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آیه و تفسیر:

وَن«. ُهْم َیْحَذُر
َّ
َعل

َ
ْیِهْم ل

َ
وا َقْوَمُهْم ِإٰذا َرَجُعوا ِإل یِن َو ِلُیْنِذُر لّدِ

َ
ُهوا فِی ا

َ
ْو لٰا َنَفَر ِمْن ُکّلِ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم ٰطاِئَفٌة ِلَیَتَفّق

َ
ًة َفل

َ
وا َکاّف ُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُر

ْ
ل

َ
»َو ٰما ٰکاَن ا

گاهــی پیــدا کننــد و بــه هنــگام بازگشــت  شایســته نیســت کــه مؤمنــان همگــی )به ســوی میــدان جهــاد( کــوچ کننــد؛ چــرا از هــر گروهــی، طایفــه ای از آنــان کــوچ نمی کنــد )و طایفــه ای بمانــد( تــا در دیــن )و معــارف و احــکام اســام( آ
ی کننــد. ( بترســند و خــوددار به ســوی قــوم خــود، آن هــا را انــذار نماینــد تــا )از مخالفــت فرمــان پــروردگار
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ول : شان نز
چنیــن  عبــاس؟هر؟  ابــن  از  مجمع البیــان  در  طبرســی؟هر؟  مرحــوم 
؟لص؟ به ســوی میــدان جهاد  روایــت کــرده اســت کــه هنگامی کــه پیامبــر
حرکــت می کــرد، همــۀ مســلمانان به اســتثنای منافقــان و معــذوران در 
خدمتــش حرکــت می کردنــد؛ امــا پس ازآنکــه آیاتــی در مذمــت منافقــان 
مامــت  بــاد  بــه  را  تبــوک  جنــگ  متخلفــان  مخصوصــًا  و  شــد  نــازل 
میدان هــای  در  شــرکت  بــه  مصمــم  بیش ازپیــش  را  مؤمنــان  گرفــت، 
؟لص؟ شــخصًا شــرکت  جهــاد کــرد؛ حتــی در جنگ هایــی کــه پیغمبــر
؟لص؟  نمی کــرد )ســریه هــا( همگــی به ســوی میــدان می رفتنــد و پیامبــر
را تنهــا می گذاردنــد؛ لــذا آیــۀ فــوق نــازل شــد و اعــام کــرد کــه در غیــر 
میــدان  به ســوی  مســلمانان  همــۀ  نیســت  شایســته  ضــرورت،  مــورد 
گروهــی در مدینــه بماننــد و معــارف و احــکام  جنــگ برونــد )بلکــه 
ــس از  ــان پ ــتان مجاهدش ــه دوس ــد و ب ؟لص؟ بیاموزن ــر ــام را از پیامب اس

ــد(.   ــم دهن ــت تعلی بازگش
همــان مفســر بــزرگ شــأن نــزول دیگــری بــه ایــن مضمــون نیــز نقــل کــرده 

اســت کــه:
قبایــل  بــه میــان  اســام  تبلیــغ  بــرای  ؟لص؟  یــاران پیامبــر از  گروهــی   
و  داشــتند  گرامــی  را  آن هــا  مقــدم  بادیه نشــینان  رفتنــد؛  بادیه نشــین 
بــه آن هــا نیکــی کردنــد؛ ولــی بعضــی بــه آن هــا ایــراد گرفتنــد کــه چــرا 

کردیــد و بــه ســراغ مــا آمدیــد؟ ؟لص؟ را رهــا  پیامبــر
؟لص؟   آن هــا از ایــن نظــر ناراحــت و افســرده شــدند و بــه خدمــت پیامبر
بازگشــتند؛ آیــه نــازل شــد و برنامــۀ تبلیغــی آن هــا را تصویــب کــرد و از 

آن هــا رفــع نگرانــی شــد.  
ــۀ فــوق نقل شــده و آن  ــرای آی ــزول ســومی نیــز در تفســیر تبیــان ب شــأن ن

اینســت کــه: 
احــکام  گرفتــن  فرا بــرای  بادیه نشــینان هنگامی کــه مســلمان شــدند، 
اســام همگــی بــه ســوی مدینــه حرکــت کردنــد و ایــن ســبِب بــاال رفتــِن 
ی هــای دیگــری بــرای  گرفتار قیمــت اجنــاس و ارزاق و مشــکات و 
گردیــد و بــه آن هــا دســتور داد  مســلمانان مدینــه شــد؛ لــذا آیــه نــازل 
کــه الزم نیســت همگــی شــهر و دیــار خــود را خالــی کننــد و بــرای فهــم 
معــارف اســام بــه مدینــه بیاینــد؛ بلکــه کافــی اســت گروهــی ایــن عمــل 

ــد.   ــام دهن را انج
تفسیر:  

جهاد با جهل و جهاد با دشمن  
آیــه فــوق کــه بــا آیــات گذشــته درزمینــٔه جهــاد پیونــد دارد، اشــاره بــه 
واقعیتــی می کنــد کــه بــرای مســلمانان جنبــۀ حیاتــی دارد و آن اینســت 
کــه: گرچــه جهــاد بســیار پــر اهمیت اســت و تخلف از آن ننــگ و گناه، 
ولــی در مــواردی کــه ضرورتــی ایجــاب نمی کنــد کــه همــۀ مؤمنــان در 
؟لص؟  میــدان جهــاد شــرکت کننــد، مخصوصــًا در مواقعــی کــه پیامبــر
شــخصًا در مدینــه باقی مانــده، نبایــد همــه بــه جهــاد برونــد؛ بلکــه الزم 

اســت هــر جمعیتــی از مســلمانان بــه دو گــروه تقســیم شــوند:
 گروهــی فریضــۀ جهــاد را انجــام دهنــد و گــروه دیگــری در مدینــه بماننــد 
ــًة 

َ
ُمْؤِمُنــوَن ِلَیْنِفــُروا َکاّف

ْ
و معــارف و احــکام اســام را بیاموزنــد؛ َو ٰمــا ٰکاَن ال

یــِن.   ُهــوا ِفــی الّدِ
َ

ــْو اٰل َنَفــَر ِمــْن ُکّلِ ِفْرَقــٍة ِمْنُهــْم ٰطاِئَفــٌة ِلَیَتَفّق
َ
َفل

و  احــکام  بازگشــتند،  میــدان  از  مجاهدشــان  یــاراِن  هنگامی کــه  بــه 
فرمان هــای الهــی را بــه آن هــا تعلیــم دهنــد و از مخالفــت آن، انذارشــان 

ــد؛ نماین
ْیِهْم.  

َ
 َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإٰذا َرَجُعوا ِإل

باشــد کــه ایــن برنامــه موجــب شــود کــه آن هــا از مخالفــت فرمــان خــدا 
ُروَن.

َ
ــْم َیْحــذ ُه

َّ
َعل

َ
بپرهیزنــد و وظائــف خویــش را انجــام دهنــد؛ ل
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وایات : ر
 اهلِل؟لص؟: 

ُ
 َرُسول

َ
َقال

ْو ُمْسَتِمٍع َواٍع.
َ
ْیِن َعاِلٍم ُمَطاٍع أ

َ
 ِلَرُجل

َ
َعْیِش ِإاّل

ْ
اَل َخْیَر ِفي َال

پیامبــر گرامــی اســام؟لص؟ فرمودنــد: هیــچ خیــری در زندگــی جــز بــرای 
گاه. دو مــرد نیســت؛ یکــی عالــِم دانــا و دیگــری شــنوندۀ آ

، ج ۱ ص ۱۶۷ بحار االنوار

:
َ

ُمؤِمِنین؟ع؟ َقال
ْ
َعْن أِمیَرال

ِفیَنِة َتْغَرُق َو ُتْغرُِق َمَعَها َغْیَرَها.  َعاِلِم َکاْنِکَساِر َالّسَ
ْ
ُة َال

َّ
 َزل

امیرالمؤمنین علی؟ع؟ فرمودند: 
لغــزش عالــم، ماننــد شکســتن کشــتی اســت؛ خــود غــرق مــی  شــود و 

ــا خــود غــرق مــی  کنــد.  دیگــران را هــم ب
غرر الحکم و الدرر کلم، ج ۱ ص ۳۹۱

 :
َ

ِبي َعْبِد َاهلِل؟ع؟ َقال
َ
َعْن أ

ــا َعاِلمــًا  ْیــِن ِإّمَ
َ
 َغاِدیــًا ِفــي َحال

َ
ــاّبَ ِمْنُکــْم ِإاّل

َ
ى َالّش َر

َ
ْن أ

َ
ِحــّبُ أ

ُ
ْســُت أ

َ
ل

ِثــَم 
َ
ِثــَم َو ِإْن أ

َ
ــَع أ ــَع َفــِإْن َضّیَ َط َضّیَ َط َفــِإْن َفــّرَ ــْم َیْفَعــْل َفــّرَ

َ
مــًا َفــِإْن ل ِ

ّ
ْو ُمَتَعل

َ
أ

 . َحــّقِ
ْ
ــدًا ِبال ــَث  ُمَحّمَ ــِذي َبَع

َّ
ــاَر َو َال َســَکَن َالّنَ

امام صادق؟ع؟ فرمودند: 
دوست ندارم که جوانان شما را جز در دو حال ببینم:

گــر چنیــن نکنــد، کوتاهــی کــرده اســت؛ پــس   عالــم و یــا متعلــم؛ پــس ا
گــر نعمــت  گــر کوتاهــی کنــد، نعمــت خــود را تبــاه ســاخته اســت و ا ا
گــر گنــاه کند، ســوگند به کســی  خــود را تبــاه ســازد، گنــاه نمــوده اســت و ا

ینــد.  کــه محمــد؟لص؟ را بــه حــق برانگیخــت، در دوزخ ُســکنا می گز
بحار االنوار ج ۱ ص ۱۷۰

وایات : ر
 اهلِل؟لص؟: 

ُ
 َرُسول

َ
َقال

ــم َیفعــل 
َ
ُیظِهــرِ العاِلــُم علَمــُه، فَمــن ل

ْ
إذا َظَهــرِت الِبــدُع فــی ُاّمتــی فل

اهلِل؛  عنــُه 
َ
ل یــِه 

َ
فَعل

پیامبر اسام؟لص؟ فرمودند: 
هــرگاه بدعت هــا در میــان امــت مــن آشــکار شــد، بایــد عالــم، علمــش را 

 . آشــکار کنــد و هــر کــس نکنــد، لعنــت خــدا بــر او
کافی، ج ۱ ص ۵۴

:
َ

ُمؤِمِنین؟ع؟ َقال
ْ
َعْن أِمیَرال

ُع ِبِه.  َالعاِلُم َمن ال َیشَبُع ِمَن الِعلِم َو ال َیَتَشّبَ
از  کــه  اســت  کســی  دانشــمند،  فرمودنــد:  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن 

نکنــد.  وانمــود  نیــز  آن  از  ســیرى  بــه  و  نپذیــرد  ســیرى  دانــش، 
غررالحکم و دررالکلم، ج۱ ص ۹۲

:
َ

ِبي َعْبِد َاهلِل؟ع؟ َقال
َ
َعْن أ

َعاِبــَد َفــِإَذا َوَقَفــا َبْیــَن 
ْ
َعاِلــَم َو َال

ْ
 َال

َ
ِقَیاَمــِة َبَعــَث َاهلُل َعــّزَ َو َجــّل

ْ
 ِإَذا َکاَن َیــْوُم َال

َعاِلــِم ِقــْف 
ْ
ــِة َو ِقیــَل ِلل َجّنَ

ْ
ــی  َال

َ
َعاِبــِد ِاْنَطِلــْق ِإل

ْ
 ِقیــَل ِلل

َ
َیــَدِي َاهلِل َعــّزَ َو َجــّل

ُهــْم. 
َ
ِدیِبــَك ل

ْ
ــاِس ِبُحْســِن َتأ َتْشــَفْع ِللّنَ

امام صادق؟ع؟ فرمودند:
 هــرگاه روز قیامــت گــردد، خــداى عّزوجــّل عالــم و عابــد را برانگیزانــد. 
پــس آن گاه کــه در پیشــگاه خداونــد ایســتادند، بــه عابــد گفتــه می  شــود: 
»بــه ســوى بهشــت حرکــت کــن« و بــه عالــم گفتــه می شــود: »بایســت و 

مــردم را بــه خاطــر آن کــه نیکــو ادبشــان نمــودى، شــفاعت کــن«. 
، ج ۲ ص ۱۶ بحار االنوار

توصیه های حضرت آقا؟ظد؟ به ملبسین: 
رفتـه،  پیـش  ی  قـدر یـک  درسشـان  کـه  آن هایـی 
لبـاس  بداننـد  امـا  بپوشـند؛  روحانیـت  لبـاس 

اسـت.  سـنگینی  بـار  پوشـیدن،  طلبگـی 
سـرت  ی  رو شـما  کـه  سـیری  چنـد  عمامـۀ  ایـن 
ی، خیلـی سـنگین اسـت. بـه مجـردی کـه دیدنـد شـما عمامه  می گـذار

