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

رگـــداشت های عــلــمای ربــانــــی  ششمیـــن جلسه از سلسـه بــز
زا عــــبــــد الـــکریم حق شـــنـــاس ؟هر؟ حــضــرت آیـــت اهلل آمـــیـــر

عید سعید غدیر خم بر تمامی مسلمانان مبارک باد.
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 45 ْكَبُر  
َ
ِه أ ُر ٱلّلَ

ْ
ِذك

َ
ِر َول

َ
ُمنك

ْ
ِء َوٱل

ٓ
َفْحَشا

ْ
ٰوَة َتْنَهٰى َعِن ٱل

َ
ل ٰوَة ِإّنَ ٱلّصَ

َ
ل ِقِم ٱلّصَ

َ
َوأ

بیانـات حضـرت آیـت اهلل حـق شـناس ؟هر؟ پیرامـون آیـــٔه شریفـــه  

>۴۵< سـوره مبارکـه عنـــکبوت :
 اگرچه این آیه را مفسرین معنا كرده اند؛ اما بعضی از تفسیرهایشان 

ُهُم اهلل مى گوینـد: مثلًا 
َ
رضایـت بخـش نیسـت.  حضـرات صوفيـه َخَذل

اگـر مـا بنشـینيم دور هـم و ذكـر »یاهـو، یاعلـی« بگوییـم، ایـن ذكـر افضل 

از نمـاز اسـت! خـود خـدا فرمـوده: نمـاز از فحشـا و منكـر نهـى مى كنـد؛ 

ْكَبُر«. اما إن شـاء اهلل تفسـیر درسـت این اسـت كه یکی از 
َ
ِه أ ُر ٱلّلَ

ْ
ِذك

َ
»َول

رگ تر آن چیسـت؟  اثـرات نمـاز بازداشـتن از فحشـا و منكـر اسـت و اثر بز

ایـن اسـت كـه شـما را بـه یـاد خـدا مى انـدازد. آخـر، هـر بخـش نمـاز، شـما 

را بـه یـاد خـدا مـى آورد. قرائـت حمـد و سـوره، ركـوع، سـجود، اذکار و ادعيـه، 

ایـن همـان خاصیـت اسـت؛ یعنـی عـلاوه بـر اینكـه جنبـٔه رفـع مانـع دارد، 

 
ْ
وا  ٱْذُكـُر

ْ
ِذيـَن َءاَمُنـوا

َّ
َهـا ٱل ّیُ

َ
بـه نحـو احسـن ایجـاد مقتضـی مى كنـد. »َيٰأ

ـًرا َكِثیًرا«. 
ْ

ـَه ِذك ٱلّلَ

ْت 
َ
ُقِبل

َ
ـَم ا

َ
ْن َیْعل

َ
َحّبَ ا

َ
خـب ببینیـد آقـا! آن وقـت در اینجـا مى فرمایـد: »َمْن ا

ِر؟ 
َ

ُمْنك
ْ
َفْحشـاِء َوال

ْ
َيْنُظـْر َهـْل َمَنَعْتـُه َصلاُتُه َعـِن ال

ْ
ـْم ُتْقَبـْل، َفل

َ
ْم ل

َ
َصلاُتـُه ا

ـْت ِمْنـُه«؛ ببینـد نمـاز چقـدر نهـى از فحشـا و منكـر 
َ
َفِبَقـْدِر مـا َمَنَعْتـُه ُقِبل

مى كنـد، بـه همـان انـدازه، نمازتـان قبـول شـده اسـت. ایـن حدیـث هـم 

حضـرت؟ع؟  مى شـوند.  نمـاز  وارد  درسـت  كـه  اسـت  آن هایـی  بـرای 

و اسـت؛ میـزان زحمـات شـما را در  ِمیـَزاٌن«؛ نمـاز تـراز ـلَاُة  لّصَ
َ
فرمودنـد: »ا

نمـاز ارائـه مى كننـد. 

امام صادق؟ع؟ است كه مى فرماید: 

كسـی كـه یـک ركعـت نمـاز را بـا حضـور قلـب مى خوانـد و در ركعـت 

دوم، ذهـن و قلبـش شـلوغ مى شـود، ایـن فـرد بـه قـدر یـک ركعـت زحمـت 

كشـيده اسـت. یکـی، دو ركعـت، یکـی، سـه ركعـت و یکـی، چهـار ركعـت و 

وایات  بعضی هـا هـم هسـتند كه به نمازشـان هيچ توجهـى ندارند. در ر

پیچيـده  درهـم  كهنـه  و  خرقـه  ماننـد  نمـازی،  چنیـن  ایـن  كـه  دارد 

و آن ها  وی صاحبـش زده مى شـود. خـدا نكنـد كـه مـا جـز مى شـود و بـه ر

باشـيم. إن شـاء اهلل از كسـانی باشـيم كه لااقل یک ركعت نمازمان 

بـا توجـه باشـد. بـه پیغمبـر؟لص؟ در مـورد جوانـی از انصـار گفتنـد:

 یا رسول اهلل این جوان گناهکاراست.

 خيلـی كارهـا مى كنـد؛ ولـی در عیـن حـال، نمـازش را هـم مى خوانـد، 

فرمـود:  حضـرت؟لص؟  مى خوانـد.  هـم  قشـنگ  البتـه 

ورش مى رسـد و او  وز ز «؛ نمـاز بالاخـره یک ر
ً
اَتـُه َتْنَهـاُه َیْومـا

َ
 َصل

ّ
»َدْعـُه ِإَن

را از ایـن گنـاه بـاز مـى دارد. طولی نكشـيد كه بـه محضر پیامبر؟لص؟ 

ـاد و  و عَبّ عـرض كردنـد: آنچـه فرمودیـد، اتفـاق افتـاد و ایـن شـخص جـز

ـاد شـد. همیـن كـه گرفتـار خطا بـود، همین كه گنـاه مى كرد، 
ّ

ذَه

اد شـد. 
ّ

ـاد و زَه همیـن كـه فـلان كار را مى كـرد، توبـه كـرد و از عَبّ

ـَه«؛  لّلَ
َ
ـْم ا

ُ
َهـا َعُمـوُد ِدیِنك

َ
ـلَاِة َفِإّن لّصَ

َ
ـَه فِـي ا لّلَ

َ
ـَه ا لّلَ

َ
وایـت دیگـری آمـده: »ا در ر

پاییـن  بشـكند،  خيمـه  سـتون  و  اگرعمـود  اسـت.  دیـن  سـتون  نمـاز، 

نـدارد. نتیجـه  اعمـال دیگـر  و  مى آیـد 

از  كـه  اسـت  چیـزی  اولیـن  اسـت؛  َعْبـُد« 
ْ
ل

َ
ا ِبـِه  ُیَحاَسـُب  َمـا   

ُ
ل ّوَ

َ
»أ نمـاز، 

ْت  ِإَذا ُرّدَ ُقِبـَل َسـاِئُر َعَمِلـِه َو  ـْت 
َ
اعمـال بنـده محاسـبه مى شـود. »َفـِإْن ُقِبل

ْيـِه َسـاِئُر َعَمِلـِه«؛ اگـر نمـاز قبـول شـود، سـایر اعمالـش نیـز قبـول 
َ
ُرّدَ َعل

مى شـود و اگـر نمـاز رد شـود، سـایر اعمـال هـم رد مى شـود. در قبـر ابتـدا 

مى گوینـد: و  مى آینـد  ملائكـه 

رسی كنید نمازش چطور است؟   بر

وردگار  پـر شـناخت  از  بعـد  فرمودنـد:  رضـا؟ع؟  امـام  كـه  بـود  ایـن 

نمی شناسـم. نمـاز  از  بالاتـر  عملـی  عزیـز؟زع؟، 

 حـالا هـى نمـازت را از اول وقـت عقـب بینـداز!  وقتـی هـم كـه مى آیـی و 

قرائتـت را مى خوانـی، بعـد از چهـل سـال: الحمـُدِراهلل قرائـت مـى كنـی! 

نجـات  را  دزدهـا  آن  نمـاز  همیـن  مى خـورد!  دردت  بـه  صحيـح  نمـاز 

در  مى كنـد.  ـاد 
ّ
زَه و  ـاد  عَبّ جـزء  را  گناهـکاران  نمـاز،  همیـن  مى دهـد؛ 

ْم ُیِطِع 
َ
مجمـع البیـان از رسـول اهلل؟لص؟ نقـل مى فرمایـد: »لَا َصـلَاَة ِلَمـْن ل

ـِر«؛ اگـر عمـل 
َ

ُمْنك
ْ
ل

َ
َفْحَشـاِء َو ا

ْ
ل

َ
ْن َیْنَتِهـَي َعـِن ا

َ
ـلَاِة أ لّصَ

َ
ـلَاَة َو َطاَعـُة ا لّصَ

َ
ا

بـد، غيبـت و نظـر بـه نامحـرم كنیـد، شـما از نمـاز اطاعـت نكرده ایـد؛ 

یعنـی نمـازش، نمـاز نیسـت؛ اطاعـت خـود نمـاز آن اسـت كـه نهـى آن را 

ببندیـد.  كار  بـه  اسـت  منكـر  و  فحشـا  از  كـه 

جـا  بـه  خـارج  در  چطـور  را  او  ذكـر  و  نمـاز  شـما  كـه  دانـد  مـى  وردگار  پـر

خودتـان  عمـل  و  كـردار  وفـق  بـر  را  شـما  همـٔه  اهلل  شـاء  إن  و  مى آوریـد 

داد.                     خواهـد  پـاداش 

ُحَسْیِن؟ع؟:
ْ
إِلَماِم ال َعِن ا

ِة«.  ِحّبَ
َ ْ
ل

َ
ِع َو ِفَراِق ا

َ
ل

َ
ُمّط

ْ
ل

َ
َتْیِن َهْوِل ا

َ
ْصل

َ
ْبِکي ِلخ

َ
 »أ

ردگار از اعملال تلو اطلاع دارد؛  کله پلرو هلول مّطللع آن اسلت 

یعنلی در قیاملت، یلک موقعیتلی فراهم می شلود که تو هسلتی 

و خلدا؛ والسلام.

