
اسـت.  مسـئله  یـک  هـم  اسـتاد  بـه  احتـرام 
علمیـه،  حوزه هـای  رایـِج  هـای  سـنت  از  یکـی 
بـه  احتـرام  بـود؛  اسـتاد  مقابـل  در  گرد  شـا تواضـِع 
اسـتاد. »آداب المتعلمیـن« مـی نوشـتند که متعلم 
چـه  معلـم  و  دارد  وظایفـی  چـه  معلـم  مقابـِل  در 
حقوقـی بـر او دارد؛ همچنـان کـه متقابـاً متعلـم بـر معلـم حقوقـی دارد. 
گرد را می شـنفتند، گوش  اینکه اسـتاد بیاید بگوید و برود، نه؛ حرف شـا
مـی کردنـد. اینهـا از قدیـم معمـول بوده اسـت. در همان زمـاِن ما بعضی 

از بـزرگان بودنـد، االن هـم هسـتند.

ــاِئِر  ــی َس
َ
ــِر َعل َقَم

ْ
ل
َ
ــِل ا ــِد َکَفْض َعاِب

ْ
ل
َ
ــی ا

َ
ــِم َعل َعاِل

ْ
ل
َ
ــُل ا ْض

َ
ــي؟لص؟: ف ِب

ّ
ــِن الَن َع

. َبْدِر
ْ
ل
َ
َة ا

َ
ْیل

َ
ُجوِم  ل لّنُ

َ
ا

برتــرِی عالــم بــر عابــد، همچــون برتــرِی مــاِه شــِب چهاردهــم بــر دیگــر 
ستارگان است.

ُیظِهــِر العاِلــُم علَمــُه، فَمــن 
ْ
ّمتــی فل

ُ
ِبــي؟لص؟: إذا َظَهــرِت الِبــدُع فــی ا

ّ
َعــِن الَن

عنُة اهّلل. 
َ
یِه ل

َ
م َیفعل فَعل

َ
ل

ــم اســت کــه  ــر عال ــان امــت مــن آشــکار شــد، ب هــرگاه بدعت هــا در می
. علمش را آشکار کند و هر کس نکند، لعنت خدا بر او

ُه ِعباَدٌة. 
َ
 ل

ً
عاِلِم ُحّبا

ْ
َظُر ِالی َوْجِه ال لّنَ

َ
َکاِظم؟ع؟: ا

ْ
َماِم ال ِ

ْ
َعِن ال

ی محبت، عبادت است. نگاه به صورت عالم از رو

ماِء ِعباَدٌة. 
َ
ُعل

ْ
َسُة ال

َ
ِبي؟لص؟: ُمجال

ّ
َعِن الَن

هم نشینی با دانشمندان، عبادت است.

یِن.  ْو ِبالّصِ
َ
َم َو ل

ْ
ِعل

ْ
ل
َ
ُبوا ا

ُ
ْطل

ُ
ِبي؟لص؟: ا

ّ
َعِن الَن

[ چون چین باشد . گر چه در ]راهی دور دانش بجویید؛ ا

وسائل الشیعة، ج 18، ص ۴۵۸ 

کافی، ج 1، ص 54 

کافی، ج 1، ص 34 

گـر یـک اسـتاد منحـرف باشـد، ممکـن  حتـی ا
چشـمگیر  اثـر  کشـور  یـک  بـرای  اثـرش  اسـت     کـه 
ممکـن  منحـرف  اسـتاِد  یـک  اینکـه  بـرای  باشـد؛ 
و  کنـد  منحـرف  را  جوان هـا  از  جمعـی  اسـت     کـه 
وقـت  یـک  دراز مـدت،  در   . آن هـا هـم همین طـور
یـک     غائلـۀ بـزرگ برپـا می شـود. ازاین جهـت، در اصـاِح دانشـگاه و در 
انقـاِب فرهنگـِی دانشـگاه،     آنکـه از همـه مهم تـر اسـت، قضیـۀ اسـاتیِد 
اشـخاِص  یـک  دسـت  نوَرْس هـا  ایـن  اسـت     کـه  معلمـان  و  دانشـگاه 

بیفتنـد. متعهـد 

رهبر معظم انقالب ؟بد؟رهبر کبیر انقالب ؟هر؟

بحاراالنوار، ج۱، ص ۲۰۴  

هفته نامه اخالقی خلق کریم 
حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

) امین الدوله _ فیلسوف الدوله ( 

امام خمینی ؟وضر؟: در راس همه امور تهذیب نفس است.