می شـود.  وارد  این هـا  و  اشـکال  و  سـؤال  ِسـیل  ی،  دار
کـه  بـه  ایـن   کسـانی   لبـاس  روحانیـت هـم  یـک  متـاع  دنیـوی  نیسـت  و 

عهده دارنـد. بـر  را  سـنگینی   مسـؤولیت   هسـتند،  مزیـن   لبـاس  
 سـرمایۀ  روحانیـت ، علـم ، تقـوا، معرفـِت  الهـی ، توسـل  و تضـرع  در برابـر 

پـروردگار اسـت .
عـرض  می گذارنـد  سرشـان  عمامـه  کـه  دوسـتانی  ایـن  بـه  غالبـًا  مـا   
کـه ایـن عمامـۀ شـما وزن کمـی دارد، چنـد سـیر بیشـتر وزن  می کنیـم 
از چنـد سـیر  از عمامه هـا ماشـاا هلل  بیشـتر  امـروز بعضـی  نـدارد )البّتـه 
گـر انسـان  ، ا وزن داشـت(؛ به هرحـال سـبک اسـت، اّمـا در معنـا نخیـر
بخواهـد ایـن بـار را بـه معناى واقعِی کلمه متحّمل بشـود، بسـیار بسـیار 
سـنگین اسـت و امروز که ِقوام حرکت دینی و حرکت اسـامی در دنیا 
ِى اسـامی به علمـاِى دین  ِى اسـامی اسـت و ِقـوام جمهـور بـه جمهـور
و پرچـم داراِن فقـِه دینـی و فقـِه اسـامی اسـت، نقـش ایـن عمامه هـا و 
ذوالِعمامه هـا، خیلـی خیلـی بیشـتر از سـابق اسـت. مـن قاطعـًا عـرض 
کـه علمـاِى دینـِی مـا و جامعـۀ روحانـی مـا در طـول ایـن ۱٠٠٠  می کنـم 
یم، هیچ وقت  سـال، ۱۱٠٠ سـالی که ما کسـانی به عنوان علماِى دین دار
نقششـان بـه اهّمّیـت امـروز نبـوده و روحانّیـت هیچ وقـت در یـک عصـر 

و در یـک دوره، بـه قـدر امـروز خدمـت نکـرده اسـت.

رهبر انقلاب اسلامی ؟بد؟

توصیه های امام؟هر؟ به طالب  
ببریـد  تشـریف  می خواهیـد  کـه  شـماهایی 
در شـهرها و روسـتاها برای ترویج و هدایت 
دیـن، شـماهایی کـه تبلیـغ و هدایـت دینی 
گـر  ا کـه  باشـید  داشـته  توجـه  می کنیـد، 
قدمـی برخـالف موازیـن، بـر خـالف رضای خـدا بردارید، یک ُجرمی اسـت 

کـه بـه ایـن زودی نمی توانیـد جبـران بکنیـد.
غیـر  وضعیتتـان  می رویـد،  مـردم  بیـن  هدایـت  اسـم  بـه  کـه  شـمایی   
کـه بـرای هدایـت می رویـد، شـما  وضیعیـت عامـۀ مـردم اسـت. شـمایی 
رسـوِل از طـرِف اسـالم هسـتید. رسـول خـدا هسـتید. بایـد بفهمیـد کـه در 

ایـن رسـالت چـه بایـد بکنیـد.  
برادرهـای مـن! خواهرهـای مـن! امـروز آبـروی اسـالم، بسـته بـه اعمـال 
به جـای  هسـتند،  انسـان ها  مربـی  کـه  روحانیونـی  اسـت؛  روحانیـون 
انبیـاء نشسـته اند، مبعـوث از طـرف انبیـاء هسـتند. آبـروِی اسـالِم امـروز، 
آبـروِی اسـالم، در ایـراِن امـروز، بسـته بـه اعمـاِل همـه اسـت و خصوصـًا 

مسـئول اند.  بیشـتر  روحانیـون  لکـن  مسـئولید؛  همـه  روحانیـون. 
ج بشـویم و خدای نخواسـته توجه به  گـر مـا از زی متعـارف روحانیت خار

مادیات بکنیم، ممکن اسـت روحانیت شکسـت بخورد. 
مـن خـوف ایـن را دارم کـه مـردم به واسـطۀ امثـال مـن بـه بهشـت برونـد؛ 
آن هـا بـرای خاطـر مـا و شـنیدن حـرف مـا بـه بهشـت برونـد و مـا بـرای 
خاطـر این کـه خودمـان مهـّذب نبودیـم، بـه جهنـم برویـم! و آن خـوف 
مـا در  آن هـا،  بـا  روبـه رو بشـویم  مـا  کـه  اسـت  ایـن  دارم  مـن  کـه  زیـادی 
جهنـم باشـیم، آن هـا در بهشـت باشـند و اشـراف مـا را پیـدا کننـد! و ایـن 

کجـا ببـرد؟ خجالـت را انسـان 

امام خمینی؟هر؟



ی  فضیلت علم و علم آموز
ْو ُمِحّبــًا 

َ
ْو ُمْســَتِمعًا أ

َ
مــًا أ ِ

ّ
ْو ُمَتَعل

َ
کــرم؟لص؟ می فرمایــد: »ُاْغــُد َعاِلمــًا أ نبــی ا

ُهــْم«؛ یــا عالــم بــاش، یــا متعلــم، یــا مســتمع، یــا دوســتدار آن هــا؛ »َو اَل َتُکِن 
َ
ل

ــم  ــا متعل ــی! ی ــد دانشــمند باشــی و راه را بدان ــا بای ــَك.«؛ ی ــَس َفَتْهِل َخاِم
ْ
َال

ــا  ــت از این ه ــه حیثی ــه دو س ــما ک ــل ش ــم. مث ــل عل ــب اه ــا مح ــی، ی باش
در شــما جمــع اســت؛ هــم متعلــم هســتید و هــم مســتمع؛ یعنــی هــم 
یــد و هــم  روایــات را می شــنوید و علــوم اهــل بیــت؟ع؟ را تعلیــم می گیر
ــم،  ــِل عل ــاِن اه ــی از آقای ــاید بعض ــب! ش ــد. خ ی ــت دار ــم را دوس ــل عل اه
ی مصالحــی کــه در نظــر اســت، ایــن روایــت را نخواننــد؛ ولــی پــروردگار  رو

عزیــزِ عــّز وجــل، بنایــش بــه آمــرزش اســت.
کــه آیــا تــو عالــم بــودی؟ نــه! متعلــم  حــاال در قیامــت ســؤال می کننــد 
؟ نــه! در یک  ؟ نــه! دوســتدار اهــل علــم چطــور ؟ نــه! مســتمع چطــور چطــور
ک بــوده ای؟ نــه! همــه اش نــه، نــه، منفــی! ســفرهایی، بــا عالــم هــم خــورا

علم نافع و علم غیر نافع
کــه منظــوِر نظــرِ خانــدان عصمــت؟ع؟  کــرد  آن علمــی را بایــد طلــب 
عــرض  کــرم؟لص؟  ا نبــی  اســت.  پــروردگار  خطــاب  و  دســتور  مــورد  و 
ــٍم اَل َیْنَفــُع«؛ معلــوم می شــود یــک 

ْ
ُعــوُذ ِبــَك ِمــْن ِعل

َ
ــي أ ُهــّمَ ِإّنِ

َّ
می کردنــد: »َالل

یــم و یــک علمــی کــه نفــع می بخشــد و همــان مــورد  علــم »اَل َیْنَفــُع« دار
خطــاب اســت.

ــُم الْناِفــُع؟ 
ْ
: َمــا الِعل

َ
ــَم الْناِفــَع؛ َقــال

ْ
ــْم الِعل

َّ
أوَحــی اهلُل ِإلــٰی داود؟ع؟: »َتَعل

 ُقْدَرِتــی َعلــٰی  ُکِلّ 
َ

َیاِئــی َو َکَمــال ِکْبرِ ِلــی َو َعَظَمِتــی َو 
َ

ْن َتْعــرَِف َجا
َ
 أ

َ
َقــال

«. مــن هرچــه بگویــم علــم، آنکــه اصــول  ــّيَ
َ
ُِبــَك ِإل ــِذی ُیَقّر

َّ
َشــیٍء فٰهــذا ال

شــیمی  یــا  یــک  فیز کــه  آن کــس  اصــول،  بــه  مــی آورد  زور  می خوانــد، 
یــک و شــیمی؛ امــا هیچ کــدام از این هــا  می خوانــد، زور مــی آورد بــه فیز
علــم نافــع نیســت. این هــا تمامشــان طریقیــت دارنــد، آنکــه موضوعیــت 

دارد، علمــی اســت کــه مــا را بــه پــروردگار نزدیــک کنــد.
ی ترین علم در زندگی انسان ضرور

ــی 
َ
ــَك َعل

َّ
ــَك َمــا َدل

َ
ــِم ل

ْ
ِعل

ْ
ــَزُم َال

ْ
ل

َ
ایــن عبــارت چقــدر قشــنگ اســت: »أ

َفَســاَدُه«؛  الزم تریــن علــوم، علمــی اســت  ــَك 
َ
ل ْظَهــَر 

َ
أ َو  ِبــَك 

ْ
َقل َصــَاِح 

ــو مســئولی کــه قلبــت  ــه اصــاح قلبــت راهنمایــی می کنــد. ت ــو را ب کــه ت
را اصــاح کنــی؛ چــرا نرفتــی واجباتــت را یــاد بگیــری؟ واجبــات کاس 
ی  پایه گــذار بایــد  کنــی؟  شــروع  اول  کاس  از  نرفتــی  چــرا  اســت.  اول 
کنــی؛ کاس اول، تــرک محرمــات و فعــل واجبــات اســت، بعــدًا کاس 
دوم، تــرک مشــتبهات خواهــد بــود؛ و کاس ســوم، تــرک ماســوی اهلل. از 
ــَاِح  ــی َص

َ
ــَك َعل

َّ
ــا َدل ــردی؟ »َم ــرا نک ــا را چ ــن کاره ــود، ای ــؤال می ش ــو س ت

ــرا  ــری؟ چ ــاد بگی ــی آن را ی ــرا نرفت ــه چ ــت ک ــؤال اس ــورد س ــن م ــَك«، ای ِب
ْ
َقل

دارد:  هــم  روایــات  از  بعضــی  در  یابــی؟  در را  اســامی  معــارف  نرفتــی 
ْنُفــِس«؛ 

َ ْ
ــُم َال

ْ
ُکّلِ ُمْســِلٍم َو ُمْســِلَمٍة َو ُهــَو ِعل ــی 

َ
یَضــٌة َعل ــِم َفرِ

ْ
ِعل

ْ
ــُب َال

َ
»َطل

یعنــی علمــی کــه بــا آن در صــدد اســتکمال نفــس خــودت باشــی. »َیــا 
نُفَســُکْم«؛ یعنــی نفــْس را رهــا نکــن آقاجــان! 

َ
ْیُکــْم أ

َ
ِذیــَن َءاَمُنــوْا َعل

َّ
ل َهــا ٱ ّیُ

َ
أ

دائمــًا در فکــر بــاش، بــه دنبــال اصــاح آن بــاش! بایــد نفــس متخلــق بــه 
انســانیت باشــد. آداب 

برتری از هفتاد هزار عابد
کــه بــا علمــش بــه مــردم انتفــاع می دهــد، یعنــی علمــش را در  عاِلمــی 
هــزار  هفتــاد  از  افضــل  عاِلمــی  این چنیــن  می گــذارد،  مــردم  دســترس 
عابــد اســت. ثــواب هفتــاد هــزار کــس کــه عبــادت می کننــد، بــا عاِلمــی 
ی ]هــم[ نیســت؛ ]بلکــه[ آن  کــه علمــش را در دســترس می گــذارد، مســاو
عالــم برتــر اســت. وقتــی بنــده -در ســفر حــج- در جــده بــودم، بــه مســجد 
ــه آن هــا  ــرای تألیــف قلوبشــان ب اهــل ســنت رفتــم و در نمــاز جماعــت ب
ــه اهــل  ــاب اقتــدای ب ــی کــه در ب اقتــدا کــردم؛ چــون یــک دســته از روایات
تســنن رســیده، ایــن اســت کــه بــرای تألیــف قلــوب بیــن مســلمان ها بــه 
آن هــا اقتــدا کنیــد. لــذا انســان نبایــد موقــع نمــاز از مســاجد اهــل ســنت 
ــه مــا اقتــدا  ــرای اینکــه مــی گویند:چــرا ب ــا مســجدالحرام خــارج شــود. ب ی
نمی کنیــد؟ چــرا در نمــاز مســلمان ها شــرکت نمی کنیــد؟ مــورد مؤاخــذه 
ی دارد و می خواهــد از مســجد بیــرون  واقــع خواهیــد شــد؛ هرکــس کــه کار
بــرود، بایــد یــک ســاعت قبــل از اذان، از مســجد خــارج شــود. وقتــی 
ــت  ی در جماع ــور ــتاد، ف ــاز ایس ــه نم ــت ب ــام جماع ــد و ام ــا ش ــه پ ــاز ب نم
ــاز  ــه نم ــان وقتی ک ــای آن ــام جماعت ه ــی از ام ــردم. بعض ــرکت ک ــا ش آن ه
را می خواننــد، می رونــد و بعضــی دیگــر بعــد از نمــاز جماعــت مقابــل 
نبــوی؟لص؟  روایتــی  بنــده  کت!  ی ســا مــردم می نشــینند؛ همیــن طــور
شــما  چــرا  ــاَس؟«؛  الَنّ َتِعُظــوَن   

