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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

اّلَله روح اين عبد صالح را  ءخداوند ان شا ]است[.رگداشت چهاردهمين سالگرد حضرِ آيت اّلَله سعادِ پرورمراسم بز
توفيق  ،رهروان راه الهی و همه عزيزانو ]خداوند[ به دعاگوی تمام عزيزان باشــد ]ايشــان[ از اين مجلس خشــنود دند و 

ـــيص بزر عنايت دند ـــحبت دردن، تعريص و توص ـــلواتی ختم بمنيم. ص  گان از طرف دوچک ها، در واقع تنقيص وص
قرار  ؛مردندفرصت ن ]بزرگان[بزرگواران صحبت دند.وری شد ده ناچارا  اين حقير طو حاال شرايط است تحقير بزرگان 

  .. حاال خواست خدا اين شدبود از محضر ايشان استفاده دنيم

ــيت عظيم ــیة ــالح ، مرد الهی ،عظمت اين ش ز ويژگی هايی ده ظاهر و اما برخی ا ؛ما نمی توانيم درک دنيم راعبد ص
بنده چند نمونه ای از آن را به مقداری ده فرصت جلسه اجازه می  ،ند اين ها را بفهمداهر فرد عادی هم می تو و بارز بود

 دنم. میعرض  -ان شاء اّلَله روحش دمک دند-دهد 

 دجد و جهد شگفت انگیزی داشتن ویژگی اول: برای تربیت نیرو و تربیت انسان ها
شتند. اصل   سان ها، جد و جهد شگفت انگيزی دا شان اين بود ده برای تربيت نيرو و تربيت ان  يمی از ويژگی های بارزاي

ـــیتی ها  ـــنه بود ده افراد را تربيت دند. حتی از اين بابت خيلی س  ل می دردند. در آن بمباران های میَرب وتحمَ را تش
ــ ــتناک رميم ص ــی ها هم ديگ -داموحش ــان را بمباران می دردند و  رده حتَی بعض در آن دور و برها رفتند و با اين ده اطراف منزل ايش

 ابن نیوردند و همچنان اايشـــان تم -با وجود اين  ،يک فضـــای خيلی وحشـــتنادی در قم حادم بود و خيلی جاها تیريب شـــده بود
ـــتند مبادا م ل  يمی از  ـــس ـــتی و دلنگی می نش ـــرايط امنيَت هير فرقی نمرده بود. همچنان در آن اتاو دوچک خش ش

 در خانه نباشد. ايشان شاگردانش بيايد و 

ده مشهور است بعضی از آب و هواهای قم، بعضی وقت ها در تابستان ده اهل قم هم گاهی  صضعِ اصطلح مُ تابستان به 
 ا وجود اين، يک بار ديده نشــد ده ايشــان، حتی در آن آب و هوا بيرون برود و در همان خانه خشــتیتحمل نمی دنند ب

برای افراد وقت می گذاشــت و چه قدر با حوصــله و با دقت. حتی اگر می ديد دســی  يمی يمیدلنگی می نشــســت و 
ت ه بلمه اســـتعدادش در اين قســـمداری می درد و برنامه را جوری برای اش تنظيم می درد د ،اســـتعداد تربيتی ندارد

سوزی و تربيت صه فوو العاده بود از اين دل شود. و خل سال» و می فرمودند ده:  .شموفا ب یمی الحمد الله در نظام ا
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ا این کار یمعرفتی   ،ایمور گوناگون زیمین  ،به این صووور  تربیتی   یمتولی های خاص خودش را دارد، ایمل
زیاد هست و نمی رسند این کار را از زیمین بردارند. لذا یما وظیفه داریم  نحاال اشتغاال  دیگرا یمانده.

 « کنیم. تربیتنیرو ایمروز برای نظام اسالیمی و جایمعه اسالیمی، 

 .علی ای حال در اين قسمت فوو العاده بود

سائل را پيگير می  ،همين برنامه ها ده اآلن ملحظه می فرماييد  ضع برنامه ها و م شان و شد و اي شروع  شان  ستور اي به د
 شدند. به هر حال بنده خيلی اشاره ای رد می شوم چون ديگر وقت نمی رسد. 

ویژگی دوم: یمبانی فکری و روشهای تربیتی و رفتار سلوکی ایشان همه بر اساس کتاب و 
 سنلت بود

يشــان اين بود ده مبانی فمری ايشــان و روشــهای تربيتی ايشــان و رفتار ســلودی ويژگی های مهم و بســيار بارز اديگر از 
شان صطلحاِ پيچيده عرفانی و ا ،اي سنَت بود و از به دار بردن ا ساس دتاب و  سائل پهمه و همه، بر ا رهيز ز اين قبيل م

ــان معتقد بود ده: می درد.  ه وایا  و ادعیدر همان آیا  و ر ،حقیقت عرفان یما و سوویر و سوولو  یما»و ايش
ست. صل   «ا صا  اگر ا ةو ةانه به آثار اين مرد بزرگ، می َة سانه و متی شنا سی دار شان و « جمال آفتاب»د شرح »اي

ايشان با دقت تیَةةی مطالعه دند خواهد ديد ده اصل  اين يک دور درس خارج، در ممتب حوزه امام « حديث معراج
ــ ــلم، درس خارج اخلو عرفانی اس ــادو عليه الس ــیيص می دهند و نظر می ص ت و حاال بعدها آن طور ده اهل فَن تش

شايد ده ها و چند دهه بعد معلوم  ةوص، چه انقلب بزرگی  شوددهند،  شان در اين خ شايد انددردهده اي شان  ؛ آثار اي
ـــت ب ،بعد از چند دهه، آن طوری ده اهل فَن نظر می دهند نده ظهور و بروز خواهد درد. حاال چون مطلب مهمی اس

 مقداری از اين مطلب را توضيح بيشتر عرض دنم  ولو خيلی اشاره ای و گذرا. 