عید سعید فطر بر تمامی مسلمانان تبریک و تهنیت باد.
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 سال اول / شماره بیست سوم
هفته دوم شوال 1443

هفته چهارم اردیبهشت 1401

احترام هب استاد

مقام علماء و دانشمندان  
شــده  نــازل  خاصــی  مــورد  در  آیــه  گرچــه 
بــا ایــن حــال مفهــوِم عامــی  اســت، ولــی 
مقــاِم  آنچــه  کــه  می دهــد  نشــان  و  دارد 
چیــز  دو  می بــرد،  بــاال  خــدا  نــزد  را  آدمــی 

اســت:  
۱- ایمان  

۲- علم 
مــی دانیــم مقــام شــهید در اســام واالتریــن 
مقــام اســت، در عیــن حــال در حدیثــی 
کــرم؟لص؟ می خوانیــم: »َفْضــُل  از پیامبــر ا
َفْضــُل  َو  َدَرَجــٌة  ــِهیِد 

َ
َالّش ــی 

َ
َعل َعاِلــِم 

ْ
َال

َفْضــُل  َو   ... َدَرَجــٌة  َعاِبــِد 
ْ
َال ــی 

َ
َعل ــِهیِد 

َ
َالّش

ــی 
َ
ــاِس َکَفْضِلــي َعل ــی َســاِئرِ َالّنَ

َ
َعاِلــِم َعل

ْ
َال

ْدَناُهــْم«؛ 
َ
أ

عالــم یــک درجــه از شــهید باالتــر اســت 
و شــهید یــک درجــه از عابــد ... و برتــری 
عالــم بــر ســایر مــردم ماننــِد برتــرِی مــن بــر 

اســت.   آن هــا  کوچک تریــن 
امیرمؤمنــان  از  دیگــری  حدیــِث  در 
ُتــُه  َمِنّیَ »َمــْن َجاَءْتــُه  علی؟ع؟می خوانیــم: 
ْنِبَیــاِء 

َ ْ
ــَم َفَبْیَنــُه َو َبْیــَن َال

ْ
ِعل

ْ
ــُب َال

ُ
َو ُهــَو َیْطل

در  رســد  فــرا  او  مــرگ  کــه  کســی  َدَرَجــٌة«؛ 
ــان او  ــت، می ــم اس ــب عل ــه در طل ــی ک حال

اســت!  فاصلــه  درجــه  یــک  پیامبــران  و 
مهتابــی  شــب های  در  دانیــم  مــی 

کــه بــدر  مخصوصــًا شــب چهاردهــم مــاه 
کامــل اســت، ســتارگان در نــور مــاه محــو 
مقایســه  در  اینکــه  جالــب  و  می شــوند 
از  دیگــری  حدیــث  در  عابــد  و  عالــم 

کــه اســت  آمــده  ؟لص؟  پیامبــر
َقَمــرِ 

ْ
ــِد َکَفْضــِل َال َعاِب

ْ
ــی َال

َ
ــِم َعل َعاِل

ْ
 »َفْضــَل َال

ِکــِب«؛ َکَوا
ْ
ــی َســاِئرِ  ال

َ
َبــْدِر َعل

ْ
ــَة َال

َ
ْیل

َ
ل

ــرِی مــاه  ــر عابــد همچــون برت  برتــری عالــم ب
ــر ســایرِ ســتارگان اســت.  ، ب ــدر در شــِب ب