َ
ال »ِلــَم  گفتــم:  و  خوانــدم  آن هــا  بــرای 

نمازگــزاران را نصیحــت نمی کنیــد؟ موعظــه نمی کنیــد؟ و حــال اینکــه 
کــرم؟لص؟ فرمــود: َمَثــِل آن کســی کــه نمــازش را می گــذارد و مــردم را  رســول ا
موعظــه می کنــد و آن هــا را بــه حیــات و زندگــی دائمــی دعــوت می کنــد، 
ــا مــا قابــل مقایســه هســت؟  ؟لص؟ ب ــا پیغمبــر ــا شــما! آی ــِل مــا اســت ب َمَث
آن کــس کــه مــردم را ارشــاد می کنــد و آن هــا را بــه حیــات و بــه فهــم دعــوت 
می کنــد، نســبتی کــه بــا مــردم دارد، ِمْثــل نســبت مــا بــا مــردم اســت؛ یعنــی 
؟لص؟ اســت؛ ایــن قــدر ارزش و قــدر پیــدا می کنــد. ایــن  او مثــل پیامبــر
بــرای  این همــه دعــوا  بــرای چیســت؟  و دنیاپرســتان  تــاش دشــمنان 
ایــن اســت کــه مــردم چیــزی نفهمنــد. ولــی وقتــی مــردم فهمیدنــد کــه 
احــکام اســام بــا قوانیــن عقــل منطبــق اســت، هرچقــدر هــم کــه دنیــای 
ــر فهمیــده می شــود و  ــرود، احــکام اســام بهت ــو ب روز و تمــدن بشــری جل
یــرِ بــاِر آن طواغیــت نخواهنــد رفــت؛ امــا آن هــا نمی گذارنــد،  مــردم دیگــر ز

ــا نقشــه ای پیــاده کننــد کــه مــردم چیــزی نفهمنــد. می کوشــند ت
عالم مثل ماه، در آسمان می درخشد

ُجــوِم  ــی َســاِئرِ َالّنُ
َ
َقَمــرِ َعل

ْ
َکَفْضــِل َال َعاِبــِد 

ْ
ــی َال

َ
َعاِلــِم َعل

ْ
فرمــود: »َفْضــُل َال

«؛ وقتــی مــاه شــب چهاردهــم بــه کمــال و تمــام دیــده می شــود  َبــْدِر
ْ
ــَة َال

َ
ْیل

َ
ل

ــدر  ــت چق ــن وق ــت؟ در ای ی اس ــور ــه ط ــد، چ ــدا می کن ــل پی ــور کام و ظه
کــب شــرافت دارد؟ عالــم هــم نســبت بــه عابــد،  کوا نســبت بــه ســایر 
چنیــن شــرافتی دارد. عابــد ســعی می کنــد و می خواهــد خــود را نجــات 
دهــد، ولــی عالــم ســعی می کنــد کــه دســت غریــق را بگیــرد و نمی خواهــد 
ْو 

َ
ــُد َعاِلمــًا أ کســی از بیــن بــرود و گمــراه شــود. ایــن اســت کــه فرمــود: » ُاْغ

َخاِمــَس َفَتْهِلــَك«؛ یــا عالــم 
ْ
ُهــْم َو اَل َتُکــِن َال

َ
ْو ُمِحّبــًا ل

َ
ْو ُمْســَتِمعًا أ

َ
مــًا أ ِ

ّ
ُمَتَعل

ــا متعلــم؛ یــا حداقــل بــه علــم گــوش فــرا بــده و آن هــا را دوســت  بــاش و ی
کتــی. ؛ پنجمــی نبــاش کــه دیگــر در معــرض ها بــدار

یک درجه پایین تر از انبیاِء الهی
ْســَاَم  ِ

ْ
ــَم ِلُیْحِیــَي ِبــِه َال

ْ
ِعل

ْ
ــُب َال

ُ
َمــْوُت َو ُهــَو َیْطل

ْ
؟لص؟: َمــْن َجــاَءُه َال

َ
و »َقــال

ــِة«؛ هرکــس کــه تحصیــِل  َجّنَ
ْ
ْنِبَیــاِء َدَرَجــٌة َواِحــَدٌة ِفــي َال

َ ْ
َکاَن َبْیَنــُه َو َبْیــَن َال

علــم می کنــد و غرضــش ایــن اســت کــه اســام را احیــا کنــد و دیــن اســام 
گــر بمیــرد، در بهشــت بیــن او و انبیــاء مرســِل الهــی،  را زنــده نگــه دارد، ا
فقــط یــک درجــه فاصلــه اســت. ایــن حدیــث شــریف هنــوز در گــوش مــن 
ِإْســَراِئیَل«.  َبِنــي  ْنِبَیــاِء 

َ
َکأ ِتــي  ّمَ

ُ
أ َمــاُء 

َ
طنین انــداز اســت در بهشــت »ُعل

گــر مقصــود و هدفشــان پــروردگار  کــه علــم یــاد می گیرنــد، ا اشــخاصی 
کــرده،  گــر چنانچــه خدای نا باشــد، بهــره شــان ایــن روایــات اســت؛ امــا ا
همــان طــور کــه شــیخ بهایــی؟هر؟ می فرمایــد: »علــم رســمی ســربه ســر 
قیــل اســت و قــال«، هدفــش از طلــب علــم ایــن نباشــد کــه اســام را زنــده 
کنــد؛ بلکــه هــدِف بحــث کــردن داشــته باشــد و فقــط بــه دنبــال مناظرات 
علمــی باشــد و بخواهــد کــه تفــّوق علمــی پیــدا کنــد، ایــن آموختــن او در 

، هیــچ نقشــی نــدارد. بــرزخ و آخــرت او

توجه ویژۀ رسول اهلل؟لص؟ به اهل علم
َهــُؤاَلِء  ــا  ّمَ

َ
»أ گــروه در مســجد باشــند؛  گــر دو  ا در روایتــی آمــده اســت: 

«؛ و یکــی از آن هــا، دعــا بخواننــد و بــه پــروردگار 
ّ

َوَجــَل َعّزَ َاهلَل  َفَیْدُعــوَن 
 ... و کننــد  تعزیه خوانــی  نماینــد،  توجــه 

ــَل«؛ و گــروه دیگــر فقیــه درســت  َجاِه
ْ
ــوَن َال ُه ــوَن َو ُیَفّقِ ُم

َّ
ــُؤاَلِء َفَیَتَعل ــا َه ّمَ

َ
»أ

کســب نماینــد؛  کــه تخلقــش الزم اســت،  را  کننــد و فضائــل اخاقــی 
ْفَضــُل«؛ گــروه 

َ
ی این هــا خوب انــد، ولــی »َهــُؤاَلِء أ درســت اســت کــه هــردو

ُت«؛ مــن بــرای تعلیــم 
ْ
ْرِســل

ُ
ْعِلیــِم أ دوم بهترنــد. چــرا؟ بــه خاطــر آنکــه: »ِبالّتَ

از جانــب پــروردگار فرســتاده شــدم.
 من آمده ام که مردم را بیدار کنم!

مشــغول  کــه  رفتنــد  آن هایــی  ســمت  بــه  ؟لص؟  پیامبــر همیــن  بــرای 
کســانی  ــّمَ َقَعــَد َمَعُهــْم« و بــا آن هــا نشســتند؛ با مباحثــۀ علمــی بودنــد، »ُث

کــه مــردم را بیــدار می کننــد.
همۀ راه سعادت در علم است

یــۀ بنــده اســت، ابتــدا آقایــان را بــه موقعیــت خودشــان  همــان طــور کــه رو
کــه چقــدر ســرمایه دارند و چــه کار بایــد بکننــد. برخــی  توجــه می دهــم 
مــدام از اســتاد می پرســند: چــه کنــم؟ بــه چــه راهــی بــروم؟ راه ســعادت 
کرم؟لص؟  مــن چیســت؟ بدانیــد کــه همــه اش در علــم اســت آقــا! پیامبــر ا
ــِم َکَتــَب َاهلُل َعــّزَ 

ْ
ِعل

ْ
َتِمــُس َبابــًا ِمــَن َال

ْ
َبــا َذّرٍ َمــْن َخــَرَج ِمــْن َبْیِتــِه َیل

َ
فرمــود: »َیــا أ

ــاِء«؛ هرکــس دنبــال فهمیــدِن  ْنِبَی
َ ْ
ــَن َال ــّيٍ ِم ــَواَب َنِب ــَدٍم َث ــُکّلِ َق ــُه ِب

َ
 ل

َ
َو َجــّل

دیــن باشــد و بــرای همیــن منظــور از جایــش تــکان بخــورد و حرکــت 
، چقــدر  کنــد، هــر قدمــش ثــواب یــک پیغمبــر را دارد. ببینیــد ایــن کار
ْو َیْکُتــُب َمِدیَنــًة 

َ
ْعَطــاُه َاهلُل ِبــُکّلِ َحــْرٍف َیْســَمُع أ

َ
فــازش بــاال اســت! »َو أ

ــِة«؛ و خــدا بــه إزای هــر حرفــی کــه می شــنود یــا می نویســد، یــک  َجّنَ
ْ
ِفــي َال

شــهر در بهشــت برایــش می ســازد. 
کنــد و بــه بنــده اش  ؛ همه چیــز را می توانــد اراده  پــروردگار اســت دیگــر

ــد. بده
ــُه َاهلُل«؛ به بــه! خــدا چنیــن کســی را دوســت دارد،  َحّبَ

َ
ــِم أ

ْ
ِعل

ْ
»َو َطاِلــُب َال

ــُه  َحّبَ
َ
ِئَکــُة َو أ َمَا

ْ
ــُه َال َحّبَ

َ
ئکــه و پیغمبرهــا هــم دوســتش دارنــد؛ » َو أ ما

اَل  »َو  دارنــد؛  دوســت  خــوب  اشــخاص  تنهــا  را  علــم  اصــًا  ــوَن«.  ِبّیُ َالّنَ
پــا شــد، خــوش بــه حــال  ــِعیُد«. تــازه وقتــی قیامــت بر  َالّسَ

َ
ــَم ِإاّل

ْ
ِعل

ْ
ُیِحــّبُ َال

ِقَیاَمــِة«. 
ْ
ــِم َیــْوَم َال

ْ
ِعل

ْ
طالــب علــم می شــود؛ »َفُطوَبــی ِلَطاِلــِب َال

ــه ســبب دنبــال علــم  ــم چــه چیزهایــی ب آنجــا اســت کــه می فهمیــم عال
ــه گرفتــه اســت. ــه دســت آورده و هدی ــودن ب ب

فضیلت طالب علم بر ثواب شهدای بدر
در روایت دیگری آمده است: 

ــَدٍم  ــُکّلِ َق ــُه ِب
َ
ــَب اهلُل ل َکَت ــِم 

ْ
ِعل

ْ
ــَن ال ــًا ِم ــُس َباب َتِم

ْ
ــِه َیل ــْن َبْیِت ــَرَج ِم ــْن َخ »َو َم

«؛ ــْدٍر ــَهَداِء َب ــْن ُش ــِهیٍد ِم ــَواَب َش َث
 ثــواب کســی کــه در جنــگ بــدر همــراه رســول خــدا؟لص؟ بــه جنــگ رفتــه 
ــواب یــک شــهید را  ــه او می دهنــد. هــر قــدم، ث و شــهید شــده اســت را ب

ــَهَداِء«.
ُ

ْفَضــُل ِمــْن ِدَمــاِء َالّش
َ
َمــاِء أ

َ
ُعل

ْ
دارد. ایــن یعنــی: »ِمــَداُد َال

ــْن  ــِم َحِبیــُب َاهلِل«؛ طالــب علــم، دوســت خداســت. »َو َم
ْ
ِعل

ْ
ــُب َال »َو َطاِل

ــُة«؛ کســی کــه علــْم دوســْت اســت، بهشــت  َجّنَ
ْ
ــُه َال

َ
ــَم َوَجَبــْت ل

ْ
ِعل

ْ
َحــّبَ َال

َ
أ

ی، بایــد  گــر می خواهــی بــه بهشــت بــرو بــر او واجــب می شــود؛ یعنــی ا
طالــب علــم باشــی داداش جــان!