سئل شته، ُخب  ۀالبتَه م سوی بزرگان گذ سلودی از  سير و  صطلحاِ عرفانی و دلماِ رمزی در مباحث  به دار بردن ا
ه ده ه، آن قدر سیت بودامری است دامل  طبيعی؛ برای اين ده خفقان جهنَمی دشمنان اهل معرفت، آن قدر سنگين بود

ـــل  اممان بيان اين معارف و حقايق نبود و آ و  قلو مغ ضعبارِ های غام ،ها هناچار بودند اين حقايق را در لفاف ن هااص
های پيچيده به نســل های آينده منتقل بمنند. و لذا اين بحث خاَص خودش را دارد و دشــمنی بر عليه معارف رمز و رموز

ست  سنگين ا شمنی نه فقط الهی و حقايق، خيلی  شی دارد و قرآن در و اين د شه نظام آفرين شه تاريیی دارد، بلمه ري ري
.َو کَذل َک َجَعْلنا ل کُلِّ »اين باره اين طور می فرمايد:  نْس  َو الْج نِّ ا َشیاطیَن اْْل  حاال ادامه آيه ده بحث  1«نَب يٍّ َعُدوًّ

ل خودش را دارد. اصـل  ما اين طور قرار داديم  آن ســنبل واضــح معرفتی اســت ده با خدا در ارتباط  ،نبی -هر نبی ای برایمفةـَ
 اراده ما بر اين بود و هست.  و .دشمن از انس و جن -است

                                                           
  112سوره انعام،آيه « .اى پيامبر، همان گونه ده تو دشمنانی دارى، ما براى هر پيامبرى دشمنانی از شياطين انس و جن مقرر داشتيم» -1
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يد:  یم ینَ »در يک آيه ديگر می فرما ا یم َن الُْمْجر  َعُدوًّ ُکلِّ نَب يٍّ  َنا ل  ل َك َجَعْل َکَذ ما ازگنهماران، بر هر نبی ای  1.«َو
سلم می فرمايد:  صادو عليه ال شمن قرار داديم و الی آخر. امام  ُل َخْلٍق »د َ َعزل َو َجلل َخَلَق الَْعْقَل َو ُهَو َأول إ نل الله

ه  َفَقاَل َلُه َأْدب ْر َفَأْدبََر ُثمل َقاَل َلُه َأْقب ْل َفَأْقَبَل َفَقالَ یم َن ال ین  الَْعْرش  یم ْن نُور  وَحان یلیَن َعْن یَم  ُ تََباَرَك َو  رل الله
یع  َخْلق ي یْمُتَك َعَلی َجم  ِ  ُظْلَمان یلًا بَْحر  اْْلَُج َقاَل ُثمل َخَلَق الَْجْهَل یم َن الْ  .تََعالَی َخَلْقُتَك َخْلقًا َعظ یمًا َو کَرل ا

تَکْبَْرَ  َفَلَعنَُه ُثمل َجَعَل ل ْلَعْقل  َخْمسووَ ً  .َفَقاَل لَُه َأْدب ْر َفَأْدبََر ُثمل َقاَل لَُه َأْقب ْل َفَلْم یُْقب لْ  یَن َفَقاَل لَُه اسووْ بْع   َو سووَ
ُ ب ه  الَْعْقلَ  ا َرَأى الَْجْهُل یَما َأکَْرَم الله َمَر لَُه الَْعَداَو َ  ُجنْدًا َفَلمل ق  َفَقاَل الَْجْهُل یَا َربل َهَذا َخلْ  .َو یَما َأْعَطاُه َأضووْ

َ  ل ي ب ه  َفَأْعط ن ي یم َن الُْجنْد  یم ثَْل یَما أَ  ُه َو اَل ُقول دل یْتَُه َو َأنَا ض  یْمتَُه َو َقول   2.«هُ ْعَطیْتَ یم ثْل ي َخَلْقتَُه َو کَرل

َةل و  ست و مف صول دافی درحديث طوالنی ا شريص ا شمر را ب و هفتاد ،دتاب  س عقل و جهل آورده رایپنج ل . تا
لق بيا، برگشت. و اما جهل را ده خوقتی گفت و  ،حاصل دلم اين است ده خداوند وقتی به عقل دستور داد برو، رفت

شت را اطاعت ن ست بگذريمدرد آن رفت، اَما برگ ی خداوند بود ده وقتعرض بنده اين نمته . مرد. حاال بحث طوالنی ا
ضوان اّلَله عليه در دتاب  -برای عقل، هفتاد و پنج لشمر عطا فرمود شمرها را امام ر ح داده و مفَةل توضي «عقل و جهل جنودشرح »ل

عداوِ خود را در درون گرفت؛ يعنی يک عداوِ ريشه داری   ،جهل -خيلی عالی است، جا دارد يک دور آن ها مطالعه بشود
ل باز می دند، بعد حســودی درد، بعد از خدا  ،ه عقلدر جهل، بر علي آن جا ايجاد شــد و بعد ادامه بحث را روايت مفةــَ

هفتاد و پنج لشــمر خواســت ده با عقل جند دند. در رواياِ و آياِ فراوان اســت اين ده دشــمنی با معارف و حقايق 
سَرش را هم فرم ست ده البته خدا  شه داری ه شمنی ري ست ودهتوحيدی و الهی، يک د ه د لم؛ برای اين ده در اين عاا

ــاد  ــت، عالم تض ــتاس ــاختار اس ــای فتنه ها و  -ی وجود داردعالم های باالتر البته-در اين عالم ده عالم س ــان در اين فض انس
 امتحاناِ، به هر حال يا بهشتی ساخته بشود يا جهنَمی. 

السلم و جريان عاشورا و غيره را ده خيلی واضح است ده  م. حاال تاريخ معةومين عليهبود پس خفقان ها خيلی سنگين
وقتی اين دشمنی ها بر امام معةوم عليه السلم، در دربل با آن جسارِ اتفاو می افتد،  .اين دشمنی چه قدر سنگين است

  ود.شواقع  السلم ده ديگر خيلی راحت تر می تواند چنين جنايت ها و اتفاقاِ مبر شاگردان ممتب ايشان عليه

شته ما، حقايق و معارف را  شرايط آن  باعلی اَی حال اين ده بزرگان  گذ ضائاِ  شت،د رازمان رمز بيان درده اند، اقت  ا
ه تقريبا  د -را اما مباحث معرفتی اين طور هم پيچيده و در رمز نيســـت. اين مرد بزرگ ســـعی درده ده اين نگاه به عرفان

                                                           
 31. سوره فرقان، آيهگونه براى هر پيامبرى دشمنی از گناهماران قرار داديم و اين -1
سپس » -2 ست پس بدو فرمود: پس رو او پس رفت  ست عرش آفريد و آن میلوو اول از روحانيين ا خداى عزوجل عقل را از نور خويش و از طرف را

يدم و بر تمام آفريدگانم شرافت بیشيدم سپس جهل را تاريك و از درياى شور و فرمود پيش آى پيش آمد خداى تبارك و تعالی فرمود: ترا با عظمت آفر
و  دتلخ آفريد به او فرمود پس رو پس رفت فرمود پيش بيا پيش نيامد فرمود: گردن دشی دردى؟ او را از رحمت خود دور ساخت سپس براى عقل هفتا