انجــام  را  عبادتــی  عابــد  اینکــه  جالــب 
می دهــد کــه هــدف آفرینــش انســان اســت؛ 
معرفــت  عبــادت  روح  کــه  آنجــا  از  ولــی 
ــر او برتــری فــوق العــاده دارد.   اســت، عالــم ب

 » ِبیٌر
َ

وَن خ
ُ
ْعَمل

َ
هلُل ِبٰمــا ت

َ
َم َدَرٰجاٍت َو ا

ْ
ِعل

ْ
ل

َ
وا ا

ُ
وت

ُ
ِذیــَن أ

َّ
ل

َ
ــْم َو ا

ُ
ِذیــَن آَمُنــوا ِمْنک

َّ
ل

َ
هلُل ا

َ
ــِع ا

َ
»َیْرف

خداونــد آن هــا را کــه ایمــان آورده انــد و کســانی را کــه از علــم بهــره ای دارنــد، درجــات عظیمــی می بخشــد و خــدا بــه آنچــه 

گاه است. انجام می دهید آ
تفسیر نمونه ج ۲۳ ص ۴۴۳

سورۀ مبارکۀ مجادله آیۀ شریفۀ 11

احادیث کالس

احادیث مباحثه

بحار االنوار، ج 2، ص 62 

ِمــَك و ِإْن ُکنــَت  ِ
ّ
ُمْؤِمِنْیــَن؟ع؟: ُقــْم َعــن َمجِلِســَك ِلبیــَك و ُمَعل

ْ
ــِر ال ِمْی

َ
َعــْن أ

 .
ً
أمیرا

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

موَنــُه الِعلــَم و َتواَضعــوا ِلَمــن  ِ
ّ
ــاِدَق؟ع؟: َتواَضعــوا ِلَمــن ُتَعل َمــاِم الَصّ ِ

ْ
َعــْن ال

ُکم.  ُکم ِبَحّقِ
ُ
َهَب باِطل

َ
یَن فیذ ماَء َجّبار

َ
بُتم ِمنُه الِعلَم و ال َتکونوا ُعل

َ
َطل

یــد، فروتــن باشــید و بــا کســی کــه از او  بــا کســی کــه بــه او دانــش مــی آموز
ــراز نباشــید کــه  ــی گــردن ف ــن باشــید و عالمان دانــش مــی جوییــد، فروت

[ باطل شما حق شما را از بین می برد. ]این رفتاِر

م. 
ْ
ِعل

ْ
ِب ال

َ
 ِفی َطل

َّ
ُق ِإال

َ
َمل

ْ
ُمْؤِمِن ال

ْ
ِق ال

َ
ْخا

َ
ْیَس ِمْن أ

َ
ِبي؟لص؟: ل

ّ
َعِن الَن

ــق و چاپلوســی نیســت؛ مگــر دربــاره بــه دســت 
ّ
از اخــاق مؤمــن، تمل

ــق و 
ّ
ــم و عالــم تمل

ّ
کــه ســزاوار اســت بــراى معل آوردن علــم و دانــش ]

فروتنی نمود[.

َمــّنَ   و ال ُتَعّظِ
ً
کاَن َحِقیــرا َیــّنَ العاِلــَم و إْن  ُمْؤِمِنْیــَن؟ع؟: ال َتزَدِر

ْ
ِمْیــِر ال

َ
َعــْن أ

 .
ً
الحَمَق و إْن کاَن َکبیرا

؛ هــر چنــد کوچــک باشــد و نــادان را  دانشــمند را هرگــز حقیــر مشــمار
و  اجتماعــی  موقعیت هــاى  لحــاظ  ]بــه  چنــد  هــر  ؛  مشــمار بــزرگ 

دنیایی[ بزرگ باشد.

