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وقیــُر ِلَمجِلِســِه 
َ
ــُه و الّت

َ
عظیــُم ل

َ
 ساِئِســَک ِبالِعلــِم، الّت

ُ
امــام ســّجاد؟ع؟ : َحــّق

یــِه.
َ
اِلســِتماِع إل و ُحســُن ا

حــق سیاســت گــذار علمــی ) اســتاد( تــو ایــن اســت کــه بزرگــش داری و محضــرش 
را محتــرم شــماری و بــا دّقــت بــه ســخنانش گــوش بســپاری. 

و َشــْیَبٍة ِفــي 
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َ
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َ

خ
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ّ
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ْ
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َ
ْســل ِ

ْ
ل ا

ســه گــروه هســتند کــه حــق آنهــا را فقــط منافقــان واضــح النفــاق کوچــك مــی 
شــمرند: کســی کــه عمــرى را در اســام گذرانــده، پيشــواى عــادل و کســی کــه 

نیكــی را آمــوزش مــی  دهــد.

ُه َوِلّیا.
َ
ُه َعدّوا و ال ُتَعاِدى ل

َ
س ل

ُ
قال زین العابدین ؟ع؟ : و ال ُتِجال

ــا اســتاد و مربــى دشــمنی دارنــد، مجالســت و مرافقــت نداشــته  ــا کســانی کــه ب ب
ــا کســانی کــه در زمــرۀ دوســتان اســتادند، دشــمنی نــورز.  بــاش، و ب

 بــِه، وال 
َ

 أجــِر َمــن َعِمــل
ُ

ــُه ِمثــل
َ
ــَم بــاَب ُهــدًى فل

َّ
امــام باقــر ؟ع؟ : َمــن َعل

َشــیئا. جوِرِهــم 
ُ
ا ِمــن  ولئــَك 

ُ
ا ــُص 

َ
ُينق

 هــر کــه يــك بــاب هدايــت را آمــوزش دهــد، بــراى او هماننــد پــاداش کســی باشــد 
کاســته  کنــد و از پــاداش عمل کننــدگان بــه آن نیــز چیــزى  کــه بــه آن عمــل 

نمی شــود.

ُه َعبدا.
َ
مَت ِمنُه َحرفا ِصرَت ل

َّ
پیامبر ؟لص؟ : َمن َتَعل

از هر کس که حرفی آموختی، بنده او شده اى. 

استادشـان  از  صحبـت  هنـگام  ؟هر؟  امـام 
می فرمودنـد: 

»شـیخ عـارف کامـل مـا شـاه آبادی« و در دنبالـه آن 
، »روحـی فـداه، جانـم فـدای او بـاد« را هم اضافه  نیـز
می گفـت:  مطهـری  اهلل  آیـت  مرحـوم  می کردنـد. 
»مـن هرگـز از حضـرت امـام ؟هر؟ نشـنیدم کـه اسـم 
آن  دنبـال  بـه  و  بیاورنـد  را  ؟هر؟  شـاه آبادی  مرحـوم 

را نگوینـد«. فـداه«  »روحـی 
حضـرت امـام نه تنهـا بـه اسـتادان خـود احتـرام می گذاشـتند، بلکـه از تمـام 
گردان حضرت امام  علمـا و دانشـمندان بـه نیکـی یـاد می کردند. یکی از شـا

خمینـی ؟هر؟ می گویـد: 
کـه سـخن  کسـی، نوشـته بـودم  یکـی از نوشـته های خـود، دربـاره مطلـب  در
ی »ظاهـر الفسـاد« اسـت. ایشـان هنـگام مطالعـه نوشـته مـن، در کنـار آن  و
ی  مرقوم داشـتند: »احترام مشـایخ و بزرگان پیوسـته باید مراعات شـود«. روز
نیـز دربـاره یـک شـخصیت علمـی، سـخنی از یـک مجلـه لبنانـی نقـل کردم 
کـه در حقیقـت، نقـل اهانـت بـود؛ حضـرت امـام نسـبت بـه کالم مـن، اظهـار 

کردنـد؛ و نیـز  از ناراحتـی نمودنـد و مـرا از نقـل آن نهـی  خـارج  و  حـوزه  در 
آن، شـخصیت های علمـی ای وجـود داشـتند کـه ازنظـر فکری با امـام همراه 
نبودنـد، امـا حضـرت امـام در برخـورد بـا آنـان یـا پشـت سرشـان ادب را کامـاًل 
میـان  اختـالف فکـری  اصـاًل هیـچ  گویـی  کـه  به گونـه ای  رعایـت می کردنـد 

آنـان وجـود نـدارد.

احترام به استاد هم یک مسئله است. 
یکـی از سـنت های رایـج حوزه هـای علمیه، تواضع 
اسـتاد.  بـه  احتـرام  بـود؛  اسـتاد  مقابـل  در  گرد  شـا
در  متعلـم  کـه  می نوشـتند  المتعلمیـن«  »آداب 
مقابـل معلـم چـه وظایفـی دارد و معلـم چـه حقوقی 
بـر معلـم  کـه متقابـاًل متعلـم  او دارد؛ همچنـان  بـر 

دارد.  حقوقـی 
گـوش  گرد را می شـنفند و  اینکـه اسـتاد بیایـد بگویـد و بـرود، نـه؛ حـرف شـا

می کردنـد. 
بـزرگان  از  مـا بعضـی  زمـان  بـوده اسـت. در همیـن  از قدیـم معمـول  این هـا 
گرد بعد از درس تا خانه ی اسـتاد او را همراهی  بودند، اآلن هم هسـتند؛ شـا
علمـی،  گعـدۀ  می کـرد.  سـؤال  می کـرد،  صحبـت  می کـرد،  بحـث  می کـرد؛ 
نشسـت تحقیقی و سـؤال و جواب؛ این ها سـنت های خوب حوزۀ ماسـت. 
دیگـران می خواهنـد این هـا را از مـا یـاد بگیرنـد، مـا بیاییـم این هـا را تبدیـل 
کنیـم بـه روش هـای دیگـران کـه منسـوخ و کهنـه اسـت و بدردنخـور اسـت؟! 
پـس ایـن سـنت ها بایـد باقـی بمانـد و تقویـت شـود. تحـول بـه معنـای تغییـر 