قل ديد دشمنی او را در دل گرفت و عرض درد پروردگارا اين هم میلوقی است مانند پنج لشمر قرار داد. چون جهل ممرمت و عطاء خدا را نسبت به ع
ــمر به او دادى به من هم عطا دن ــتم و بر او توانايی ندارم آنچه از لش ــد او هس ــتی و تقويتش نمودى من ض ــول ...« من. او را آفريدى و گراميش داش اص

 20،ص1دافی،ج
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مين داری ده شهيد ه]مشابه[ -استجنسشان متفاوِ  البته -شود گفت بشمند. تقريبا  مي -يک معنای دست نيافتنی تلقَی می شود
قبل از اين مرد بزرگ تا اسم فلسفه اسلمی می آمد همه وحشت می دردند.  .يای فلسفه اسلمی درددر قضا )ره(مطَهری

  .بودطلبه  يا ودانشج با اينمهندم. ا، من ده درس نیومی گفت من ده فلسفه نمی فهمم]شیص تا اسم فلسفه را می شنيد[ 

بالش برود. شهيد به دنچه اينمه بگويد من نمی توانم بفهمم  بتداش بيايد از اا اسمتا  درده بودند ده  فضايی درستيک 
ـــفی را با يک زبان خيلی روان فراگير درد؛ در واقع يک انقلبی در  مطَهری آمد چه دار درد؟ اين مباحث پيچيده فلس

شری ايجاد دردبيان   ردامروز ترجمه های دتاب های او در جهان،  ]بلمه[ نه تنها در دشور ما. فلسفه اسلمی در جامعه ب
س شه ی ا سلم و اندي شود  و ا شورهای دنيا مورد توَجه واقع مي شار[لمی را د ستان ،]همه اق ه ب حتی يک دانش آموز دبير

د ده عنوان شــد، بر اســاس همان انقلبی بو« یمعللم انقالب»به عنوان  اين ده شــهيد مطهری. دنبگيرفرا ند نراحتی می توا
ی اسلمی ده  هانقلب در اين فهم و و رقيق دردن و قابل فهم دردن و باز دردن يک ادبياِ جديد در فلسف .اتفاو افتاد

 ، ده هر دو ازســعادِ پرور()اســتاد آن  به اين آســانی نبود. همين دار را اين مرد بزرگ هورود ب و قفل شــده بود آندر 
شاگردان مرحوم ع سائل تربيتی بودند، َلمه طباطبايیشاگردان امام )ره( و   ار بردهسلودی و معرفتی به د ،عرفانی ،در م

شود، خواهد ديد ده آن عرفان است . باشدی غير قابل دسترساين طور نيست ده ؛ يعنی اگر دسی با روش ايشان آشنا ب
سائل، بندگی الهی است و راه بندگی اهل بيت عليهم السلم و دتاب و سنت، به زيباترين صورِ باالخره غرض از اين م

شناين ها را  ست رو ةوص .درده ا ست[ ده يک تحَول عظيمی انقلبی ده ما عرض می دنيم اين و در خ  اهل را آن ]ا
ز اين خفقان ها دشمنان با سوء استفاده ا نمه[]با توجه به اي اين است ده در آينده می تواند اتفاو بيفتد فن می فرمايند ده

سلمی سلَط بر جامعه ی ا شيطانی و و ت سلمی ده د يفی  و شگردهای  در  ،ردندبه دار ميبدر ايجاد اختلف در جامعه ا
به ده  ،زمانهای خيلی دور. ما قبل از انقلب میةوصا  در همين نوع اختلفاِ را ايجاد ميمردند هم بين علمای اين علوم

ـــفه طور م ال ـــفه با متملَمين و بیش های میتلص از علوم دينی ما،  ،بين فقهای بزرگوار با عرفا و عرفا با فلس و فلس
ت و عرفای البته آن فقهای صاحب معرف ؛ده حتی همديگر را تمفير می دردندايجاد ميمردند اختلفاِ آن قدر سنگينی 

ـــان را دارندبزرگان م ،قيه از اين جنس نبودند. در تاريخف اما در رده های عمومی جامعه، تحت  .ا جايگاه خاَص خودش
ـــتناک بود. اين ،عنوان می دردند ده تحت هر چه ،عنوان مريدان ده  ب()انقلاتَفاقی بين اين ها اختلفاِ خيلی وحش

ــلح[ در واقع  بیواهد انجام بگيرد ــا ده ديدگاه-نه فقهای اهل معرفت -آن نگاه برخی از فقها ]اص ــت دهش ما  ن اين اس
ستيم  و ديگرأم سائل مور به ظاهر احمام ه شان اين ب عرفان ده از مدعيان رخیبو  ربطی نداردبه باطن  اين م ود ده ادعاي

سر و دار دار ااهر را می خواهيم چه دار دنيم! مما ظ ست ظاهر و ميده با باطن  صل   ظواهرما از و  مال عوام ا آزاديم و ا
ست شأن ما ني بين اين ها ايجاد می دردند و بعد اين ها را به جان هم  ده . و اين اختلفاِ عجيب و غريبیخواهد بود در 

 می انداختند و اين مةيبت هايی ده بار می آوردند. 

ـــت رگ به دار بردهاين مرد بزده در اين روش   در ،ظهور و بروز خواهد درد اهل فَن می فرمايند بعد از چند دهه و اس
لين عزيز  وقتی -اّلَله خدا اين توفيق را بدهد ءشــا ان-تربيت می دند ده  ینوع بهحوزه های ما  وارد اه ده اين نگ بامحةــَ

رفان در همين جا ع ]می يابند ده[ وقتی انس گرفتند است و بر اساس دتاب و سنتمعارف اين ميشوند ميبينند ده  مسائل
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ــت. ــورِ با اين بينش جديد[ اس قاهت را با باطن دنبال می دنند و آنهايی ده از علوم فقاهتی برخوردارند می ف ]در اينة
ست ده ما را توجه به باطن می  سنَت ا ضد هم ديگر؛ يعنی دهدبينند اين دتاب و  ست ده  شند ] اين طور ني يک  يعنی[با

 بيت عليهم الســلم اســت. اين ها دلم اهل  و . عرفان همان مبنای آياِ و رواياِ اســتباشــدو يک فقيهی  باشــدعارفی 
می  يگرد از طرف. دلم امام حسين عليه السلم است ،دلم موال عليه السلم است ؛ناشناخته نيست فلن عارف]سین[ 

شته باشم  و بيند ده اگر من عارف واقعی باشم بهتر را  شرعی[] حتی جزئی ترين مسائل ظاهری]بايد[ واقعا  معرفت اّلَله دا
ـــت می . اگر واقعا  رعايت بمنم از عوام ـــر خدا  خود را درگويی و  راس  اين ده ۀ، چطور امر خدا را به بهانمی بينیمحض

