍ هطوئٌبً 

ثشخَسد خَة ٍ عبلي . هػذاق ايي ثيت كِ دسخت تَ گش ثبس داًص ثگيشد، ثِ صيش آٍسد چشخ ًيلَفشي سا هي ثبضٌذ

.  هَفك ٍ هؤيذ ثبضيذ. دس يضد لبثل تمذيش هي ثبضذ، اجشضبى ثب ائوِ (عج)پشسٌل هؤسسِ تَاًجخطي ٍليعػش 

 17/9/1391- هحوذ حسي سئَلي، طجس      

 

 

 

ثِ ًبم خذا 

ثب عشؼ سالم ٍ خستِ ًجبضيذ ٍ تطكشات فشاٍاى 

فشصًذ هي دچبس آتشٍفي هغضي ٍ ثب هطكالت جسوي ٍ رٌّي ضذيذ است كِ اص لحبظ 

ًگْذاسي ٍ غزا دادى ثِ اٍ ثب هطكالت فشاٍاى هَاجِ ثَدم كِ ثِ اهيذ خذا ٍ ثب الطبف 

هطئوٌب خذاًٍذ . ثسيبس صيبدي ايي هؤسسِ ثتَاًين اص ايي هطكالت كبستِ ٍ دس ثْجَد ّشچِ سشيعتش فشصًذم لذم ثشداسم

. پبداش ايي كبس خيش ايي هؤسِ سا ثي جَاة ًوي گزاسد

17/9/1391 



ثب عشؼ ادة ٍ خستِ ًجبضيذ 

اص ايٌكِ دس كبس ًيك لذم ثش هي داسيذ تطكش، الجتِ تطكش ًيبص ًذاسد ثلكِ آى اجشي كِ 

خذاًٍذ ثِ ضوب عٌبيت هي ًوبيذ كفبيت داسد ٍ طي سسن دًيَي اص ضوب كوبل تطكش ٍ 

. اهتٌبى سا داسم

. اى ضب اهلل سبلن ٍ سالهت ثَدُ ٍ ثتَاًيذ اداهِ طشيك فشهبئيذ

 20/9/1391- سيذ علي ّبضوي  

 

 

 

ثِ ًبم خذا 

اص ايٌكِ ثعذ اص سبلْب، ضخع يب اضخبغي ثِ غَست خَد جَش ٍ اص سٍي خيش ٍ دلسَصي 

ثِ فكش افشاد هعلَل ٍ ًبتَاى افتبدُ ٍ ثبعث ضبدي ٍ ثشداضتي حذالل ثبس التػبدي 

سٌگيي اص سٍي دٍش ٍالذيي ضذُ كوبل تطكش ٍ لذسداًي سا داضتِ ٍ ايي عول سا فَق 

.  العبدُ هثجت داًستِ ٍ اهيذٍاسم اجش ايي عول سا اص خذاًٍذ هٌبى ٍ ثضسگ ثگيشًذ

ثٌذُ ثِ ضخػي ثشاي فشصًذاًن تب جبيي كِ دس تَاى داضتِ ام ٍ حتي ثب كوك گشفتي اص  ًضديكبى سعي كشدُ ام كن ًگزاسم 

ٍلي طي دٍ سِ سبل اخيش ٍالعب خشيذ ٍسبيل تَاًجخطي ٍ حتي دس سطح پبييي خشيذ پَضك ثچِ ّب ًيض هطكل سبص ضذُ 

است لزا ايي اهش خذاپسٌذاًِ ٍالعب ثِ جب ثَدُ ٍ ثٌذُ فمط هي تَاًن اص كليِ عَاهل دست اًذسكبس ٍ ثخػَظ خيشيي 

.  كوبل تطكش ٍ لذسداًي سا ًوبين

ٍ هي اهلل تَفيك  

 18/9/1391 –سيذ هْذي حمبًي 



ثب سالم ٍ تطكش 

لن يطكش الوخلَق لن يطكش الخبلك 

اى ضب اهلل  . اص آهَصضْب ٍ كوكْبي اًسبى دٍستبًِ ضوب ًْبيت سپبسگضاسي سا داسم

. خذاًٍذ دسجبت هعٌَيت ّوِ خبدهبى سا ثيفضايذ

ٍ هي اهلل تَفمي   

جوبل خبكضاد 

 