 یکی یکی تذکر می دهد که در فان صحنه این کار را کردی، 

بسلیار  موقلف  ایلن   !... و رفتلی  را  راه  ایلن  سلاعت  فلان  در 

از  قیاملت صحنله ای سلنگین تر  در  و شلاید  اسلت  سلنگین 

نباشلد. آن 

ُه ِلَطاَعِتِه«. 
َ

ق
َّ
َدُه َو َوف

ْ
َهَمُه ُرش

ْ
ل

َ
 أ

ً
هلُل َعْبدا

َ
َحّبَ ا

َ
ا أ

َ
ُمؤِمنیَن؟ع؟: »ِإذ

ْ
ِمیِرال

َ
َعْن أ

ید، پروردگار ده قدم به سوی شما رو می آورد.  وقتی که پروردگار بخواهد کسی را ارائٔه طریق کند، به قلبش می اندازد. داداش جون! یک قدم که شما برو

ِ ُمْسِلٍم َو  ُمْسِلَمٍة«. 
ّ

ل
ُ

ى ک
َ
 َعل

ٌ
ة

َ
ِریض

َ
ِم ف

ْ
ِعل

ْ
ل

َ
ُب ا

َ
ِبي؟لص؟: »َطل

ّ
َعِن الَن

هـم »ُمسـِلم« در آن آمـده و هـم »ُمسـِلمة«؛ علـم هـم یعنـی علـم بـه احـوال نفـس، علـم بـه احـوال 

روحیات خودتان، علم به احوال دل و قلبتان. این قلب ظاهری با نفس ناطقٔه انسـان مناسـبت 

کـرده گنـاه انجـام دهـد، هـم قلـب درونـی اش مسـخ می شـود و هـم  گـر انسـان خـدای نا دارد کـه ا

قلـب صنوبـرِی عضالنـی او گنـاه را احسـاس می کنـد و در حجـاب مـی رود. 

َو  ِبـِه   
َّ
ال ِإ  

ُ
َعَمـل

ْ
ل

َ
ا ـَك 

َ
ل ـُح 

ُ
َیْصل  

َ
ال َمـا  ِبـَك  ـِم 

ْ
ِعل

ْ
ل

َ
ا ـى 

َ
ْول

َ
»أ اِظـِم؟ع؟: 

َ
ک

ْ
ال َمـاِم  ِ

ْ
إل ا َعـِن 

ِبـِه«.  َعَمـِل 
ْ
ل

َ
ا َعـِن   

ٌ
َمْسـُئول ـَت 

ْ
ن

َ
أ َمـا  ْیـَك 

َ
َعل ـِم 

ْ
ِعل

ْ
ل

َ
ا ْوَجـُب 

َ
أ

، آن علمی اسـت که عملت جز با آن اصالح نمی شـود و واجب ترین  شایسـته ترین علم برای تو

، آن علمـی اسـت کـه دربـارٔه آن از تـو سـؤال می شـود. یعنـی ایـن علمـی کـه مـن یـاد  علـم بـرای تـو

گرفتـم، دربـارٔه آن از مـن سـؤال می شـود؛ پـس بایـد علـم را از عالم ربانی بگیـرم، نه هرکس. 

وَحى اهلُل ِإلٰى َداود؟ع؟: 
َ
أ

 :
َ

ـال
َ
ق اِفـُع؟ 

ّ
الَن ـُم 

ْ
ِعل

ْ
ال َمـا   :

َ
ـال

َ
ق اِفـِع. 

ّ
الَن ـَم 

ْ
الِعل ـْم 

َّ
َعل

َ
»ت

 
َ

َمـال
َ

ک َو  ِکْبِرَیاِئـي  َو  َمِتـي 
َ

َعظ َو  ِلـي 
َ

 َجل
َ

ْعـِرف
َ
ت ْن 

َ
أ

 .» َىّ
َ
ُبـَك ِإل ِرّ

َ
ِذي ُیق

َّ
ا ال

َ
ٰهـذ

َ
ـْىٍء ف

َ
 ش

ّ
ِل

ُ
ْدَرِتـي َعلـٰى ک

ُ
ق

می خوانـد  اصـول  علـم  کـه  کسـی  علـم،  بگویـم:  هرچـه  مـن 
شـیمی  یـا  فیزیـک  کـه  کـس  آن  اصـول،  علـم  بـه  مـی آورد  زور 
می خوانـد، زور مـی آورد بـه فیزیـک و شـیمی؛ امـا هیچ کـدام 
از این هـا علـم نافـع نیسـت؛ این ها تمام شـان طریقّیـت دارد، 
آنچـه موضوعّیـت دارد، آن علمـی اسـت کـه مـا را بـه پـروردگار 

کنـد.  نزدیـک 



منظور از خطورات شیطانى چیست؟! 
در احیلاء األحیلاء دارد کله بنلده، بایلد مراقلب ذهنلش هلم باشلد 
تلا خطلور ناصحیحلی پیلدا نکنلد؛ یعنلی علاوه بلر اینکله مراقلب 
، مناظلر محترمله را نبینلد، غیبلت کسلی  اسلت تلا در مقلام ظاهلر
را نشلنود و حلرف بلدی نزنلد و تملام خطورات قلبیله و ذهنیه اش 
گلر شلیطانی بلود، از بیلن ببلرد؛ »ِإْن َکاَن  را نیلز مواظبلت کنلد کله ا

َشلْیَطاِنیًا َفَبلاِدْر ِإللٰی َقْمِعلِه«. 

خطورات نیز در محضر پروردگارند!  
«؛ یعنلی آن خطلوری  رِ لُدو اِت ٱلّصُ

َ
علرض کلردم: »ِإّنَ ٱهَّلَل َعِلیلٌم ِبلذ

ببینلی، همله در  را  فلان زن اجنبیله  کله در ذهنلت میآ کله مثلاً 
ردگار اسلت؛ هلم خلودت و هلم خطلورات  حضلور و محضلر پلرو

ذهنلی ات. مبلادا غفللت کنلی!  
ردگار  پلرو اقلدس  مقلام  بله  توجله  و  سلحرخیزی  قلدر  ایلن  شلما 
یلد کله بتوانیلد جللوی خطلورات شلیطانی ایسلتادگی کنیلد.  ندار
َکاَن  ِن  لْیَطٰ َ

ٱلّش َکْیلَد  »ِإّنَ  فرمایلد:  ملی  قلرآن  کله  اسلت  درسلت 
گفته انلد:  هلم  را  ایلن  املا  َضِعیًفلا«؛ 

با شیر مردی ات، سگ ابلیس صید کرد 
! بمیر که از گربه کمتری   ای بی هنر
تلا سلگ  بلا چهلار  کنلد،  از خلودش دفلاع  گربله وقتلی می خواهلد  یلک 

مقابلله می کنلد؛ املا تلو شلیر ملردی وللی سلگ ابلیس تلو را صیلد کرده و 
خاطلرات تلو را مشلغول کلرده اسلت! 

خطورات ذهنى، دم مرگ به سراغت مى آیند! 
یکی از علل سلوء خاتمه که بیشلتر مربوط به جوان هاسلت، این اسلت 
کله انسلان افلکار بلد را در ذهنلش دنبلال کند. مثاً به کارت پسلتالی آن 
چنانلی نلگاه کلرده، حلاال شلکل فلان زن ملدام برایلش مجسلم می شلود 
... دائلم بلا خیلاالت و خاطلرات خلودش معاشلقه کنلد! پنلاه می بلرم بله  و

خلدا. ایلن هلم از موجبات سلوء عاقبت اسلت. 
او  کنلد -  واعلظ - خلدا رحمتلش  زادٔه  داداش جلون! محلدث  ببیلن 
کله یلک زن مسللمان و نجیلب  قضیلٔه »حملام منجلاب« را می گفلت 
بله دنبلال حملام آملده بلود، دیلد یلک ملردی کنلار دری ایسلتاده اسلت؛ 
بله او گفلت کله آقلا حملام منجاب کجاسلت؟ گفت: بفرماییلد، همین 
کلرد. زن بیچلاره را  جاسلت و او را بله داخلل خانلٔه خلودش راهنمایلی 
هلر  خلب!  خیللی  گفلت:  بلود،  زرنلگ  العلاده  فلوق  زن  آن  کلرد؛  اغفلال 
گرسلنه ام؛ قلدری نلان و  ییلد می کنلم، املا ملن حلاال  کاری کله شلما بگو
پنیلری، مخلفاتلی بلرای ملا تهیله کنیلد. از آنجایلی کله حلّب دنیا انسلان 
را کلور و کلر می کنلد، ملرد گفلت خیلی خب! رفت بلرای تهیه کردن نان 
و پنیلر و یلادش رفلت در را ببنلدد. وقتلی نلان و پنیلر را گرفت و آمد، دید 

زن نیسلت! ایلن حادثله بلرای او یلک حسلرت شلد. 
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فرمایـشات حـضرت آیت اهلل حق شناس؟هر؟

خطورات

کله ایلن ملرد خبیلث، لحظلات آخلر را می گذرانیلد، هلر  آن وقتلی 
إلله اال اهَّلل، أشلهد أن محملدا  : »أشلهد أن ال  چله می گفتنلد بگلو
رسلول اهَّلل«، هملان حلرف زن را ملی زد و می گفت: حمام منجاب 
کجاسلت؟ و بله همیلن شلکل از دنیلا رفلت و عاقبلت بله شلر شلد. 
ایلن  بودنلد،  کله خائلف  از چیلزی  اولیلای خلدا  بنلاء عللی هلذا، 
کله ممکلن اسلت باعلث سلوء عاقبلت  خطلورات ذهنیله اسلت 
ایلن  از  ردگار  پلرو بله  اثلر توجله  بایلد ذهلن و قللب شلما در  شلود. 

شلود.   ک  پلا و  خاللی  خطلورات 
کله انسلان در حلال حیلات دارد، در لحظلٔه ملرگ  تملام افلکاری 
گلر  ا وقلت خلواب _ خصوصلًا  کله  جللوه می کنلد. شلما دیده ایلد 
فکلر  در  ز  رو افلکار   _ باشلد  ضعیلف  انسلان  ملزاج  هلم  قلدری 
انسلان جلوه گلری می کنلد؛ ملوت هلم شلبیه بله ایلن اسلت و تملام 
کله زننلده، خلاف و نلاروا اسلت، در آن هنلگام تجّسلم  افلکاری 
ایلن  بیلداری  در  نمی توانسلته  کله  کسلی  حلال  می کنلد.  پیلدا 
ر کنلد، اآلن می توانلد در لحظلٔه جلان دادن  خیلاالت را از خلود دو
و تحلت فشلار شلدیِد ملرگ و وسلاوِس شلیطانی، از ایلن تفکلرات 
، جلان می سلپارد! ایلن هلم  رهلا شلود؟! للذا بلا توجله بله ایلن افلکار
یکلی از عللل سلوء خاتمله اسلت. این اسلت کله من بله آقایانی که 
تحصیلل می کننلد تذکلر می دهلم که مواظب خطورات ذهنشلان 

باشلند.