، ج ۲، ص ۴۵ بحار النوار

کافی، ج ۱، ص ۳۶ 

غررالحکم و دررالکلم، ح 2341 

غررالحكم و دررالكلم، ح 10280 
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موعظه هفته آدابی در یادگیری
گــر بخواهــی در مســیر علم آمــوزی قــدم بگــذاری، بــدان کــه لوازمــی  حــاال ا

دارد؛
َؤاِل«؛  ِلها بَکْثَرِة الّسُ ّوَ

َ
ْشَیاَء، أ

َ
 بَخْمَسِة أ

َّ
 ِإال

ُ
 َیْحُصل

َ
ُم ال

ْ
ِعل

ْ
ل
َ
 »ا

اول اینکه باید مدام سؤال کنی. 
ْشِتَغاِل«؛ ِ

ْ
اِنی بَکْثَرِة اال

َ
»َو الّث

از  قســمتی  علــم،  تــا  بدهــی  علــم  بــه  بایــد  را  وقتــت  تمــام  آنکــه  دوم   
بدهــد. تــو  بــه  را  خــودش 

مــن در مدرســه نســبت بــه آقایــاِن محّصلیــن، امتحانــات و آزمایشــاتی 
؟ ــر ــا خی ــت ی ــه اس ــا صادقان ــا آن ه ــن ب ــتِی م ــم دوس ــه بدان ــردم ک ک

 چــون دوســتِی صادقانــه، اقتضائاتــی دارد کــه همیشــه بــاب میــل انســان 
نیســت. 

 رغبت نکردم با این ها، صداقت نداشته باشم؛
ً
بنده واقعا

 صادقانــه 
ً
کــه دوســتی ام واقعــا کــردم و فهمیــدم   لــذا خــودم را امتحــان 

کســی درس می خوانــد و  کــه ببینــم چــه  اســت؛ بــه آن هــا نــگاه نکــردم 
کســی نمی خوانــد، دیــدم همــه را دوســت دارم.  ایــن نشــانۀ صداقــت در 
دوســتی اســت. بعضــی محبت هــا، احمقانــه اســت و صادقانــه نیســت. 
گــر صادقانــه باشــد، بایــد محبــوب را بــه ســعادِت خــودش رهبــری  چــون ا

کــرد. بایــد مســیر را طــوری ارائــه کنــی کــه دوســت شــما، نجــات یابــد و از 
گرفتاری هــا خــاص شــود.

کــه معالــم و  نــرود  از جوانــان شــیعه  گــر جوانــی  ا امــام؟ع؟ می فرمایــد: 
برنامه هــای دینــی اش را یــاد بگیــرد، مــا هرآینــه او را بــه ســیف و شمشــیر 
یانــه می زنیــم!  آن وقــت مــا، بــا ایــن وضــع، رویمــان می شــود کــه  یــا بــا تاز
هّلِل« بگوییــم و 

َ
ــَن َرُســوِل ا ــا ْب ــَك َی ْی

َ
ــاَُم َعل لّسَ

َ
یــارت ایشــان برویــم و »ا بــه ز

برگردیــم؟ بایــد کار را درســت کــرد عزیــز مــن!  شــما جوانیــد عزیــزان، پــس 
ــد! ــدر بدانی ــی را ق ــت جوان ــوید و فرص ــت ش ــیر هدای ــه وارد مس صادقان

بَتْطِهیــِر  اِلــِث 
َ
الّث »َو  اســت،  الزم  علم آمــوزی  بــرای  کــه  دیگــری  مــورد 

َعــاِل« اســت. پــس علــم، حاصــل نمی شــود مگــر بــه کثــرت ســؤال، 
ْ
ف

َ ْ
ال

افعــال.  تطهیــر  و  اشــتغال  کثــرت 
ــن  ی ــب مواز ــر حس ــن، ب ــان م ــن و زب ــوِش م ــن، گ ــِم م ــن، چش ــت م ــا دس آی

می کنــد؟ حرکــت  شــرعیه 
ــا ایــن وضــِع خــراب  ــد؟ ب ــا در ذهــن مــن افــکاِر شــیطانی خطــور می کن  آی