 

ايٌجبًت هبهبى ايليب ًػشت آثبدي، اص توبم كسبًي كِ ثِ فكش ثچِ ّبي ًبتَاى هب 

ّستٌذ ٍ ثِ خبطش  كوكْب، پيطٌْبدّب ٍ ساٌّوبيي ّبيي كِ ثِ پذس ٍ هبدساى هي كٌٌذ 

. كوبل تطكش سا داسين

 

 

 

 

 

غوي عشؼ گشم تشيي سالم ٍ دسٍد ثي ًْبيت اص صحوبت توبهي ضوب عضيضاى كِ 

خبلػبًِ جْت سفبُ حبل ٍالذيي فشصًذاى هعلل ثب جبى ٍ دل ٍ ثب غجش ٍ حَغلِ دس 

ايي اهش خذاپسٌذاًِ صحوت هي كطيذ اص خذاًٍذ هتعبل ثشاي توبهي ضوب آسصٍي 

. خذاًٍذ يب س ٍ ًگْذاستبى ثبد. هَفميت سا داسم



 12/9/1391 –حسيي حيذسي ضوس اثبدي 

ثب سالم ٍ عشؼ ادة ٍ احتشام خذهت توبهي عضيضاى كِ دس طشح ساّي ثِ آسوبى 

ثب فعبليت ٍ حشفْبي دلسَصاًِ ضبى هَجت تسلي خبطش خبًَادُ ّبي هعلَليي هي 

ضًَذ ٍ ثب اّذاي ٍسيلِ ّبي هتفبٍت ثِ ايي خبًَادُ ّب ثبعث آسبى ضذى 

ٍضعيت صًذگي ٍ ساحتي  هعلَليي ٍ خبًَادُ ّبي آًْب دس اًجبم كبسّبي سٍصاًِ 

. آًْب هي ضَد اص صحوبت ّوِ ضوب عضيضاى كوبل تطكش ٍ لذسداًي سا داسم

  12/9/1391 0هحوذي 

 

 (عج)ثب تطكش ٍ خستِ ًجبضيذ خذهت هسئَالى ٍ خذهتگضاساى هؤسسِ تَاًجخطي ٍليعػش 

ثب كوك ٍ ٍسبيلي كِ ثِ دختش هب جْت حول ٍ جبثجبيي ٍ حوبم داديذ، ثسيبس هب سا 

جض دعب چيض . خَضحبل ًوَديذ ٍ اهيذٍاسين كِ ّويطِ دعبي هب پطت ٍ پٌبّتبى ثبضذ 

 . ثب احتشام صيبد. ديگشي ًذاسين كِ خذهت ضوب اسائِ ًوبين

 

ثب سالم خذهت عضيضاًي كِ صهيٌِ سا فشاّن كشدًذ تب كوي اص غػِ هب خبًَادُ ّبيي كِ 

ثب توبم ٍجَدم ثشاي كسي كِ ثبًي خيش ضذُ دعب هي . فشصًذ هعلَل داسين سا كن كٌٌذ

.  كٌن ٍ هحجت ثبًي ٍ ثبًيبى سا فشاهَش ًخَاّن كشد

اجشكن عٌذ اهلل ٍ هي اهلل تَفيك  

 

ثب تَجِ ثِ كبس لطٌگ ٍ حشكت خَثي كِ اص ًبحيِ ضوب عضيضاى اًجبم گشفتِ ٍ صحوبتي كِ 

هتحل ضذيذ دس ضْش هب، ثشاي ضوب عضيضاى آسصٍي سالهتي ٍ تَفمي سٍص افضٍى هخَغبً 

 .ثبًي ٍ هؤسسِ ا كوبل تطكش ٍ سپبسگضاسي سا داسين