گوی شمایند اآلن، همۀ موجودات دعا
هــم شــما ایــن مطلــب را بدانیــد و هــم همکارهــای مــن بداننــد کــه وقتــی 
بنــده اینجــا بــرای شــما حدیــث می گویــم و وقتــی آن هــا بــه شــما خدمــت 
می کننــد، مثــًا بــرای شــما مســأله یــا حدیثــی می گوینــد، تمــام جانــوران 
اســتغفار  ایشــان  بــرای  آســمان،  پرنــدگان  یــا،  در ماهی هــای  زمیــن، 

می کننــد. ایــن مطلــب را امــام می فرماینــد.
و  حیوانــات  تمــام  می فرمایــد:  می دانــد،  را  آن هــا  زبــان  کــه  کســی  آن   
جانــوران، شــمارا دعــا می کننــد. امــا شــما مســتمعین هــم مــورد رحمــت 
و آمــرزش پــروردگار هســتید؛ مخصوصــًا در مــاه ذی الحجــه، کــه فرمــود: 
کســی کــه در مــاه ذی الحجــه علــم یــاد بگیــرد، مثــل ایــن اســت کــه پــای 
موعظــۀ حضــرت ســلیمان؟س؟ و حضــرت داوود؟س؟ نشســته اســت. 

یــد؟! فهمیدیــد کــه چــه موقعیتــی دار
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مهم این است که استقامت داشته باشی
یــادم می آیــد وقتــی تــازه طلبــه شــده بــودم، موهــای ســرم را کوتــاه کــرده 
گذاشــته بــودم. وقتی کــه بــه خانــه رفتــم، دایــی ام،  بــودم و محاســنم را 
لب ولوچــه اش را آویــزان کــرد و بــا اشــاره بــه مــن گفــت: ایــن چــه قیافــه ای 
اســت کــه بــرای خــودت درســت کــرده ای؟ و پــدرم بــه مــن گفــت: مــن 

نــدارم خــرج تــو را بدهــم؛ و حتــی دیگــران می گفتنــد:
 از خــر شــیطان بیــا پاییــن و طلبگــی را رهــا کــن؛ امــا چــون دوســت داشــتم 
ــا  ی همیــن اصــل بــود کــه پــدرم مدتــی ب طلبگــی را، لــذا رهــا نکــردم و رو

مــن قهــر کــرد.
 ولی این موارد ذره ای در من اثر نکرد و استقامت می کردم.

کنــی  اســتقامت  گــر  ا باشــی.  اســتقامت داشــته  کــه  ایــن اســت  مهــم 
ُموْا 

ٰ
َنــا ٱهلُل ُثــّمَ ٱْســَتَق ّبُ ــوْا َر

ُ
ِذیــَن َقال

َّ
ل  ٱ

َ
ئکــه هــم بــر تــو نــازل می شــوند: »ِإّن ما

ِتــی ُکنُتــْم 
َّ
ل ــِة ٱ َجّنَ

ْ
ل ْبِشــُروْا ِبٱ

َ
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 َتَخاُفــوْا َوال
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َ
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َٰ
َمل

ْ
ل ْیِهــُم ٱ

َ
 َعل

ُ
ل َتَتَنــّزَ

ُتوَعــُدوَن«. بعضــی اصــا نمی گذارنــد فرزندشــان طلبــه شــود. آیــت اهلل 
حــاج شــیخ محمدتقــی بروجــردی؟هر؟ وقتی کــه پدرشــان فــوت کــرد، او 
ــارم؛  ــم گرفت ــوز در ایــن عال ــد، پدرشــان گفــت: مــن هن را در خــواب دیدن
ســخت  و  ی  بــرو حــوزه  بــه  نمی گذاشــتم  تــو  طلبگــِی  اوایــل  در  زیــرا 
می گرفتــم و ایــن در حالــی بــود کــه ایشــان مجتهــد شــده بــود. چــرا بعضــی 
پــدر و مادرهــا ایــن طورنــد. نقــل می کننــد کــه اهــل علمــی، بــه فرزنــدش 
گــر طلبــه شــوی تــو را عــاق می کنــم. این هــا جــواب خــدا  گفتــه بــود: ا
؟لص؟ را چــه می دهنــد. ایــن وقایــع و روایت هــا را بــرای ایــن  و پیغمبــر
ی بیــدار شــوند؛ و شــما هــم بــه خاطــر  پــدر و مادرهــا بگوییــد، تــا قــدر
ــه  ــد ک ــید و بدانی ــت نباش ــچ ناراح ــا، هی ــخت گیری ها و توهین ه ــن س ای

برتریــن اعمــال ســخت ترین آن هاســت.
یه کمی موعظه کنم

ای کســانی کــه معمــم شــدید، مســئولیت شــما بیشــتر از بقیــه ُطابــی 
ــی  ــت. االن ُطاب ــادی اس ــردم ع ــتر از م ــده اند؛ بیش ــم نش ــه معم ــت ک اس
ــا مثــًا زلــف  ــور بشــوند ی کــه معمــم نشــدند مشــکلی نــدارد کــه ســوار موت
ــور  ــوار موت ــی س ــی روحان ــم؛ ول ــر نمی دهی ــا گی ــند، م ــته باش ــم داش ــم یک ه
ــرای روحانــی خــوب  ــه ب ــزارد، این گون شــود، ســوار دوچرخــه شــود، زلــف ب
نیســت. روحانــی بایــد لباســش ســاده باشــد، غبــا بایــد ســاده باشــد، خــط 
خطــی نباشــد، جــوراب رنگــی نباشــد. نعلیــِن ســفید، جــوراِب ســفید، 
کنــار  یگــول محلــی از اعــراب نــدارد. شــما  حــرام نیســت؛ امــا آخونــِد ژِ
خیابــان بایســت، آخونــِد ســاده، حتــی کســانی کــه مذهبــی هــم نیســتند، 
گــر  ــی ا ــد و مجانــی شــمارا ســوار می کننــد. روحان ماشــین را نگــه می دارن
گــر می توانــی داخــل آخونــدی خــودت  یــد خیلــی دارد. ا ســاده باشــد، مر
از  ی،  بســاز را  خــودت  نمی توانــی  گــر  ا وگرنــه  ؛  شــو آخونــد  ی،  بســاز را 
گــر بــه برکــت شــما یــک دســته ای بیاینــد و  . ا آخونــدی اســتعفاء بــده و بــرو
باخــدا بشــوند و شــمارا نــگاه کــه بکننــد، یــاد خــدا بیفتنــد، خــوب اســت. 

ــدازد. ــاد خــدا نمی ان ــه ی یگــول مــردم را ب ــد ژِ آخون
ایــن حدیــث کــه می گویــد: نظــر کــردن بــه عالــم عبــادت اســت را از امــام 
ایشــان؟ع؟  اســت؟  درســت  حدیــث  ایــن  کــه  پرســیدند  صــادق؟ع؟ 

؛ ایــن حدیــث مخصــوص یــک عالمــی اســت کــه فرمودنــد: خیــر
ــَرَك اآلِخــَرَة«؛ مثــل آیــت اهلل بهجــت؟هر؟؛ آدم ایشــان 

َ
یــِه َذّک

َ
 »إذا َنَظــرَت إل

ی. آدم نــگاه  ــا مثــًا آیــت اهلل خوانســار ــاد خــدا می افتــد ی را نــگاه کنــد، ی
می کــرد مراجــع را، غالبــًا شــامل آن افــراد می شــود و دیدنشــان عبــادت 

اســت و ایــن زندگــِی ســاده اســت کــه شــما را نورانــی می کنــد.
توصیه ای به طلبه ها

کبــر نهاونــدی، دو ســاعت بــه  بنــده یــادم هســت کــه قدیم هــا، آقــا شــیخ ا
اذان حــرم امــام رضــا؟ع؟ بــود. مشــهد ســال 1362 شمســی که من مشــرف 
ــه  ــرم ک ــم ح ــه می آمدی ــتیم؛ پابرهن ــره داش ــر حج ــجد باالس ــا مس ــدم، م ش
پــول کفــش ندهیــم؛ چــون آن موقــع کفــش هــم پولــی بــود و مــا هــم طلبــه 
بودیــم. مــا یــک مــاه و نیــم داخــل آن مدرســه حجــره دار بودیــم و پابرهنــه 
مــن می آمــدم حــرم؛ اول می آمــدم بــازار و بعــد از آنجــا می آمــدم داخــل 
ــه اذان  ــاعت ب ــدی دو س ــر نهاون کب ــیخ ا ــا ش ــه آق ــدم ک ــاد و می دی گوهرش
حــرم اســت. این هــا کــه بودنــد؟! چــرا االن خیلی هــا می خوابنــد؟! چــرا 
نمــاز صبــح بــرای بعضی هــا قضــا می شــود؟! ایــن بدبختــی اســت. حــاال 
یــک شــخصی می گفــت از نمــاز شــب نگوییــد؛ بلکــه از نمــاز صبــح 
بگوییــد؛ حــاال زمانــی اســت کــه بایــد از نمــاز صبــح صحبــت کــرد. غــذا 
یــد شــب ها، مخصوصــًا طلبه هــا، شــب ها غــذای ســبک  ســبک بخور
مخصوصــًا  صبــح؛  نمــاز  بــرای  بکننــد  بیدارتــان  یــد  نگذار بخورنــد. 
کــه بلنــد شــو نمــاز  گــر مــادرش یــا پــدرش صدایــش بکننــد  طلبــه ای ا
ــت  ــه ای هس ــر طلب گ ــورد؛ ا ــی نمی خ ــه درد طلبگ ــًا ب ــوان، اص ــح بخ صب
کــه بــرای نمــاز صبــح پــدر و مــادرش صدایــش می کننــد، بــرود دنبــال 
گــر اینجــا هســتی و پــدر و مــادرت  کارش، بــرود دنبــال لبوفروشــی. طلبــه! ا
بــرای نمــاز صبــح بیــدارت می کننــد، بنویــس داخــل دفتــرت کــه بــه درد 
گــر آخونــد هــم بشــوی، مــردم را بی دیــن می کنــی،  ی؛ ا طلبگــی نمی خــور

ی. مــردم را خــراب می کنــی، تــو بــه درد طلبگــی نمی خــور
ینت انسان و طلبه ز

گــر فقــری داشــته باشــد، بــه دیگــران  آدمــی کــه دســتش تنــگ اســت، ا
گــر ایــن کار را بکنــد، همــه  ینتــش اســت. ا نبایــد بگویــد کــه نــدارد و ایــن ز
ــه  ــه آن شــخص احتــرام می کننــد. فقیــر هســت؛ امــا بــه خاطــر اینکــه ب ب
کســی نمی گویــد کــه نــدارم، مخصوصــًا طلبــه و روحانیــت، همــه بــه او 
احتــرام می کننــد. هســتند افــرادی کــه مــاه رمضــان روزه می گیرنــد بــا نــان 
گــر بــه دیگــران بگویــی کــه نــدارم، بــه تــو  ینتشــان اســت؛ امــا ا خالــی؛ ایــن ز
ینــت بــه چــی شــد؟  ی؛ پــس ز ینــت نــدار محــل نمی گزارنــد و تــو دیگــر ز
گــر هــم  ی بــه کســی نگویــی و ا گــر نــدار عفــاف و عفــت داشــته باشــی کــه ا

ی بــه رخ کســی نکشــی. دار
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ــم؛ امــا مــردم در شــکم ســیر آن را طلــب  ــی قراردادی را در شــکم های خال
ی  کــه پرخــور می کننــد. علــم در شــکم خالــی اســت. ایــن اشــخاصی 
اشــخاص،  ایــن  می کننــد،  ی  پرخــور کــه  طلبه هایــی  ایــن  می کننــد، 
ی؟هر؟ مجتهــد شــد، مرجــع شــد و همــۀ   نمی شــوند. شــیخ انصــار

ّ
مــا

این هــا بــه خاطــر ایــن بــود کــه غذاهــای مختصــر می خــورد. معمــواًل علمــا 
ــا نــان خالــی طلبــه بودنــد.  غذاهــای مختصــر می خوردنــد. بلــه این هــا ب
ســیِد جزایــری؟هر؟ پــول نداشــت؛ لــذا بــرای غــذا می رفــت داخــل کوچــه، 
ایــن آشــغال کاهوهــا را از زمیــن جمــع می کــرد و می بــرد و می نشســت آن 
آشــغال کاهوهــا را می خــورد. این گونــه بــود کــه این هــا بــه ایــن درجــات 
رســیدند. چــراغ بــرای مطالعــه نداشــتند، بــرای همیــن می رفتنــد توالــت، 
بــا چــراغ توالــت درس می خواندنــد. این گونــه بــوده اســت. بعضــی از علمــا 
در نجــف می رفتنــد پشــت بام و از نــور مــاه اســتفاده می کردنــد، از نــور 
مهتــاب اســتفاده می کردنــد، چــراغ نداشــتند زمــان ســید مرتضــی؟هر؟. 