توسل

دردهایت را به امام عصر بگو!  
یی: همه چیز را خدا تکفل کرده است:  باید بگو

آقلا  از املام زملان؟جع؟ بخواهلی!  لٍة« و  َیّ َبِر ُکّلِ  ِبلِرْزِق  للُه  ِ
ْ

ال لَل 
ّ

»َکَف
طبیلب  میکنلد،  معالجله  جسلمانی  طبیلب  کله  همان طلور 

می کنلد:   معالجله  هلم  روحانلی 
طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق لیک 

  چو درد در تو نبیند که را دوا بکند؟
کنلی و دوا بخواهلی! چطلور وقتلی  تلو بایلد بیایلی دردت را ابلراز 
طبیلب  پیلش  بلروم  یلی  می گو می شلود،  بلر  ز دسلتت  پوسلت 
گلر یلک صلدم ایلن، متوجله مقلام روحلت بلودی، چله  پوسلت، ا

  : میش گفلت

گر آن ها که من گفتمی کردمی 
 نکو سیرت و پارسا بودمی

ملن بلرای حاجتلی بله در خانلٔه شلما آمده ام؛ ملادٔه ملن در این کوه 
اسلت؛ دعلا کنیلد کله او به سلامت فارغ شلود. 

، فارغ می شود.  حضرت؟ع؟ فرمودند: برو
گنجشک آمد خدمت حضرت رضا؟ع؟ و گفت: 

یابلن رسلول اهَّلل؟ع؟! ملن در گوشله ای تخلم می گلذارم، املا ملاری 
می آیلد و تخم هلا را می خلورد. حضلرت؟ع؟ فرملود:

، دیگر مار نمی آید! تمام شد آقاجون من!   برو
ّبِ ِفي  آن هلا متصلرف در کائنلات هسلتند. چون فرملود: »ِإَراَدُة َاللّرَ

ْیُکلْم َو َتْصُدُر ِملْن ُبُیوِتُکْم«.
َ
ُملورِِه َتْهِبلُط ِإل

ُ
َمَقاِدیلرِ أ

ِفلی  لوا 
ُ
ُقول َو  َبابلًا  ْر

َ
أ وَنلا 

ُ
َتْجَعل  

َ
»ال کله:  فرموده انلد  هلم  را  ایلن  البتله   

بلارٔه فضیللت ملا هرچله  َفْضِلَنلا َملا ِشلْئُتْم«؛ ملا را رّب ندانیلد و در
ییلد!  بگو می توانیلد 

، اصلاً  ل شلو یلارت عاشلورا می خوانلی، اصلاً ال آقلا وقتلی ز پلس 
نمی شلنوی.  چیلزی  انلگار 

برای وزن معنوی خود توسل کنید  
ردند و گفتند:  یلک شلب علرض کردم که از در مسلجد ترازوی بزرگلی آو
زن جسمتان  زن کنیم! با آن ترازو که و ردیم که آقایان را و ما این ترازو را آو
یات شلما را بسلنجند و بکشلند.  را نمی کشلند! بلکله می خواهنلد معنو
یلز ملن، توسلل بله حضلرت زهلرا؟اهس؟ و اهلل بیلت عصملت؟مهع؟ هلم  عز

بلرای ایلن اسلت که موفقیت برای شلما حاصل شلود. 
 

توسل حیوانات به اهل بیت؟مهع؟  
؟ع؟ علرض کردنلد: آقلا گلرگ آملده اسلت، همله فلرار کردند!  بله املام باقلر

حضلرت؟ع؟ فرمود:
 این گرگ با من کار دارد، با کسی کاری ندارد.

عرضله  و  کلرد  صحبلت  حضلرت؟ع؟  بلا  خلودش  بلان  ز بلا  آملد  گلرگ   
داشلت:

 گوشت و پوست شیعیان شما بر ما حرام است. 
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آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ گو با حجت االسالم والمسلمین محمود زرین پر مدیر حوزه علمیه  گفت و 

؟ قای حق شناس؟هر؟ چه خبر آ از حاج 

یلا  اسلتاد  تربیلت  و عالملان تحلت  بلزرگان  ییلم  آمیلز نیسلت بگو اقلرار 
آن هلا بودنلد. کله محلرک اصللی  انلد  گرفتله  قلرار  اسلتادانی 

در میلان ایلن بلزرگان اسلم فلردی بله چشلم ملی آیلد کله بلا تملام تلوان بله 
گردان  سرمشلق هلای اسلاتیدش عملل کلرده و علاوه بلر ایلن  تربیت شلا

را سلرلوحه خلود قلرار داده بلود.
یم حق شلناس ؟هر؟ علاوه بر تربیت  حضلرت آیلت اهَّلل آمیلرزا عبدالکر
صحیلح و فهلم دقیلق معلارف و عملل بله آنهلا توانسلت در اوج سلختی 
کیلد اسلتادش املام خمینلی ؟هر؟  هلا و اوضلاح بلد اوایلل انقلاب بلا تا
شلود  اش  ونتیجله  ماحصلل  و  کنلد  شلروع  را  خلودش  ق  اخلا درس 
ثلر  اال مفقلود   : همچلون  بیلت؟مهع؟  اهلل  مکتلب  یافتله  تربیلت  جوانلان 

. ... احملد متوسللیان ، شلهید احمدعللی  نیلری و
بلرای آشلنایی بیشلتر بلا شلخصیت بی انتهلای حضرت آیلت اهَّلل آمیرزا 
یلم حلق شلناس ؟هر؟ پرداختیلم بله گفلت و گلو بلا مدیلر حلوزه  عبدالکر
ز هلا سلرگرم بله تربیلت و  علمیله آیلت اهَّلل حلق شلناس ؟هر؟ کله ایلن رو

رش طلاب عللوم دینی هسلتند. پلرو
متن کامل مصاحبه :

آقـای حـق شـناس؟هر؟ برجـای مانـده اسـت،  کـه از حـاج  آثـاری 
بـر روی طـاب می گـذارد؟  چـه تاثیـری 

بسم اهَّلل الرحمن الرحیم  
یلِه و َعللی آباِئلِه 

َ
واُتلَک عل

َ
لَک الُحَجلِة بلِن الَحَسلن، َصل ُکلْن ِلَوِلِیّ ُهلَمّ 

َّ
»الل

لاَعِة َو ِفلی ُکِلّ َسلاَعٍة َوِلّیلًا َو َحاِفظلًا َو َقاِئلدًا َو َناِصلرًا َو َدِلیًا  ِفلی َهلِذِه الَسّ
 .» یلا ْرَضلَک َطْوعلًا َو ُتَمتَعلُه ِفیَهلا َطِو

َ
لی ُتْسلِکَنُه أ َو َعْینلًا َحَتّ

 بنلده بله خاطلر مسلئولیتی کله داخلل مدرسله و حلوزه علمیله دارم، 
ً
اوال

صحبلت  شلناس؟هر؟  حلق  آقلای  حلاج  مرحلوم  ملورد  در  بایلد  گاهلًا 
 
ً
کنلم و معملوال کلرده ام بله وظیفلٔه خلودم عملل  یبلًا هلم سلعی  کنلم. تقر
کله واقعلًا در جایلگاه و حلد و  کلرده ام  بله دوسلتان ایلن ملورد را علرض 
انلدازٔه ایلن نیسلتم کله راجلع بله مرحلوم حلاج آقلای حلق شلناس؟توضر؟ 
حلرف بزنلم؛ منتهلی اآلن کله علی الظاهلر خلادِم مدرسلٔه آیلت اهَّلل حلق 
کنلم.  کله در ملورد ایشلان صحبلت  شلناس؟هر؟ هسلتم، وظیفله اسلت 
واقعًا ایشلان از چنان عظمتی برخوردار هسلتند که به سلختی می توان 

در ملورد ایشلان چیزی بیان کرد. 
بانلی بلا نبلی یلک  کله فاصللٔه عاللم ر داخلل روایلات بیلان شلده اسلت 
ملا  بیلن  در  کله  درجله ای  یلک  روایلات،  از  بعضلی  در  اسلت.  درجله 

علمـاء،  اینسلت که  آن  کله  کرده انلد  ذکلر  را  اسلت  شلده  مصطللح 

تالی تلـو معصـوم هسـتند. البته دارای درجاتی هم هسـتند 
و همٔه آن ها داخل یک درجه نیسـتند و درجات مختلفی 
ـش و بـزرگان شـنیده ایم و شـواهد و 

َ
دارنـد. حـال مـا از اهل

آقـا حـق شـناس؟هر؟   حـاج 
ً
کـه واقعـا قرائنـی را دیده ایـم 

یکـی از َسـرآَمدین علمـای معاصـِر مـا هسـتند. 
گرد  شلا و  داشلتند  فراوانلی  بلرکات  خلود  حیلاِت  زملاِن  در  هلم  ایشلان، 
زی هلم  ایلن علملاء رو کردنلد و خلب  تربیلت  انسلان  و  کردنلد  ری  پلرو
یلم کله امیرالمومنیلن؟ع؟ فرمودنلد:  از دنیلا می رونلد؛ املا در روایلات دار
«                      )نهلج الباغله حکملت ۱۴۷( ْهلُر

َ
َملاُء َباُقلوَن َملا َبِقلَي َالّد

َ
ُعل

ْ
»َال

یلزان باقلی هسلتند. نفسشلان، آثارشلان، برکاتشلان، همگی باقی  ایلن عز
اسلت و برای ما مشلهود اسلت. 

