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ِحيِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعينَو بِْسِم اّلَله ٍد َو آلِِه الَطاهِرين َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َصلَّی اّلَله

ِ السميع العليم مِنَ   اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی. الشيطان الرجيمِ  نَستعيُذ بِاّلَله

ــــُهمَّ الَْعِن الْعِةــابََة الَّتی جاهَ اَللَُهمَّ الَْعْن  د، َوآِخَر تابِع لَُه َعلی ذلَِک، اَللَـ د َوآِل ُمَحمَّ َل ظالِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ يَْن، اَوَّ ِِ الُْحســَ َد
 َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلی قَتْلِِه، اَللَُهمَّ الَْعنُْهْم َجميعا  

حِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يِن ِإيَّاَک نَعْبُُد َو ِإيَّاَک نَْستَعيُن بِْسِم اّلَله حيِم مالِِک يَْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَميَن الرَّ راَط ايِم الَْحْمُد ّلِلَه ْهِدنَا الةِّ
الِّينَ   الُْمْستَقيَم ِصراَط الَّذيَن َأنَْعْمَت َعلَيِْهْم غَيِْر الَْمغُْضوِب َعلَيِْهْم َو الَ الضَّ

ــن م تبی عليهانخداوند  ــالاّلَله به لطو و مرم خو ، به احترام آقا امام حس ــ م از زيارش ــرِ الس ــعاعت آن حض ِ و ش
ان زشالاّلَله از برماِ اين ايام و ليالی آنچه مه بر بندگان مخلص خو  عطا خواهد فرمو ، به اين جمع عزيانمند مند. بهره

 علی محمد و آل محمد و ع ل فرجهم اللهم صل. عطا بعرمايد، صلواتی ختم منيم

 حقیقی دانشمند هایویژگی از تواضع؛ یکی
ام  ر جلسه مت قدر، مه با تواضعِ حضور اساتيد بزرگوار، عالی خب واقع مطلب صحبت مر ن  ر چنين جلسۀ نورانی، با

ـــرمت فرمو ه متون اســـ می، از طوری مه از اســـت. تواضـــع، آنگعتن نوعی حکمت پيش لقمان بر ن اند، ســـخنش
ای ههای يک  انشــمند حقيقی اســت. چون توضــيحاتی  ر ويژگیمنيم، يکی از ويژگیهای  ينی اســتعا ه میآموزه

شمند حقيقی با آن سی مه توَهم می ان ست،  ر آياِ و رواياِ ويژگیم شمند ه شنی رمند  ان ا های جالبی و خيلی رو
  برای، هرم ا مه هرچيزی بخواهد بر آگاهيش بيافزايد.مه  يستااست. يک  انشمند حقيقی گرسنهبيان فرمو ه

لم   طال ب   النّاس   أجَوع   »فرمايند: سلم میامرم صلی اّلَله و عليه و آله و  پيامبر ترين خواهی بگويم مه گرسنه؛ می1«الع 
رو ، حتی هرم ا می]مسی[ هست مه لَذِ علم را چشيده و او يک گرسنگی  ار  مه  انسان چه مسی هست؟ او، آن

شرۀ ها  ر منار يک حای بگير . اين خيلی جالب است. گاهی سالای بکند؛ يک بهرهخواهد استعا هگاهی از مورچه می
 مه يک چيزی از او بگير .نشيند؛ تا اينزنبورعسل می

. لذا  ر گذريمآن میحاال ع ئم فراوانی است برای يک انديشمند حقيقی؛ مه چون بحثمان  ر اين خةوص نيست، از  
رگوارانی، افزايی چنينی بزمند مه از همرا باز میی ياعنوان انديشمندان واقعی، آن، نوعی فضمحضر چنين بزرگوارانی به

ـــالاّلَله از عناياِ خدا، به برمت چنين جمعی، بهرهان  افزايی خو حضـــرِ، از هم  های علمی و تربيتی را به عنايتش
   اشته باشيم. سروران
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 علوم شدن محسوس یا حقایق عالَم به شدن نوع و جنس این جلسات: وارد
ساِ، نوع و جنساما اين سه و از قبيل اين جل صط ح،به آن مه اين جل ست، ]يعنی[  افزاهم ا ستهني ايمان هافزايش بر  ان

سته عرماييد علم هست مه، شما ب هايمان بيافزاييم؛ اما نوع  يگری ازبياور . خب، آن يک فضايی از علم هست مه بر  ان
عد از مه اضافه منيم. خب اين مطلبی است مه  رواقع بايننه ؛ هايمان را بيابيممرتبۀ  يگری از علم، اين هست مه  انسته

ــته می ــنايی به معاهيم ذهنی و نیری تازه اين پوس ــکند و خو  مغز راآش ــته هش ــان ،پيدا بکنيم.  ر خو  پوس  با لطافتِ  انس
 زند. بلکه منار می ،مندتنها معاف نمینه ،رشديافته

شويمخواهيم بخوای را میما يک خربزه ؛ اما پوستش را به يک موجو  زندۀ  يگری ريم ناچاريم اول با پوستش مواجه 
 ين رفتارها هم ر امثر ميوه .تا مغزش را بهره بگيريم گذاريممَنيم، منار می هيم مه آن گوســعند اســت؛ ما آن را میمی

به عالَم علوم نیری بهره مه ازيم. ما بعد از اينمنرا می ـــويم  به ما توَجه  ا  مه وار  بش هايی بر يم و اين علوم نیری 
 گونه موار  مه محسوس شدِن اينگذاريم.  ر اينگاه  يگر اين پوسته را منار میعلوم، آناين حقايق يا محسوس شدن 

ـــت، خب، يک بحه مه عزيزان  ـــو  تا انآن را عنايت  ارند، مه آن اگر بهعلوم نیری هس عنوان مقَدمه يا آوری بش
، آن روند اين بحه   های اين جلساِ توضيح  ا ه بشو .شالاّلَله

 بالهایی که در طول تاریخ بر سر علم آورده اند
سر علم چه ب هايی آور ه ستيد مه بر  ستحضر ه هر  شروع بکنيم،  راند. حاال تاريخ آن را بخواهيم خب همۀ عزيزان م

سر ست.  ر زمانعلم آمده اين مقطعی از تاريخ يک گونه ب  بر  س میانگليس ا شورهای ا ه ايران، عراق، م -ها، مه م
بر سر اين علم چه آور ند!  ر زمان رنسانس به بهانۀ مخالعت با آن، چه آور ند! خلعای  -آمدها حساب میيک محلۀ آن