این هـا نیسـت.
گرد به اسـتاد( کتاب ها  در ذیـل بحـث آداب المتعلمیـن )آداب احتـرام شـا
یـد فی آداب  نوشـته شـد. شـهید ثانـی ؟هر؟ ، کتابـی تحت عنـوان »منیةالمر
در  آدابشـان  گرد(  )شـا مسـتفید  و  اسـتاد  یعنـی  دارد؛  والمسـتفید«  المفیـد 

مقابـل هم چیسـت. 
گرد بایسـتی مثـل نوکـرِ اسـتاد باشـد. واقعـًا هم ماهـا در حوزه هـای علمیه  شـا
دنبـال  گرد  شـا کـه  مـی داد  اجـازه  اسـتادی  گـر  ا حقیقتـًا  بودیـم.  همین گونـه 
اصـاًل  می شـد.  خوشـحال  گرد  شـا ایـن  کنـد،  بدرقـه  را  او  خانـه  تـا  سـرش 
ی  گرد، اسـتاد را انتخـاب می کنـد. حـوزه، بـرای انتخـاب اسـتاد، اجبـار شـا

نیسـت. هنـوز هـم همین طـور اسـت. 
انتخـاب می کنـد.  را  یکـی  باالخـره  و  مـی رود  آن درس  و  ایـن درس  طلبـه، 
بعـد سـر درس اشـکال می کنـد و هیـچ حرفـی را از اسـتاد، به صـورت تعبدی 

قبـول نمی کنـد. 
اآلن هـم همین طـور اسـت. اآلن هـم هرکـس باشـد، فرقـی نمی کنـد. مـن وقتی 
در اینجـا درس می دهـم، طلبه هـا می آینـد و اشـکال می کننـد و تـا وقتی کـه 
کت بشـوند، مـی  گـر هـم سـا کت هـم نمی شـوند. ا بـاور و قبـول نکننـد، سـا
بـه حـرف  کردیـم؛ یعنـی در محیط هـای علمـی مـا، نسـبت  گوینـد اشـتباه 
گرد بـا آن اسـتادی کـه این گونـه  اسـتاد هیـچ تعبـدی نیسـت؛ امـا همیـن شـا

برخـورد می کنـد، مثـل نوکـر اوسـت.
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یســت کــه: وقتی کــه ایــن  از عبــد اهلل بــن مســعود مرو
آیــه را می خوانــد، می گفــت: 

»فهموا هذه االیة و لیرغبکم فی العلم«؛ 
ــن  ــه ای ــد ک ــد و بای ــوب بفهمی ــه را خ ــن آی ــی: ای یعن
یــد. از  آیــه شــمارا راغــب کنــد کــه بــه دنبــال علــم برو

پیغمبــر ؟لص؟ روایــت هســت کــه: 
میــان  و  اســت  و عابــد صــد درجــه  میــان عالــم 
کــه یــک اســب تیــزرو  هــر درجــه، چنــدان اســت 
در عــرض هفتادســال بــدود و نیــز از آن حضــرت 

کــه:  ؟لص؟ منقــول اســت 
کفضــل القمــر لیلــة  »فضــل العالــم علــی العابــد 

کــب« الکوا البــدر علــی ســایر 
یعنــی: فضــل عالــم بــر عابــد چــون فضــل مــاه شــب 
بــدر اســت بــر ســایر ســتارگان و نیــز فرمــوده کــه: 
ثــة االنبیــا ثــم العلمــاء ثــم  »یشــفع یــوم القیمــة ثال
شــهداء«؛ یعنــی: روز قیامــت ســه کــس را رخصــت 

شــفاعت دهنــد: 
1- انبیا را و بعدازآن 

2- علما را و بعدازآن 
3- شهدا را؛ 

ُکنَت أمیرا. ِمَک و إن  ِ
ّ
ْم َعن َمجِلِسَکِ ألبیَک و ُمَعل

ُ
امام على ؟ع؟ : ق

به احترام پدر و معّلمت از جاى برخیز، گرچه فرمان روا باشی .

بُتم ِمنُه الِعلَم.
َ
امام صادق ؟ع؟ : َتواَضُعوا ِلَمن َطل

در پيشگاه کسی که از او دانش می آموزيد، فروتن باشید.

ُهــم فــي 
َ
میــَن و أِطــل أعماَرُهــم و بــاِرك ل ِ

ّ
ِفــر ِللُمَعل

ْ
ُهــّمَ اغ

ّ
پیامبــر ؟لص؟ : الل

َکســِبِهم ؛ 
خدايا! آموزگاران را بیامرز، عمرشان را دراز و کسبشان را با برکت کن 

ــه، قیــل: أ َیبیُعــُه و 
َّ

ــَك ِرق
َ
ة َمل

َ
َحــدا َمســاءل

َ
ــم ا

َّ
کــرم ؟لص؟ : َمــن عل رســول ا

َيشــَتِريه ؟ قــال ؟لص؟ : ال َبــل َيأُمــُرُه و َينَهــاُه.
گــر کســی بــه ديگــرى يــك مســاله بیامــوزد، يــا ســخنی از يــك علــم بــه او بیامــوزد،  ا
مالــك او خواهــد بــود. راوى ســوال کــرد: آيــا مالكیــت او بــه نحــوى اســت کــه مــی 
تــوان او را خريــد و فــروش کــرد؟ حضــرت فرمودنــد: خیــر، بلكــه مــی توانــد بــر او 

امــر و نهــی کنــد.