گــر  ــاِدُر ِإلــٰی َقْمِعــِه«؛ ا َب
َ
 ف

ً
ــِإْن َکاَن َشــْیَطاِنّیا

َ
کــه علــم بــه دســت نمی آیــد! »ف

افــکار شــیطانی بــه ســراغت آمــد ســریع مبــادرت کــن و آن را بکــوب.
کار درســت نمی شــود؛ بلکــه  کــه  عــاوه بــر همــۀ این هــا، بازهــم بــدان 
کمــک او باشــد،  ل الزم اســت. بایــد  اســتعانت از حضــرت ذی الجــا
رســول  بــه  اعمــال  عرضــۀ  نمی رســد.  نتیجــه  بــه  تاشــی  هیــچ  وگرنــه 

اهّلل؟لص؟ و اذیــت شــدِن ایشــان از گنــاه امــت
ــال  «؛ اعم ــّيٌ ــا َوِل َن

َ
ــَو ل ُه

َ
 ف

ً
ــا ــْن َکاَن هّلِلَِّ ُمِطیع »َم

معصومیــن؟ع؟  حضــرات  بــه  مــا 
می شــود. عرضــه 

حضرت؟ع؟ فرمود:
هّلِل؟لص؟«؛ 

َ
ا  

َ
َرُســول ُتــْؤُذوا   

َ
»ال  

بــه  شــما  اعمــال  یعنــی 
عرضــه  رســول اهّلل؟لص؟ 

گنــاه  مرتکــب  شــما  گــر  ا می شــود، 
اذیــت  ایشــان  مبــارِک  وجــوِد  باشــید،  شــده 

کــه فرمــود: »َمــا  کســی اســت  می شــود. پیغمبــر مــا 
وِذیــُت «؛ یعنــی هیــچ پیغمبــرى ماننــد مــن 

ُ
وِذَي َنِبــّيٌ ِمْثــلَ َمــا أ

ُ
أ

. اســت!  نشــده  اذیــت 

دلیِل نیاِز به استاد
 در مقابــل شــیطان و 

ً
انســان بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــد کــه اوال

هــوای نفــس و عوامــل محیــط قــرار دارد و بــا اشــخاص مختلــف العقیــده 
ای هــم برخــورد می کنــد؛ 

کــه ایــن آقــا  و در ثانــی، مایــه ای هــم نــدارد تــا بتوانــد تشــخیص دهــد 
نــه.  یــا  درســت می گویــد 

خب، اینجا چه باید کرد؟! 
کــه اینجــا »اســتاد« الزم اســت، بایــد انســان اســتاد  جــواب ایــن اســت 

داشــته باشــد تــا راه را از چــاه بشناســد.
اســتاد مــن کــه بســیار قــوی بــود، هــرروز بــه مــن ایــن موعظــه را می کــرد کــه 
هــر حرفــی بــه تــو زدنــد، بایــد بــه مــن ارائــه بدهــی تــا مــن صحت وســقم آن 

را بــه تــو بگویــم. به عــاوه می گفــت:
ــت ُمحِدثه 

ّ
 باباجــان! ایــن درس هایــی کــه می خوانــی، قدم اول اســت؛ عل

ــا  یــد کــه حدوثــش از جانــب شماســت، اّم اســت. بایــد قــدم اول را بردار
ابقــاء آن، مربــوط بــه ایــن اســت کــه یک رشــته ای مابیــن تــو و پــروردگار 

برقــرار شــود! 

معلم بر چه کسی اطالق می شود؟
»معلم« بر کسی اطاق می شود که همۀ علوِم زماِن خودش را بداند.

بــرای  کــه  اســت  ایــن  می فرمایــد،  دوم؟هر؟  معلــِم  کــه  نصیحتــی  اول   
تعلیــم علــم، بایــد »تأییــد یزدانــی« باشــد. خــدا نیامــرزد آن اشــخاصی 
را کــه نگذاشــتند انســان ها ســیر تکاملــی شــان را بکننــد، عکــس معلــم 
پخــش  را  صحبت هایــش  اّمــا  می کشــیدند،  روزنامه هــا  در  را  دوم؟هر؟ 