اس م محروم مر ند، چگونه علم را شقَه مر ند و از حقيقت علم يک صورتی را  رست يهمجور مه ما را از اهل بيت عل
ار الســ م با علم چه رفتها،  ر زمان انبيا عليهممر ند؛ مه حکايت  ر ناک و جانســوز خو ش را  ار ؛ تا برويم گذشــته

ا بر ججا جهل مه حسا ِ عقل را مر ، آنآنالس م؛ تا برويم به  خلقت عقل و جهل، مه  ر ها عليهمشد، با ظلم بر آن
به  قدر هســت مهاما همينب چگونه اتعاق افتا ! بحه ما  ر تاريخ اين قضــايا نيســت؛ ســر علم چه آمد و اين جنم مخرَ 

ت چون يک موضوع مستقلی اس ؛گذريممی از بقيۀ تاريخچۀ اين قضايا خب ؛ ]متوجه اين حقايق بشويم[ برمت انق ب
  ثير جدی  ار .أهای ما  ر جريان اين امور تو جا  ار  هم روی آن يک تحقيق و پژوهش عميقی بشو ؛ چون  ر انگيزه

  ضرورت توجه به تاریخ علم و پیدا کردن بینش صحیح نسبت به علم
سان تاريخچۀ اين جنايتهر   تاريخ متوَجه باشد، بينش او نسبت به معهوم واست  ر مقاطع مختلو ها را مه با علم شدهان

سرمار  ار  به ساس وظيعۀ او برای معنای علمی مه االن با او  شد و با چنين تغيير بينش رفتار او و اح ملی عوض خواهد 
شدهی به اين جنايتی مه فرهنمل جدَ تحوَ  شری  شده و جاری  ر جامعۀ ب ساس وظيعه ،سازی  خواهد مر  مه برای  اح

ــته باشــداحيای  . باالخره ثير مســتقيم  ار أزندگی ما ت ؛ چرامه همين بينش بر نوعِ علم يک م اهدۀ خســتگی ناپذير  اش
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مه  و اين شـقَه شـدن ؛ی و به علوم  ينی و مذهبیطور ملی به علوم ما َ حاال علمی مه شـقَه شـد به اقسـام مختلو، مه به
  .استز آن گرفتههای خو ش را  ار  مه اساسا  آن معنای علم را امةيبت

 مثالی برای خیانت هایی که به علم شده
 او را از ما ر گرفتند و او را  ر  امنِ  ،اســتما ر او مه يک آ م زورگويی بو ه ای مه از نوزا ی،  شــمنِ مثل يک بَچه

ـــمنِ  ـــد و با او انس گرفت و  ما ر بزرگ مر ند و اين بَچه با يک ما ری مه ضـــدَ   ش ما ر حقيقی خو  بو ، بزرگ ش
 مه متوَجه نيســـت  ر تاريخِ مند؛  رحالیمشـــد؛ و با او آرامش پيدا میعنوان ما ر با او به آغوش میما ر را به  شـــمنِ 

شتۀ او چه اتعاقی افتا ه ست. يک گذ ساس فطرِ، برانکتۀ لطيعی مه  ر اينا ست مه، اين بَچه برا ست اين ا اس سجا ه
 ورز ؛ و آن توَجه اوستما ر عشق میبه ورز ؛ عنوانی مه به ما ر عشق میبه -قل آن بگوييماحداقل، ال -غريزۀ حيوانی

است، گوشت و پوست ای مه بزرگ شدهاست مه اين بَچه سخت واقعا چقدرورز . مه ضد ما ر را  ار  به او عشق می
شمنِ  ستخوان او از   شد مر ه و ا ستما ر ر شمنِ  الن اَوال  ؛ اا طور آرامش ما رِ  اری اين ما به او بعهمانيم مه تو با  

 ر.نده بشو  و بيايد به ما ر حقيقی خو ش و الی آخ]برای[ او چقدر سخت است مه  ر اين فضا از او مَ  منی؛ ثانيا  پيدا می
ِِ اصـِل هيکل او، اصـِل اسـتخوان وجو   ر آن ما ر حقيقی به ،موجو يَت او هایِ سـلول اعةـاِب  بندی او، اصـِل ارتباطا

مند. چقدر سخت است اين شو ؛ ا امه پيدا میاو  ار  بزرگ می حقيقیِ  است؛ االن  ر آغوش اين ما ر، آن هيکلِ آمده
 ؟!اص ح و اين تغيير رويه

َ علمی را مه ابليس  ز يده  ـــتکبار، تکب ـــت و آور ه و با موهوماِ، غرور، اس له[، تمام صـــعاِ ]رذير، خو برتربينی، اس
از حقيقت علم، مه علم الهی و علم انبيا و اهل بيت  ؛مه نوعی از غذاهای مثيِو پســتی اســت مه برای بشــريت ،جهالت
سر آن آور هعليهم شتۀ ما بر  س م بو ، چه ب يی  ر تاريخ گذ شم باز مر يم، ال شم]و[ اند و االن ما چ  نِ علمی را مه  

سيار باريک و  قيق. باريکمنيماو افتخار میبه  ،علم علم هست به عشقِ  ست ب ن جوان ه ده، تر از آتر و  قيق. مطلبی ا
مند ]مه[ ما ر من ما ر را، به او افتخار می حقيقی اســت؛ اما االن  شــمنِ  اش از ما رِ ای مه جوهرۀ وجو یبيســت ســاله

 . است

ــيار جدی ــت، مه اگر  بنده اين مقدمه را عرض مر م مه جای بحه بس ــتندا  اس ان  ر جري بر روی آن پژوهش عميق مس
ليان ک عیيمی  ر  رونش غمند؛ ممااينکه  ر آن جوان، يک تحرَ گذشتۀ ما باشد، يک وحشتی را بر ما اي ا  می تاريخِ 
ُ  شنوم؟! اين چه موضوعی است مه يکمی ای است؟! اين چه خبری است منمند؛ مه اين چه قضيهمی مام تکی ز ، تپ

 مند. وجو  مرا بهم ريخت؟! او را وا ار به يک فضای  يگری می

 الســ م عرضــم را  ر اين قســمت ]تماممنم، و ]با[ م م معةــوم عليهبنده اســتنا  عرايضــم را،  يگر به تاريخ اشــاره نمی
 منم[.می
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 حقیقی و عالم حقیقی علم  روایت هایی در مورد

ه   ال ع لم   ک ل  »فرمايد: حقيقی علم، می ما رِ الس م، آن معدن علم، آن موال علی عليه َضلَّة   ، َعقل   ی َؤیِّد  قدر! اّلَله ؛ چه1«َم
 نآمه عقل آن را تاييد نکند،  رحالی؛ نام علماســـت بهگوييم،  يگر جا افتا همه به آن علم می، هرچه«ع لم   ک ل  »امبر! 