ــه یــک درجــه از عرفــان رســیدند. ــه ب این هــا این گون
رمز موفقیت شما حفظ آیات و احادیث اهل بیت؟مهع؟ است 

در کنــار درس و تعلیــم و تعلــم کــه شــمارا باســواد می کنــد، بایــد از قــرآن 
ی کنیــد؛ چــون  یــم و احادیــث اهــل بیــت؟مهع؟ اســتفاده و بهره بــردار کر
در آینــده کــه شــما یــا خطیــب و ســخنران می شــوید، یــا مؤلــف و مترجــم 
... از آیــات قــرآن و احادیــث بی نیــاز نخواهیــد بــود؛ بلکــه  و مــدرس و

یــرا  رمــز موفقیــت شــما حفــظ آیــات و احادیــث اهــل بیــت؟مهع؟ اســت؛ ز
ی از قبیــل  مــردم از شــما قــرآن و حدیــث و روایــات می خواهنــد و امــور
ی،  َضــَرَب َضَربــا و قواعــد منطــق و اصــول و فلســفه و بقیــه دروس حــوزو
یــد، خســته  گــر از این هــا ســخن بــه میــان آور مــورد توجــه آن هــا نیســت و ا
یــد قــرآن و حدیــث  و ملــول می شــوند؛ لــذا از همیــن االن تصمیــم بگیر
حفــظ کنیــد. مرحــوم آیــت اهلل العظمــی شــاه آبــادی؟هر؟، اســتاد عرفــان 
امــام خمینــی؟هر؟، فرموده انــد: تمــام علــوم در ســکرات مــوت و لحظــۀ 
یــد بــه  جــان دادن، از انســان گرفتــه می شــود، مگــر علــوم قرآنــی؛ پــس برو
دنبــال علمــی کــه جاودانــه اســت؛ یعنــی قــرآن را بخوانیــد و حفــظ کنیــد 
و بدانیــد کــه آسانســوِر بهشــت بــا قــرآن کار می کنــد؛ یعنــی هــر چقــدر 
گــر نخوانــدی، آسانســور می ایســتد و بایــد  ی و ا بخوانــی، باالتــر مــی رو

پیــاده شــوی.
ی قــرآن بخوانیــد و در معانــی آن فکــر کنیــد و از  ســعی کنیــد هــرروز مقــدار
خداونــد بخواهیــد کــه بــه شــما توفیــق دهــد بــه آن عمــل کنیــد. طــاب در 
یــم و همچنیــن احادیــث  هــر مقطعــی کــه باشــند، بایــد مــدام بــا قــرآن کر
کــه احادیــث آن هــا، دل هــا را زنــده  اهــل بیــت؟ع؟ در ارتبــاط باشــند؛ چرا
می کنــد و باعــث موفقیــت می شــود؛ زیــرا پیامبــر اســام؟لص؟ در حــق 
کســانی کــه احادیــث اهــل بیــت؟ع؟ را نشــر دهنــد، دعــای خیــر کــرده 

اســت.
به جا آوردن مستحبات و ترک مکروهات

مرحلــۀ بعــدِی تقــوا، به جــا آوردن مســتحبات و تــرک مکروهــات اســت. 
را  و مکروهــات  بداننــد  واجــب  بــرای خــود  را  بایــد مســتحبات  علمــا 
ــه مســتحبات خیلــی اهمیــت بدهیــد. اســتاد مــا  حــرام. شــما طــاب ب
کبــر برهــان؟هر؟ خیلــی در مســتحبات و مکروهــات  حــاج شــیخ علــی ا
ــزد ایشــان ایــن مــوارد را رعایــت  دقیــق بودنــد؛ لــذا مــا جــرأت نداشــتیم ن
ــه بعضــی مــوارد هــم مخالــف بودنــد؛  نکنیــم؛ اســتاد مــا حتــی نســبت ب
... و مــا نــزد ایشــان جــرأت چــای  مثــل خــوردن آجیــل و تخمــه و چــای و
کــه در مســتحبات مهــم اســت، ایــن  خــوردن هــم نداشــتیم. مطلبــی 
ــِض  ــُل ِبالَفراِئ واِف ِت الّنَ ــّرَ ــد: »ِاذا َاَض اســت کــه حضــرت علــی؟ع؟ فرمودن
گــر مســتحبات بــه واجبــات ضــرر زد، مســتحبات را رهــا  َفاْرُفُضوهــا«؛ ا
ــوِب ِاْقبــااًل 

ُ
ُقل

ْ
 ِلل

َ
کنیــد؛ و مطلــب دیگــر این کــه حضــرت فرمودنــد: »ِاّن

واِفــِل، َو ِاذا َاْدَبــَرْت َفاْقَتِصــرُوا  ــی الّنَ
َ
وهــا َعل

ُ
ــْت َفاْحِمل

َ
َو ِاْدبــارًا، َفــِاذا َاْقَبل

ــی  ــت و بی میل ــل و رغب ــت می ــا، حال ــرای قلب ه ــِض«؛ ب ــی الَفراِئ
َ
ــا َعل ِبه

ــه  و بی رغبتــی اســت. هنگامی کــه ایــن قلب هــا میــل داشــت، آن هــا را ب
یــد و هــرگاه قلبتــان میــل و رغبــت نداشــت، بــه  انجــام مســتحبات وادار

ــد. ــا کنی کتف ــات ا واجب
طلبه مباح هم انجام نمی دهد

مرحلــۀ بعــدِی تقــوا، ایــن اســت کــه طلبــه مبــاح هــم انجــام ندهــد؛ یعنــی 
کــه از افعــال مبــاح هســتند،   ... مثــًا در هنــگام خــوردن و آشــامیدن و
صرفــًا جهــت ســیر شــدن، غــذا نخــورد؛ بلکــه نیــت کنــد کــه با ســیر شــدن 
ــا واجبــات و عبــادات را انجــام  ــه دســت آورد ت ی کافــی ب ــد نیــرو می توان
بدهــد و بتوانــد بهتــر درس بخوانــد و بهتــر بــه اجتمــاع و اســام خدمــت 
کنــد. اینجاســت کــه ضمــن برطرف شــدن گرســنگی یــا تشــنگی، خداوند 
کــرم؟لص؟ فرمودنــد:  کــه رســول ا ، عبــادت هــم می نویســد؛ چرا بــرای او
ــی  ــاُس َعل ــُث الّن ــد: »ُیْبَع ــن فرمودن ــاِت«؛ و همچنی ّی  ِبالّنِ

ُ
ــال ــا ااَلْعم َم

َ
»ِاّن

ــر طبــق نیت هایشــان مبعــوث می شــوند. ــم«؛ مــردم در روز قیامــت ب ِنّیاِتِه
بزرگ ترین دشمنان طاب

بایــد توجــه داشــت کــه انســان ها عمومــًا و طــاب خصوصــًا، در ایــن راه 
یــادی دارنــد کــه مهم تریــن آن هــا یکی شــیطان اســت و دیگری  دشــمنان ز
ــا مــا را منحــرف ســازند.  ــاره کــه پیوســته در کمیــن مــا هســتند ت نفــس اّم
ُهــْم  َیّنَ ْغِو

ُ َ
ل ِتــَک  َفِبِعّزَ  

َ
»قــال اســت:  قســم خورده  زمینــه  ایــن  در  شــیطان 

ــم  ــراه خواه ــراد را گم ــام اف ــه تم ــم ک ــو قس ــال ت ــزت و ج ــه ع ــَن«؛ ب َاْجَمعی
وُه 

ُ
ِخــذ

َ
ُکــم َعــُدّوٌ َفاّت

َ
ــیطاَن ل

َ
 الّش

َ
کــرد. خداونــد متعــال هــم می فرمایــد: »ِاّن

؛ پــس  َعــُدّوًا«؛ به درســتی کــه شــیطان بــرای شــما دشــمنی اســت آشــکار
ــواِت  ــوا ُخُط ِبُع ــوا الَتّتَ ــَن آَمُن ذی

َّ
ــا ال ه ــا َاّیُ ــد. »ی ی ــمن بدار ــم او را دش ــما ه ش

ــیطاِن« ای کســانی کــه ایمــان آوردیــد از رّد پاهــا و گام هــای شــیطان 
َ

الّش
ی نکنیــد. پیــرو

در محضر آیت اهلل مجتهدی؟هر؟
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فصــل: شــرف العلــم 
و الحکمــة 

ضــد  أن  علــم  قــد 
الجنسین -أی الجربزة 
و  السفســطة  و 

العلــم  أعنــی  الحکمــة،  هــو  الجهــل- 
األشــیاء. بحقائــق 

 فلنذکــر أوال بعــض مــا یــدل علــی شــرافته 
علــی  للطالبیــن  ترغیبــا  نقــال  و  عقــال 
الســعی فــی تحصیلــه و إزالــة الجهــل عــن 

فنقــول: نفوســهم، 
 ال ریــب فــی أن العلــم أفضــل الفضائــل 
الجمالیــة،  النعــوت  أشــرف  و  الکمالیــة 
بــل هــو أجــل الصفــات الربوبیــة و أجمــل 
الســمات األلوهیــة، و هــو الموصــل إلــی 
ــق  ــی أف ــول ف ــن و الدخ ــوار رب العالمی ج
المــؤدی  هــو  و  المقربیــن،  المالئکــة 
إلــی دار المقامــة التــی ال تــزول و محــل 
تطابــق  قــد  و  تحــول،  ال  التــی  الکرامــة 
العقــل و البرهــان و إجمــاع أربــاب األدیان 
علــی: أن الســعادة األبدیــة و القــرب مــن 
اهلل ســبحانه ال یتیســران بدونــه، و أی 

شــیء أفضــل ممــا هــو ذریعــة إلیهمــا.
 و أیضــا قــد ثبــت فــی الحکمــة المتعالیــة: 
فکلمــا  متالزمــان،  التجــرد  و  العلــم  أن 
ال  و  تــزداد تجــردا،  النفــس علمــا  تــزداد 
ریــب فــی أن التجــرد أشــرف الکمــاالت 
یحصــل  بــه  إذ  لإلنســان،  المتصــورة 
التشــبه بالمــإل األعلــی و أهــل القــرب مــن 

تعالــی.  اهلل 
 و مــن جملــة العلــوم معرفــة اهلل التــی هــی 
الســبب الکلــی إلیجــاد العالــم العلــوی و 
الســفلی، کمــا دل علیــه الخبــر القدســی: 
ــرف  ــت أن أع ــا فأحبب ــزا مخفی ــت کن »کن

فخلقــت الخلــق«. 
علــی أن العلــم لذیــذ فــی نفســه محبــوب 
فــی ذاتــه، و مــا یحصــل منــه مــن اللــذة و 

االبتهــاج قلمــا یحصــل مــن غیــره. 
ک األشــیاء و اإلحاطــة  و أســر فیــه أن إدرا
ــرر  ــوع تملــک و تصــرف لهــا، إذ تتق بهــا ن
صورهــا،  و  حقائقهــا  المــدرک  ذات  فــی 
التملــک لدوامــه و جزئیــة  و مثــل هــذا 
ملکیــة  مــن  أقــوی  للمــدرک  المــدرک 
ــة  ــذات المالــک الزائل األعیــان المبائنــة ل

عنــه.
 و التحقیق: 

و  مجــازی،  علیــه  الملکیــة  إطــالق  أن 
النفــس لکونهــا مــن ســنخ عالــم الربوبیــة 
ــیاء و  ــی األش ــتیالء عل ــر و االس ــت القه تح
المالکیــة لهــا بــأی نحــو کان، إذ معنــی 
الربوبیــة التوحیــد بالکمــال و االقتــدار و 

الغلبــة علــی األشــیاء.
  ثــم مــن فوائــد العلــم فــی الدنیــا العــز 
و  األشــرار،  و  األخیــار  عنــد  االعتبــار  و 
أربــاب  و  الملــوک  علــی  الحکــم  نفــوذ 
االقتــدار، فــإن طبــاع األنــام مــن الخــاص 
أهــل  تعظیــم  علــی  مجبولــة  العــام  و 
إطاعتهــم  وجــوب  و  توقیرهــم  و  العلــم 
الحیوانــات  جمیــع  بــل  احترامهــم،  و 
ــان  ــة لإلنس ــباع مطیع ــم و الس ــن البهائ م
ک و  مســخرة لــه، الختصاصــه بقــوة اإلدرا

التمییــز.  مزیــد 

وا  ِلَیْنِفــُر ُمْؤِمُنــوَن 
ْ
ال َکاَن  َوَمــا 

ِفْرَقــٍة  ُکِلّ  ِمــْن  َنَفــَر  ا 
َ
ــْول

َ
َفل ــًة 

ّ
اَف

َ
ك

یــِن  الِدّ فِــي  ُهــوا 
ّ

ِلَیَتَفَق َطاِئَفــٌة  ِمْنُهــْم 
ْیِهــْم 

َ
ِإل َرَجُعــوا  ِإَذا  َقْوَمُهــْم  وا  َوِلُیْنــِذُر

وَن«. َیْحــَذُر ُهــْم 
َّ
َعل

َ
ل
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قــرآن  در  خداونــد  ســنت 
کــه خداونــد در قــرآن بــرای مــا قــرار داده، ایــن اســت  کریــم و تکلیفــی 
کــه قــرار نیســت همــه برونــد ســراغ طلبگــی، قــرار هــم نیســت همــه بــه 
جهــاد برونــد. جهــاد، جهــات مختلفــی هــم دارد. قــرار نیســت کــه همــه 
زندگی شــان را رهــا بکننــد و بیاینــد و ببیننــد کــه درِس زندگــِی دینــی و الهــی 
و توحیدِی شــان بــه چــه صــورت اســت؛ ولــی از طرفــی، خداونــد دارد تذکــر 
می دهــد کــه چــرا یــک دســته از شــما انســان ها کــه شــرایطش را داریــد و 
کــوچ نمی کنیــد از هــر قبیلــه ای از هــر  خصوصیتــش را داریــد، چــرا شــما 
ُهــوا 