  .ظاهر احمام است دنار می گذاری؟

در عين حال عارف باّلَله اســت و عارف باّلَله در واقع فقيه بزرگوار   اســلم شــناس دقيق و وارد به احمام ۀفلذا فقيه وارســت
شهيد مطهری  طور در انقلبواضح است ده چ اگر اتفاو بيفتد. البته خواهد بود؛ است. می بينيد چه انقلبی در اين سير

 را انقلبين ازمينه های  ؛يشان توانست اين را سيستمی بمنددر مسئله فلسفه اسلمی، زمينه های انقلب بود و در واقع ا
در  .علوه بر اينها زمينه های ديگر نيز مؤثرشدند وايجاد دردند در فلسفه اسلمی  خود عَلمه طباطبايیو امام رضوان اّلَله 

 يک ثمره و ميوه قابل دريافت عاَمه مردم شد.  شهيد مطهری نتيجه اين زمينه ها آثار

ضيه سا در ق سعادِ  طور نبود هم اين ل عرفانی ئم  را قلبزمينه های ان ؛پرور ابتدائا  انجام دهدده اين انقلب را آيت اّلَله 
 وان اّلَله قاضی رض علی بزرگانی م ل آخوند مَل حسين قلی  همدانی ها، ميرزا جواد آقای ملمی تبريزی ها، آيت اّلَله سيد

آماده دردند و در راس آنها خود انقلب اسلمی، اين نظام مقَدسی ده  علمه طباطبايی ها، عليه و آيت اّلَله شاه آبادی ها
 امام رضوان اّلَله عليه باز دردند. 

ــوان اّلَله عليه خود امام ــتی دنبال اين جرقه بايد دار درد. باي .ده اتفاو افتاد اين انقلب جرقه ای بود می فرمايد ده رض س
قان ها اين است ده آن خف است انقلب درده ده فوو العاَده ای دارهای . يمی ازشروع به دار دنندمتیةةين امر تازه 

ده قلدر بازی می دردند و شــیةــيت های عظيم معرفتی و  یســلطين جور ،هرزگی ها را دنار زد، آن لوتی بازی ها و
شمنجه گاه ها ساندند[. علمی ما را در زندان ها،  شهادِ می ر شان در  ]به  حقايق زياد بود حتی اين قدر عداوِ و دينه 

سوزاندند و آب می دادند ده اثری از اين ها باقی  شان را دوباره می  شهيد بمنند، هيمل مبارد شدند ده  ضی نمی  ده را
 نماند. دتاب خانه هاشان را می سوزاندند. 

ــی هر قدر توانايی داردالحمد ــت. امروز هر دس حقايق و  اين []می تواند از ّلَله به بردت انقلب اين ها ديگر دنار رفته اس
ستفاده دند و عميقا  داخل بحر برود.  ست ده البته باز هم معارف ا سنگين تر از اين ا سئوليت  ستيم حق اين نتوان ]چرا[ م

شمل های ديگر همچنان ادامه دارد؛ حاال ديگر چون می بينند  و آزادی شمن به  صت را ادا بمنيم. البته عداوِ د اين فر
 و عیدارهای فر ا، ب]می پردازد[ ل در منطقه ميرود به بازی های ســـياســـی عجيب و غريبداری نمی توانند بمنند حداق

ــمل ديگربچ ــتعَدي ه گانه و خيلی چيزها به ش ــغول بمند. اآلن هم مس ــورِ ديگرن ما را مش اعمال ]همان عداوِ را به ص
اين  هد مفةل هست. بنده يک نمونه ای عرض دردم ده تا از ما فرصت سوزی دند. حاال از اين مطلب بگذريم ميمند[
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سازی درده ]آثارش[مرد بزرگ ثمره يک انقلبی را در  ستم  ست سي سته ا ست و تقريبا  توان و  ضبط دند،منمدَون دند ا
ست ده اهل فن، عظمت آن را توجه  شی و تربيتی ارائه بدهد. خوب اين يک معنايی ا قابل ارائه برای مرادز علمی آموز

 .  دارند

 ویژگی سوم: احترام و ادب در برابر اساتید
ــان بود. احترام ــاتيدش ــتند احترام و ادب در برابر اس بی قائل عجي فوو العاده از ويژگی های ديگری ده اين مرد الهی داش

شتندبود شدنی دا صص ن شق و علقه و سبت به امام امت ع سيب ديد. مدِ ها .ن . در رحلت امام،  اين مرد بزرگ قلبش آ
اتش تعطيل شــد. از آســيب قلبی ايشــان يک پژمردگی عجيبی در بين شــاگرد هايش ايجاد شــد تا به عمل جراحی جلســ
 . ]باشد[ ش در جهت بينش گری های بةيرتیا سعی می درد تربيت. دشيد

اين  ی بينيد دهم در جمال آفتاب نگاه دنيد اگر . به طور م العليه نيز بسيار مؤدب بوداّلَله طباطبايی رضوان علمهنسبت به 
ــان ــبت دادن به خودش ــی بيان درده اندلقی علمه برگرفته از درس های اخ  اثر را به جای نس  اند،عَلمه را نديده اهبعض

 يق ناب آن برداشــتاز حقاشــان رســيده اســت، يا ســاير جاها خوانده و چيزهايی به گوش چهار تا دتاب از الميزانفقط 
ده  و دست اول از خودشان است ناب ده مطالبانگار  دنند،نويسند و سینرانی میدتاب میبه نام خودشان  درده و بعد

ضا  . بددهنجامعه ارائه می به ضولیهم ع ةيت خيلی فوو ندتا اثباِ دن ،دنزنبه علمه میيک نقدی  درده، ف شی ده من 
 .ددنانسان را بدبیت می ،نفسانياِ قدرچاست.  مريضی اينهاای هستم. العاده

ةين می یمعارف خزينه« الميزان» َة ست ده متی سال بعدا ست  شرفت ب ده فرمايند دوي شتری درد،علم پي عده  تازه يک ي
 گويد. د ده الميزان چه میفهمنمی

است ها از مرحوم عَلمه گويد اينب ی،بزرگ ن انقلِب شود با وجود چنيالعاده ايشان به اساتيدشان، باعث میفوو ادب اما
  .من نيستو مال 

 سعی یمی کردند فطر  انسان ها را بیدار کنند ؛ویژگی چهارم: روش تربیتی
ها دردند فطرِ انسانمیها اين بود ده سعی جالبی داشتند ده بسيار گفتنی است؛ يمی از اين روشروش تربيتی ايشان 