نمی کردنــد.
در ایامــی کــه در قــم بودیــم، کارمــان ایــن بــود کــه در ایــام هفتــه کــه بــا 
می شــد،  جمعــه  و  پنجشــنبه  وقتی کــه  و  بودیــم  مشــغول  درســی  کتــب 
کتــب تحصیلــی را می بســتیم و بــه کاس اخــاق می رفتیــم. یــک جلســۀ 
اخــاق درســت کــرده بودیــم کــه بــا بعضــی از آقایــان جمــع می شــدیم و 
معــارف دیــن را مطالعــه می کردیــم. مثــاً یــک روز دربــارۀ ایــن آیــۀ شــریفه: 
می کردیــم  اشــکال  و  بحــث  ء«، 

ْ
َمــا

َ
ُعل

ْ
ٱل ِعَبــاِدِه  ِمــْن  ٱهّلَل  َیْخَشــی  َمــا 

َ
»ِإّن

ــوم را  ــۀ عل ــای مختلف ــم و انح ی ــم ورود دار ــا در عل ــه م ــده ک ــور ش ــه چط ک
ــا چشــممان در بعضــی  ــان ی ــم کــه زب ی ــا رادع و مانعــی ندار ــم، اّم می دانی
کارهــا بــه خطــا نــرود؟! یــا مثــاً آیــا می شــود ایــن خطوراتــی کــه از دِل مؤمــن 

کــرد؟! می گــذرد را کنتــرل 
گــر  پنجشــنبه و جمعه هــا مباحثــۀ اخــاق می کردیــم و می دانســتیم کــه ا
بخواهیــم تحصیــات مــا باقــی باشــد، اعــم از اینکــه تحصیــاِت جدیــد 
باشــد یــا معــارِف اســامی، بقائــش منــوِط بــه ایــن اســت کــه روحیــات مــا 

ســیر تکاملــی داشــته باشــد.

کم شدِن عمر به سبب بی احترامی به استاد
قضیۀ شریف العلماء را یادت نرود! 

یــک دفعــه بی احترامــی بــه علمــاء، عمــِر هشتادســالۀ انســان را بــه چهــل 
ســال تبدیــل می کنــد.

 چرا؟ چون به استاد بی احترامی کرده است. 
گــر از نظــر معنــوی پیشــرفت هــم کنــد، بایــد احتــرام   ا

ً
انســان، مخصوصــا

ــگاه دارد.  ــتادش را ن اس
حتی اگر شما می خواهی امربه معروف هم کنی، حرفت را بزن؛ 

ولــی دیگــر الزم نیســت کــه اســتاد را الــزام کنــی کــه شــما بایــد فــان کار را 
انجــام دهــی! معــروف و منکــر را تذکــر بــده و بــه خاطــر احترامــی کــه دارد 

. رهایــش کــن و دنبالــۀ قضیــه را نگیــر
یــد بــه اینکــه هفتــه ای نیــم ســاعت، یــک ســاعت   شــما احتیــاج دار

ً
واقعــا

درس اخــاق برویــد و موعظــه بشــنوید؛
 وگرنه فاسد می شوید باباجاِن من!

گــر صدایــت را باالتــر از صــدای  کــه ا کتــاب »منیــة المریــد« آمــده   در 
نمی شــوی!  رســتگار  اصــاً  ببــری،  اســتاد 

پــس خیلــی مواظــب باشــید! اصــاً خوانــدِن یــک دوره آداب المتعلمیــن 
بــرای طلبــه الزم اســت.

مرتبط با موضوع
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اشــاره  خودشــان  وصیت نامــه  در  اصــل  پنــج  بــه  علــی؟ع؟  حضــرت 
می فرماینــد: و  می کننــد 

«؛ 
ً

ْهــا
َ
ِلــَك أ

َ
َکاَنــْت ِلذ

َ
ِبــِل ل ِ

ْ
ْیَهــا آَبــاَط ال

َ
ــْو َضَرْبُتــْم ِإل

َ
وِصیُکــْم ِبَخْمــٍس ل

ُ
 »أ

ــن  ــه ای ــا ب ــت ت ــد، ارزش داش ــت می رفتی ــه تاخ ــود را ب ــِر خ ــام عم ــر تم گ ا
پنــج اصــل برســید. 