 هايی هم بدهد. مه  ر زندگی ما شيرينیعين گمراهی است؛ ولو اين

بَّ »فرمايد:  ر يک جايی حضرِ می او، او را مشت. چه ارتباط  ؛ ای بسا عالمی مه البته جهلِ 2«َجهل ه   َقتََله   َقد عال م   ر 
شما ج ر بحه تمنم بيشارِ نمیسجالبی است؟! چه تلنگری است! مه حاال توضحياِ، عباراِ، مه بنده ] ر[ محضر 

 را باز بکنيم. 

عی َمن  »فرمايد: الس م میموال عليه لم   م نَ  ادَّ می بکند ؛ اگر مسی چنين توهَ 3«ن هایَتَه   َجهل ه   م ن أظَهرَ  َفَقد غایَتَه   الع 
شگر، چنين و چنان ةص، فوق محقق، فوق پژوه ةص، فوق تخ ستم مه من  يگر يک آ م متخ می وهَ اگر چنين ت ؛[]ه

پرندگان، خيلی از حشراِ ]هم ها را خيلی از ها نبو ند. ايند. علم اينمنمر ، او  رواقع انتهای جهل خو  را آشکار می
 است؛ اين بايد بازنگری بشو . علمی مه تعريو شده می  انند[.

سم از اين بحثمان  رحاال ب شاره می نده به يک ق سه ا شما بزرگواراين جل ست هامنم مه  ر   ل   ؛ و عرض مر م اينه
 ی بايستی از محضر خو  عزيزان ]استعا ه منيم[.شالاّلَله تعالان،  رواقع آغاز سخن است؛ جلسه

 معنای علم در نظام دینی ما
لم  »مند. عنوان حياِ معرفی می ر نیام  ينی ما علم را به ـــت ،4«َحیاة   الع   العال م  »فرمايد: می .خب اين خيلی جالب اس

سريع میاين .5«َحیّا کاَن  إن و َمیِّت   الجاه ل  ، َمیِّتا کاَن  إن و َحي   گذرم تا به اين قسمت ها مطالبی است مه بنده 
ر آياِ از محضيم من شالاّلَله استعا ههای بعد، انای است برای بحهمهبحثمان مه مور  نیر است  ر اين جلسه، مه مقدَ 

 و روايت.
 علم می کنند ظلمی که به اسم علم روز به حقیقت حقیقت علم؛

شتهاز باب نمونه، همين علومی  سم آن را گذا ستمه ا شيمی، علم زي سیاند علوم روز، مث  علم فيزيک، علم  ، علم شنا
اند مه شــما اند مه، نقطۀ مقابل آن، علم  ين؛ و مار را به جايی رســاندهالی آخر، و جلوی آن هم گذاشــتهپزشــکی و 

برای يک  انشــ وی محقق بزرگواری مه   مه افکار غربی ها،نامهپايانخوريد از بعضــی از  ل می خونِ  بزرگوارها قطعا  
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ها را خط بکشـــد، با تمام مۀ ايناســـت؛ هاش به آياِ و رواياِ و فرازهايی از ا عيه اســـتنا  مر همث   ر مطالب علمی
ــارِ َ  نامۀ قوی، علمِ ، يک پايانجس حاال  ،مه جا  ار  بيســت بگير  ؛های باالی آن مقاله را خط بکشــدتنوآور و خ قي

ياِ و آياِ را خطمه مراجعه بکنيم، میوقتی چرا ! اصـــط ح نمره فرض بعرماييد،  و بگيربه  بينيم مه همۀ اين روا
جا اين خواهم؛ها ربطی به علم ندار ؛ من از تو مقاالِ علمی میها علم نيســتند مه، اين؟ چون اينهبکشــند؛ به اشــتباه چ
  ! انشگاه هست جاجا مس د نيست مه؛ اينحسينيه نيست مه، اين

ــم آن را هرچه می رحالی ــمه حاال ما اس ــم مه ماری نداريم؛ علم فيزيک اس ــيمی اســت، تخواهيم بگذاريم؛ با اس ، ش
های مولفراين مطلب اين است مه، اگر اين مطالب،  مطلب مار  اريم. حقيقتِ  خواهيم بگذاريم؛ ما به حقيقتِ هرچه می

ِ او رواي ت منيم، از نگاه آياِشو ؛ اگر ما  قَ عنوان علم تلقی میاين علم، مه بهپيچيده، اين محاسباِ بسيار  قيق  ر 
  ر آشـــنايیِ  رر  ر اســـرار خلقت آفرينش، يعنی تعکَ ر  ر آياِ الهی، يعنی تعکَ يعنی تعکَ  اينالســـ م، عليهم اهل بيتو 

ــت. چرا ما اين جهت اين ؛به قدرِ الهی  ر خلقت عالم، به علم الهی، قدرِ الهی  ر عالم تعميقِ  گيری همان مطلب اس
ــته ايم ــم آن را گذاش گوييم اين مباحه علم؟! چرا نمی را از او جدا مر يم و بريديم و رها مر يم به حال خو ش؛ و اس

پيچيده را بعهمد و  هایانگيز، ظريو،  قيق مه يک نعر بيست سال شب و روز بايد بکوشد تا اين فرمولپيچيدۀ، شگعت
يست  ان هستم، بگويد من قبل از اين علوم، بمه بگويد من مث  فيزيکجای اينو به ؛شاِ  قيق را مشو منداين آزماي

پيدا  خةــوصــیهای قدرِ خدايم، يک ايمان بهبه شــناخت خدايم، به فهم عميق شــگعتی ســال قبل و بيســت ســال بعد
خوانم، انگار خدايی مه تر میاين را عميقن  اســت؟ فرق آن، اين اســت مه هرچه مخب، حاال فرق آن  ر م ام.مر ه
ـــت، به يک خدای  يگری راه پيدا میها را خلق مر هاين ـــت. چرا از اول جهت منم؛ مه غير خدای خالق ايناس هاس

 .]بو م[ است؟ از اول يک ما ری را خ ف ما رم  رآغوش گرفتهام به يک سمت  يگری بو هفکری

 علیه در راستای احیای علم حقیقی اّلل  رضوان مدرس اّلل  تالش آیت

اّلَله مدرس يد مدرس را، آيتشــوم؛ مه عزيزان قطعا  تاريخ مرحوم شــهمار او نمیحاال بنده ورو  بر مســائل ســياســی 
وم الهی عل مه اين مر  بزرگ، اين نگهبانِ اند، و اگر نه جا  ار  يک  ور آن را بخوانيم؛ اّلَله عليه را مطالعه فرمو هرضوان