ُه َوِلّیا.
َ
ُه َعدّوا و ال ُتَعاِدى ل

َ
س ل

ُ
قال زین العابدین ؟ع؟ : و ال ُتِجال

ــا اســتاد و مربــى دشــمنی دارنــد، مجالســت و مرافقــت نداشــته  ــا کســانی کــه ب ب
ــا کســانی کــه در زمــرۀ دوســتان اســتادند، دشــمنی نــورز.  بــاش، و ب

پــس چــه بــزرگ اســت مرتبــۀ علــم کــه مابیــن مرتبــه 
از  علمــا  افضلیــت  و  اســت  شــهادت  و  نبــوت 
شــهدا را به واســطه ایــن حدیــث اثبــات می تــوان 

کــرد کــه: 
و  الشــهداء«؛  دمــاء  مــن  افضــل  العلمــاء  »مــداد 
داللتــی  نیــز  االنبیــاء«،  ورثــة  »العلمــاء  حدیــث 

علــم.  مرتبــۀ  و  درجــه  یــت  مز بــر  دارد  یــح  صر
از ابن عباس روایت است که: 

مائــة  بســبع  المؤمنیــن  فــوق  درجــات  »العلمــاء 
مائــة  خمــس  مســیرة  الدرجتیــن  بیــن  مــا  درجــة 
«؛ یعنــی: علمــا را هفت صــد درجــه اســت  عــام مــر
کــه میــان هــر درجــه  بــر بــاالى درجــات مؤمنــان 
یســت کــه:  پانصــد ســال راه اســت. از ابــوذر هــم مرو
حاضــر شــدن در مجلــس عالــم افضــل اســت از 
گــذاردن هــزار رکعــت نمــاز و عیــادت هــزار مریــض 

و حاضــر شــدن نــزد هــزار جنــازه. 
از ابــن عبــاس روایــت اســت کــه: حضرت ســلیمان 
بــن داود ؟س؟ را مخیــر ســاختند میــان علــم و مــال 
ى علــم را اختیــار فرمــود؛ پــس بــه برکــت  و ملــك و
ــی  ــه او ارزان ــز ب ــك را نی ــال و مل ــم، م ــِت عل و میمن

ــرت  ــه حض ــی ب ــه حق تعال ــت ک یس ــتند؛ و مرو داش
ابراهیــم ؟س؟ وحــی فرســتاد کــه: 

»انــی علیــم احــب کل علیــم«؛ یعنــی: مــن عالمــم 
و همــه عالمــان را دوســت مــی دارم؛ و از ابــو امامــۀ 
یســت کــه حضــرت رســول ؟لص؟ فرمــود  باهلــی مرو

کــه: 
اهــل  جمیــع  و  ئکــه  مال می فرســتند  صلــوات 
ســوراخ ها  در  مورچه هــا  حتــی  زمیــن،  و  آســمان 
و ماهیــان در آب، بــر کســی کــه مردمــان را تعلیــم 
می دهــد بــه امــور شــرعیه؛ و نیــز از او منقــول اســت 
کــه: هــر کــه بــه جهــت طلــب علــم درراهــی ســلوك 
و  بازنمایــد  او  بــر  را  راه جنــت  نمایــد، حق تعالــی 
ئکــه بال هــای خــود  درراه مؤمــِن طالــب علــم، مال
ی آن هــا بگــذارد  ــر رو ــا او پایــش را ب را بگســترانند ت
او  بــراى  زمیــن  و  آســمان  اهــل  جمیــع  و  بــرود  و 
یــا در میــان آب.  اســتغفار کننــد؛ حتــی ماهیــان در
احتــرام  دلیــل  و  اســتاد؛  و  عالــم  ارزش  اینســت 
یــاد بــه عالــم و اســتاد هــم ایــن درجــه بــاالی  بســیار ز

اوســت.
 تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین نويسنده : کاشانی، ما فتح  اهلل

جلد : 9  صفحه : 206
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کــه اآلن ایــن معانــی رعايــت نمی شــود، چــون  کلمــه يــاد بدهــد، مــن بنــدۀ او می شــوم. تأســف دارد  کــس بــه مــن يــك  »مــن علمنــی حرفــًا فقــد صیرنــی عبــدا « يعنــی هــر 
اســت. رفتــه  بیــن  از  آداب المتعلمیــن 

کرمنی«؛ يعنی هر کس به عالمی احترام بگذارد، به من احترام گذاشته باشد. کرم عالمًا فقد ا احترام به عالم، احترام به پيامبر  ؟لص؟  است؛ »و قال ؟لص؟ : »من ا
کــی کــه در قیــد حیــات هســتند و پــروردگار بــه جهــت احتــرام بــه علمــاء  ج آقــاى ســید محمدتقــی خوانســارى ؟هر؟ شــرکت می کــردم. آقــاى آ شــیخ محمدعلــی ارا بنــده در درس خــار
گــر ایــن قضیــه را این طــور بگویيــم، بــه نظــر شماچطوراســت ؟  عمــر طوالنــی بــه ايشــان داده اســت، وقتــی می خواســت بــه آقــاى خوانســارى ؟هر؟ اشــكال بكنــد، می فرمــود کــه: آقــا ا

کــی ؟هر؟ از ايشــان هــم کمتــر نبــود؛ ولــی بــه ايشــان احتــرام می گذاشــت؛ ايشــان در جــواب می فرمــود: نــه خیــر! این طــور اســت. شــايد مقــام علمــی آقــا شــیخ محمدعلــی ارا
گــر مــن بخواهــم بــه محبــوب برســم، بايــد نمــاز جماعــت بخوانــم، داداش جــون؛ بايــد کارهایــى  و خــوب اصــًا از عائــم محبــت، دوســت داشــتن وســایل رســیدن بــه محبــوب اســت. ا
کــه مــرا بــه محبــوب می رســاند را دوســت داشــته باشــم؛ بايــد نمــازم را اول وقــت بخوانــم، غیبــت نكنــم، اهانــت نكنــم، کســی را مذمــت نكنــم، بدگویــى نكنــم و در درجــه اوال بــه اســتاد احتــرام بكنــم؛ پــس بايــد وســایل وصــول بــه 

ع يــاد بگیــرم و بــكار بنــدم، داداش جــون! محبــوب کــه طاعــت و بندگــی اســت را از صاحــب شــر
در آداب المتعلمین هم نوشته شده است که علت به نتیجه نرسیدن شما در تحصیل علم، این است که از راه آن وارد نشده ايد. هر چیزى را بايد از راهش وارد شويد. »وآتوا البیوت من ابوابها«.