را  خودشلان  وظیفلٔه  ایشلان  ارادتمنلدان  و  گردان  شلا الحملداهَّلل  و 
می دانسلتند کله نلام ایشلان را زنلده نگله دارنلد و آثلار ایشلان را زنلده نگله 
دارنلد و آن ارتبلاط را بلا ایشلان قطلع نکننلد کله الحملداهَّلل این هلا باقلی 

اسلت. مانلده 

بلرای  یلم  دار برنامله ای  یلک  کله  مدرسله  در  خودملان  کار  ُجملله  ِملْن   
بانلی و در هلر فصلل، بزرگداشلِت یلک عالم ربانی  بزرگداشلت علملای ر

اسلت. 
ملا سلعی می کنیلم کله ایلن بزرگداشلت به گونه ای باشلد که طلاب با آن 

عاللم، داخل آن ایلام، زندگی کنند. 
مرتبله،  یلک  در مدرسله، سلالی  کله  ملا هلم وظیفلٔه خودملان می دانیلم 
مرحلوم  برجسلتٔه  شلخصیِت  بله  بدهیلم  اختصلاص  را  تابسلتانمان 
در  کله  مختلفلی  ادوار  در  مدرسله مان  طلبه هلای  کله  آقلا؟هر؟  حلاج 
تابسلتان حضلور دارنلد -اقلاً پنلج تلا تابسلتان- حداقلل پنلج بلار راجلع 
بله شلخصیت ایشلان، کار بکننلد کله الحملداهَّلل االن در غاللِب طرحلی 
بلا عنلواِن داداش جلون کله تیکله کاِم مرحلوم حلاج آقلا؟توضر؟ بلود، دارد 

برقلرار می کننلد.   را  ارتبلاط  ایلن  و بچه هلا  برگلذار می شلود 
یلادی در  ز بلرکات  و  آثلار  بانلی،  ر ایلن علملای  بلا  ارتبلاط داشلتن  واقعلًا 

دارد. انسلان  زندگلی 
 ایلن مطلبلی کله حضلرت آقلا؟دم؟ در منلزل آقلای خوشلوقت فرمودنلد کله 
علملاء وقتلی از دنیلا می رونلد دستشلان بازتلر می شلود و ارتبلاط برقلرار 
کلردن بلا آن هلا راحت تلر می شلود، نکتلٔه مهملی اسلت. حضلرت آقلا؟دم؟ 
بلا  را  ارتباطشلان  بزرگلواران،  ایلن  ارادتمنلداِن  کله  کرده انلد  هلم  توصیله 
خیللی  کله  هسلتند  دوسلتانی  االن  همیلن  نکننلد.  قطلع  علملاء  ایلن 
ملادر  بله  تقدیلم  یلس  سلورٔه  یلک  مختللف،  مناسلبت های  بله  مواقلع 
حاجلت  و  می کننلد  حق شلناس؟هر؟  آقلا  حلاج  و  زملان؟جع؟  املام 
از طریلق  کلردن  بلا دعلا  و  اسلت  بلاز  ایلن علملاء دستشلان  می گیرنلد. 
می رسلد.  نتیجله  بله  و  می شلود  حلل  مسلایل  از  خیللی  یقینلًا  آن هلا، 
الحملداهَّلل طلبه هلای ملا بلا حلاج آقلا حق شلناس؟هر؟ ارتبلاط خوبلی 

اسلتفاده می کننلد.   ایشلان  بلرکات  و  آثلار  از  و  دارنلد 

آقـا؟هر؟  حـاج  مرحـوم  از  صوتـی  آثـار  یک سـری  خـب 
یـادی دارد و بعضـی از دوسـتاِن  مانـده اسـت کـه بـرکات ز
از  گـوش می دهنـد. شلاید بعضلی  را   ایـن صوت هـا 

ً
کـرارا مـا، 

کرده انلد.  گلوش  را  ایلن صوت هلا  بارهلا  و  بارهلا  دوسلتان، 
الحملداهَّلل داخلل طلبه هلای مدرسله ایلن ارتبلاط بلا آثلار حلاج آقا؟هر؟، 

همچنلان برقرار اسلت.

کـه همیـن  یـم  آثـار مکتوبـی هـم از ایشـان دار  الحمـداهلل 

صوت هـا را پیـاده کردنـد و حلال در غاللب چهلار جللد »مواعلظ« 
کله حلاج آقلا جلاودان؟ظفح؟ زحمتلش را کشلیده اند و آثلار دیگلری مثلل »ز 
مللک تلا ملکلوت« کله دیگلر دوسلتان زحمتلش را کشلیده اند یلا اخیلرًا 
کله  اسلت  شلده  چلاپ  کتلاب  جللد  دو  صلورت  بله  فرمایشلات  ایلن 
صحبت هلای حلاج آقلا؟هر؟ بله صورت موضوع بندی در آن کار شلده 
ق« می باشلد. ایلن دسلت بله  اسلت کله ایلن کتلاب تحلت عنلوان »اخلا
داملن بلودِن طلبه هلا نسلبت بله حلاج آقلا؟هر؟ ادامله هلم دارد؛ مثلاً سلر 
ملزار ایشلان رفتلن، سلورٔه یلس خوانلدن، صللوات فرسلتادن و بله ایشلان 
هدیله کلردن و مسلایلی از ایلن قبیلل کله ایلن ادامله هلم دارد. ایلن ارتباط 
از املوری اسلت کله حلال بله تأبیلری ال یلدرک وال یوصلف شلده اسلت و 

واقعلًا آدم می بینلد وللی نمی توانلد درک بکنلد و توصیفلش کنلد.
 عظمـِت شـخصیتِی حـاج آقـای حق شـناس؟هر؟ در چـه درجه ای 

بوده اسـت؟ 
یلم. هلم بلرای خود  ببینیلد، راجلع بله عظملت مؤمنیلن بسلیار روایلت دار
یم  مؤمنیلن و هلم راجلع بله عظملت علملای مؤمنیلن، خیللی روایلت دار
از مطاللب  اینکله بخواهیلم  از  را مسلتغنی می کنلد  ملا  روایلات  ایلن  و 
تلر  باال نیلز  کعبله  از  عظمتلش  مؤملن  واقعلًا  بکنیلم.  اسلتفاده  دیگلری 

کله فرمودنلد:  یلم  اسلت. در روایلت از املام صلادق؟ع؟ دار
»المؤمُن أعظُم ُحرَمًة ِمن الکعبِة«                           )الخصال ج ۲۷ ص ۹۵(. 
واقعلًا مؤملن عظملت باالیلی دارد. چله کسلی می توانلد مؤملن را توصیف 
بکنلد. شلما روایاتلی کله در بحلث مؤملن ذکلر می کننلد را ببنیلد. جلای 
یلد؛ همیلن اصلول کافی، باب ایمان و کفلر را ببنید. اصاً  ری هلم نرو دو
انسلان از مقلام و درجلٔه مؤملن متحیلر می شلود یلا مثلاً راجلع بله علمای 
کله تعجلب   بردنلد  بلاال  را  آن قلدر مسلئله  ملا  روایلات  از  مؤملن، بعضلی 

انگیز اسلت.
 ملن ایلن روایلت را اولیلن بلار از حضلرت آیلت اهَّلل مصبلاح یلزدی؟توضر؟ 

شلنیدم که سـاعتی نشسـتن در مجلس عالم، از پانزده هزار 

مرتبـه ختـم قـرآن باالتر اسـت. 
خلب ایلن عظملت عاِللم ربانی را نشلان می دهد، عظمت هم نشلینی با 
بانلی را نشلان می دهلد یلا مثلاً خلود مرحلوم حاج آقلا؟هر؟ روایت  عاِللم ر
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می خواندنلد کله امام صلادق؟ع؟ فرمودند:
لُه 

ُ
ْهل

َ
لي ِفیلِه أ ِ

ّ
 ُیَصل

َ
 َمْسلِجٌد َخلَراٌب ال

َّ
لی َاهَّلِل َعلّزَ َو َجلل

َ
َثلٌة َیْشلُکوَن ِإل  »َثاَ

 ِفیلِه 
ُ
 ُیْقلَرأ

َ
ُغَبلاُر ال

ْ
ْیلِه َال

َ
لٌق َقلْد َوَقلَع َعل

َّ
لاٍل َو ُمْصَحلٌف ُمَعل َو َعاِللٌم َبْیلَن ُجّهَ

ج ۲ ص ۶۱۳(«؛ یعنلی: سله شلخص بله خداونلد فلردای قیاملت  کافلي  (

و  نمی شلود  واقلع  اسلتفاده  ملورد  کله  قرآنلی  آن  اول  می کننلد:  شلکایت 
آن می نشلیند. بلر روی  غبلار 

 دوم مسلجدی کله کسلی بله آن مسلجد بلرای نملاز و عبلادت نملی رود. 
سلوم هلم عالملی کله بیلن جاهل هاسلت. 

گلر از او اسلتفاده نشلود، فلردای  ببینیلد آن قلدر عاِللم عظملت دارد کله ا
قیاملت بله خداونلد؟زع؟ شلکایت می کنلد. 

خلب عظملت مؤملن و بله خصلوص عظملت علملای مؤمنیلن، خیلی 
بلاال اسلت. البتله هملٔه علملاء هلم دارای یلک درجه نیسلتند.

یم که حضرت رسول؟لص؟ فرمودند:   در روایتی دار
املام  آقلا  از  ج ۱ ص ۱۹۵(«؛  األنلوار  )بحلار  ِعبلاَدٌة  العاِللِم  َوجلِه  إللی  َظلُر  »الّنَ
می شلود  را  ؟لص؟  پیامبلر روایلِت  ایلن  آیلا  کله  پرسلیدند  صلادق؟ع؟ 

دهیلد؟  توضیلح 
حضلرت فرمودنلد کله آن عالمی مد نظر اسلت که وقتلی او را می بینید، 
شلما را یلاد آخلرت می انلدازد. حلاج آقلای حلق شلناس؟هر؟ شلخصی 
ز هلم  کله وقتلی او را می دیلدی، واقعلًا یلاد آخلرت می افتلادی. املرو بلود 
کله سلر ملزار ایشلان ملی روی یلا از آثار ایشلان بهره منلد که می شلود، واقعًا 

همین گونله اسلت. آن هلا عظمتشلان واقعلًا بسلیار اسلت.  
اینکله  از  را مسلتغنی می کنلد  آدم  روایلات  و  آیلات  کله  یلم  حلال می گو
یلد، منتهلی بله قلول اسلاتید معظمملان،  بخواهلد مطاللب دیگلری بگو
یلای  رؤ یلک  یلا  داسلتانی  یلک  یلد،  مؤ عنلوان  بله  گلر  ا اوقلات  گاهلی 
صادقله ای را راجلع بله ایلن علملاء بیلان بکنیلم، ایلن هم خاللی از لطف 
نیسلت؛ من به نقل یکی از علمای بزرگ شلنیده بودم که ایشلان فرموده 
بودنلد کله خلواب یکلی از علملای معاصلر ملا کله از دنیلا رفتله بودنلد را 
دیلده بودنلد و از ایشلان پرسلیده بودنلد راجلع بله عامله عسلکری؟هر؟ 