ّ
شــهری از هــر خانــواده ای؛ چــرا بعضــی از شــما حرکــت نمی کنیــد »ِلَیَتَفَق

یــِن«؟ تــا کــه فهــم عمیــق نســبت بــه دیــن پیــدا کنیــد. خداونــد  ِفــي الِدّ
می فرمایــد: از هــر قبیلــه ای، از هــر خانــواده ای، بایــد باشــند، تــا تشــویقش 
گــر داخــل  بکنیــد و مــددش بکنیــد کــه بــه ایــن فهــم عمیــق برســد؛ حتــی ا
قبیلــه ای یــا محلــه ای یــا شــهری یــا خانــواده ای نیســت، یــا کــم اســت، یــک 
کــه بایــد این گونــه افــراد را پیــدا بکننــد و چنــد  گردنشــان هســت  ســری 
نفــری را بفرســتند کــه این هــا فهــم عمیــق نســبت بــه دیــن را پیــدا بکننــد؛ 

ــند.  ــماها برس ــردم و ش ــه داد م ــه ب ــر اینک ــه خاط ب
ایــن پرچمــی کــه کســی بــر روی ســر خــودش قــرار می دهــد، صدوبیســت و 
چهــار هــزار پیغمبــر بــا آن حرکــت کردنــد. پرچــِم شــهادت و توحیــد اســت، 
پرچــِم مکتــِب اهــل بیت؟ع؟ اســت، بــا آن أئمه معصومین؟ع؟ فدا شــدند، 
حضــرت زهــرا؟اهس؟ بیــن درب و دیــوار فــدا شــدند، حســین بــن علی هــا؟ع؟ 
بــه مســلخ کربالهــا رفتنــد؛ ایــن نمــاد و پرچــم اســت بــرای آن کســی کــه آن 
ــد کــه  ــزرگان نقــل کرده ان ــزارد و می پوشــد.  بعضــی از ب را روی ســرش می گ
قریــب بــه ایــن مضامیــن دارد کــه: یوســف پیامبــر؟س؟ یــک شــخصی را 

یکــی از اســماء خداونــد متعــال مبّیــن اســت. حضــرِت او قــدرت بیــان، فهمیــدن و فهمانــدن را بــه مخلوقیــن عنایــت فرمــود. 
ــریت  ــرای بش ــی، ب ِی اله ــوژ ــی و ایدئول ــک جهان بین ــن، ی ــود. تبیی ــن ب ــاد تبیی ــم جه ــی ه ــِم اله ــاء معظ ــر انبی ــۀ خطی وظیف

اســت و انبیــاء الهــی هــم درراِه ایــن جهادشــان، درراِه تبییــن، ســخت ترین ســختی ها را متحمــل شــدند. 
ْیِهــْم«. مبعــث هــم عبــارت اســت از ارســال آخریــن پیامبــر الهــی؟لص؟، 

َ
 ِإل

َ
ــاِس َمــا ُنــّزِل ــَن ِللّنَ ْکــَر ِلُتَبّیِ ِ

ّ
لذ ْیــَك ٱ

َ
َنــٓا ِإل

ْ
نَزل

َ
»َوأ

ــا  ــَل َم ــّيٌ ِمْث وِذَي َنِب
ُ
ــا أ ــود: »َم ــا آورد و فرم ــن را به ج ــاد تبیی ــوع جه ــنگین ترین ن ــالتش س ــالۀ رس ــه در دوران بیست وسه س ــه ک ــریعت ختمی ــِب ش صاح

ــَك 
َ
ّن
َ
ْشــَهُد أ

َ
وِذیــُت«. در دوران ۲۵۰ ســالۀ حضــوِر اوصیــای پبامبــر خاتــم؟لص؟ هــم حضــرات ائمــه؟ع؟ ایــن جهــاد را بــا تمــام وجــود به جــای آوردنــد؛ »أ

ُ
أ

ــی ِجــَواِرِه«. در دوران غیبــت هــم پیامبــر مکــرم؟لص؟ و 
َ
ــی َدَعــاَك َاهلُل ِإل ــِه؟لص؟ َحّتَ َة َنِبّیِ َبْعــَت ُســّنَ

َ
ــَت ِبِکَتاِبــِه َو ِاّت

ْ
َجاَهــْدَت ِفــي َاهلِل َحــّقَ ِجَهــاِدِه َو َعِمل

ْنِبَیــاِء َبِنــي ِإْســَراِئیَل«. مســئولیِت خطیــرِ علمــا در دوران 
َ
ِتــي َکأ ّمَ

ُ
َمــاُء أ

َ
امامــان هــدی؟ع؟، ایــن رســالت را بــه دوش علمــای دیــن نهادنــد و فرمودنــد: »ُعل

: ۱- فهــم دیــن ۲- عمــل بــه دیــن ۳- فهمانــدن دیــن ۴- دفــاع از دیــن ۵- اجــرای دیــن   غیبــت عبــارت اســت از
یســت ســاِل دوراِن غیبــت هــرروز یکــی از علمــای دیــن، پرچــم دار ایــن جهــاد بودنــد و حــوزه و روحانیــت، جان برکــف،  در ایــن حــدود هــزار و دو
یارویــِی ایــن جهــاد، در دوران غیبــت بــوده و هســت؛ و همان گونــه کــه رهبــر فرزانــه  ســربازاِن خــِط مقــدِم ایــن جهــاد بودنــد. انقــاب اســامی هــم اوِج رو
ِی جمعــی از ســربازان  ی امــِت اســام می باشــد.  ایــن وجیــزه بــه مناســبت مراســم عمامــه گــذار انقــاب فرمودنــد: آینــدۀ بســیار درخشــان، پیــش رو
ــه  ــد آنک ــه امی ــم؛ ب ــی نمایی ــق را بازخوان ــپاه ح ــن س ــی از مجاهدی ــد ویژگ ــت چن ــب اس ــده و مناس ــر درآم ــتۀ تحری ــه رش ؟جع؟ ب ــر ــی عص ــرت ول حض

نویســنده و خواننــدگان محتــرم را تذکــری باشــد: 
ــی 

َ
ٓاُء َعل

َ
ِشــّد

َ
ــُهۥٓ أ ِذیــَن َمَع

َّ
ل َوٱ  ٱهلِل ۚ

ُ
ُســول ــٌد ّرَ َحّمَ ۱- از روحانــِی مکتــِب اهــِل بیــت؟ع؟ توقــع مــی رود، ماننــِد پیامبــرِ اعظــم؟لص؟ دلســوِز امــت باشــد؛ »ّمُ

ــاِر ُرَحَمــٓاُء َبْیَنُهــْم«. 
َ

ُکّف
ْ
ل ٱ

؛  ۲- از روحانــِی مکتــِب اســاِم نــاِب محمــدی؟لص؟ توقــع مــی رود، ماننــد پیامبــر اعظــم؟لص؟ فقــط و فقــط بــرای خداونــد متعــال کار کنــد و الغیــر
ْجــًرا«. 

َ
ــِه أ ْی

َ
ُکْم َعل

ُ
ْســَئل

َ
ٓ أ

َّ
»ُقــل ال

ِئٍم«.  ْوَمُة اَل
َ
ُه فی َاهلِل ل

ُ
ُخذ

ْ
۳- از روحانِی مجاهِد دین متوقع است، در این راه مانند اولیاِء دین، هرگز خسته نشود؛ »اَل َتأ

اٌر  ۴- از روحانــِی مجاهــِد جهــاِد تبییــِن متوقــع اســت، ماننــد نبــی ختمــی مرتبــت؟لص؟ همیشــه و همه جــا بــه فکــر هدایــت مــردم باشــد؛ »َطِبیــٌب َدّوَ
ــِه«.  ِبِطّبِ

ْحَیــا 
َ
َمــٓا أ

َ
ّن
َ
ْحَیاَهــا َفَکأ

َ
۵- از روحانــی هــادِی امــت متوقــع اســت، بــه فکــر فــرْد فــرِد افــراِد جامعــه باشــد و دغدغــۀ تک تــک آن هــا را داشــته باشــد؛ »َوَمــْن أ

ــاَس َجِمیًعــا«.  لّنَ ٱ
که او چه بخواهد و چه نخواهد در منصب خلیفة اهلل نشسته است.  و هر چه بگوییم، باز از این مجاهِد الهی متوقع است؛ چرا

فضیلــت  و  شــرافت 
علــم و علمــاء  

آیــات و اخبــاری کــه 
علــم  شــرافت  در 
و  آن  فضیلــت  و 
از  بیــش  رســیده،  آن  تحصیــل  وجــوب 
آن اســت کــه بتــوان در یــک مقــام جمــع 
نمــود و لیکــن مــا بعضــی از آن هــا را ذکــر 

  . می کنیــم
َمــا  »ِِإّنَ می فرمایــد:  عالــم؟ج؟  پــروردگار 
ــاء«؛ یعنــی:  َیْخَشــی ٱهلَل ِمــْن ِعَبــاِدِه ٱْلُعَلَمٰ
از خــدا  بنــدگان خــدا، علمــاء فقــط  »از 
می ترســند و بــس«؛ و ایضــًا می فرمایــد: 
 

َ
ِذیــَن ال

َ
ِذیــَن َیْعَلُمــوَن َوٱّل

َ
»َهــْل َیْســَتِوى ٱّل

َیْعَلُمــوَن«؛ یعنــی: »آیــا کســانی کــه عالــم 
هســتند و کســانی کــه عالــم نیســتند -در 
مرتبــه- بــا یکدیگــر مســاوی هســتند؟! 
-نــه چنیــن نیســت-«؛ و بــاز می فرمایــد: 
وِتــَی َخْیــًرا 

ُ
»َوَمــن ُیــْؤَت ٱْلِحْکَمــَة َفَقــْد أ

ــًرا«؛ یعنــی: َکِثی
ــم و  ــه او عل  »هــر کــه عطــا کــرده شــده ب
دانشــی، بــه تحقیــق کــه خیــر بســیار بــه 

او اعطــا کــرده شــده اســت«.  
فرمودنــد:  کــه  اســت  حدیثــی  در 
مــرا.  خلفــای  کــن  رحمــت  »خداونــدا! 
اهلل  رســول  یــا  کردنــد:  عــرض  بعضــی 

فرمودنــد:  تــو؟  خلفــای  کیســتند 
کســانی کــه بعــد از مــن بیاینــد و احادیــث 
مــردم  بــه  و  کننــد  روایــت  مــرا  آداب  و 

برســانند«.  
کــه  اســت  مــروی  از آن حضــرت  نیــز  و 
نشســتن  ســاعتی  ابــاذر  »یــا  فرمودنــد: 
گفتگــوی  آن  در  کــه  مجلســی  در 
علمــی باشــد، بهتــر اســت در نــزد خــدا 
هــزار  بیــداری  از  اســت  محبوب تــر  و 
رکعــت  هــزار  شــبی  هــر  در  کــه  شــب 
نمــاز خوانــده شــود و محبوب تــر اســت 
دوازده  از  و  خــدا  درراه  جهــاد  هــزار  از 
ــک  ــادت ی ــرآن و عب ــم ق ــه خت ــزار مرتب ه
و  روزه بگیرنــد  را  آن  روزهــای  کــه  ســال 
هــر  و  بدارنــد؛  احیــاء  را  آن  شــب های 
کــه از خانــه خــود بیــرون رود بــه قصــد 
اخــذ مســأله ای از مســائل علمیــه، بــه 
هــر قدمــی کــه برمــی دارد، خداونــد عالــم 
پیغمبــری  ثــواب  می نویســد  برایــش  از 
از  شــهید  هــزار  ثــواب  و  را  پیغمبــران  از 
شــهدای جنــگ بــدر و بــه هــر حرفــی کــه 
از عالــم بشــنود یــا بنویســد، شــهری در 
بهشــت بــه او عطــا می فرمایــد و طالــب 
ــم را خدادوســت مــی دارد و مالئکــه و  عل
ــد و دوســت  ــران او را دوســت دارن پیغمب
ــس  ــعادت؛ پ ــل س ــر اه ــم را مگ ــدارد عل ن
فرمودنــد: »خوشــا بــه حــال طالبــان علــم 
و نظــر کــردن بــه روی عالــم، بهتــر اســت 
از آزاد کــردِن هــزار بنــده و هــر کــه دوســت 
دارد علــم را بهشــت از بــرای او واجــب 
اســت و داخــل صبــح و شــام می شــود بــا 
خوشــنودی خــدا و از دنیــا نمــی رود مگــر 
اینکــه از شــراب کوثــر بنوشــد و از میــوۀ 
ــر کــرم بــدن او را  بهشــت بخــورد و در قب
نمی خــورد و در بهشــت رفیــق خضــر؟ع؟ 

خواهــد بــود«.