ی و ســـياســـ ،اجتماعی ،امور زندگی فردی و همه مســـائل ود،اگر فطرِ شـــموفا شـــ، زيرا بت دنندرده و طبابيدار درا 
 به بردت شموفايی فطرِ توحيدی باز خواهد شد و نظم پيدا خواهد درد. هر جنسی وهر نوع از مديريتی، 

ـــتانو او را به ای پيش آمده ادثهح يک نفربرای  به طور م ال اهميت دارد اين . اولين چيزی ده در آنجا اندبرده بيمارس
های بعدی طبابت ،درداگر قلبش دار می، ده مرده اســـت يا زنده، ايســـت قلبی درده يا نه. يرندنبض او را بگاســـت ده 
يک قطره آب  ، حتیزننديک چسب زخم هم به او نمی ،يگر حياِ نداردو دقلبش از دار افتاده ؛ اما اگر شودشروع می

مديريت  ،روححياِ و شـعاع آن الامور مربوط به اين هيمل، تحت همه چون فرسـتند سـردخانه،می و دهندهم به او نمی
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تیَةةين مو  های عالمفسوروتمام پرحياتی برای اين جسم نیواهد بود. حتی اگر آن را از او بگيريد ديگر  راگ ،شودمی
 خورد. نمی او درد به ،بيايند ، چشم و...استیوان

ست. هيمل نفس ده از  سئله نفس هم همين جور ا ست از آن هيمل  ،ستجنس خودش ادرم سايه ای ا اين هيمل يک 
و ونفس. هر چه ما اين جا داريم ســايه ای اســت از آنچه ده در آن نفس اســت. م ل  فرض بفرماييد اين چشــم چه قدر ف

 ش انةـافا  فووا سـلول هايش و اعةـابش الی آخر و بیش های میتلص ،العاده اسـت؛ سـيسـتم های پيچيده سـاختارش
يچيده و دقيق اســت. اما ما تا حاال فمر نمرديم ده دســتگاه ديدن چه قدر پيچيده تر اســت. و اين دســتگاه نگاه العاده پ

آن ديگر چه قدر فوو العاده است ؛ چون ما  است، در عالم نفس ده اين قدر پيچيده است. دستگاه ديدنده دردن است 
اين خيلی شگفت انگيز است و تیَةص های چی می خواهد، در حالی ده اين بعد از  !اين را داريم می بينيم ميگوييم ها

 اين از جنس نفس ؛بشــود بعد از مدتی خاکدن اين جور نيســت ده يک مدتی به هر حال خاک ميشــود.اما دســتگاه دي
 حساسيت ها و اين پيچيدگی ها و ]با وجود تمام[چه قدر حساس است و گوش يا ]تنزل درده است[ از عالم خود است

، وداين ده االن دارد می شنفوو العاده است ده  قدر شنيدن چهاين دستگاه گوش دادن است. سيستم يش دقت داری ها
 .را نشان بدهند یچيز يک آيينه ای، تةوير درم ل  فرض بفرماييد بل تشبيه  .خودش را دارد ]میةوص به[ يک سيستم

ين قدر ا ده لبی اســـت و دارد چيزی را نشـــان می دهد، ميگوييم حاال اين آيينهچيز جا آينه چقدر می گوييم ده آقا اين
ر ده آن جا است او ديگ ]و شیء خارجی[ خود آن حقيقتببين  ،را نشان می دهدتةوير فوو العاده است و اين  وشفَاف 

 است خود او ديگر چه خبری است.  آن شیاين ده صورتی از  .چه خبری است

ل وجود مادی هيم اين اشــد بهب تشــبيه معقول به محســوسوقتی هيمل می گوييم برای اين اســت ده  - هيمل نفسحال 
ه ر فطرِ توحيدی شموفا شد تازبا آن همه پيچيدگی و فوو العادگی اش، روح اش همان فطرِ توحيدی است؛ اگ -ما

شــده و ت، فطرِ طبابت ناســ از آن به بعد زندگی شــروع می شــود. پس تا فطرِ مرده و دندمی يک حياتی پيدا  نفس
شده ست شموفا ن ست ا ست و جای خودش ا ست ا ستم در سي ست ده روح ندارد؛ اين همه  سمی ا شم  ،نفس م ل ج چ

ستم های خودش را دارد و گوش  ست ولی چه  همينطور وسي ست جای خودش ا ست و همه اين ها در ظرافت های پو
 فايده. 

ست. بحث فطرِ، يک بحث قرآنی ضوان ا شاِاّلَله امام ر اين انقلب را، حردت از  ،صحيفه نور درشان عليه در فرماي
شيددرون سان ۀجو شه قرآنی دارد و دار درده اند آن . بحث فطرِ را بزرگان رویداندها میفطرِ ان بنده يمی دو . ري

  ]ادامه پيدا دند[: اّلَله در بیش های بعد بحث ءشا تا اننمونه حديث  در مورد تعريص فطرِ عرض دنم 

ــلی ــلم میوآلهوعليهاّلَله پيامبر ادرم ص ، یَعني»فرمايد: س ْطَر   َف    َعَلی کُلُّ یَمْولُوٍد یُولَُد َعَلی َالْف  َ  ب َأن   الَمعر  َعز  َو  الله
َألْتَُهم یم ْن َخَلقَ  وَ »َقولُهُ  َجل  خال ُقُه، کَذل َك  سَ َماَوا    لَئ ن  س  ُ  لَیَُقولُن   اْْلَْرَض  وَ  ال  فطرِ يعنی چه؟ يعنی 1«الله

                                                           
اگر از آنان » ده خداوند اين اســت ســین. اوســت آفريدگار جلوعز خداوند يعنی با اين شــناخت ده. آيدبا ســرشــت خدايی به دنيا می دوددی هر -1

 (12ص ، 2ج ، دافياصول ). خدا گويندآينه میهر؛ زمين را آفريده است و هاچه دسی آسمان بپرسی
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َ َعز  َو َجل  َخال ُقهُ » َف   ب َأن  َالله ـــرِ .«َعَلی َالَْمْعر  ترين حقيقت ن عميقآفطرِ  ؛دندور معنا میطفطرِ را اين ،حض
َف   » ودده اگر باز شــاســت ان وجودی انســ َ َعز  َو َجل  »دند ن وقت حس میآ«َعَلی َالَْمْعر  خداوند  «َخال ُقهُ ب َأن  َالله

 خالق او است. 