گفتله بودنلد: و 
کله عامله  بودنلد  گفتله  آن عاللم  ؟  از عامله عسلکری؟هر؟ چله خبلر  
عسلکری؟هر؟ جللوه ای از جللوات امیرالمومنیلن؟ع؟ شلده اند؛ خلب 
و  امیرالمومنیلن؟ع؟  اماملت  اثبلات  بلرای  را  زندگیشلان  تملام  ایشلان 
حقانیلت امیرالمومنیلن؟ع؟ گذاشلتند. عامله عسلکری؟هر؟ فانلی در 

موال بودند؛ اما بعد از این سوال، از حاج آقای حق شناس؟هر؟ 

کـه از حـاج آقـای حـق  گفتـه بودنـد  کـرده بودنـد و  سـوال 
؟ آن عالـم فرمـوده بودنـد کـه ایشـان  شـناس؟هر؟ چـه خبـر
بـاال  خیلـی وضعشـان خـوب اسـت و خیلـی عظمتشـان 
یـم؛ ایشـان خیلـی  اسـت و مـا اصـاً از ایشـان خبـری ندار

بـاال هسـتند.
یلای صادقله  یداتلی هسلتند. ایلن رو  خلب این هلا هلم در ایلن زمینله مؤ

یلدی بلر آیلات و روایلات ماسلت. بحلث راجلع بله عاللم بلرزخ و عاللم  مؤ
بلاره ایلن  کلم نیسلت و فلراوان آیلات و روایلت در آخلرت در روایلات ملا 
یداتلی بلر ایلن آیلات و روایلات  یاهلای صادقله مؤ یلم کله ایلن رؤ ملوارد دار
هسلتند. خلدا رحملت کنلد آیلت اهَّلل ری شلهری؟هر؟ را کله یلک کتاب 
کله دو جللد اسلت.  بلاره بهشلت و جهنلم در قلرآن و حدیلث  دارنلد در
کله یکلی از مطاللب آن در ملورد  کتلاب ایشلان را بخوانیلد  یلد  شلما برو

بهشلت اسلت. 

ایلن  کله  می فهمیلد  می بینلد،  روایلات  ایلن  در  کله  را  بهشلت  عظملت 
یلد آیلات و روایلات ملا اسلت.  یاهلای صادقله، هملان مؤ خواب هلا یلا رؤ

ایلن علملاء آینله ای بلر آیلات و روایلات هسلتند.  
عظمت حاج اقای حق شناس؟هر؟ اینگونه است. 

یلم کله مؤملن قابلل درک  یف کافلی دار در بعضلی از روایلاِت کتلاب شلر
یلم کله ایشلان را نمی توانیلد بشناسلید؛  نیسلت. ملا راجلع بله خداونلد دار
یلم کله شلما نمی توانیلد او را بشناسلید و  در ملورد املام معصلوم هلم دار
اوج شلناخت معصلوم ایلن اسلت کله بله درجله ای برسلیم کله بفهمیلم 

بانلی نیلز  ملا نمی توانیلم او را بشناسلیم و خلب راجلع بله مؤملن و عاللم ر
یلم کله مؤملن نیلز قابلل شلناخت نیسلت. مؤمن  هم چنلان تعبیلری را دار

یلادی دارد.  عظملت ز
چله کسلی می توانلد مؤملن واقعلی را بشناسلد. این عظملت مؤمن واقعی 

است.
روش سـلوکی و تربیتـی حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ بـرای طاب 

چگونه اسـت؟ 
بلزرگان  بایلد  را  ایشلان  سللوکی  روش  کله  کنلم  علرض  شلما  خدملت 
ینلد و ملا اصلاً نمی توانیلم در ملورد ایلن ملوارد حلرف بزنیلم؛ املا ملن  بگو

را خدملت شلما علرض می کنلم.  بلزرگان شلنیدم  از  کله  آن چیلزی 

اسـاتید مـا بـه مـا یـاد دادنـد کـه نگوئیـم مبانـی ایـن عالـم و 
مبانـی آن عالـم. 

بعضی از اساتید ما نهی کردند و فرمودند:
 ایلن حرف هلا حلرِف اشلتباهی اسلت. ملا نبایلد بگوئیلم مبانلی فلان 
عالم. مثاً شلخصی مثل حاج آقای حق شلناس؟هر؟ مبانی و روشلی 
کله در مکتلب اهلل بیلت؟مهع؟  ندارنلد و حلاج آقلا؟هر؟ هملان چیلزی 

ذکلر شلده اسلت را بیلان می فرماینلد. 

روش تربیتـی و سـلوکی آیـت اهلل حـق شـناس؟هر؟ همـان 
روش تربیتـی و سـلوکی قـرآن و اهل بیـت؟مهع؟ اسـت. 

چیلز  و  می رونلد  جللو  روایلات  و  قلرآن  بلر  مبتنلی  ملا  بانلی  ر علملای 
تربیتلی  روش  و  اهل بیلت؟لص؟  مکتلب  نیسلت.  کار  در  دیگلری 
اهل بیلت؟مهع؟ مهلم اسلت. شلما آثلار مرحلوم حلاج آقلا؟هر؟ را ببینیلد. 

می فرمودنلد:  ایشلان 
کاس اول انجام واجبات و ترک محرمات، 

کاس دوم ترک مشتبهات و 
کاس سوم ترک ما سوی اهَّلل است. 

یلم؛ للذا  شلما تلا دلتلان بخواهلد در ایلن ملورد، مبنلای قرآنلی و روایلی دار
روش تربیتلی حلاج آقلا؟هر؟ هملان روش تربیتلی قلرآن و اهل بیلت؟مهع؟ 

است.
آقـای حـق شـناس؟هر؟ در  هـات توصیه هـا و فرمایشـات حـاج  ّمَ

ُ
أ

چـه مـواردی بـوده اسـت؟ 
بلرای  را  پوسلتری  یلک  مدرسله  داخلل  رفقلا  مواقعلی  یلک  جلواب: 
یبلًا سلر فصل هایلی کله  نمایشلگاه مدرسله آملاده کردنلد و در هملان تقر

کردنلد. ذکلر  را  بلود  شلناس؟هر؟  حلق  آقلا  حلاج  واژه هلای  کلیلد 

کیـد  تأ آن  بـر  خیلـی  ایشـان  کـه  توصیه هایـی  از  یکـی   
بـود. آمـوزی  علـم  و  علـم  بـه  توصیـه  می کردنـد، 

یق می کردنلد کله طلاب بله دنبلال عللم   حلاج آقلا؟هر؟ بله شلدت تشلو
باشلند.

 حاج آقا؟هر؟ روایتی را می خواندند که لقمان به پسرش گفت:
، سلاعتی را اختصلاص بله عللم بلده یلا روایلات متعددی  ز  در شلبانه رو
کله در هفتله یلک بخشلی را  کله اف اسلت بلرای کسلی  را می خواندنلد 

اختصلاص بله تفقله در دیلن ندهلد.
 ایلن بحلث کلرارًا در روایتلی کله ایشلان نقلل می فرمودنلد، وجلود داشلت. 
املام صلادق؟ع؟  کله  بلود  ایلن  کله می فرمودنلد  از احادیثلی  مثلاً یکلی 

فرملود: 
کافي ج۱ ص ۳۲(«. یِن) َهُه ِفي َالّدِ

َ
َراَد َاهَّلُل ِبَعْبٍد َخْیرًا َفّق

َ
»ِإَذا أ

 یلا ینکله فرمودنلد کله حضلرت رسلول؟لص؟ فرمودنلد: »إذا أراَد اهَّلُل بَعبلٍد 
کنلز العّملال ح 2869۰(«.  یلِن و ألَهَملُه ُرشلَدُه ) َهلُه فلي الّدِ

َ
َخیلرا َفّق

کـه داخـل آثـار ایشـان می بینیـم، اینسـت  یکـی از نکاتـی 
 بـا عالـم در ارتبـاط 

ً
کـه حتمـا کرده انـد  کـه ایشـان توصیـه 

مسـتمع  یـا  باشـید،  متعلـم  یـا  باشـید،  عالـم  یـا  باشـیم؛ 
کـه  باشـید، یـا محـب اهـل علـم باشـید؛ پنجمـی نباشـید 
بسلیار  آقلا؟هر؟  حلاج  کله  روایاتلی  از  یکلی  شـد.  خواهیـد  ک  هـا

فرمودنلد:  سلجاد؟ع؟  املام  کله  بلود  ایلن  می فرمودنلد 
لُه َسلِفیٌه َیْعُضلُدُه 

َ
ْیلَس ل

َ
 َملْن ل

َّ
لُه َحِکیلٌم ُیْرِشلُدُه َو َذل

َ
ْیلَس ل

َ
لَك َملْن ل

َ
»َهل

ص۱۵۹(«.  ج۷۵  )بحاراألنلوار 

حـاج آقـا؟هر؟ بـه مجلـس موعظه خیلی عنایت داشـتند و 
ایلن قسلمت فرمایش امیرالمؤمنیلن؟ع؟ را خیلی می خواندند: 

َمْوِعَظِة )نامٔه ۳۱ نهج الباغه(«. 
ْ
َبَك ِبال

ْ
ْحِي َقل

َ
»أ

ایشلان بله موعظله خیللی توصیله داشلتند. حلاج آقلا؟توضر؟ خیللی اهلل 
ایلن بودنلد کله حتملًا آیلات و روایلات بایلد شلنیده بشلود.