از  حضــرت؟س؟  بــه  رســید  نــدا  هســت؛  درمانــده  و  فقیــر  کــه  دیــد 
طــرف حضــرت جبرئیــل؟س؟ کــه: ای یوســف؟س؟ ایــن فــرِد فقیــر، همــان 
کــی و منــزه بــودن  بچــه ای اســت کــه در ماجــرای تــو و زلیخــا، بــه اذن اهلل پا
ــدا را  ــدۀ خ ــد، آن بن ــه ش ــرت؟س؟ متوج ــن را حض ــا ای ــهادت داد؛ ت ــو را ش ت
آورد نــزد خــودش و حــاال ایــن فــردی کــه در بچگــی بــدون اختیــار، شــهادت 
کــی حضــرت یوســف؟س؟، حضــرت؟س؟ هــم هرچــه در  داده اســت بــه پا
تــوان داشــت هــوای او را داشــت و فقــرش را برطــرف کــرد و بــه هــر وجهــی 
ــی  ــرد. نقل ــم ک ــرای او فراه ــاه را ب ــباب رف ــرد و اس ــن ک ــی او را تأمی ــود زندگ ب
داریــم کــه ظاهــرًا حضــرت جبرئیــل؟س؟ همان جــا یــک لبخنــدی می زنــد. 
حضــرت یوســف؟س؟ از حضــرت جبرئیــل؟س؟ پرســیدند: بــرای چــه لبخنــد 
زدی؟ حضــرت جبرئیــل؟س؟ فرمــود: تعجــب کــردم از اینکــه گفتنــد: یــک 
کــی و منــزه  بچــه ای در بچگــی آن هــم بــدون اختیــار و بــه اذن خــدا بــه پا
بــودن تــو شــهادت داده اســت، حــاال این همــه داری بــه او لطــف می کنــی! 
 

َّ
ــَه ِإال

ٰ
 ِإَل

َ
ْن ال

َ
ْشــَهُد أ

َ
حــاال ببیــن شــخصی کــه در قیامــت بــا اختیــار می گویــد: »أ

ــن  ــف در بدتری ــوِی یوس ــد. ت ــه کار می کن ــا او چ ــت ب ــد در قیام «، خداون ٱهلَلُّ
کــی  ظلمــات و تاریکی هــا، در بدتریــن شــرایط ها، شــخصی شــهادت بــه پا
گــر  تــو داد آن هــم بی اختیــار و بــه اذن اهلل، این همــه هوایــش را داری؛ ا
 »  ٱهلَلُّ

َّ
ــَه ِإال

ٰ
 ِإَل

َ
ْن ال

َ
ْشــَهُد أ

َ
شــخصی در ایــن عاَلــم، بــا اختیــار شــهادت بدهــد »أ

کرمیــن اســت.  کــرم األ خداونــد متعــال بــا او چــه کار می کنــد. خداونــدی کــه ا
ــم،  خداونــد پرچمــی داد دســت شــما، َعَلمــی داد دســت شــما کــه ایــن َعَل
ــِم شــهادِت بــه توحیــِد خداونــد اســت. لحظه به لحظــه خداونــد برکــت  َعَل
ٱهلَلُّ   

َّ
ِإال ــَه 

ٰ
ِإَل  

َ
»ال شــهادِت  پرچــِم  پرچــم،  ایــن  می کنــد.  نــازل  شــما  بــرای 

کــه  « اســت. آن قــدر باعظمــت اســت ایــن لبــاس  ِ
ــًدا َرُســوُل ٱهلَلّ َو ُمَحَمّ

دائمــًا بــه »َعِلیــًا َوِلــُیّ ٱهلِل« بــه »َفاِطِمــه ِعْصَمــُت ٱهلِل« بــه »َحَســُن َو ُحَســْیَن 
کــه  ــِة« شــهادت می دهــد در همیــن حینــی  ْهــِل اْلَجّنَ

َ
ــَباِب أ

َ
َدْیِن الّش َســّیِ

آن را بــه ســردارید. عجیــب بــرای شــما نباشــد. داخــل ایــن ظلماتــی کــه 
گرفتــه اســت، شــما گــم نشــوید و راه را ببینیــد و پیــدا کنیــد و  جامعــه را فرا
ــاد بدهیــد. ایــن لبــاس، پرچــِم مکتــِب اهــل بیــت؟ع؟  بــه دیگــران هــم ی
اســت؛ پــس شــما هرکجــا رفتیــد، باافتخــار ایــن لبــاس را بــر دوش بکشــید.

جامع السعاداتمعراج السعادة استاد میر هاشم حسینی؟ظفح؟

رین پر حجت الاسلام و المسلمین محمود ز
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حجت االســام موســوی همدانــی مترجــم تفســیر المیــزان از قــول مرحــوم 
عامــه طباطبایــی؟هر؟ چنیــن نقــل می کننــد:

غــی بــه روش ماهیانــه از تبریــز ارســال 
َ
زمانــی کــه مــن در نجــف بــودم، َمْبل

می شــد و چــون بــا مراجــع نجــف ارتباطــی نداشــتم، درآمــدی غیــر از 
ــغ کــه از تبریــز می آمــد، نداشــتم. 

ْ
همیــن َمْبل

ــغ از تبریــز نرســید و مــن هــر چه پول داشــتم، 
ْ
یکــی دو مــاه بــود کــه ایــن َمْبل

بــه مطالعــه  کوچکــم  کــه پشــت میــز  ی در منــزل  و روز کــردم  مصــرف 
بــودم و مطلبــی بســیار دقیــق و حســاس را بررســی می کــردم،  نشســته 
گسســته  کــرد و رشــتۀ افــکارم  گاه فکــرِ بی پولــی حواســم را پــرت  بــه نــا
ــه  ــنیدم ک ــدای در را ش ــه ص ــود ک ــته ب ــش نگذش ــی بی ــوز لحظات ــد؛ هن ش

برخاســتم و رفتــم و درب منــزل را بــاز کــردم. 
شــخص بلنــد قــدی بــا محاســن حنایــی و لبــاس بلنــد و عمامــه در 

کــرد.  ، ســام  کــردِن در بــاز  مقابــل در ایســتاده بــود و به محــض 
هســتم؛  ولــی  حســین  شــاه  »مــن  گفــت:  الســام.  علیکــم  گفتــم: 
ــی  ــال، ِک ــده س ــن هیج ــه ای ــم ک ــو بگوی ــه ت ــا ب ــتاده ت ــرا فرس ــد؟زع؟ م خداون
ــاده ای؟ ــی و گرســنگی افت ــه فکــر بی پول ــو را گرســنه گذاشــتم کــه حــاال ب ت

 مطالعه ات را رها کرده و به فکر فرورفته ای؟«. 
ایــن را گفــت و خداحافظــی کــرد و رفــت. در را بســتم و بــه پشــت میــز 

بازگشــتم. 
ی دســتم برداشــتم و نفهمیــدم کــه  در همیــن لحظــه بــود کــه ســرم را از رو
ی دســتم بــود، بــه حیاط  چگونــه در حالــی کــه مــن نشســته بــودم و ســرم رو
ــه را  ــن صحن ــدم ای ــردم. فهمی ــت ک ــا او صحب ــردم و ب ــاز ک ــم و در را ب رفت

پشــت همیــن میــز بــه مــن نشــان دادنــد.
چند سؤال برایم مطرح شد.

 اول اینکه من خواب رفتم یا بیدارم.
از  ایــن هیجــده ســال، منظــور  اســت در  فرمــوده  اینکــه خداونــد   دوم 

چیســت؟ ســال  هیجــده 
کــه ایــن زمــان بیــش از ده ســال  آیــا مــدت اقامــت در نجــف اســت   
پنج  نیســت؛ آیــا مــدت زمــان تحصیــل مــن اســت؟ کــه بیــش از ســی و
کــه مــن تحصیــل می کنــم. پــس قضیــه چیســت؟ پــس از  ســال اســت 
اندکــی تأمــل، متوجــه شــدم کــه هیجــده ســال قبــل، ملبــس بــه لبــاس 
روحانیــت شــدم. ســؤال ســوم اینکــه ایــن شــخص خــود را معرفــی کــرد، 
ــام را نمی شــناختم. لــذا ایــن ســؤالم بی جــواب  ــا ایــن ن ولــی مــن فــردی ب
کــرده بــودم تــا آنکــه به حســب عادتــم در نجــف  مانــد و آن را فرامــوش 
ــه قبرســتان رفتــه  ــز ب ــز نی ــه قبرســتان وادی الســام می رفتــم، در تبری کــه ب
بــا قبرهــای  کــه  کــردم  بــه قبــری برخــورد  روز  یــک  قــرآن می خوانــدم.  و 
دیگــر تفــاوت داشــت و نشــان مــی داد کــه قبــر شــخصیت بزرگــی اســت 
و وقتی کــه نوشــته های ســنگ قبــر را خوانــدم نــام شــاه حســیِن َولــی را 
یــِخ وفاتــش ســیصد  مشــاهده کــردم و نــام آن شــخص را بــه یــاد آوردم. تار

ــود!!! ــده ب ــن آم ــزل م ــه من ــف ب ــه در نج ــود ک ــی ب یخ ــل از تار ــال قب س

کِن تهران نقل فرمودند که:  یکی از روحانیوِن سا
یم.  کسی بودیم تا سوار شویم و به محل موعود برو ی به اتفاق یکی از پسر عموهایم در خیابان تهران ایستاده و منتظر تا روز

قریب به نیم ساعت ایستادیم.
کسی می آمد یا پر از مسافر بود و یا نگه نمی داشت و ما هم خسته شده بودیم .  هر چه تا

کسی آمد و خودش توقف کرد و به ما گفت: گاه یک تا  نا
 آقایــان بفرماییــد ســوار شــوید و هــر جــا می خواهیــد بفرماییــد تــا شــما را برســانم. مــا ســوار شــدیم و مقصدمــان را گفتیــم. در أثنــاء راه مــن بــه پســر عمویــم 

گفتــم: شــکر خــدا کــه داخــل تهــران یــک راننــده مســلمانی پیــدا شــد کــه بــه حــال مــا رقــت کــرد و مــا را ســوار نمــود. راننــده شــنید و گفــت: 
آقایان تصادفًا من مسلمان نیستم و ارمنی هستم. 

ــر  ــِم مســلمان ها هســتند و لبــاِس اهــل علــم در ب گرچــه مســلمان نیســتم، امــا بــه کســانی کــه عال گفتیــم: پــس چطــور ماحظــه مــا را نمــودی؟ گفــت: ا
دارنــد، عقیده منــدم و احترامشــان را الزم می دانــم، به واســطۀ امــری کــه دیدم.پرســیدم چــه دیــدی؟ گفــت: ســالی کــه مرحــوم آقــای حــاج میــرزا صــادق 

مجتهــد تبریــزی؟هر؟ را به عنــوان تبعیــد از تبریــز بــه تهــران حرکــت دادنــد، مــن راننــدۀ اتومبیــل ایشــان بــودم.
 در اثنــاِء راه نزدیــک بــه درخــت و چشــمۀ آبــی شــدیم. آقــای مجتهــد تبریــزی؟هر؟ فرمودنــد: اینجــا نگــه دار تــا نمــاز ظهــر و عصــر را بخوانــم. ســرهنگی 
گهــان ماشــین خامــوش شــد و هــر چــه  . مــن هــم اعتنایــی نکــرده رفتــم تــا مقابــل آبــی رســیدم کــه نا کــه مأمــور ایشــان بــود بــه مــن گفــت: اعتنــا نکــن و بــرو

کــردم روشــن نگردیــد. پیــاده شــدم تــا ســبب خرابــی آن را بدانــم، هیــچ نفهمیــدم و مرحــوم آقــا فرمــود:
کت شد و آقا مشغول نماز گردید. ید نماز بخوانم. سرهنگ سا  حاال که ماشین متوقف است، بگذار

الت ماشــین شــدم. باالخــره هنگامی کــه آقــا از نمــاز فــارغ شــد و حرکــت کــرد، فــورًا ماشــین روشــن گردیــد. از آن روز من دانســتم   مــن هــم ســرگرم بــاز کــردن آ
کــه اهــل ایــن لبــاس نــزد خــداِی عالــم، محتــرم و آبرومندنــد.                                                                                                                        بــر گرفتــه از کتــاب داســتان هــای شــگفت شــهید دســتغیب ؟هر؟*

از  قناقســتانی  محمــدی  کبــر  ا مشــهدی  شمســی،   1376 ســال  در 
اهالــی روســتای قناقســتان -بخــش ماهــان کرمــان- نقــل می کــرد کــه: 
در روســتای قناقســتان یــک بقچــه پولــی پیــدا  کــردم. آن را برداشــته و 
خدمــت حــاج آقــای حســنی کــه بعدهــا در دوران انقــاب امــام جمعــه 

ــم.  ــه کن ــا را چ ــن پول ه ــه ای ــیدم ک ــدند، رس ــان ش ــت کرم موق
ایشان می گوید:

 چــون برداشــتی، بایــد حفــظ کنــی و طبــق احــکام شــرعی عمــل نمایــی. 
ی داشــتم و ایــن پول هــا را هــم همــراه خــود  کار کرمــان  ی مــن در  روز
می بــردم تــا مبــادا کســی بــه آن دســت بزنــد. وقــت نمــاز ظهــر فرارســید 
کــه بــه مســجد جامــع کرمــان آمــدم و نمــاز جماعــت را به جــای آوردم. 
بعــد از نمــاز ظهــر و عصــر هنگامی کــه بیــرون می آمــدم، دیــدم از طــرف 
، ســیدی  صحــن، آقــاِی ســیدی، به طــرف شبســتان می آیــد. آن بزرگــوار
بــا لبــاِس روحانــی بــود کــه عمامــه ای همچــون فیــروزه، ســبز و درخشــان 
کــه بــه روحانی هــا و ســادات عاقه منــد بــودم،  بــه ســر داشــت. مــن 
شــیفتۀ ایشــان شــدم. همین کــه نزدیــک شــدم بــا خوشــحالی ســام 
ی  گفتنــد: چــه طــور ایشــان  فرمودنــد. ســپس  پاســخ  ایشــان  و  کــردم 
 ، کبــر ؟ مــن گفتــم: بــد نیســتم. ایشــان گفتنــد: مشــهدی ا کبــر مشــهدی ا
آن بقچــۀ پــول متعلــق بــه یکــی از دوســتان ماســت. مــن گفتــم: آقــا، 
، به طــور دقیــق  نشــانی بدهیــد تــا آن را بــه شــما بدهــم. آن ســیِد بزرگــوار
گرچــه اینکــه چنــد اســکناِس ۱۰ تومانــی و چنــد ۲۰  نشــانی  دادنــد و 
ــت  ــًا درس ــانی ها کام ــه نش ــت، ک ــته اس ــی داش ــد ۵ تومان ــی و چن تومان

؟لص؟ و اهل بیت؟مهع؟ حفظ قداسِت لباِس پیامبر

فرمودنــد:  ایشــان  بعــد  دادم.  تحویــل  کامــل  را  پول هــا  هــم  مــن  بــود. 
کبــر بــه قناقســتان کــه رفتــی ســام و پیغــام مــا را بــه آقــای  مشــهدی ا
حســنی برســان و بــه ایشــان بگــو کــه قــم نــرو و در روســتا بمــان و دعــای 
! بعــد  صبــح جمعــه ات را ادامــه بــده و رادیــو را کنــاِر عمامــۀ مــا نگــذار
ی انقــاب را دادنــد و از بــه  یــم شــاه و پیــروز هــم آقــا بشــارت نابــودی رژ
آتــش کشــیده شــدن آن مســجد جامــع کرمــان هــم خبــر دادنــد کــه بــه 
فاصلــۀ کمــی همــۀ آن هــا بــه وقــوع پیوســت و عنایتــی هــم بــه مــن کردنــد 
کــه ســرفه های ســخت مــن کــه موجــب خــون آمــدن از ســینه ام می شــد، 

شــفا یافــت. 
بعــد مــن خدمــت آقــای حســنی رفتــم و پیــام آقــا ســید را بــرای ایشــان 
ی دســت زد و گفــت: ای وای، مــن یــک رادیــوی جیبــی  بــردم. دســت رو
از آن اســتفاده می کــردم. مکــرر  کــردِن خبــر  گــوش  بــرای  کــه  داشــتم 
اتفــاق افتــاد شــب هایی کــه از شــدت خســتگی بــه خــواب می رفتــم 
و هنگامی کــه پــس از ســاعاتی بیــدار می شــدم، صــداِی ســاز و آواز و 
، در فضــا پیچیــده بــود. پیغــام حضــرت ازاین جهــت بــود  آهنــِگ رادیــو
؟لص؟ بــا رادیــوی پیــش از انقــاب  کــه قداســِت عمامــه و لبــاس پیامبــر

، ســازگار نیســت. و صــدای ســاز و آواز
امــام  حضــرت  کــه  اســت  ایــن  حکایــت  ایــن  در  توجــه  قابــل  نکتــۀ 
کردنــد و آن را لبــاس  زمــان؟جع؟ از عمامــه، بــه »عمامــۀ مــا« تعبیــر 
خودشــان دانســتند، بااینکــه آقــای حســنی ســید هــم نبــود و عمامــۀ 
گرفتــه از فرمایشــات آیــت اهلل مصبــاح یــزدی ؟هر؟* ســفید بــر ســر داشــت.              بــر 

عامه محمد حسین طباطبایی؟هر؟

آیت اهلل میرزا صادق مجتهد تبریزی؟هر؟

شــهید مصطفــی ردانــی پــور بــه ســال ۱۳۳۷ در شــهر اصفهــان متولــد شــد. ایشــان پــس از گذرانــدن دوران نوجوانــی تصمیــم گرفــت به جــای تحصیــل در هنرســتان بــه حــوزه بــرود. 
ایــن شــد کــه شــهید ردانی پــور ســال اول طلبگــی را در حــوزۀ علمیــۀ اصفهــان ســپری کــرد. پــس ازآن بــرای ادامــۀ تحصیــل و بهره منــدی از محضــر فضــا و بــزرگان راهــی شــهر قــم 

شــد و در مدرســۀ حقانــی بــه درس خــود ادامــه داد. ایشــان حــدود شــش ســال مشــغول کســب علــوم دینــی بــود.
ی انقــاب اســامی و تشــکیل ســپاه، شــهید ردانی پــور بــا عضویــت در شــورای فرماندهــی ســپاه یاســوج، فعالیت هــای همه جانبــۀ خــود را آغــاز کــرد و در مــدِت  بعــد از پیــروز
ی مســؤولیت بــه یکــی از بــرادران، بــه حــوزۀ علمیــه برگشــت تــا  گــذار مســؤولیِت یک ســاله اش در ِســَمِت فرماندهــِی ســپاِه یاســوج، اقدامــات مؤثــری را بــه انجــام رســاند. ایشــان بــا وا
تــش ادامــه دهــد. هنــوز چنــد ماهــی از بازگشــت او بــه قــم نگذشــته بــود کــه حرکت هــای ضــد  انقــاب در کردســتان و بعضــی از مناطــق کشــور شــروع شــد. مصطفــی  بــه تحصیا

هــم بــرای کمــک بــه مــردم و بازگردانــدن امنیــت و ثبــات کردســتان، به ســوی ایــن خطــه شــتافت.
ســپس ایــن شــهید بزرگــوار بــه همــراه عــده ای از همرزمــان خــود از کردســتان وارد جنــوب شــد و بــا نیروهــای اعزامــی از اصفهــان کــه در نزدیکــی آبــادان “جبهــۀ دارخویــن ” مســتقر 
ی و شــهید حســن باقــری جنگیــد تــا اینکــه براثــر جراحــت ســختی  بودنــد، شــروع بــه فعالیــت کــرد. مصطفــی در طــول جنــگ در کنــار فرماندهانــی چــون شــهید حســین خــراز
دســت ایشــان معلــول شــد. در حالــی کــه دســت شــهید ردانــی پــور بســته بــود در عملیــات بیت المقــدس و پــس ازآن در عملیــات رمضــان، فرماندهــِی قــرارگاِه فتــِح ســپاه را بــه 

عهــده داشــت، کــه چنــد یــگان رزمــی ســپاه را اداره می کــرد.
ایشــان بــا لبــاس روحانیــت وارد جلســات نظامــی می شــد و بــه طــرح و توجیــِه نقشــه ها می پرداخــت. شــهید ردانــی پــور در عملیــات محــرم، والفجــر۱ و والفجــر۲ شــرکت داشــت 

و تــا لحظــۀ شــهادت هرگــز جبهــه را تــرک نکــرد.
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ــه  ــد و دفترچــه راهنمــای آن حرف ــغ و ِبَرن ــه ای لبــاس، ســخن گو و ُمَبل در هــر حرف

اســت؛ لبــاس روحانیــت نیــز کــه تداعی کننــدۀ اســام و خــدا اســت، پــس بایــد 

داعــِی اســام و خــدا باشــد.

#لباس_روحانیت_داعی_اسام

@Ali...علی شیران 

101 102 154 147

تلبس و موفقیت! چگونه؟

ــرد  ب ــی، اصالــت، کار گــر کمــی دقــت کنیــم خواهیــم یافــت کــه در جامعــۀ کنون ا

ملبــس  شــخص  تهذیــب  و  دانــش  اصالــت،  بــه  روحانیــت  لبــاس  کارکــرد  و 

اســت. گره خــورده 

#لباس_موفقیت

@Alireza...علیرضا صادقی

101 102 154 147

لبــاس شــهرت مگــر  و عمامــه، در حکــم  گفــت: »عبــا  بــا لبخنــد معنــاداری 

اســت؟« حــرام  پوشــیدنش  ییــد  می گو کــه  نیســت 

کــه  یــد  نمی گو او  بــه  کســی  اســت،  یــت  مأمور در  وقتــی  پلیــس،  »یــک  گفتــم: 

اســت«. شــهرت  لبــاس  حکــم  در  لباســت 

گفت: »خب که چی؟!«

یت هستیم...« ز در مأمور گفتم: »ما هم در طول شبانه رو

یت_الهی #مأمور

@Hamid...حمید لطیفیان 

101 102 154 147

شــخصی نــزد آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟ آمــد و گفــت: طلبــه ای دزدی کــرده اســت؛ 

ایشــان فرمودنــد:

 اتفاقًا همان دزد، لباس ما را نیز دزدیده است. 

اینکــه  ولــی  هســت؛  خیــاط  کار  بشــود  کســی  ســایز  روحانیــت  لبــاس  اینکــه 

نیســت...  هرکســی  کار  بشــود  روحانیــت  لبــاس  الیــق  شــخص، 

خدا مدد کنه دزد لباس نباشیم. 

#دزِد_لباِس_روحانیت

@Sajad...سجاد عبادی

101 102 154 147

لبــاس روحانیــت، لباســی اســت مقــدس کــه تمــام ابعــاِد آن، مبــارزه علیــه جبهــۀ 

نفــاق اســت؛ و طراحــی دشــمن علیــه راه حــق، از بیــن بــردن قداســِت ایــن میــراِث 

انبیــاِء الهــی اســت.

#لباس_جهاد

@Sayyed...سید مهدی هاشمی

101 102 154 147

را  اســت  روحانیــت  لبــاس  بــه  ملبــس  کــه  شــخصی  یــک  تــا  کودکــی  از 

می بینــم، دلــم آرام می گیــرد؛ هرچــه باشــد لبــاِس منســوب بــه پیغمبــرِ رحمــة 

اســت. للعالمیــن؟لص؟ 

_گذاری_باصرف_پوشش #تاثیر

@Mohamad...محمد مهدی احمدی

101 102 154 147

نورانیت...

یبایی... ز

علمیت...

مرجعیت...

ل و بزرگی خداوند متعال... آیینه جا

؟لص؟، امــا چــه قلیل انــد  یبــا و بســیار اســت وصف هــای لبــاس پیغمبــر چــه ز

ز جهــاد کردنــد تــا بــه درجــه پاســداری در پــادگان امــام  کــه شــب و رو کســانی 

برســند... زمــان؟جع؟ 

اما تازه شروع کار است...

#جهاد_ادامه_دارد

@Mahdi...مهدی دزفولی

101 102 154 147

تقدس لباس روحانیت و احترام به آن یعنی احترام به پیامبر اکرم ؟لص؟.

این سوای شخصیت افراد است.

#احترام_به_لباس_روحانیت

@Mohamadm...ور محمد مهدی مسر

101 102 154 147

لبــاس روحانیــت نمــاد و پرچــم اســام از ابتــدای حکومــت اســامی تــا بــه حــال 

و  اســام  یت هســتیم، خــاری در چشــم دشــمنان  بشــر انتظــار منجــی  در  کــه 

مســلمین مــی باشــد.

_چشم_دشمنان #خار

@Mohamadm...محمد مهدی اسکندری

101 102 154 147

eitaa.com/hhaghshenas

نشریات حوزه علیمه آیت اهلل حق شناس؟هر؟

دو ماهنامه ها :

لسان امین مقام امین 

هفته نامه ها : 

تبیین امینمتفکر امین خلق کریم

http://eitaa.com/hhaghshenas
https://drive.google.com/folderview?id=1-33iUk9seWUb1GelVTWZFXbMGc1dUa_b
https://drive.google.com/folderview?id=1-3LEYHPTnGPxK8eohZjd9t8qKMPipCxl
https://drive.google.com/folderview?id=1-3LEYHPTnGPxK8eohZjd9t8qKMPipCxl
https://drive.google.com/folderview?id=1-33iUk9seWUb1GelVTWZFXbMGc1dUa_b
https://drive.google.com/folderview?id=1-14jpL0GJpomy84QCZC3zp37TNv54ThG
https://drive.google.com/folderview?id=10YuhV3Cvre9L9_xQqwULwkl5H_Lyp8Km
https://drive.google.com/folderview?id=10YuhV3Cvre9L9_xQqwULwkl5H_Lyp8Km
https://drive.google.com/folderview?id=1-14jpL0GJpomy84QCZC3zp37TNv54ThG
https://drive.google.com/folderview?id=1-3FrKdYk4y6pirq2qZVhCKmTWDxLghCI
https://drive.google.com/folderview?id=1-3FrKdYk4y6pirq2qZVhCKmTWDxLghCI