ــت ما ن ــتعيذ ،باّلَله عوذمممن اس ــاخت و ول در یم ل بنَای بزرگوار، خداوند را م البه طور باّلَله نس ــاختمان را س و  دده س
ــت. ــیهم چنين ح عالمدر  رفت دنبال دار خودش، ببينيم ده فقط نامی از او باقی مانده اس ــيم ده  س ــته باش  وندداخداش

 ؛تاســـ من خالق اّلَله  يماما اينمه حس دن ؛دار خودم دنبالدار خودش و من هم و بعد رفت دنبال  خلق دردها را انســـان
وثمره اش اين زندگی ]توحيدی را[  دندمیفطرِ آنجا ظهور  ؛هادردن گرسنگی و تشنگی و سردی و شادیم ل حس

 دهد. می

ـــلم می فرمايد عالی الله   َقول  »: 1امام باقر عليه الس ن اَس  َفَطرَ  ال ت ی الله   ْطَرَ  ف  »تَ َها ال ـــير  2«َعَلیْ ن آيه می آدر تفس
َفت ه  أن ُه َربُُّهم َفَطَرُهم» : فرمايد رب  ،این انسان یمی رسد به این که او»در اين آيه می فرمايد ]يعنی [  «َعلی یَمعر 
  .]بايد بحث شود[ يک بحث مفةلی ده در جای خودش ،ربوبيت در رب و .«اوست

ضرِ آيت اين انقلبدر پس  سعادِعرفانِی ح ستند.  فقهای حقيقی ،عارفان حقيقی و عارفان حقيقی ،فقها پرور؛اّلَله  ه
سی درس نیواندديگر اين ست ده د ضتيکبا  ،طور ني سنگينسری ريا من به احمام  ويدبگ د وخياالتی پيدا دن ،های 

ستنه اين ،احتياج ندارم سی دطور نآو نه  طور ا يز مه چمن ه ويدبعد بگبداند و بیواند و  علوم نظری را و حفظياِه د
  .شودوقت توحيد در زندگی باز مینآو  روداز بين مینوع تفمراِ اين و... .   دانمرا بلدم و می

ـــل ـــلم می فرمايد یپيامبر ادرم ص ُنُه ف ي»: اّلَله عليه و آله و س َباط  ه  َو  ن  َباط  یُد َظاه ُرُه ف ي  َظ  َالت ْوح  ه   اه ُرُه َظاه ر 
ُصوف  الَ یَُرى َو بَاط نُُه یَمْوُجود  الَ یَْخَفی یُْطَلُب ب کُلِّ یَمکَاٍن َو لَْم یَْخُل َعنُْه یَمکَان  َطْرَفَ  َعیٍْن  ََیُْر حَ  یَمْو ر   ض  ا

ََیُْر یَمْفُقودٍ  ََائ ب   ضايی در زندگی ايجاد خواه 3.«یَمْحُدوٍد َو  شد يک همچون ف شداگر فطرِ ها باز  ظاهرش در  ؛د 
  .ش در ظاهرا باطن و باطن

ـــت.هم  از غير جدا و شنظاهر و باط ،بينيممیای ده چيز مادی ما هر ظاهرش غير از باطن و باطنش غير از  ،آهن م ل   اس
می از اين مســـجد ي درنيســـت.  گونهاما نور اين را بفهميم. شتا باطنو دشـــص دنيم ن را بشـــمافيم آبايد  .اســـت ظاهر

                                                           

سلم َعن -1 ِ  قَولِ  َسَألُت أبا َجعفٍَر عليه ال َِ » تَعالی اّلَله ِ  فِْطَر َّتِی اّلَله ُسئِلوا َمن  فََطَرُهم :قالَ .«َعلَيَْها النَّاَس  فََطرَ  ال ُُّهم، ولَو ال ذلَِك لَم يَعلَموا ِإذا  َُّه َرب َعلی َمعِرفَتِِه أن
ه ربوبيت آنان را بر معرفت ب :پرسيدم . فرمود« سرشتی ده خدا ، مردم را بر آن سرشته است»درباره گفته خدا  از امام باقر عليه السلم. َربُُّهم وال َمن راِزقُُهم

 279ص ،  3ج  ،بحار األنوار «خويش، سرشت و اگر چنين نبود، هنگام سؤال درباره پروردگار و روزى رسانشان، نمی دانستند چه بگويند
 30. سوره روم، آيهبا همان سرشتی ده خدا مردم را بر آن سرشته است -2
ــر - 3 ــب ــام ــي ــه پ ــي ــل ــی اّلَله ع ــاى[ و صـــــل ــن ــع ــه: ]م ــد آل ــي ــوح ــن ت ــاط ــرش، در ب ــاه ــه ظ ــر و او آن اســـــت د ــاه ــش در ظ ــن ــاط . اوســـــت ب

خالی نيست. حاضر  او هير جايی، حتَی يك لحظه از و شود پنهان ناشده است. در هر جا طلب می و موجود باطنش، و ناديدنی و دردنی وصص ظاهرش
 10.ص1معانی االخبار.ج .مفقود غايب است، اَما نه و محدود، است؛ اَما نه
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جا ما را به اين قرار بود السلمل بيت عليهماه بازندگی  است ده باطن و ظاهرش نور است و تفاوتی ندارد. نور ،موجوداِ
ید» دهفهميديم شــد میشــموفا میاگر بود،  فطرِ توحيدی ما ما باروح . با توحيد زندگی دنيم، ده برســاند «  َالت ْوح 
ست در و باطنش ،باطنش درظاهرش  ُصوف  الَ یَُرى» گاهنآ .ظاهرش ا ست؛ «َظاه ُرُه یَمْو  ین ظاهرهاآاما از  ؛ظاهر ه

ساير باطن ولی ،ستاباطن  «َو بَاط نُُه یَمْوُجود  الَ یَْخَفی»شدنی نيست وديده  ،ها االن برای مااين .میفی نيست هام ل 
سنگين  ،دآيبه نظر میمحال  يک چيز ست.فهمش  صحبت از اين حرف ا سر در نياوردم و مگوييم ود، میشها میتا  ن 
 د.نويگمی هنم چادمن نمی

ــمنان اهل بيت عليهم دجا دار ــلمده ما به دش ــد، در الس ــورا ص فهماند ده چه ظلم اين به ما می .نيمد بار لعنزيارِ عاش
ی هم خيل ،شــتیچشــم بينا دا تو اتفاقا   ی،فلن دنويبگ او به دبينده هير نمیفرد نابينا اگر يک  اســت. ا شــدهبزرگی به م
  ؟!دندمی پيدا چه احساسی ،دوت دور شياهچشم ده درد فلنی داری ،بچگی دراما  ؛تيزبين بود

از فطرِ جدا و محروم را  ماود، ده اينها نگذاشـــتند، شـــباز مان حاال اگر برای .باشـــد آنگونهن امبود زندگیقرار  نيز ما
 شود.السلم بيشتر میاهل بيت عليهم دشمنان بهن امدينه ،ايماز دست داده چه زندگی را دردند و