یم که حضرت رسول؟لص؟ فرمودند:   روایت دار
ح  العّملال  کنلز  ( َخلرٍِب  َکَبیلٍت  الِحکَملِة  ِملَن  َشليٌء  فیلِه  یلَس 

َ
ل »َقللٌب 

.»)2875۰

خلراب  خانلٔه  ماننلد  نباشلد،  داخللش  حکملت  از  چیلزی  کله  دللی   
اسلت. حکملت هلم در اینجلا بله معنلای روایلات اهلل بیلت؟مهع؟ اسلت. 
سلفارش  و  توصیله  فضاهلا  ایلن  در  خیللی  آقلا؟هر؟  حلاج  خاصله 

  . نلد د می کر
بله عبودیلت و بندگلی خیللی توصیله می کردنلد تعبیرشلان ایلن بلود کله 

می فرمودنلد:

 داداش جـون نبایـد داخـل کاس اول درجـا بزنیـد )انجام 
بایلد  هلم  را  سلوم  و  دوم  کاس  محرمـات(.  تـرک  و  واجبـات 

بگذرانیلد.
یکی از ویژگی ها و صفاتی که حاج آقا حق شـناس؟هر؟ داشـتند 

و به نظرتان برای طاب مفید اسـت، چیسـت؟ 
املام  ملورد  در  ؟هر؟  صلدر باقلر  محملد  سلید  شلهید  تعبیلری  یلک 
خمینلی؟هر؟ می کنلد کله ذوب در املام باشلید، همان گونله که او ذوب 

بلود. در اسلام 

 
ً
واقعـا کـه  گفـت  بایـد  آقـا؟هر؟  حـاج  مرحـوم  بـه  راجـع   

ایشـان ذوب در اهل بیـت؟مهع؟ بودنـد. مثلاً ایشلان اسلم املام 
می شلد.  جلاری  چشمانشلان  از  اشلک  ردنلد،  می آو کله  را  صلادق؟ع؟ 

بلود. ایشلان  بلودِن  اهل بیلت؟مهع؟  در  ذوب  ایلن 
یف ایشلان را درک کردیلم، بلاز   هملان اواخلر کله ملا سلال آخلر عملر شلر
گلر خوانده می شلد، اشلک  گلر می خواندنلد یلا  روضله ای ا یلک حدیثلی ا

از چشمانشلان جلاری می شلد.
 اهتملام خاصلی هلم بله املام زملان؟جع؟ و حضلرت سیدالشلهدا؟ع؟ 

؟س؟ داشلتند. و حضلرت عللی اصغلر
 ایلن ذوب در اهل بیلت؟مهع؟ بلودِن ایشلان خیللی عجیلب بلود. ایشلان 

قله و محبلِت عجیبلی بله اهل بیلت؟ع؟ داشلتند.  یلک عشلق و عا
لص 

َّ
انشلااهَّلل خداونلد بله هملٔه ملا توفیلق بدهلد کله نلام ایلن شلیعیان ُخل

اهل بیلت؟مهع؟ را بلنلد مرتبله کنیلم و بلنلد آوازه باشلد. 
»والسام علیکم و رحمة اهَّلل و برکاتة«
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شـب  نمـاز  امـا  بـرو،  جماعـت  نمـاز  عنـوان: 
! ! ! ن ا نخـو

از  را  انسلان  کله  اسلت  ایلن  شلیطان  مهلم  کار 
خلواب  مثلل  کنلد؛  مشلغول  دیگلر  چیزهلای  بله  متعلال  خداونلد  یلاد 
کارهلای  بله جلای  را  کارهلای نادرسلت  اینکله  و  و خسلتگی و تنبللی 

کنلد. گملراه  را  ملا  و  بزنلد  جلا  درسلت 
نزدیک تلر  بله خلدا  دیگلر  از مدت هلای  انسلان  کله  زمان هایلی  از  یکلی 

اسلت، سلحر و نملاز شلب اسلت.
آیلت اهَّلل حلق شلناس؟هر؟ در رابطلٔه بلا وسوسلٔه شلیطان در نملاز شلب 

می فرماینلد:
، آن شلیطانی اسلت کله در شلب موظلف  از هملٔه شلیاطین بلا قدرت تلر
وسوسله  را  بخواننلد  شلب  نملاز  می خواهنلد  کله  اشلخاصی  تلا  اسلت 

عنـوان: شـخصیت آیـت اهلل حق شـناس؟هر؟ از 
گردان:  منظر شا

آیت اهلل حق شناس؟هر؟ به روایت آیت اهلل جاودان؟ظفح؟: 
یـاد  خصوصیـات ممتـاز اسـتاد بـزرگ مـا آیـت اهلل حـق شـناس؟هر؟ ز

یـم.  اسـت، مـا بـه چنـد خصوصیـت بـارز در آن میـان نظـر می انداز
تریـن  مهـم  بلکـه  مهـم،  بسـیار  ایشـان  بـرای  مـردم  حوائـج  انجـام 
و  مـردم  کار  بـرای  را  خودشـان  مسـتحب  عبـادات  بـود.  مشـغولیت 
 ، البتـه در حـد مقـدور یـا مختصـر می کردنـد؛  آنـان، تعطیـل  حاجـت 
ایشـان  بـه  نزدیـک  تـا حـدی  کـه  مـا  و  بـود  پنهـان  کارهایشـان  اینگونـه 
رفـت و آمـد می کردیـم هـم خبـر نداشـتیم. مثـاًل بعدهـا خبـردار شـدیم 
کمـک  شـبانه  سیاسـی،  زندانیـان  خانواده هـای  بـرای  ایشـان  کـه 
می فرسـتادند و گاه حتی کارهای شـاق به عهده می گرفتند که کسـی 
ی نجـات پیـدا کنـد. بـا یکـی از دوسـتان چندیـن سـال  از یـک گرفتـار
پیـش در حـرم مطهـر حضـرت رضـا؟ع؟ بودیـم. بـا تلفن همراه بـه منزل 
ایشـان تلفن کرد و عرض کرد: االن من در مقابل ضریح مطهر هسـتم، 
چـه کنـم؟ فرمودنـد: دوسـتانت را دعـا کـن! و گویـی ایـن یـک ورد بـود 
بـر زبـان ایشـان. در تمـام دوران سـخت جنـگ، بمـب بـاران و موشـک 
بـاران، بـا اینکـه تهـران خالی شـده بود، تهران را ترک نکرده و به مسـجد 
می آمدنـد و دائـم نگـران مـردم بودنـد. چندیـن بـار بـرای رفع ایـن بالها، 
یـارت عاشـورا خواندنـد و شـرایط و آداب سـخت آن  یـک چلـٔه تمـام ز
یـارت، حمله هـای  ز پایـان دوران  بـا  بـار  البتـه هـر  را عمـل می کردنـد. 
یافتـن  پایـان  بـرای  اواخـر  ایـن  در  می شـد.  قطـع  موشـکی  و  هوایـی 
یـارِت مبـارِک مزبـور را خواندنـد و  جنـگ، یـک دوره چهـل روزٔه دیگـرِ ز
دو مـاه بـه پایـان جنـگ فرمودنـد: تـا دو مـاه دیگـر جنگ تمام اسـت؛ و 

دو مـاه بعـد جنـگ پایـان یافـت. 
»عشـق بـه مـردم«، خصوصیـت دیگر ایشـان بـود که واقعًا بـه آن اعتقاد 
خداونـد  هسـتند.  خـدا  خلـق  این هـا  می فرمـود:  ایشـان  داشـتند. 
یم. چون  خلقـش را دوسـت دارد. پـس مـا هـم بایـد آن ها را دوسـت بدار

کسـی کـه کسـی را دوسـت دارد، آثـار او را هـم دوسـت مـی دارد. 
خصوصیـت سـوم، »احتـرام خاصـی بـود که ایشـان نسـبت بـه خانم ها 
گر می دانسـتند  رعایت می کردند«، یا به دیگران سـفارش می کردند و ا
کسـی نسـبت بـه همسـرش بـد رفتـار می کنـد، بسـیار خشـم می کردنـد. 
نسبت به همسر بزرگوار خودشان نیز نهایت ادب و احترام را داشتند 
و می فرمودنـد: مـن کمـال خـود را در خدمت بـه خانمم می دانم و خود 
را موظـف می دانـم کـه آن چـه ایشـان می خواهـد را برایـش فراهـم کنـم. 

بسـیار کـم اتفـاق می افتـاد کـه بدون ایشـان به مسـافرت بروند. 
خصوصیـت چهـارم ایـن بود که ایشـان نسـبت به گناِه غیبت سـخت 
اهـل سـیر و  و  اخـالق  ایـن خصیصـٔه همـٔه علمـای  بودنـد.  حسـاس 
سـلوک اسـت. آن هـا معتقدنـد به واسـطٔه غیبـت، همٔه اعمـال آدمی بر 
بـاد مـی رود. در اوایـل جوانـی از کسـی غیبت می شـنوند و امـکان پیدا 
گزیـر بـود که از غیبت شـده حاللیت  نمی شـود کـه از او دفـاع کننـد. نا
کـه حـالل  بطلبنـد. بنابرایـن بـه نـزد او می رونـد و او حاضـر نمی شـود 
کـه دسـت  بـودم  افتـادم و حاضـر  یـه  گر بـه  ایشـان می فرمودنـد:  کنـد. 
کنـد. وقتـی او ایـن قـدر اصـرار  و پـای او را ببوسـم تـا اینکـه مـرا حـالل 

شـناس؟هر؟  حـق  اهلل  آیـت  کـرد.  گذشـت  مـن  از  دیـد،  مـرا  تواضـع  و 
اهـل سـلوک و همـه وقـت در مراقبـه نفـس خویـش بـود؛ امـا ایـن نکتـه 
کارهـای غریـب از ایشـان دیـده نمی شـد؛  کـه هیـچ گاه  جالـب اسـت 
ماننـد همـه درس می خوانـد و مباحثـه می کـرد، درس می فرمـود، نمـاز 
جماعـت می خوانـد، بـرای مــردم موعظـه می کـرد، تفسـیر می گفـت و 
مسـأله و احـکام شـرعی تعلیـم مـی داد، مشـکالت مردم را حـل می کرد 
و بـه کار آن هـا رسـیدگی می نمـود، وجـوه شـرعی مـردم را بـه جایـی کـه 
... هیـچ چیـز  بایـد، می رسـانید، بـرای جوانـان عقـِد ازدواج می خوانـد و
ظاهـرًا غریبـی در رفتـار و اعمـال ایشـان دیـده نمی شـد و در واقـع همـٔه 
سـیر و سـلوک او از یـک طـرف بـه صبـر در بالیـا، امراض و مشـکالت و 
از طـرف دیگـر بـه خدمـت بـه خلـق خـدا بـود و بـا همیـن راه و رسـم بـه 

همه جـا رسـید و کامیـاب شـد. 
سـرانجام، اسـتاد فرزانـٔه مـا، عبـد صالـح خداونـد متعـال، عالـم جلیـل 
یـم حـق  القـدر و اسـتاد بـزرگ اخـالق، حضـرت آیـت اهلل میـرزا عبدالکر
شـناس؟هر؟، پـس از عمـری پـر برکـت، صبـح گاه دوشـنبه اول مـرداد 
ی  مـاه ۱۳۸۶ شمسـی مطابـق بـا هشـتم رجـب الخیـر ۱۴۲۸ قمـری رو
ک کشـیده و روح مطهـرش بـه سـوى مقعـد صـدق، عنـد  در نقـاب خـا