حقيقی و  خواسته از شير ما رِ ها را می هند به نام علم روز، اينخور  ما میخواهد همۀ اين علوم را مه االن بهچگونه می
َچۀ اين ب هرســاختاری را ريخته بو ؛ مه  ای را تنیيم مر ه بو ، يک مدلِ ريزی بکند. مدرســهما ر حقيقی برنامه آغوشِ 

الس م، شير ما ر، از اهل بيت عليهم خواهد وار  فضای علم بشو ، بيايد از آغوش خو ِ می مملکت، اين آب و خاک مه
 1«است هگون سه بر عرب، لغت ملماِ مه -الَدارين فی تعالی اّلَله  أيَدك -بدان» :بخور  و رشد بکند؛ از همان روز بگويد

 الی آخر. و 
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 آثار علم حقیقی؛ باز شدن مفاهیم توحیدی
وَ »از اول  ْحَمن   اّلل   ب ْسم  »؛ از اول 1«الَْعل یم   الَْفتَّاح   ه  یم   الرَّ ح  ْحَمن  » ،«اّلل   ب ْسم  » «.الرَّ یم  »، «الرَّ ح  ، برای خط سير «الرَّ

! ع ببيند شو ، میای مه  ر فيزيک، شيمی و رياضی و ف ن و ف ن برايش باز میعلم او باز شد، حاال هر نکتۀ پيچيده
ْحَمن  » یم  »، «الرَّ ح  نيســـت مه ما را مســـخره بکنند؛  «ميم»و   «ح»و «  ر»، شـــو . الرحمن، الرحيم ار  برايش باز می «الرَّ

چهارتا ا ب ار  غرور برنمیاو را  يگر  رب العالمين، ؛شو  اينشدی!  ار   ر وجو  او باز می و هم مث  خرافاتیبگويند ت
ضی از، چندتا آزمايش يا فرمول سائلی مه آن هم با بع شتگان و امثال اين م سال گذ صدها   دش]اين چيزی[ ها زحماِ 

ـــت آور ه[ روی، حاال العالمين، مه تو  ر علوم می  ر يک آغوش ما رفهماند می ار   ؛«مینالعالَ  بِّ رَ » .]مه او به  س
ول اين مث  سل از اينای از اين، بخشی از اين عالم ما ه، ترين آن ماندی، آن هم با چهارتا قسمت، يک گوشهتو  ر پايين

. اين «بّ الرَ »، تا برسی به «العالمین»ای از گياهان  ر اين عالم؛ تا بعهمی يک گوشهبدن. از آشنايی مث  جانورشناسی، 
عت گ]نمی ان هست، مث  آقا شيمیشديم[  يگر مه ما را ]از آن محروم مر ه اند، مه اگر محروم نمی استعلمی بو ه

س د، حديه را آن مه[ سان میعارف !جا بخوانبرو  ر م شيمیکشد. يک فيزيترين ان ان   ان يعنی يک عارف. يک 
 مند؟! چه میرا  ار   آن الهی ل يد مه اسما، میۀ آنتمام وجو ش، سلول سلول وجو  و اسرار وجو ش، هم

ـــ م: علی عليه فرمايد موالواهم چيزی ببافم. میخخو م نمیخوانم؛ از ؛ آياِ را میخوانمرواياِ را می  ع باَدةَ  ال»الس
نَعة   في کالتَّفک ر   ــت ؛منند هی میطور جهتامبر! چه؛ اّلَله 2«جلَّ  و َعزَّ  اّلل   صَََ مار های ن س  ر طول تاريخ چه س
ـــم و گوش او میمر ه ،  ار  يک چيزهايی چش ـــنعت اّلَله  يگر من فارغ هد مه مه پُز میبيند؛  رحالیاند مه  ر ص

ين علوم گيری اجهتاگر از اول   ر شأن من ]نيست[.،  يگر نماز خواندن ]هستم[ التحةيل  انشگاه ف ن از ف ن مشور
ست بو ، حاال برعکس! می شما بگر يد پيدا بکنيد مه با آن اهميتگويد ال عبا ه ر ای فوق آن، ه،  ر عالم هر عبا تی 

؛ مه اگر اين  رست برو  میاص   فرمايدمی عنی چه؟ فهمد مه اّلَله عزوجل است يعبا تی نيست مثل تعکر  ر صنعت اّلَله
 اين باز شو  برای او. اين عزوجل بو ن اّلَله برای او باز بشو .

ــ م میمام علی عليها باَدة   ن ْعمَ  اّلل   آالء   ف ي التََفک ر  »فرمايد:الس ــگا. 3«الع  ــو ه میوقتی وار  آزمايش بيند َعَ ب، ، میش
ص  عبا تگاهاين ست؛ نه جا ا شأن من م ا! پدر گويد[]می  يگر مند بعدمی مه يک مغزی را با اين ا او  مه من م ا و 
صندلی می مر ه ست؛ روی  سرپا نمیا شيند  م  ر؛ مه من پُز بدهم، مه  س  !ها عرض ا ب بکنمتوانم برای مهمانن د، م
نعم  :و شو ، آن وقت میمر ؛  يگر آزمايشگاه مه از ما ر اصلی باين باز مند؟! وقتی چيزی حساب میاه را چه عبا تگ
اگر آن جهت از اول  رســت برو ؛ انســان اصــ  پشــت  !شــوندشــو ، مســت میها برای او عبا تگاه می، آنالعباده

 شو . ميکروسکوپ مست می

                                                           
 26، آيه سبأ سوره؛ است( عالم اسرار ی)  انا و( مشک ِ ی) گشا عقده مه اوست -1
 146ص، 1، ج(للطوسی)؛ األمالی نيست آفرينش  ر انديشه و فکر همانند عبا تی هيچ -2
 61، ص1ج ،الحکم غرر؛ نيکوست عبا تی خداوند، هاىنعمت  ر انديشيدن -3
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 حکمت نتیجه نگاه صحیح به علمظهور 
کَمة   تَظَهر   الَغیب   َخزائ ن   م ن»علم، نگاه ما  ر علم،  گويند؛ از آغوش ما ر، از . اگر اين علم مه علوم روز می1«الح 

سه، از همان روز اولمعدن علم، از همان روز اول، العبا، از همان روز يک بع  ساوی   ؛شدجا باز میعلوم از آن ،وه  و م
ه ب را منيم، اين مااز علم  ين حســـاب میتخةـــص باشـــد، همين علوم مه جدا فوقرســـاند مه يک اين ما را فقط نمی