گر انسان مثًا بگويد: این چه مطلبی است که این آقا گفته است؛ و غیرمؤدبانه برخورد بكند، رستگار نمی شود. در آداب المتعلمین است که ا
گــر صدايــت  فرمــود کــه: »معظمــًا للعلــم والعلمــا«. قضیــه ى شــريف العلمــاء در مســائل يادتــان نــرود. يك دفعــه بى احترامــی بــه علمــاء، هشــتاد ســال عمــر را بــه چهــل ســال تبدیــل می کنــد. شــهید ؟هر؟ در منیــة المريــد می فرمايــد کــه: ا

را بــر صــداى اســتاد بلنــد کنــی، رســتگار نخواهــی شــد. ایــن مطلــب خیلــی بــه ذهــن انســان می نشــیند. خوانــدن آداب المتعلمیــن الزم اســت.
گــر کســی بــه علمــاء و دانشــمندان دیــن بى احترامــی بكنــد؛ عامــت خــذالن و خــوارى اســت. اثــر ديگــرش هــم مســلط   شــدن ظالــم بــر شمااســت. قضیــۀ دانشــمندان و رهبــران دیــن خیلــی مشــكل اســت. هــزاران نفــر بــه رشــته هاى  ا
مختلــف می رونــد و هرکســی شــغلی انتخــاب می کنــد، يــك نفــر هــم مجتهــد می شــود. چقــدر بايــد زحمــت بكشــد و خون جگــر بخــورد تــا مجتهــد بشــود. بى احترامــی بــه علمــاء خــذالن اســت، خــذالن. در ابتــداى بــاب ارث کتــاب 

مســالك ایــن حديــث از پيامبــر ؟لص؟ نقل شــده اســت کــه: زمانــی برســد کــه عالمــی نباشــد تــا مســئله اى از فرايــض و مســائل ارث را حــل بكنــد. ایــن اســت کــه نوشــته اســت: دانســتن فرايــض، نصــف علــم اســت.

آيت اهلل عبد الكريم حق شناس ؟هر؟

داشـته  تواضـع  اسـتادم  بـه  نسـبت  بايـد  مـن 
 . شـم با
تواضع! 

این جزء اصول درس طلبگی است. 
بروجـردی  اهلل  آيـت  مرحـوم  درس  پـای  کـه  گفتنـد 
کنـار ايشـان مـی نشسـت،  ؟هر؟ يـک آقـای شـیخی 
بعـد هـی بـه آقـا اشـكال مـی کـرد؛ امـا آقـای بروجـردی ؟هر؟ خیلی وزیـن بود و 

گفـت.  بـه او چیـزی نمـی 
سـوال شـد کـه ایـن شـیخ چـرا اينجـوری می کنـد و آقا بـه او چیزی نمـی گويد؟ 
گرد  کـه ایـن شـیخ بـه آقـا مطـول درس داده اسـت. در بروجـرد آقـا شـا گفتنـد 
کـه آن شـیخ  ايشـان بـوده اسـت و پيـش ايشـان مطـول خوانـده اسـت. البتـه 
هـم فعـا بايـد پـای درس بنشـیند و احتـرام به اسـتاد را رعايت کنـد. احترام به 

اسـتاد؛ ایـن سـاختمان حـوزه اسـت.

ادب در برابــر علمــا يكــی از ابزارهــای موفقیــت 
انســان، بــه ویــژه طالبــان علــوم دينــی و عالمــان، 
پيــش  و  اســتادان  بــه  نســبت  تعظیــم  و  احتــرام 
کســوتان علــم و معنويــت اســت؛ زیــرا هــر انــدازه علــم 
انســان زيــاد شــود، بايــد ادبــش نســبت بــه ايشــان 
گــر کــم تریــن بــى احترامــی و بــى ادبــى  بیشــتر شــود وا
روا دارد، ممكــن اســت توفیقاتــش ســلب شــده، يــا از ادامــۀ تحصیــل علــوم 
ــذا امــام کاظــم ؟ع؟  ــرد، ل ــا از علومــش بهــرۀ معنــوی نب دينــی محــروم شــود ي

فرمــود: 
»عالــم را بــه خاطــر علمــش تعظیــم و نــزاع بــا او را تــرک کــن.« امــام علــی ؟ع؟ 

نیــز مــی فرمايــد: 
کــه عالمــی را احتــرام و بــزرگ دارد، بــه يقیــن پــروردگارش را بــزرگ  »کســی 

اســت.«  داشــته 
امام علی ؟ع؟ فرمود: 

»هنگامی که عالمی را ديدی، خادم او باش«.

آيت اهلل محمد علی جاودان )  حفظه اهلل تعالی (  آيت اهلل تحریری  )  حفظه اهلل تعالی ( 

مراقب باش با چه کسی سخن می گویى.
امــام ؟ع؟ در ایــن کام نورانــی بــه يــك نكتــه اخاقــی و عاطفــی اشــاره کــرده، 

ــد:   مــی فرماي
»تنــدى و تیــزى زبانــت را بــر ضــد کســی کــه نیكوســخن گفتــن را بــه تــو آموخــت 
بــه کار مگیــر و نیــز باغــت ســخنت را بــر ضــد کســی کــه ســخنورى بــه تــو آموخــت 

صــرف مكــن«؛ 
َدَك(.

َ
ْنَطَقَك، َوَبَاَغَة َقْوِلَك َعَلی َمْن َسّد

َ
)اَلَتْجَعَلّنَ َذَرَب ِلَساِنَك َعَلی َمْن أ

گــر انســان نعمــت و  کــه ا کنــد  کــه حــق شناســی ايجــاب مــی  اشــاره بــه ایــن 
ــر ضــد او بــه کار نگیــرد؛ زیــرا ایــن نهايــت  موهبتــی از کســی بــه دســت آورده، ب

بــى انصافــی و ناسپاســی اســت.
ایــن ســخن شــامل پــدر و مادرهــا و همــه اســتادان و معلــم هــا مــی شــود؛ انســان 
نبايــد در برابــر پــدر و مــادرى کــه يــك حــرف و دو حــرف بــر زبانــش گذاشــته انــد تــا 
گیــرد درشــتی و خشــونت کنــد. ایــن کار گذشــته از ایــن  شــیوه ســخن گفتــن را فرا

کــه ازنظــر شــرعی منفــور و زشــت اســت تــا آن جــا کــه قــرآن مــی فرمايــد: 
ــَر  ــَدَك اْلِكَب ــّنَ ِعْن ــا َیْبُلَغ ــانًا ِإّمَ ــِن ِإْحَس ــاُه َوِباْلَواِلَدْی  ِإّيَ