، پـرواز کـرد.  ملیـک مقتـدر
ویژگی هـای خـاص حـاج آقـا حـق شـناس؟هر؟ بـه روایـت حجت 

االسـام و المسـلمین میر هاشـم حسـینی؟ظفح؟: 
یکـی از خصوصیـات حـاج آقـا حـق شـناس؟هر؟ مراقبه و تقـوای زبان 
زد ایشان بود و از ویژگی های دیگر حاج آقا؟توضر؟ درس و مسئله دانی 
ایشـان بـود. کسـانی کـه دور و ور حـاج آقـا؟هر؟ بودنـد، مسـئله شـرعی 

بلـد بودند. 
ایشـان  خـود  کـه  را  زنجانـی؟ظفح؟  شـبیری  اهلل  آیـت  کنـد  حفـظ  خـدا 
بیسـت دقیقـه یـا نیـم سـاعت برای من دربـارٔه حاج آقا حق شـناس؟ره 
مراقبـه  بحـث  در  چقـدر  کـه  ایشـان  مراقبـٔه  دربـارٔه  کردنـد.  صحبـت 
کـه  چیـزی  و  آقـا؟هر؟  حـاج  اختصاصـات  از  یکـی  بودنـد.  عجیـب 
ایشـان بـه آن معـروف بودنـد، مقیـد بـودن ایشـان بـه نمـاز جماعـت اول 

وقـت بـود. 
؟دم؟ بـا حـاج آقـای  یـن پـر خاطـرات حجـت االسـام و المسـلمین زر

حـق شـناس؟هر؟: 
نمـاز  تهـران، در  رّبانـی  از علمـای  نمـاِز یکـی  بودیـم  رفتـه  روز  یـک  مـا 
ایشـان یـک اشـتباهی رخ داد و از ایشـان یـک اشـتباهی سـر زد. مثـال 
را می خواندنـد،  از سـجود تشـهد  پـس  نمـاز  بایـد در رکعـت دوم  گـر  ا
ایشـان بلند شـدند و تشـهد را فراموش کردند. بعِد آن نماز یک بحثی 
اشـتباه  دچـار  نمـازش  در  رّبانـی  عالـم  می شـود  مگـر  کـه  آمـد  پیـش 
کنـد. در آن جمـع بعضـی قائـل بـه  شـود یـا جزئـی از نمـاز را فرامـوش 
ایـن بودنـد کـه خیـر نمی شـود عالـم رّبانـی در نمـاز دچـار اشـتباه شـود. 
شـب شـد و مـا رفتیـم بـه منـزل حـاج آقـا حـق شـناس؟هر؟. بنـده به آن 
کسـی کـه قائـل بـود عالـم رّبانـی دچـار اشـتباه نمی شـود گفتـم کـه ایـن 
مسـئله را از حاج آقا حق شـناس؟هر؟ بپرس و او هم رفت و از ایشـان 
پرسـید و ایشـان فرمودنـد کـه بلـه می شـود. عالـم رّبانـی هـم در نمـازش 
ی دچار  دچـار اشـتباه می شـود و فقـط معصوم اسـت کـه در هیچ امـور
ایـن  اسـت  ممکـن  کسـی  هـر  و  معصـوم  غیـر  از  و  نمی شـود  اشـتباه 

اشـتباهات سـر بزنـد. 
پایـه  می خواسـتند  وقتـی  داشـتم،  کـه  روضه خوانـی ای  برکـت  بـه  مـن 

یکی هـا را محضـر حـاج آقـا؟هر؟ ببرنـد، بـه برکـت ایـن روضه خوانـی بـه 
ید و آخر جلسـه  بنـده می گفتنـد کـه آقـا محمـود شـما هـم تشـریف بیار
شـما روضـه بخـوان و وقتـی مـا هـم روضـه می خواندیـم تمـام عشـقمان 
یـه ای کـه حاج آقـا؟هر؟ با ایـن روضه می کننـد برای  ایـن بـود کـه ایـن گر

مـا نورانیـت مـی آورد. 
مـن خنده هـای حـاج آقـا؟هر؟ را یادم اسـت و به خاطـر دارم. این اواخر 
ی های سـختی بر ایشـان عارض شـده بود که ایشـان قرص های  بیمار
سـنگینی را مصـرف می کردنـد، امـا گاهی که حالشـان خـوب بود، یک 
گـر آدم غـم عالـم را در دلـش داشـت، غـم  خنده هایـی می کردنـد کـه ا
محضـر  در  ای  لحظـه  کـه  یـم  دار روایـت  در  می رفـت.  دلـش  از  عالـم 
عالـم نشسـتن از دوازده هـزار ختـم قـرآن باالتـر اسـت. همیـن خنده ای 
که حاج آقا؟هر؟ می کردند بسـیار درس بود. نوع نشسـتن ایشـان درس 
کردن هـای  نـوع سـوال  بـود.  ایشـان در جلسـه درس  نـوع حضـور  بـود. 
کـه بـرای هـر  ایشـان درس بـود. حـاج آقـای میرهاشـم؟ظفح؟ می فرمودنـد 

حرکـت و سـکون علمـاء می شـود یـک روایـت پیـدا کـرد. 
آقـا؟هر؟ یـک  بـرای حـاج  و مـن  بـام  رفتیـم پشـت  مـا  و  بـود  روز عرفـه 
دعـای عرفـه خوانـدم. اواخر عمر حاج آقا؟هر؟ شنوایی شـان کم شـده 
بـود. مـن یـک مقـدار صدایـم بلند اسـت، چون صدایم بلنـد بود، وقتی 
مـن دعـا را می خوانـدم حـاج آقـا؟هر؟ می شـنیدند و مشـکلی نبـود؛ اما 
کـس دیگـری هـم آنجـا بـود کـه دعـا را می خوانـد و صدایش بلنـد نبود و 
وقتـی حـاج آقـا؟هر؟ صـدای او را نمی شـنیدند، ناراحتـی می کردنـد و 
دوبـاره بنـده دعـا را می خوانـدم و آن روز تـا آخـر دعـا را پیـش می بـردم. 
زبـان  از  شـناس؟هر؟  حـق  اهلل  آیـت  شـخصیت  از  گفته هایـی  نا

قاسـمی:  المسـلمین  و  االسـام  حجـت 
حـاج آقـا حـق شـناس؟هر؟ شـکارچی قلـب جوانـان بودنـد. جوان ها را 
کـه از لحـاظ  فـوق العـاده شـیفته خودشـان می کردنـد. آن اشـخاصی 
مـادی ضعیـف بودنـد هـم نـزد حـاج آقـا حـق شـناس؟هر؟ می آمدنـد 
و شـیدای حـاج آقـا؟هر؟ مـی شـدند . بچـه پولدارهـاِی در اوِج رفـاه هـم 
وقتـی حـاج آقـا؟هر؟ را می دیدنـد، شـیفتٔه او می شـدند و ایـن دیـدار 
باعـث تغییـر زندگـی آن هـا می شـد و انـگار کـه آن هـا وارد رودخانـه ای 
شـده بودنـد کـه می خواسـتند مسـیری را طـی کننـد. از اشـخاصی کـه 
در جلسـات اخـالق حـاج آقـا؟هر؟ شـرکت می کردنـد شـنیده شـده که 
وقتـی در جلسـات حـاج آقـا؟هر؟ شـرکت می کردنـد، یـک حرارتـی در 
کـه وقتـی می خواسـتند از جلسـه بـه منـزل  قلـب آن هـا ایجـاد می شـد 
بازگردنـد، از شـدت حـرارت و حـال خـوب، دوسـت داشـتند بـال در 

بیاورنـد و پـرواز کننـد. 
از دیگـر ویژگی هـای بـارز و تاثیرگـذار ایشـان، ادب ایشـان بـوده اسـت؛ 
یعنـی کسـی کـه در محضـر ایشـان می نشسـت، به خاطـر ادب ایشـان 

ب نباشـد. نمی توانسـت ُمـؤّدَ

ُمسیی ُء«.
ْ
َنا ال

َ
ُمْحِسُن َو أ

ْ
نَت ال

َ
ُمسی ُء، أ

ْ
»یا ُمْحِسُن َقْد اتاَك ال

زا عبدالکریم حق شناس ؟هر؟  مطالبی پیرامون شناخت جهات گوناگون شخصیت حضرت آیت اهلل آمیر

رگـــداشت های عــلــمای ربــانــــی  ششمیـــن جلسه از سلسـه بــز
زا عــــبــــد الـــکریم حق شـــنـــاس ؟هر؟ حــضــرت آیـــت اهلل آمـــیـــر

ادامه این مطلب در صفحه بعد موجود مى باشد...

طلبه ارجمند میثم بهاری 

طلبه ارجمند مهدی مستقیم 
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املام  از  بعلد  اسلت؛  اسلتاد  خیللی  می کنلد؟  وسوسله  چطلوری  کنلد. 
ُوُجوِد« اسلت. مثاً وسوسله می کند که چه 

ْ
ُم َمْن ِفي ال

َ
ْعل

َ
زمان؟جع؟ »أ

، اول وقلت هلم  ؟ نملاز جماعلت بلرو یلد نملاز جماعلت نلرو کسلی می گو
یلد! بلکله اول  ! وللی نملاز شلب را نخلوان! ایلن را هلم یلک بلاره نمی گو بلرو
 که نماز شلب مسلتحب اسلت! در ثانی تو مدیون مردمی 

ً
ید: اوال می گو

گلر شلب نخوابلی، سلر کار خوابلت می بلرد. یلا طلبله هسلتی و بایلد  و ا
گر اسلتراحت نکنلی، درس هایت را نمی توانی بخوانی!  درس بخوانلی، ا
ثالثلًا، حفلظ بلدن واجلب و الزم اسلت؛ پس بخواب! پرده هایلی که به او 
ید:  گلر از هر فقیهلی بپرسلید، می گو نمایلش می دهلد طلوری اسلت کله ا
ْسلَحارِ ِإللی 

ْ
َیْنُظلُر ِباأل کله »ِإَنّ ٱهَّلَل  یلد! املا دیگلر نمی دانلی  راسلت می گو

ُمَتِقیلِن«؛ یعنلی: خلدای متعلال در سلحرها بله قلب های شلما 
ْ
لوِب ال

ُ
ُقل

ردگار بلا  نظلر می کنلد. بلا نمازشلب شلما را نورانلی و منلور می کنلد. پلرو
نملاز شلب عملر شلما را طوالنلی می کنلد. دیگلر اینکله نملاز شلب چلراغ 
می رسلاند.  را  شلما  فلردای  رزق  گذشلته،  این هلا  از  اسلت.  شلما  قبلر 
شلخصی خدملت املام صلادق؟ع؟ آمد و عرض کرد: »یابن رسلول اهَّلل! 
چیلزی بله ملن بدهیلد.« کملک ماللی می خواسلت. حضلرت فرملود: »به 
نظلرم، دیشلب نملاز شلب نخوانلده ای!« گفلت: »خوانلده ام یابلن رسلول 
ز دیگلر محتلاج  گلر خوانلده بلودی، املرو یلی! ا اهَّلل!« گفلت: »دروغ می گو

بله ملن نبلودی!!!«

ادامه مطلب صفحه قبل...