ساند. آنحکمت می شمندان ماعوقت جامر شته -ۀ ما، جامعۀ اندي   ر اين علم يۀ توحيدی مهبا آن  نگاه تغذ -ای ر هر ر
سما الهی  ر وجو  آن، تازه قابليت میشدباز می ؟! يک اندز چه چيزی محروم مر همر  به علم حکمت! ببينيد ما را ا، ا
گر زند؛ احرف اول را  ر علم می اشمروز  ر  نيا مقاالِتخةص، يک پروفسور تمام عيار مه خوشحال است مه افوق

ــير گذر مر ه  ــتۀ اين خربزه هســتم! آه گعتبو ، میاز اين مس ــناختم،  من هنوز  ر پوس بله،  رســت اســت، خربزه را ش
عا  ارم، اين را قطروم راحت برمیاين با ام نيســت، اين خربزه هســت؛ اين ســنم نيســت، می فهميدم اين گر و نيســت،

به  نم ، به آن حکمت، به آن،  مغز علم بو  مه قرار بو مه من مغز اين علم را قرار بو  ]بعهمم[فهميد شناسد؛ تازه میمی
  آن برسم.

کَمة   تَظَهر   الَغیب   َخزائ ن   م ن» س م، اين معدن علم؛ موال عليه«الح  ستمِ  هد[، طور ما را ]توجه می ار  چه ،ال سي  اين 
ــهيد مدَ علمی ما ــی از جناياِ  ر طول ، خدا رحمت مند ش  جدا مر ند وعلم را مه[ اين اتعاق افتا  تاريخ ]رس را؛ بعض

هســت؛ ولی ما را از آن  وباره ســاختاری را مه  ر نیام  ينی ما  خواســت يک احيايی بکنداو می ر تقابل قرار  ا ند، 
يک پيچ ومهرهمر همحروم  ما  ند. امروز  حالی نمیمی ا ـــ يدا بکنيم، از خوش  انيم خواهيم فرمول آن ]پيچ و مهره[ را پ

ـــيم[چيکار بکنيم!  رحالی ـــت ]ما به مغز علم برس ـــ ماين مه قرار اس ه ما را به م ا  ارند ]توج مه اهل بيت عليهم الس
   هند[.می

لق یَت   لَو»فرمايد: ت حضرِ میمحک علمِ  ر تعريو  کَمة   ا  ست؟!؛ می2«لََقلَقَلتها الج بال   َعَلی الح   گويد حکمت چي
سد مه رجايی میاين انسان به .ای، چی و چی بيايدهای هستهم چيست! اين نيست مه بمبويبگ ]را[ اشيک ذره، نمونه

ست مه اگرآن را به ست؛ اگر پاآيد. اين حرفبه جنبش  ر میار ببر ، جبال م ارای يک علمی ا سانه ني ةد ها  يگر اف ن
 وه به جنبش  ربيايد؟! اما حاال ]قابل  رک و فهم است[.گعتيم مه آخر يعنی چه مگعتند، میسال پيش می

کَمَ  َعَرَف  َمن»فرمايد: حضرِ می صب ر لَم الح  یاد   َعَلی یَ زد  بچشد اين  ،میای، نَ ؛  اگر از آن علم يک مزه3«م نها اال 
ــه گِل بو  مه بخور ، آب گل، آب گلصــبری میانســان؛  يگر بی ــنه  ر بيابان  نبال يک ماس لو ؛ آمند. يک آ م تش
شنه بو ه شما بيايياينقدر ت شربت معطَ  او برای داست. حاال  ستکان، يک نعلبکی، يک قاشق، يک  العا ه به او فوق ريک ا
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کَمَ  َعَرَف  َمن»  ار ،حضــرِ مند؟! بدهی، چه حالی پيدا می ؛ «رصب  م یَ لَ »؛ ]به او برســد[ ای؛ يک نَمی، يک مزه«الح 
  يگر ]نمی تواند صبر مند[.

 انسان توحید   و فطرت شکوفایی دهد به سمت  قرآن علم ها را جهت می
ا هشان؛ خب، اينبينايم ها را  يوار مشيدهايم علم روز و جدای از حقيقت علم و اينعلومی را مه ما اسم آن را گذاشته
ــد، متأم ؛]اســت[ ر  ر آياِ الهیاز نگاه قرآن همان آياِ الهی، تعکَ  ــعانه چون  يگر وقت  ار  تمام ش ــيدم مس ه ه نرس

ةوص  ستعا ه بکنيم مه انآياتی را  ر اين خ ضر قرآن ا صت بعد يک ماند برایشالاّلَله میاز مح صريح ؛ مه خيلفر ی 
ايی شکوف ها بايستی سمتِ است مه چگونه اينه  ا هها را توجَ است؛ اين علمجهت  ا هها را هست. قرآن  قيقا اين علم

ون   ف ي یَْخل ق ک مْ »فرمايد: می. منمفقط يکی را اشــاره می. بنده انســان را باز بکند فطرِ و توحيدِ  َهات ک مْ  ب ط   َخْلًقا أ مَّ
ل َمات   ف ي َخْلق   بَْعد   م نْ  ـــت؛ اينفرماييد؟ همۀ اين؛ م حیه می1«َثاَلث   ظ  جا صـــحبت از ها مربوط به علوم روز اس
مه نماز باطل است، چکار منيد صحيح باشد، چکار منيد روزه چه چيزی باشد؟ بحه از اين علوم نيست؛ همه علوم اين

يسـت، يک ماهه چ ه االنها بيايند بگويند مه اين بچَ لق، تا آن  سـتگاهلق بعد از خَ های ما رانتان، خَ روز اسـت.  ر شـکم
ـــت، االن  ار  جنين به وماهه ـــد؛ همۀ اينم ا می اش چيس ًقا»د ايفرمها را يک ا میرس  ف ي«. »َخْلق   بَْعد   م نْ  َخْل
ل َمات   جا ها را  ر آنهای همۀ آنمه بيايد بيرون، ســيســتم، تمام آن مارگاه، ســاختار از يک نقطۀ ن س تا آن«َثاَلث   ظ 

ْلك   لَه   َرب ک مْ  اّلل   َذل ک م  »مند؛ هان، چی؟ علم روز باز میاين  لَهَ  اَل  الْم  الَّ  إ  وَ  إ  َرف وَن  َفَأنَّی ه  ََْ امبر! قرآن ؛ اّلَله 2«ت ص
ها را بشناسی، اين تو  ا م مه بروی اين علم ها را بهمن اين !فرمايد. آخر ای انسانرا می ها همين االن  ار  حال ما بيچاره