ُه«؛ ّبَ  َر
َّ

َحٌد ِمْنُکْم ِإال
َ
 أ

َ
 َیْرُجَوّن

َ
۱. »ال

 اصل اول: تکیه گاه شما چه چیزی است؟
کنیــد  معلــوم  برســید،  آخــرت  و  دنیــا  ســعادت  بــه  خواهیــد  مــی  گــر  ا  

اســت.  چیــزی  چــه  شــما  تکیــه گاه 
حضرت می فرمایند:

 تکیه گاه اصلی فقط و فقط خداست. 
 َذْنَبُه«؛

َّ
ّنَ ِإال

َ
 َیَخاف

َ
۲. »ال

 اصــل دوم: بدتریــن تهدیــد در ایــن عالــم چیســت؟! اصلی تریــن چیــزی 
کــه زندگــِی شــما را در دنیــا تهدیــد می کنــد، گنــاه اســت. 

ــُم«؛ 
َ
ْعل

َ
 أ

َ
 ال

َ
ْن َیُقــول

َ
ــُم أ

َ
 َیْعل

َ
ــا ال َحــٌد ِمْنُکــْم ِإَذا ُســِئَل َعّمَ

َ
 َیْســَتِحَیّنَ أ

َ
۳. »َو ال

گــر چیــزی را نمــی  ــم ا
ّ
ــم کــه تزکیــه اســت؛ معل

ّ
اصــل ســوم: در تعلیــم و تعل

دانــد، بگویــد نمــی دانــم؛ و بیامــوزد.  حقوق استاد :
ختــن  5( رعایــت آداب رد  1( شیپ مطالعــه ردس اســتاد     2( حضــور بــا دوام ســرِ کالس       3( تــوهج کامــل هب اســتاد                                   4( رعایــت آداب ظــارهی مثــل لبــاس، پوشــش و عبــا اندا

ــکال ـکـردن  8( تــوهج نکــردن هب  ــت                                                                                                                                            ادب رد نــوع ســوال رپســیدن و اش دن رد محضــر اســتاد       7( رعای ــکان نشســتن         6( تکیــه نــدا نــوع نشســتن و م

موبایــل، صحبــت و ایپم بــا آن رد محضــر اســتاد  9( مطالعــه بعــد از کالس 10( مباحثــٔه ردس                                                                                                 11( تقــرری یــا جــزوه نویســی 12( مراجعــه هب منابعــی هک اســتاد ارجــاع مــی دهنــد 

همیشگیِ استاد رد سحر و اواقت دیگر 
شتن ربای کالس و ردس 15( همراهی استاد رد                                     شادی و زعا 16( دعا کردنِ  کالیف و مطالبات استاد  14( وقت گذا 13( انجام ت

 17( ندیدن ضعف اهی            اســتاد 18( چشــم پوشــی از خطااهی اســتاد 19( انراحت نشــدن از تذکرات و رب                               خورداهی اســتاد 20( پذریش نصایح اســتاد  21( اجازه تلبس گرفتن 

از اســتاد         22( مشــورت                                         ـکـردنِ رد امــور مختلــف از اســتاد                             23( اســتفاده از تجــارب اســتاد                                              24( ایپم دادن رد روز معلــم، اماکِــن مقــدهس و ازمنــه مقــدهس هب 

ــتاد                                                                                                                                                                                                27( انم نبــردن از دیگــران رد  ــتاد                                                                         26( دافع از اس همیشــگی بــا             اس
اســتاد  25( ارتبــاط و ویپنــد                                                     

خت استاد رد امور علمی و...                                                                                                                                                                    29( تعظیم و احترام خاصِ  محضر استاد )مخصوصا رد   مقام                                                        مقابله   (                                                 28(      هب        مشقت      نیندا

هب استاد   30( حضورِ رد کالس                                   ، قبل از استاد، بلکه همراهی                                                                                 استاد ات کالس ردس                                                                                                                                                           31( رعایت کامل احوال استاد  