ست  رمطلب ديگ َةل ا ضيه هم بگذريم و ظاهرا   ومف شد و بحث های ديگری رهم ديگ وقت سريع از اين ق ود از ب تمام 
مام ت ،ن مراقبهآمی دهند و بر اســاس ا محور قرار مســئله ی مراقبه و محاســبه ر ، ن ده در تربيتاايشــمحوری روش های 

  .]را جمع بندی دنيم[ مان دنند و مطالبی ده ديگر عرايضبرنامه های تربيتی را تنظيم می 

 شدن خوف از عاقبت به شرل  ست ثبا  قدم واخورد
ـــری طوری الم طبيعت و عالم بع اَما؛ نگاه تربيتی بزرگان قرار بگيريمدر ده  عنايت دردهو نعمت  توفيقبه ما  وندخدا ش

ست ست ده معلوم ني سان ،ا ست ده همه انبيا .هتا آخر ثابت بماند يا ن ان صيا ء،اين خوفی ا سلم يهمالهی عل ءو اوليا ءاو ال
ــت ــه نگراننمتهو  دانهداش ــتيم های تربيتی دقيق دارد. بنابراين ما هميش چه  در اين راه آخرين لحظه عمرتا دانيم نمی و هس
 خير. يا دنيم،خدا تقديم میمحضر دند و آيا ايمان به هايی ما را تهديد میآفت

ـــلم میموال عليه بنابراين ْعل  َالله  » :فرمايدالس بْل یَس  َفاْعتَب ُروا ب َما َکاَن یم ْن ف  یَل َو َجهْ  ب إ  و  ْذ َأْحبََط َعَمَلُه َالط  َدُه إ 
َسنٍَ  الَ یُْدَرى َأ یم ْن  ت َ  آالَف   س   َ یَد َو کَاَن َقْد َعبََد َالله َساعَ َالَْجه  َر   َعْن ک بْر   ن ي َاْْلخ  س  نْیَا َأْم یم ْن  ن ي َالدُّ ٍ  س 

َد ٍ  ـــت؛ امازدنی های م المجاهده و ده عملش خيلی طوالنی بود ،عبرِ بگيراز ابليس آدم ی بنیا 1«َواح  نجا آاز  داش
َسنَ ٍ » .فرو افتاد ت َ  آالَف   س   َ سالشش « َو کَاَن َقْد َعبََد َالله َ »ن هم ، آهزار  س بود. «َعبََد َالله الَ »ت تازه معلوم هم ني

َر    ن ي َاْْلخ  س  نْیَا َأْم یم ْن  ن ي َالدُّ س  سالده اين چند «یُْدَرى َأ یم ْن  سال ،هزار  شد يا هایاز  . ده اگر از آخرِ دنيا با
َد ٍ َعْن »بينی بزرگدر برخورد با اين خودگذرد. های آخرِ باشــد، از ميليون هم میســال اَعٍ  َواح  هميشــه  «ک بْر  سووَ

                                                           
اى تمبر، باطل سبب لحظه به را، او فرساىتوان هاىدوشش و درد عبرِ بگيريد؛ چه دار دراز مدِ ابليس علی عليه السلم: از دارى ده خدا باامام  -1

 (192خ ،هنهج البلغ). هاى آخرِهاى دنياست يا از ساليا از سالآنيست  معلوم ده بود شش هزار سال خدا را پرستش درده او. ساخت



ص  یها یژگیو         |                               گاه  12 1-"ره"    اهلل سعادت پرور تیآ تیشخ  ی پاک فطرتپای  ندا

سئلههای قرآنی، م ل نمونه شدار می به ماهابيل و قابيل  و بلعم باعور م ست ده اين. دهده بنابراين اين مطلب قابل توجه ا
  لب دند.طاز خدا را بايد ثباِ قدم است، بلمه ندگار ام تا آخر هميشه ،شدوارد طور نيست ده اگر دسی در اين فضا 

ضم از  سیآاين عر سفره ،ن باب بود ده اگر يک وقت د سر يک  ضاها بود حتی  گواری ک بزرعمس ي ،ولو در اين ف
شت[ سی را ،، اگر يک وقت از راه عبوديت]را هم در با خودش دا ولو  ،از راه مباحث فطری تربيتی زاويه بگيرد چنين د

اين  از نظر اين جمع و از نظر راين ديگ ،ا داشته باشددر اين فضهر چند فوو العاده باشد، شیةيت و جايگاه خاصی هم 
م اين ا در چنين فضـاهايی بوديم و عمس يا هر دس هر ادعايی بمند ده ما در چنين فضـاهايی هسـتيم .اسـت دمطرو راه

ده  ستا یاين فضا، فضای ثباِ قدم ]مورد قبول نيست چرا ده[ طور است و جلسه ام چنان است و فلن هم چنان است
شد، دنبال نمی  ؛خدا بايد بیواهيم از شد، مريد بازی با سی بازی های غرب گرايانه با سيا سی زاويه بگيرد، دنبال  اگر د

سری دارهای ددان بازاری ،دانم غلو بازی ها و اغراو بازی ها شص و دراماِ بازی ،دنبال يک   از اين و خود نمايی ،د
ت می جويد و بنده به برائ هترين شیةيتی بوده اين فضا از اوب ،اين فضا قبيل دارها ده زاويه ای از اين فضا بگيرد ولو تو

باشد اگر روزی جمع عزيزان حقير را ديدند در اين فضا  هن چصراحت می خواهم عرض بمنم چون معلوم نيست آخرما
ست بنده را ست بازی  .جوی طرفن آبگيرند و پرِ دنند  زاويه گرفت د شوخی و بازی و دو ق بازی و رفياين راه، راه 

د نه اخون دل ها خورد شیةيت های عظيم]است[.  راه عبوديت و راه بزرگان ،راه بندگی ؛و اين چيزها نيست و اين ها
ن هم اين فشـــارها و اآل ...و عظمت ها و]بوده اســـت[ها عليهم الســـلم  زندان های امام داظم ،]به پا شـــده[و عاشـــوراها

  ود.می خواهد باز بش ،تا راه فطرِ بعد اين همه خون دل ها ،مشملِ

ست، راهاين جا فقط راه، راه بندگی  ست ا شمنی ا سائل يک ياد .نفس  ضرِ به ما ياد می آاين م وری بود ده اين را ح
ــل .دهد ــلم می فرمايد:  یپيامبر ادرم ص  َو َوال  ف ي َو َأبْغ ْض ف ي َالله  یَا َعبَْد َالله  َأْحب ْب ف ي َالله  »اّلَله عليه و آله و س