ـــو ، باز ب، اين امکاناِ تحقيقاتی را، هرچه اينقوۀ فکر و عقل را ـــها برای تو باز بش ـــو ، بايد تو را به م ا بکش  اند؟!ش
ـــتعدا ِ «َرب ک مْ  اّلل   ل ک م  ذَ » ا اگر فقط يک چيز ذهنی  ربارۀ خد ،را باز بکند. تو اگر قبل از اين علوم تو توحيدِ  ؛ اين اس

 اّلل   ل ک م  ذَ »شــد مه اش بايد اين میای علوم روز، اين نتي هرا گذاشــته ؛ االن نتي ۀ اين علوم  نيا مه اســم آن اشــتی
مه اّلَله پرور گار من اســت باز بشــو . اگر اين  رســت باز بشــو  تازه هم اينتو باز بشــو ، هاِ اّلَله برای . هم توجَ «َرب ک مْ 
ْلك   َله  »فهميم مه می ـــت[، ؛ مل مالکيت از تو«الْم  ـــاقط می ]اس ـــو [ ميافتی؛ ]به[ ]س ـــاس ش  مالکيتچيزی  يگر احس
لَهَ  اَل » ]از[ توضيحش.  يگر بگذريممنی. حاال نمی الَّ  إ  ؛ چه خبرِ شد؟ «ت ْصَرف وَن  َفَأنَّی» شو .ها باز می؛ هی اين«ه و إ 

شمنِ  شد؟ مدام   شمنت بهحيله مکارِ  زرنمِ  چه عامل باعه   ر انداخت؟ عنوان ماگر تو را از آغوش ما رِ به  امن  
ْصَرف وَن  َفَأنَّی» ست رفته بو ی قرار اين نمی«َفَأنَّی»؛ «ت  شد؟ اين . پس اگر  ر شوی. چه  شد مه تو از حق رويگر ان ب

 قضيه چه چيزی هست؟ 

به ـــت  ر اين خةـــوص مه بنده  يگر   يگر خوانم[. چون عزيزان ا را ]نمیهخاطر رعايت وقت آنآياِ فراوان هس
 منم[.]اين مطالب را عرض می مه باب سخن باز بشو بنده فقط از باب اين تحقيق و مطالعه ]هستند[،لحمدّلَله اهل ا

                                                           
 6؛ سوره زمر، آيه آفريندمی( زيبا خلقت بدين) گوناگون تحوالِ با( بطن و رحم و مشيمه) تاريکی سه  ر ما ران رحم باطن  ر را شما -1
 ن؛ همابرندتان؟می م ا به او  رگاه از( نا ان) مشرمان ای پس نيست، او جز خدايی هيچ اوست، وجو  ملک سلطان مه شما پرور گار خداست اين
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 است السالم علیهم بیت اهل و اوصیا ،ءانبیا این راه، راه
ـــتيم، اين برنامهعلی ای حال اين برنامه ـــت؛ اينهايی مه خدمت عزيزان هس ا هها مربوط به اين بندۀ گناهکار ناقابل نيس
ست مه انبيا س م، اهل بيت عليهمعليهم لصياو او لراهی ا صا  ال س م مه مخةو سير انق بال  ،، و  ر طول تاريخ و  ر م

خورند مه اين سيستم خطرناک ابليسی را مه مغز و ذهن و قوه و  رک و استعدا ها را،  ل می بزرگان، شب، روز خونِ 
تا ه ما تعاق نيافبازبگر انند به آغوش ما ر؛ تا آن ا، اين را است  رواقع شيطانیين، مه  جدای از نام علِم ها را بههمۀ اين

سياست ]بهره نمی سياستمشکلمان از همين بريم[،از علم  ا میها رسعانه امروز از غرب آنأمان مه متجاست؛ اگر علم 
جاست. ، مال آن«ت ْصَرف وَن  َفَأنَّی» شد،معدن علم باز می منيم؛  يگر آن علم سياستی مه از  امنِ آوريم و افتخار هم می
طور است. فقط علم فيزيک و شيمی و رياضی و ف ن نيست. م  طور است. علم مديريت هم همينعلم اقتةا  هم همين

 علم بايستی تعريو روشن پيدا بکند. م  علم بايد جايگاهش باز بشو . 

 برگزاری این جلساتاز هدف 
فرمايشــاِ آن بزرگان هســت؛ مه با نگاه آياِ و رواياِ و ســيرۀ بزرگان و مبانی امامين علی ای حال اين جلســاِ هم 

 ِِ شــته افزايی علمی ] امه ما مث  يک هم، صــرفا اينهيأتی وریِ صــ انق ب، يک توَجه جدی پيدا بشــو  مه يک جلســا
شد[. شيم، نبا ضرِ آ م با ابليس و ابليس با  با يک جنم  ر طول تاريخ از زمان خلقت عقل و جهل، از زمان امتحان ح

از ظهور سمه اگر ما نگاهمان بر اين است مه حقَانيت انق ب زمينه و امروز به برمت انق ب، حضرِ آ م و اين مسائل
ست؛ ما ماری با مشک ِ انق ب و م سی ماری نداريمحضرِ ا سيا ا، به هبا نگاه اعتقا يمان، به  رخشندگی ، ماسائل 

َ های تابان اين انق ب مه حقَ حَ ت  های شهيدش، با سيرۀ زندگی امامين انق ب،تانيتش را  ار ، با شهدايش، با شخةي
ست وبا محتوای قوانينی م ست مه ما اين هايی مه تح َ  ه  ر متون مبانی نیام ه صتی ا  اريم؛ خب امروز  يگر يک فر

شويم؛ خب  تا] رآوريم مه[ لم را از میلوميت ع شک ِ  رگير ب بازنگر يم به  امن معدن علم و حقيقت علم و با اين م
 ]از همين راه[. اين مشک ِ قابل حل نيست مگر

 دوش ما است روظایف سنگینی که ب
ه مهای ســنگين عملی ]را ان ام  هيم[، اِ، يک وظيعهشــالاّلَله خدا توفيق بدهد مه ما  ر اين جلســ، انبنابراينپس خب 

ــناخت علم با آن نگاه محبتی ــت اين  نيا و آخرِ و  ،اشاوال ش ــرنوش بر شــخص خو مان نقش حياتی خاصــی را  ر س
ان، م. ثانيا از ســرريز اين، طبيعی اســت مه فرهيختگان جامعه]اســت[ ابديَت ما  ار ؛ مه يک نياز حقيقی و اوليَۀ خو مان