ــتاد                                                                                                                                                                                                                                                               تشــنه و حریــص هب علم آمــوزی  32( رعایــت شــئون اســتاد رد                                            شــوخی اه و...  33( خــود را رد ربارب اس

نشــان دادن  34( فرامــوش نکــردنِ حیــای اســتاد و شــاگردی  35( رد راه رفتــن، نشســتن،                                                                                                        ایســتادن نهایــت ادب                                                                       را نســبت هب اســتاد هب 

خرج دادن             36( دو دســتی و با نهایت ادب چیزی را هب اســتاد دادن          37( دودســتی و با نهایت ادب چیزی را از اســتاد گرفتن         38( با اجازه از اســتاد وارد و خارج از کالس 

شدن                        39( هب زیارت استاد رفتن                    40( همیشه خود را مدیون و قدردان استاد دیدن                       41( حق ابوت ربای ایشان اقئل بودن             ۴۲( ایستادنِ جلوی پای استاد

همیشــگی از اســتاد                      ۴۴( عیــادتِ از اســتاد رد زمــان بیمــاریِ ایشــان                          ۴۵( مشــورت و اجــازه از اســتاد رد بحــث ازدواج                                  ۴۶( اول ســالم 
 ۴۳( حــال و احوال رپســیِ 

دادن هب استاد                     ۴۷( ربای دست دادن، دست را اول رداز نکردن                       ۴۸( رد روز، عقب رت از استاد راه رفتن                          ۴۹( رد شب، کمی جلورت از استاد راه رفتن

استاد
استاد میر هاشم حسینی؟ظفح؟
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اصل چهارم: متعلم نیز بکوشد آنچه را نمی داند آموزش ببیند.
 در فیزیک، شیمی و ... تاش کند که دشمن بر او مسلط نشود. 

یکی از حیطه های مهمی که دشمن وارد می شود، هنر است؛
گــر هنــِر آســمانی نیایــد، هنرهــای شــیطانی بــه انســان ها و مــردم رو مــی   ا

آورد. 
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َ
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اصل پنجم:
 صبر و استقامت؛ 

گاهــی اوقــات شــخص کار فرهنگــی مــی کنــد و ناامیــد مــی شــود، نبایــد 
این طــور باشــد.
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فعالیت اهی حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟

سالروز تخریب قبور ائمه بقیع؟مهع؟
20/اردیبهشت/1401

در جهان، هم شــأن و همتائی کجا دارد بقیع؟
چــون کــه یک جا، چار محبوب خدا دارد بقیع

بتــول بنــد  دل  پــور  و  رســول  چشــمان  نــور 
بقیــع دارد  مجتبــی   ، باقــر و  ســجاد  و  صــادق 

عبــا آل  خلقــت  ُیمــن  ز  عالــم  شــد  خلــق 
بقیــع دارد  عبــا  آل  تــن  پنــج  از  تــن  یــک 

راز محــراب  محــرم  و  دادگان  دل  همــدم 
یــن العابدیــن، بنگــر چه هــا دارد بقیــع هســت ز

رســول علــم  باقــِر  قــرآن،  آیــات  حاصــل 
بقیــع دارد  انبیــا  کمــال  و  فضــل  وارث 

حــق احــکام  ناشــر  محّمــد،  آل  صــادق 
بقیــع دارد  پیشــوا  و  رئیــس  را،  دانــش  و  دیــن 

کنــد ســنگینی  چــرخ  بــر  زمیــن  آیــد،  نظــر  در 
کــش گوهــر ســنگین بهــا دارد بقیــع بــس کــه خا

یک است، در ظاهر ندارد یک چراغ گر چه تار
بقیــع نــور و صفــا دارد  ایــواِن نجــف  همچــو 

راز ها گوید به گوش شب در این جا کهکشان
بقیــع دارد  ســما  و  ارض  خلقــت  از  رمز هــا 

چــار معصومنــد و دورنــد از حریــم جّدشــان
بقیــع دارد  مصطفــی  دشــمناِن  از  ِشــکوه ها 

» حبیب اهّلل چایچیان «