َ
ــُدوا ِإاّل  َتْعُب

َ
اّل

َ
ــَك أ ــی َرّبُ »)َوَقَض

َکِريمــًا(;  ــْوال  ــا َق ُهَم
َ
ــْل ّل ــا َوُق ّف َواَل َتْنَهْرُهَم

ُ
ــا أ ُهَم

َ
ــْل ّل ــَا َتُق ــا َف ِکَاُهَم ْو 

َ
ــا أ َحُدُهَم

َ
أ

و پــروردگارت فرمــان داده کــه جــز او را نپرســتید! و بــه پــدر و مــادر نیكــی کنیــد! 
هــرگاه يكــی از آن دو، يــا هــر دوى آنهــا، نــزد تــو بــه ســن پيــرى رســند، کمتریــن 
اهانتــی بــه آن هــا روا مــدار! و بــر آن هــا فريــاد مــزن! و گفتــار لطیــف و ســنجیده 
و بزرگوارانــه بــه آن هــا بگــو!« ازنظــر وجدانــی نیــز کارى ناپســند و ناجوانمردانــه 

اســت.
همچنیــن اســتادى کــه بــه انســان شــیوه نوشــتن و ســخن گفتــن فصیــح و بلیــغ 

را آموختــه هرگــز نبايــد از ایــن ســرمايه بــر ضــد او اســتفاده کــرد.
تجربــه نشــان داده اســت بعضــی از کســانی کــه مرتكــب چنیــن کارى مــی شــوند 

عمــر کوتاهــی دارنــد.
در حديثــی کــه از امیرمؤمنــان علــی ؟ع؟ نقــل شــده اســت مــی خوانیــم کــه بــه 

هنــگام وصیــت بــه فرزنــدش محّمــد بــن حنفیــه فرمــود: 
ْکَرامــًا َو َتْبِجیــًا َو  ْحَبــِة ِبــّرًا َو ِإ ِذیــَن ِبِهــْم َتُصــول َو اْزَدْد َلُهــْم ُطــوَل الّصُ

َ
ْکــِرِم اّل

َ
»و أ

َك  ْن َتَضــَع ِمــْن َقــْدِرِه َو اَل َجــَزاُء َمــْن َســّرَ
َ
َنَك أ

ْ
ــَم َشــأ

َ
َتْعِظیمــًا َفَلیــَس َجــَزاُء َمــْن َعّظ

ْن َتُســوَءه«
َ
أ

يعنی: 
بــا بــرادران دينــی و کســانی کــه بــه کمــك آن هــا بــه دشــمن حملــه مــی کنــی 
کــه جــزاى کســی کــه مقــام  خــوش رفتــارى کــن و آن هــا را گرامــی و بــزرگ دار؛ چرا
تــو را بــاال بــرده ایــن نیســت کــه از قــدرش بكاهــی و نیــز جــزاى کســی کــه تــو را 

مســرور کــرده ایــن نیســت کــه او را غمگیــن ســازى  .

منیه المريد فی ادب المفید و المستفید 

محصـل دربـارۀ اسـتاد خـود بايـد چنـان عقیده منـد شـود کـه او پـدر حقیقـی 
و والـد روحانـی اوسـت و همانـا وی بزرگ تـر از پدر جسـمانی اسـت؛ بنابراین بايد 
بعـد از بـه دسـت آوردن کلیـد راه ادب کـه به تفصیـل بیـان نموديـم، حقـوق او را 
کـه در بـاب حـق پـدر و مـادر ذکـر کرديـم بـا مبالغـۀ هرچه تمام تـر مراعـات نمـوده 

و رعايـت کند.
محصـل می بايـد در برابـر اسـتاد، خـود را آدمـی بیمـار جلـوه دهـد و چنـان پندارد 
کـه بیمـاری عبـارت اسـت از اختـال در سیسـتم بدنـی و  کـه بیمـار اسـت، زیـرا 
کـه  کار نكنـد؛ و همانـا سیسـتم نفـس انسـان  کار کنـد،  کـه بايـد  بـه آن رويـه ای 
کـه براثـر اخـاط بـا قـوای بدنـی و  کمـال را بپيمايـد، دانـش اسـت  ج  بايـد مـدار
يكـی شـدن بـا جسـم، از مجـرای طبیعـی خـود دسـت باز زده و درونـش اختـال 
کـه هرچـه زودتـر بـه بهبـودی او  ايجـاد می شـود؛ بنابرایـن پزشـكی را الزم دارد 
اقـدام کنـد؛ و از ایـن بیماری که باعث يک دنیا بدبختی اسـت، رهایى بخشـد؛ 
البتـه محصـل معتقـد شـود کـه او پزشـک بیماری مهلک او هسـت و همان کس 
اسـت کـه نفـس انسـانی او را به طوری کـه شـايد و بايـد، بـه مجـرای طبیعـی خـود 
بازگردانـده و اختـال نفـس انسـان را برطـرف نمـوده؛ بنابرایـن شايسـته نیسـت 
آنچـه را دسـتور می دهـد ماننـد اينكـه فـان کتـاب را بخـوان يـا بـه همیـن انـدازه 
از درس قناعـت کـن، سـرپيچی کنـد؛ زیـرا مخالفـت با او مانند بیماری اسـت که 
کنـد  کـه بـرای درمـان مـرض او آمـده سـرفرازی  درراه بهبـودی خـود بـا پزشـكی 
و دسـتورات او را انجـام ندهـد، چنانچـه بعضـی دربـارۀ ایـن موضـوع گفته انـد: 
کـه از فرمـان پزشـک خـود سـرباز زنـد، جـز آزار بـر نفـس خـود سـودی  بیمـاری 
و  غیرمفیـد  غذاهـای  تنـاول  از  بیمـار  آدم  اسـت  واجـب  کـه  همان گونـه  نبـرد؛ 
کـه  کـه زيـان آور اسـت، در حضـور و غیبـت پزشـک خـودداری نمايـد  غذاهایـى 
درمـان او نتیجـه دهـد؛ همچنیـن، شـخص محصـل می بايسـت نفس خـود را از 
کثافـات معنـوی کـه نهايـت آرزوی اسـتاد اسـت ماننـد بخل، کینه ورزی، خشـم، 
کیـزه نمايـد و مـادۀ مـرض  بدگویـى، منیـت، خودخواهـی و سـایر اخـاق رذيلـه پا
کـرام به جانـب اسـتاد باشـد  کمـال احتـرام و ا را به کلـی قطـع کنـد. محصـل بايـد با
و از زشـتی های او چشم پوشـی نمايـد؛ زیـرا ایـن عمـل نزديک تریـن راهـی اسـت 
که می تواند از وی کامیابى حاصل کند و آنچه را از او شـنیده بیشـتر در ذهنش 
رسـوخ دهـد. يكـی از گذشـتگان هنگامی کـه بـرای جلسـه درس مهیـا می گرديـد 
صدقـه درراه خـدا مـی داد و می گفـت: »اللهم اسـتر عیب معلمـی عنی و ال تذهب 