هدا اين راه ، وظيعۀ سنگينی مه ش]استعا ه منند[ ها  اريمهای جدی  ر برابر آنمان مه وظيعهل آيندهطبيعی است مه نس
مه امروز هم ما  ر ا امۀ آن رســالت به شــکل  يگر همان جنم را  رگيريم و علی ای حال يک مار را باز مر ند تا اين

سی و زيربنايی هدف سا شرمندی هستا ضای م ازی،  شده آن ايط. حاال هم مه ف سر  ست مه انمي شو   يگرا  شالاّلَله ب
ها نتواند همۀ آ يگر می؛ ها پيش برو  ور وقت تلو بشــو  تا اين برنامههای های  ور، از مکانمه از فاصــلهجای اينبه

های مکانی، همگی  ر عرض يک ســاعت،  ر يک ها  ر فاصــلهها، هعتهجای صــرف ماهبه جا،  يگرمتمرمز بشــو  يک
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ری اســتعا ۀ حدامث شــالااّلَله ها انامهارتقای ممی و ميعی برنفرصــت فضــای م ازی  ر جا از اين ان واحد، بشــو  يکزم
های قبل خدمتشان بو يم، بعضی از عزيزان از سه چهار سال جلوتر، چهار و از اين رو سروران عزيزی مه  ر وره ؛نمو 

ست؛ اند مه صرفا فضا، فضای ذهنی نيمه الحمدّلَله اين عزيزان اين مراحلی را گذرانده ،پنج سال جلوتر خدمتشان بو يم
 ؛ با نگاهی مه رواياِ و آياِ علم را تعريوو يک تحَول از وجو م جدی است نيست؛ بلکه يک تةميم بازی با العاظ

 . ه منم[]استعا  است، با آن تطبيق بکنم؛ و  ر ساختار سرنوشتی خو م با نگاه معرفتیمر ه

 جلسات هاییریزبرنامه سیر
ستيم مباحه فطری، بحه  شان ه ضر شته؛ مباحه مديريت توحيدی؛های آن الحمدّلَله عزيزانی مه مح ضر[] ر م گذ  ح

  ربيتی شده اند.لياتی ت، مه غالبا  يگر وار  فضاهای عممنند[]استعا ه می لمباحه سراالسرا مه االن از يمبزرگوارانی هست

ی شويم با يک فضای تربيتی و بينشی و توحيدها را مه  يگر آما ه میسروران عزيز االن  يگر ا امۀ اين برنامهاين خب 
انم ای و نميدهای ســـرموچهبه انق ب، از آ م مانای مه نگاهمکتب امام خامنه شـــالاّلَله به فضـــای آشـــنايی بهفطری، ان
مه يک ينمثل ا ؛عالمانه ،ق ب را تحليل نکنيم؛ برويم از خو  مبانی انق بما انبازی ]نباشــد و اينطور[ باز و گروهحزب

ک گويد آقا ول من  يگر، من را بگذار بميرم به پزشآيد میمريضی با چندتا پزشک اشتباهی گرفتار آن شده، حاال می
ست مه؛ نمی ست[ خواهم مراجعه بکنم. خب حرف او منطقی ني شخاص ني ست؛ يک اين يک ]اين حرف مال ا علمی ا

شت را عمل می ست. ما از روی علم  اريم بهدا شت را؟! اين مباحه نیامنيم، چرا تمسخر میحقايقی ا ک م يمنی بهدا
ست؛ ما سيم[. خو  حقايق را می حقايقی ا شنا سی، اينخب بازیخواهيم ]ب سيا ها  ر زمان ، اينهها  ر هر زمان بو های 
 است. الس م هم بو هاهل بيت عليهم

خب مرحلۀ  يگر آشنايی به آثار مرحوم ع مۀ طباطبايی هست؛ مه واقعا اگر مسی آثار ايشان را  رست آشنا بشو  تازه 
ا حاال است تهايی مه خواندهشو . متاباص ح میجا اش آنذهنی. خيلی از اشتباهاِ فهمد عرفان، معرفت يعنی چهمی
 يعنی چه[.بيند اص  ]اخ ق ام مباحه اخ ق، مینبه

ست به سعا ِنام آشنايی با آثار حضرِ آيتمرحلۀ  يگری ا ةافا اگر مسی به آثپرور رضواناّلَله  ار آن اّلَله عليه؛ مه ان
ی پيدا عليه. اين آما گ اّلَله مر  بزرگ آشنا بشو  تازه يک بابی است آثار ايشان برای فهم آثار ع مه و امام راحل رضوان

 جميعا .  اّلَله عليهمار امام راحل رضوانآثمند برای آشنايی با می

 و عبور از عالم مادهکسب آمادگی برای فهم ادعیه و روایات 
شمه می اين مراحل را هم اگر گذر مر ،  يگر آرام آرام وار  خو ِ  ةال به خو   ريا؛  يگر آما گی  ار  از شو چ . ات

سَ ا يه سير قرآن، متب حديه،  يگر برو  ! نهجهيعنی چبگويد  صحيعۀ  سراغ[ الب غه، تع  عاها، حاال  ا عيه، اين همه]
حاال  عای مميل يعنی چه! خب شايد يک نعر  ر يک روستايی  ل خوش  ار   !هابوحمزۀ ثمالی را بخواند ببيند يعنی چ

ـــنبه  عای مميل  اريم و يک چايی هم می ـــتگی هم  رمه ما هر پن ش همديگر را  منند ومیخورند و  ورهم يک خس
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ی مه اای اســت. اما برای يک فرهيخته؛ تعريو از  عای مميل يک همچون جلســهيک فضــايی و صــعايی بينند[،]می
 ر اتةــال به عالم بعدی، حاال عالم بعدی مه حاال هيچ، به م  يگر به اصــط ح امن مل ســيســتم قريٍب بيند ای بابا عنمی

 قريٍب م عوض شــد  يگر، احســاســم؛ عنيل، همين مه با او مواجه شــدم، مل موجو يتمامای عالم بعدی، به جناب عزرائ
ست را  يگر مینهايت وار  میهای بی ارم من به عالم سهشوم. اين پو نم. تا مبعدی را م   يگر پاره میمَنم. اين ماَ ۀ 

ـــتۀ  رختی را مر م؛ چه يروز من علم را حَمالی می بر يم اينطرف هی میبر م آنمیهی طور؟ انگار يک گونی هس
ـــلطرف. بابا میطرف آنطرف؛ هی اين ـــت بياورم  ر يک زمين حاص خيز خواهم چيکار منم اين را؟! اين را قرار اس