مَ  ی ُجل  َطْعَم َاْْل  ُد َر ج  ل َك َو الَ یَ َذ ب  ال   َیُ  َالله  إ  َناُل َوالَ ُه الَ تُ ن  َفإ  َعاد  ف ي َالله   ْن کَُثَر صووَ َالله  َو  ُتُه َو ان  َو إ  اَل
یَایُمهُ  ست ده بغض راين ديگ 1«ص  ضرِ ا صريح ح ستی فی اّلَله  ،فی اّلَله  فرمايش  شمنی ،رفاقت فی اّلَله  ،دو بايد  فی اّلَله  د

واليت خدا  ناگر زاويه از اين فضا پيدا بشود آن وقت ربطی به اي ؛پس البته به واليت خدا نمی رسد، مگر به همين .باشد
 وزهنماز و ر با وجود اينمه دســی لذِ طعم ايمان را نمی چشــد، اصــل   .ن يک فرصــت طلبی اســتآ ،و راه خدا ندارد

 . زيادی هم انجام بدهد

 ام آيهدر ســوره انع د.وشــن می دنرمســائل را تمام اين  رديگ]ده اين مطلب[  پيامبر خدا به قرآن به صــراحت می فرمايد 
نِّي یَمَلك  إ ْن »:پنجاه  ي َخَزائ ُن الله  َواَل َأْعَلُم الَْغیَْب َواَل َأُقوُل لَکُْم إ  نْد  ال  ُقْل اَل َأُقوُل لَکُْم ع   یَما یُوَحی َأت ب ُع إ 

                                                           
ز با خدا ج دوستی زيرا ورز؛ دن، به خاطر خدا دشمنی دوستی بدار، به خاطر خدا نفرِ داشته باش، به خاطر خدا دوست بنده خدا! به خاطر خدااى   -1

 219؛صفحه 1عيون االخبار؛جلد  .باشد بسيار اش روزه و را نچشد هر چند نماز ايمان طعم آدمی تا چنين نباشد و نيايد اينها به دست
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یُر َأَفاَل تَتََفک ُروَن  ص  ْستَو ي اْْلَْعَمی َوالْبَ لَي  ُقْل َهْل یَ از جنس پادشــاهان  ،ســيســتم مديريتی ما يدويبه مردم بگ 1.«إ 
ي اَل َأُقوُل » ]در آورند[ ناتســیير خودشــ درر و اين چيزها بیواهند مردم را ده با زر و زور و تزوينيســت  لَکُْم ع نْد 

 . م ده خزائن خدا پيش من استگوي نمیيک وقت  ،وعده نمی دهم شما من به «َخَزائ ُن الله  

شود[، ده با خدا ارتباط داريد حاال ما يک مشملی داريم يک دعا و فوِ دن و وييدنگ يش من خزائن پ]مشمل ما حل ب
ست ستوييک وقت نگ .نماعلم غيب نمی د «َواَل َأْعَلُم الَْغیْبَ » .ني نه اخ در اند[]می درديگ ،يد ده اين چون پيامبر خدا

می هير وقت نمی گويم علم غيب  و من .شد هچ فلن جا ]خبر ميدهد[ و دنامی خورا م ا سفره من چه خبر است و ذهن
ر د ]آيا[ خواهد شــد هم چآقا من فلن دار می خواهم انتیاب دنم اين مةــلحت اســت يا نيســت و عاقبت اين دار ؛نماد
ـــرر می زنم و اين دار را نمنم اي ـــی ندو م وبر منم و جلوتر از همه فورا  ميمنفعت  يان ض ا اين ازدواج ر .مهمجال به دس

 من و[]ای پيامبر بگ،]و مسائلی از اين قبيل[و غيب گويی ها  ودش می هم چه و ازدواج نمنم آخر ودبش هبمنم آخر هم چ
  .ربطی به دين و توحيد و عبوديت ندارد اصل   «الَْغیْبَ  َواَل َأْعَلمُ »اهل اين ها نيستم

ندگی و ب دبا همين ها ما را خالص دناست تا اراده درده  اصل  خدا  ،عبوديتراه توحيد و دين و ؛ دربر عمس است قا  اتفا
شهادِ[ند ها ووگرنه اين همه ج دظهور و بروز بمن ها ةيت های عظيم ] شی ةيبت ها ،اين همه  ]نقض غرض  اين م

نِّي یَمَلك  »: يعنی چه ددر اين جا قشند به ما روشن می دنخدا  جنس راه را .بود[ م ده ويمن نمی گ «َواَل َأُقوُل لَکُْم إ 
ال  یَما یُوَحی إ  »زاريد دنار اينگچنين و چنان را ب هستم م ل شما اين ذهنيت های یمن بشر ؛من ملک هستم  «لَي  َأت ب ُع إ 

اگر علم غيب هم  ؛راه اين اســت .هر چه به من وحی شــده ازمگر ،من تبيعيت نمی دنم ؛همچون راهی اســتيک راه ما 
ی در ردر راستای تحقق اين بندگی است و غير از اين هير هدف ديگ و دار ملک هم بمنم اين ها به اذن خدا بدانم اگر

 . خواهد شدبازمسئله را ن جا ديگر آن دادن، يک مطلبی است ده اجاين راه نيست و اين لحظه 

ضا  آو اما  شی بمنند و بع شمل ترا سوء ني احيانا   ن هايی ده يک وقت برای اين راه م شسوء ت و يا يک  ن بدهند اادب ن
سی ربطی ندارد و اين راهآخوب  سپاريم و اين راه به د سلم و راه بن ،ن ها را هم ما به خدا می  ستوراِ ا ست و د دگی ا
سيری  ،دتاب ،آياِ ست سنت و خط  شو ده امام راحل ا اخص واليت در تمام ابعاد امروز مقام معظم رهبری به عنوان 

ست ها بر  ،نازندگی م ساسايسيا ساس، بندگی ها بر اين ا ست ن ا  می خواهيم ده دراّلَله از خدا ثباِ قدم   ءشا و ان .ا
 .مصلواتی را ختم دني. اّلَله  ءشا ختم به خير دند ان ،دمک دند و آخر همه راخودش اّلَله  ءشا ان ،حساس اين راه لغزنده

 
 

 

                                                           
ست و غيب نيز نمیگويم گنجينه  شما نمی بگو به -1 شما نمی هاى خدا نزد من ا شته دانم و به  سوى من وحی می  گويم ده من فر ام جز آنچه را ده به 

 50. سوره انعام، آيهدنيددنم بگو آيا نابينا و بينا يمسان است آيا تفمر نمی شود پيروى نمی 



ص  یها یژگیو         |                               گاه  14 1-"ره"    اهلل سعادت پرور تیآ تیشخ  ی پاک فطرتپای  ندا
 