برکـة علمـه منی«؛ 
يعنـی: پـروردگارا زشـتی اسـتاد را از مـن بپوشـان و برکـت دانـش او را از دل مـن 

بیـرون مكـن.
او  هیبـت  براثـر  را  کتـاب  بـودم  اسـتاد  خدمـت  در  هنگامی کـه  گفـت:  ديگـری 

نشـود. را  کتـاب  زدن  ورق  صـدای  تـا  مـی زدم  ورق  به آرامـی 
ديگـری گفـت: سـوگند بـه خـدا جرئـت نداشـتم هنگامی کـه اسـتاد به جانـب مـن 
نشسـته، در خدمـت او آب بیاشـامم؛ زیـرا هیبتـی از او در دل مـن افتـاده بـود که 

بازمی داشـت. مرا 

وقتی کــه ایشــان بــه شــهر و زادگاهشــان فریمــان 
می رفتنــد، بــه صاحــب مکتب خانــه ای کــه در آنجــا 
قــرآن آموختــه بودنــد، بســیار احتــرام می کردنــد؛ حتــی 

گاهــی کمک هــای مالــی هــم بــه او می نمودنــد.
گردان ایشــان می گویــد: احتــرام عجیبــی  یکــی از شــا
از  یکــی  بــه  کــه  جایــی  تــا  می نمــود؛  اســاتید  بــه 
کــه ازنظــر خــّط فکــری در مســیر انقــالب بــا او همــراه نبــود، نیــز  اســاتیدش 
یــد  احتــرام می گذاشــت. مــن گفتــم: شــما بــا ایشــان تفــاوت عقیــده شــدید دار
و بــه ایشــان این قــدر احتــرام می نماییــد؟! در جــواب فرمودنــد: »ایشــان حــق 

گــردن مــن دارد«. اســتادی 
آمــده  مــا  منــزل  بــه  اســتاد مطهــری ؟هر؟  ی  روز کــه:  نقــل می کنــد  بــاز  ی  و
عالمــه  منــزل  در  »اآلن  می فرمایــد:  و  اســت  ناراحــت  خیلــی  دیــدم  بــود. 
ســید محمدحســین طباطبائــی ؟هر؟ بــودم و ایــن ســّید بیمــار اســت، ولــی 
کــه بــه دردش برســد و درمانــش نمایــد«. ســرانجام خــود  هیچ کــس نیســت 
مرحــوم مطهــری ؟هر؟  مقدمــات ســفر ایشــان را بــه لنــدن انجــام داد و بــا 
متحمــل شــدن هزارهــا رنــج، امــا بــا یــک شــوق عجیــب، اســتادش را بــرای 

بــرد و تمام کارهــا را برایــش انجــام داد. بــه لنــدن  معالجــه 

شهید هفته : شهید مطهری ؟هر؟

آيت اهلل العظمی بروجردی ؟هر؟

مســجد  در  ؟هر؟  بروجــردی  آیــت اهلل  مرحــوم 
؟اهع؟  معصومــه  حضــرت  مطهــر  مرقــد  کنــاِر  باالســرِ 

می کردنــد.  یــس  تدر
متوجــه  ؟هر؟  آقــا  درس،  هنــگام  روزهــا  از  یکــی  در
ــر حــاج شــیخ  ــه قب گردان او ب شــدند کــه یکــی از شــا
یــم حائــری؟هر؟ تکیــه داده اســت، ایشــان بــا  عبدالکر

تنــدی بــه او فرمودنــد: 
آقا به قبر تکیه نکنید. 

یــد.  بگذار احتــرام  آنــان  بــه  زحمت کشــیده اند،  اســالم  بــرای  بــزرگان  ایــن 
ــل  ی قائ ــرام بســیار ــرای کتــب علمــی و دینــی، احت آیــت اهلل بروجــردی ؟هر؟ ب

می فرمودنــد:  و  بودنــد 
»در تمــام عمــرم در اتاقــی کــه کتــب حدیــث، حتــی دارای یــك حدیــث باشــد 

نخوابیده ام.«

ح حكمت 411 نهج الباغه  شر
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و  آيــات  و 
در  کــه  اخبــاری 
و  علــم  شــرافت 
و  آن  فضیلــت 
وجــوب تحصیــل آن رســیده کــه بیــش از 
آن اســت کــه بتــوان در يــک مقــام جمــع 
نمــود و لیكــن مــا بعضــی از آنهــا را ذکرمــی 

 . کنیــم
پروردگار عالم ؟زع؟ می فرمايد: 

»انمــا يخشــی اهلل مــن عبــاده العلمــاء«؛ 
خــدا  از  علمــا  خــدا  »ازبنــدگان  يعنــی: 

بــس«.  و  می ترســند 
و ايضا می فرمايد: 

»هــل يســتوی الذیــن يعلمــون و الذیــن 
کســانی کــه عالــم  ال يعلمــون«؛ يعنــی: »آيا
ــا  ــتند، ب ــم نیس ــه عال ــانی ک ــتند و کس هس

يكديگــر مســاوی هســتند؟!«. 
و باز می فرمايد: 

و  للنــاس  نضربهــا  االمثــال  تلــک  »و 
»مــا  يعنــی:  العالمــون«؛  اال  يعقلهــا  مــا 
بیــان  بــرای مردمــان  از  درقــرآن مثالهــا 
می فرمائیــم و نمــی فهمنــد آنهــا را مگــر 

علــم«.  اهــل 
و باز می فرمايد: 

»و مــن یــؤت الحكمــة فقــد اوتــی خیــرا 
ــا  ــه را عط ــر ک ــد ه ــی: »خداون ــرا«؛ يعن کثی
کــرده باشــد بــه او علــم و دانشــمندی، بــه 
تحقیــق کــه خیــر بســیار بــه او اعطــا کــرده 

اســت«. 
و از حضــرت رســول ؟لص؟ مــروی اســت 
کــه فرمــوده انــد کــه: »علمــاء ورثــه انبیــاء 