شــو ؛ میای خوشــمزه معطر پرخاصــيت، باغی، قرار اســت اين باز ههای تناور با ميوه.  رون او، اســرار او،  رختبکارم
ها باز بشو  بروم  ر باغ اين زندگی قرار است اين؛ مشمطرف بارش را میطرف آنها را اينهمه هستهمار اينخواهم چه

خب، من هم االن  عای مميل را بخوانم بگم ف ن جلســـه  عای مميل، ف ن  ]بمانم[ هابکنم؛ تامی  ر اين العاظ و ذهن
 رو. نهايت پيشها، بیندگی بکنم  ر اينها باز بشو ، زمه اين؛ يا اينعبارِ، فوقش ترجمۀ  عای مميل

سير برنامه  ر وظايو  ،]وجو   ار [ حاال بگذريم مه يک برماتی  ر زندگی ما، ريزهای اين جلساِ هستبنابراين اين 
ــاوليت انق ب ما، وظايو ت ــی ما، وظايو خو  مس ــياس ــائلی مه  ي دريس ما، وظايو تحقيق ما واجتماعی س ر آن گمس

برای اين منیور، البته عزيزان، خب مقام و شخةيت بزرگواران اجل از اين است مه  اين ]مارها هستند[؛های ريزهخر ه
واهيم خها، عزيزان مشـــخص بعرمايند مه ما مث   ر مدام م س میها، وقتنام بشـــو ، م سما عرض بکنيم مث  ثبت

ساعتشرمت بکنيم؛ اين ست. خب هر بزرگواری، زمان  سطوح شده ها معلومها ني شده، خب  شخص  ست، برنامه م ا
ها معلوم اســت؛ خب هر بزرگواری بخواهد باالخره هرمدام از اين جلســاِ را شــرمت بعرمايد، باالخره اختيار  ر بحه

شکل پيش نمی. اما اينخو  اين بزرگوار هست ضای حقيقی بو  اين م ستحضار  اريد ف ضای م مه ا ازی  آمد ولی  ر ف
ــير روند ورو  ــنايی با آثار و از آن اين س ــير آش   جا برو  به خو  ســرچشــمه؛ خببه مباحه مقدماتی فطری تا برو  به س

يد آطبيعی است مه خو  سير يک ضرورياتی  ار  مه عزيزان آن را عنايت  ارند؛ چون  ر هر مرحله سرور عزيز مه می
سـطح جلسـه  ر چه سـطحی اسـت؛ ما سـطح  ] ر[  سـتش بايد باشـد مه واقعا خرهآن جلسـه را ا اره بکند خب اين باال

سه منيم برای بعضی از عزيزان مه هايی مه مطرح میمان آيا يکنواخت است؟ همگون است؟ ناهمگون است؟ بحهجل
شدهسال شو ؛ اگرچه اينها باز  ضايع ب شو ، وقت آن عزيزان  ست، برای عزيزان تکرار ب ضايع ا ها نورانيت  ار ، وقت 
ست بيرون طحس مباحه شو  ولینمی شد[میاش از   سطحی ]با ا ج، يک بزرگواری آنرو   يگر؛ يا مباحه  ر يک 

آن حَیی  ، و]تلو شو [ اششو ، خسته بشو ، يک نوع احساس مسلی بکند،  خب وقتاحساس بکند مطالب باز نمی
َسر مند باشد،توانست بهرهجلسه میسطح هر] ر[ را مه آياِ و روايت  ر اين مسير  ه نمیمنشو  و به تةور اين اين مي

اشــته ]  شــالاّلَله بايدهايی مه  ر آن جلســه م موع عزيزان باهم انانديشــیيا آن  هم هايش بهره بگير .تواند از فرصــت
ا جها، مطالعاِ؛ خب اين اگر ناهمگون باشد، طبعا  مباحه آنعزيزان، از بر اشت از نیراِ خو  استعا ه بکنيم باشيم و[

ــکل م ــد و ه]با[ مش ــير برنامه  ر خروجیواجه خواهد ش  های بعدی مه بخواهد مث  ]برای[ريزیهم،  ر برنامه مچنين س
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ــک ِ خاص  ــد،  ر روند برنامه هم مش ــخص باش ــا بخواهند ورو  پيدا بکنند، نیم برنامه مش عزيزانی مه تازه به اين فض
 مند. خو ش را اي ا  می

سروران می ساتعلی ای حال  شرمت فرمو هتوانند حتی جل ستعا ه ی را مه  سه ا ساس فرمو ندمه  ر آن جل اند، اگر اح
ـــاپور بعرمايند يا حاجتوانند به عزيزمان حاجتوانند بکنند؛ خيلی راحت مینمی نی مه يا عزيزا ،آقای طاهریآقای رض
که اين برگزار بکنند. غرضۀ  يگر را يک جلس نمايند تا[منند، هماهنگی ]می، بزرگواری میمشندرا زحمت می هابرنامه

 حال  ر روند برنامه اين خيلی منطقیران هســتيم مه خدای نکر ه ضــايع بشــو . و اما  رعينبزرگوار، ما نگ اتيدوقت اســ
ــه ثباِ خو  را پيدا بکند ،تی  ر روند برنامهاســت مه باالخره بعد از يک مدَ  ها بحه مه باالخره آنتا اين ؛آن نیم جلس

ِ  يگر اختيار خو  سروران عزيز هست مه اين ساعاشالاّلَله تنیيم نمو ؛ از اين باب تر بشو  انراحت تناسب آن جلسهبه
ـــرمت می توانند يک توانند ]بکنند[ میيا مه انتخاب نمی ؛توانند انتخاب بکنند مه خب چه بهتريا از اول می ،فرمايندش

، يا چند جلسه را، شايد يک بزرگوار واقعا همۀ ن ام  هند[بعد انتخاب آن جلسه ]را ا ،ِ  ر جلساِ شرمت بعرمايندمدَ 
ــته[ باشــد تا ان يگر  ،؛ اما غرض اين اســت مه ثابت ]باشــد[تواند شــرمت بعرمايدجلســاِ را می الاّلَله شــحضــور ] اش

 ها منیم بشو .ريزیبرنامه

ــدم، خيلی از بحه  ــرمنده ش ــته بو مها هم بنده خيلی ش ــت بر اش ــالاّلَله  ر فرصــتحاال ان ،بنده يا  اش ا های بعد خدش
؛ اين ج. خدا موفق و مؤيد بکند انخو ش ممک بکند  میشـالاّلَله بزرگواری انمار را هم به های اين گناهارِسـشـالاّلَله

 بخشيد.

 و صلی اّلَله علی محمد و آله الطاهرين.
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