هســتند«.
کــه فرمودنــد:  و در حديــث ديگــر اســت 
مــرا.  خلفــای  کــن  رحمــت  »خداونــدا! 
اهلل  رســول  يــا  کردنــد:  عــرض  بعضــی 
کیســتند خلفــای تــو؟ فرمودنــد: کســانی 
کــه بعــد از مــن بیاينــد واحاديــث و آداب 
کننــد و بــه مــردم برســانند«.  مــرا روايــت 
کــه  اســت  مــروی  حضــرت  آن  از  نیــز  و 
نشســتن  ســاعتی  ابــاذر  »يــا  فرمودنــد: 
کــه در آن گفتگــوی علمــی  در مجلســی 
باشــد بهتــر اســت در نــزد خــدا، و محبوب 
تــر اســت از بیــداری هزارشــب، کــه در هــر 
شــبی هــزار رکعــت نمــاز خوانــده شــود و 
محبــوب تــر اســت از هــزار جهــاد درراه 
خــدا و از دوازده هــزار مرتبــه ختــم قــرآن 
آن  روزهــای  کــه  ســال  يــک  عبــادت  و 
احیــاء  را  آن  شــبهای  و  بگیرنــد  روزه  را 
کــه از خانــه خــود بیــرون  بدارنــد؛ و هــر 
ــائل  ــاله ای از مس ــذ مس ــد اخ ــه قص رود ب
دارد  برمــی  کــه  قدمــی  هــر  بــه  علمیــه 
خداونــد متعــال بــرای او ثــواب پيغمبــری 
از پيغمبــران را مــی نويســد و ثــواب هــزار 
شــهید از شــهدای جنــگ بــدر و بــه هــر 
بنويســد  يــا  از عالــم بشــنود  کــه  حرفــی 
شــهری در بهشــت بــه او عطــا می فرمايــد 
و طالــب علــم را خداونــد دوســت مــی دارد 
دوســت  را  او  پيغمبــران  و  مائكــه  و 
دارنــد و دوســت نــدارد علــم را مگراهــل 

ســعادت. 
پــس فرمودنــد: »خوشــا بــه حــال طالبــان 
بهتــر  عالــم  روی  بــه  نظرکــردن  علــم؛ 
کــه  کــردن هــزار بنــده. هــر  ازآزاد  اســت 
بــرای  از  بهشــت  را  علــم  دارد  دوســت 
او واجــب اســت و داخــل صبــح و شــام 
دنیــا  از  و  خــدا  خوشــنودی  بــا  می شــود 
کوثــر  شــراب  از  اينكــه  مگــر  رود  نمــی 
بنوشــد و از میــوه بهشــت بخــورد و در قبــر 
کــرم بــدن او را نمــی خــورد و در بهشــت 

بــود«.  خواهــد  ؟ع؟  خضــر  رفیــق 

جامع السعادات معراج السعادة

ٰمــا َيْخَشــی  »ِإّنَ
ِعٰبــاِدِه  ِمــْن  اهلَل 

 » ُء ْلُعَلٰمــا ا
و قوله تعالی: 

ِذیــَن اٰل 
َ
ِذیــَن َيْعَلُمــوَن َو اّل

َ
»َهــْل َيْســَتِوی اّل

َيْعَلُموَن« 
و قوله تعالی: 

وِتــَی َخْیــرًا 
ُ
»َو َمــْن ُیــْؤَت اْلِحْكَمــَة َفَقــْد أ

َکِثیــرًا« 
و قوله تعالی: 

ٰمــا  َو  ــاِس  ِللّنٰ َنْضِرُبٰهــا  ْمٰثــاُل 
َ ْ
األ ِتْلــَک  »َو 

اْلٰعاِلُمــوَن«   
َ
ِإاّل َيْعِقُلٰهــا 

ارحــم  »اللهــم   : ؟لص؟  النبــی  قــول  و 
مــن  اهلل!  رســول  يــا  قیــل:  خلفائــی. 
مــن  يأتــون  الذیــن  قــال:  خلفــاؤک؟ 
ســنتی«.  و  حديثــی  یــروون  بعــدی 

و قولــه ؟لص؟ ألبــى ذر: »جلــوس ســاعة 
کــرة العلــم أحــب إلــی اهلل تعالــی  عنــد مذا
مــن قیــام ألــف لیلــة يصلــی فــی کل لیلــة 
ألــف رکعــة و أحــب إلیــه مــن ألــف غــزوة، 
عشــر  اثنــی  کلــه  القــرآن  قــراءة  مــن  و 
ألــف مــرة و خیــر مــن عبــادة ســنة صــام 
مــن  ج  خــر مــن  و  لیلهــا،  قــام  و  نهارهــا 
ــم کتــب اهلل  ــا مــن العل ــه لیلتمــس باب بیت
عــز و جــل لــه بــكل قــدم ثــواب نبــی مــن 
األنبیــاء، و ثــواب ألــف شــهید مــن شــهداء 
ــدر، و أعطــاه اهلل بــكل حــرف يســمع أو  ب
يكتــب مدينــة فــی الجنــة و طالــب العلــم 
ــون،  ــة و النبی ــه المائك ــه اهلل و تحب يحب
طوبــى  و  الســعید  إال  العلــم  يحــب  ال  و 
ــم  ــه العال ــی وج ــر ف ــم، و النظ ــب العل لطال
خیــر مــن عتــق ألــف رقبــة، و مــن مــن 

ســبعین ألــف عابــد«. 
ــم النــاس  ــو يعل و قــول الصــادق ؟ع؟ : »ل
مــا فــی فضــل معرفــة اهلل تعالــی مــا مــدوا 
أعینهــم إلــی مــا متــع بــه األعداء مــن زهرة 
الحیــاة الدنیــا و نعیمهــا، و کانــت دنیاهــم 
و  بأرجلهــم،  يطــؤن  ممــا  عندهــم  أقــل 
لتنعمــوا بمعرفــة اهلل و تلــذذوا بهــا تلــذذ 
مــن لــم یــزل فــی روضــات الجنــان مــع 
أنــس  تعالــی  إن معرفــة اهلل  أولیــاء اهلل. 
کل  مــن  صاحــب  و  وحشــة،  کل  مــن 
قــوة  و  ظلمــة،  کل  مــن  نــور  و  وحــدة، 
کل ســقم،  کل ضعــف و شــفاء مــن  مــن 
قــد کان قــوم قبلكــم يقتلــون و يحرقــون 
األرض  علیهــم  تضیــق  و  ينشــرون  و 
علیــه  هــم  عمــا  یردهــم  فمــا  برحبهــا، 
شــیء ممــا هــم فیــه مــن غیــر تــردة وتــروا 
مــن فعــل ذلــک بهــم و ال أذی بمــا نقمــوا 
ْن ُیْؤِمُنــوا ِبــاهلِل اْلَعِزیــِز اْلَحِمیــِد 

َ
 أ

ٰ
منهــم: ِإاّل

فاســألوا ربكــم درجاتهــم، و اصبــروا علــی 
نوائــب دهرکــم تدرکــوا ســعیهم«. 

و عــن الرضــا ؟ع؟ عــن آبائــه ؟مهع؟ عــن 
العلــم  »طلــب  قــال:  أنــه  ؟لص؟   النبــی 
فريضــة علــی کل مســلم، فاطلبــوا العلــم 
ــإن  ــه، ف ــن أهل ــوه م ــه، و اقتبس ــی مظان ف
تعلمــه هلل تعالــی حســنة، و طلبــه عبــادة، 
بــه  العمــل  و  تســبیح،  بــه  کــرة  المذا و 
جهــاد، و تعلیمــه مــن ال يعلمــه صدقــة، 
ــم  ــه معال ــی اهلل، ألن ــة إل ــه قرب ــه ألهل و بذل
الحــال و الحــرام، و منــار ســبیل الجنــة، 
الصاحــب  و  الوحشــة،  فــی  المؤنــس  و 
المحــدث فــی  الوحــدة، و  الغربــة و  فــی 
الخلــوة، و الدلیــل علــی الســراء و الضــراء، 
و الســاح علــی األعــداء. إن العلــم حیــاة 
األبصــار  ضیــاء  و  الجهــل،  مــن  القلــوب 
مــن الظلمــة و قــوة األبــدان مــن الضعــف، 
یبلــغ بالعبــد منــازل األخیــار و مجالــس 
و  اآلخــرة  فــی  العلــی  الدرجــات  و  األبــرار 

األولــی.«.

فرمــود: مــی دانیــد فانــی چــرا اينقــدر توفیقــات دارد؟ چــون دو کار را دقــت دارد: 1. توســل خصوصــی 2. 
احتــرام بــه اســاتیدش فرمــود: لیســتی در جیبــش داشــت از کســانی کــه بــه خاطــر بــى ادبــى بــه اســتاد جــوان 

مــرگ شــدند!!!
ع مقــدس اجــازه داده بــود، دســتان اســتادت را مــی بوســیدم.  گــر شــار فرمــود: يكبــار بــه مــادرم گفتــم اســتاد امــروز مــرا بــا ترکــه چــوب تنبیــه کــرد. مــادرم گفــت: ا
فرمــود: ســرکاس اســتاد، نفــر کنــاری مــن حیــن درس اســتاد رعايــت آداب کاس نمــی کــرد و بــا مــن حــرف مــی زد؛ اول بــى توجهــی کــردم و وقتــی او ادامــه داد 

بــه او زدم کــه بــا مــن حــرف نــزن، وقتــی اســتاد فرمايــش مــی کننــد. 
فرمــود: ســر درس، اســتاد بــه او حــرف تنــدی زد. صبــر کــردم ببینــم او کــه آقــازاده پــدر بــزرگ اســت، از فضــل پــدر چقــدر بهــره بــرده اســت؛ بعــد درس ديــدم آمــد و 

زانــوی اســتاد را بوســید.  فرمــود: در روايــت داريــم کــه شــما ســه پــدر داريــد: 1. أب ولــدك 2. أب علمــك 3. أب زوجــك
ع مقــدس اجــازه مــی داد، طهــارت اســتادم را مــی گرفتــم.  فرمــود: در محضــر اســتاد چنــان محــو او بــودم کــه ايشــان مــی فرمــود: داداش جــون  گــر شــار فرمــود: ا
عاشــقیا؛ چــون در ذهــن خــود تصــور مــی کــردم کــه اســتاد يــک روز ديگــر نیســت و خواهــد رفــت.  فرمــود: وقتــی مــی خواســتم ملبــس شــوم از تمــام اســاتیدم اجــازه 
گرفتــم. نفرمــود ايشــان اســتادم بودنــد. بیــن الحرمیــن کنــار درب حــرم امــام حســین ؟ع؟ دســت ســید را بوســید و مــن هــم نپرســیدم کــه ايشــان کیســتند؛ ولــی 
فهمیــدم کــه استادشــان بودنــد.  فرمــود: ايشــان معلــم قرآنــم بودنــد. در جلســه افتتاحیــه دســت يكــی از والدیــن را بوســیدند و بعدهــا فرمودنــد کــه ايشــان معلــم 
قــرآن  مســجدمان بــود. فرمــود: هــر بــار نــام اســتادش را مــی بــرد مــی گفــت »روحــی فــداه«. فرمــود: بعــد از فــوت اســتادش ديگــر عطــر نــزد و همیشــه داغــدار او 

بــود.  فرمــود: او پــدر جســمانی ام بــود و ايشــان پــدر روحانــی ام و تفــاوت جســم و روح هــم معلــوم اســت.
فرمود: از کاس هیچگونه استفاده ای نمی کردم؛ ولی برای اينكه به استاد بى احترامی نشود يک سال تمام کاس را رفتم و شرکت کردم.
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ورود و خروج در کالس و محرض او با اجازه ایشان باشد37

به زیارت استاد برود38

همیشه خود را مدیون و قدردان استاد ببیند39

حّق ابّوت برای ایشان قائل شود40

ردیف

عنوان

یادداشت اخالقی

جدول مراقبه 



هفته نامه اخاقی خلق کريم   شماره 3   کاری از حوزه علمیه آيت اهلل حق شناس ؟هر؟ 2

هفته نامه اخالقی خلق کریم  /  کاری از حوزه علمیه  آیت اهلل حق شناس ؟هر؟  شماره سوم / هفته چهارم ماه ربیع الثانی سال 1443 هجری قمری

 اردو رامسر