عنوان : باید عبد شد داداش جون
را  ایـن مسـئله مهـم  بارهـا  آقـا؟هر؟  مرحـوم حـاج 
توجـه دادنـد کـه بایـد عبـد شـد... اصطـالح عبـد 
کـدام  هـر  اسـت،  تشـکیل شـده  و دال  بـاء  و  از سـه حـرف عیـن  کـه 

دارنـد.  معنایـی 
گـر تـا بـه حـال فرمـان تـو را گـوش  عیـن یعنـی این کـه بـه خـدا بگویـی ا
نمـی دادم و سـرپیچی می کـردم، از ایـن بـه بعـد بـه فرامیـن تـو گـوش و 

می کنـم.  عمـل 
تـو دوسـت  آنچـه  هـر  از  یعنـی،  آن  و  دارد  »بـون«  کلمـه  بـه  اشـاره  بـاء 

می کنـم.  ی  دور ی،  نـدار
« دارد. یعنـی، عـالوه بـر اینکـه از مبعـدات  کلمـٔه »دنـو دال اشـاره یـه 
ی می جویـم، وسـیلٔه مقربـات بـه سـوی تـو را هـم فراهـم می کنـم.  تـو دور
حـاال کـه معنـای کلمـه عبـد کمـی برایمـان واضـح شـد، خـوب اسـت 
بـه ایـن کالم امیرالمومنیـن؟ع؟ دربـاره رابطـٔه عبـد بـا مـوال توجـه کنیـم 

کـه فرمـود:
اَعـِة )وسـائل الشـیعه ج ۱۵، ص ۲۳۴(«؛   ِبالّطَ

َ
ـی َاهلِل ِإاّل

َ
ُب ِإل  »َو اَل َنَتَقـّرَ

خـب عبـد یـا بنـده، وظیفـه اش عبـادت و بندگـی اسـت و ایـن رابطـه 
بـا مـوال برقـرار نمی شـود مگـر به وسـیلٔه طاعـت. در واقـع وسـیله و ابـزار 

ارتبـاط عبـد بـا مـوال، اطاعـت از اوسـت. 
َتْنَفُعـُه  هلِلَِّ  ُمِطیعـًا  ِمْنُکـْم  َکاَن  »َفَمـْن  می فرماینـد:  حضـرت  ادامـه  در 
ـْم َتْنَفْعـُه َواَلَیُتَنا«؛ هرکس که مطیع 

َ
َواَلَیُتَنـا َو َمـْن َکاَن ِمْنُکـْم َعاِصیـًا هلِلَِّ ل

شـد،  عاصـی  کـه  هرکـس  و  دارد  سـود  او  بـرای  مـا  والیـت  شـد،  خـدا 
والیـت مـا بـرای او سـودی نخواهـد داشـت. پـس بـه قـول حـاج آقـا حـق 
بـرای  آل محمـد؟مهع؟  و دوسـتی  والیـت  بـه  اظهـار  فقـط  شـناس؟هر؟ 

کافـی نیسـت داداش جـون؛ بلکـه بایـد مطیـع بـود...  عبـد شـدن 
کـه »دلـم  خـب حـاال طاعـت بـه چـه معناسـت؟ طاعـت ایـن اسـت 
ی و دنبـال خواسـتٔه موالیـت باشـی. کسـی  می خواهـد« را کنـار بگـذار
کـه می خواهـد بـه مقـام عبودیـت برسـد، بایـد فقـط پـروردگار عزیـز را 
ـاَك َنْسـَتِعیُن«؛ یعنـی: فقـط تـو را می پرسـتم و  ِإّیَ ـاَك َنْعُبـُد َو بپرسـتد »ِإّیَ

ی می جویـم.  فقـط از تـو یـار
مرحـوم حـاج آقـا؟هر؟ ایـن روایـت امـام کاظـم؟ع؟ را بیـان می فرمودنـد 
ـِم...«؛ یعنـی: طاعـت پـروردگار 

ْ
ِعل

ْ
ِبال اَعـُة  کـه حضـرت فرمـود: »...َوَالّطَ

ی علـم باشـد. عبـد بایـد بدانـد امـر خـدا  راه و روش دارد و بایـد از رو
چیسـت تـا بتوانـد او را اطاعـت کنـد.

گمـراه  از  جلوگیـری  بـرای  راهـکاری  عنـوان: 
قلـب شـدن  فاسـد  و  شـدن 

می توانـد  مؤمـن  یـک  کـه  هدیه هایـی  بهتریـن  از 
نسـبت بـه بـرادر مؤمـن خـودش اهـدا کنـد، آن حدیثـی اسـت کـه یـا بـر 

گمراهـی او بکاهـد.  هدایـت او بیافزایـد، یـا از غوایـت و 
امیرالمؤمنین؟ع؟ به فرزندشان امام حسن؟ع؟ می فرمایند: 

حسن جان! »َاحِی َقلَب ِبالَموِعَظة«.
یـم و بخوانیـم کافـی نیسـت؛ بلکـه بایـد   اینکـه مـا کتـاب اخـالق بردار
همـان  علمـاء،  مجالـس  کـه  کنیـم  شـرکت  هـم  علمـاء  مجالـس  در 
ی  گـر هـم ایـن نیـز در دسـترس مـا نبـود، از آثـار مجالـس ذکـر اسـت و ا
کـه علمـاء بـه جـا گذاشـته اند بایـد اسـتفاده کنیـم. ماننـد صوت هـا یـا 

کـه از آن عالـم باقـی مانـده اسـت. آثـار مکتوبـی 
گاهـی قلـب انسـان کسـالت پیـدا می کنـد و به همیـن دلیل هـم باید از 

؟ع؟ و قال الصادق؟ع؟ اشـراب شـویم.  سرچشـمٔه صاِف قال الباقر
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند: 

و  می شـود  کسـل  می گیـرد،  چـرک  می شـود،  ملـول  شـما،  دل هـای 
اهل بیـت؟مهع؟  مـا  نـاِب  حکمت هـای  بـا  ولـی  مـی رود؛  حجـاب  در 

 . می شـود  طـرف  بـر  مشـکلش 
کرم؟لص؟ فرمودند:  پیامبر ا

الَحدیـث«؛ یعنـی:  ، ِجالُؤهـا  ـیُف  الّسَ َیرِیـُن  َکمـا  َتریـُن 
َ
ل ـوَب 

ُ
الُقل  

َ
»ِاّن

دنبـال  بـه  بایـد  دادنـش  جـال  بـرای  وقـت  آن  می زنـد،  زنـگ  قلب هـا 
بیانـات مـا آل محمـد؟مهع؟ باشـی تـا زنگ هـا و مریضی هایـش از بیـن 

بـرود! 
ْسـَتِقیٌم«؛  ّمُ ٌط  ا ِصـَرٰ

َ
ـذ َهٰ ٱْعُبُدوِنـی  ِن 

َ
»َوأ کـه  یـم آمـده اسـت  کر در قـرآن 

راه مسـتقیم، تبعیـت از خانـدان عصمـت اسـت؛ چـرا کـه فرمـود: »ِبنـا 
َنـا َمـا ُعـرَِف اهلل«؛ یعنـی:

َ
وال

َ
ُعـرَِف اهلل« و »ل

گر ما نبودیم، خدا شناخته نمی شد.   ا
بـرای اینکـه جلوگیـری کنیـم از گمـراه شـدن و فاسـد شـدِن قلب مـان، 
یم که  نیـاز بـه یـک عالـم ربانـی همچـون آیـت اهلل حـق شـناس؟هر؟ دار
یـم و بـه لطـف امـام زمـان؟جع؟ بـه راه مسـتقیم،  بـا ایشـان انـس بگیر

هدایـت پیـدا می کنیـم.
در ادامه فرمایشی از این عالم بزرگ می خوانیم:

یم که فرمود: در روایت دار

کـه  «؛ ببیـن داداش جـان، لقمـان حکیـم  ّباِنـّيٍ  ِمـْن عاِلـٍم َر
ّ

ـَم ِإال
ْ
 »ال ِعل

پای منبرش حضرت داوود؟س؟ و سـلیمان؟س؟ و دیگر انبیا به وجود 
می آمدنـد، بـه پسـرش می فرمـود:

ایـن  َعیَنیـَك«؛ بعضی هـا  َعلـی  الَمجاِلـَس حدیـث،  ِاخَتـرِ   ، ُبَنـّيَ »یـا   
کـه لقمـان بـه پسـرش فرمـود: کردنـد  عبـارت را ایـن طـور معنـا 

 مجالسـی کـه می خواهـی در آن هـا شـرکت کنـی و وظایـف اخالقیـات 
را یـاد بگیـری، از چشـمت عزیزتـر اسـت؛ لـذا خیلـی دقـت کـن! بـرای 
خرابـی  برایـت  اسـت  ممکـن  باشـد،  سـلیقه  کـج  گوینـده  گـر  ا اینکـه 
گمراهـی  کنـد و آن وقـت بـه  بـه بـار آورد؛ مثـاًل روایتـی را اشـتباه معنـا 

افتـاد. خواهـی 
لقمان در ادامه به فرزندش گفت: 

کـه  دیـدی  گـر  ا پـس  َمَعُهـم«؛  َفاجِلـس  اهلل َ  َیذُکـروَن  َقومـا  یـَت 
َ
َرأ »َفـِإن 

بنشـین. آن هـا  نـزد  می کننـد،  یـاد  را  خـدا  گروهـی 
گـر  مـًا«؛ چـون ا

ْ
ُمـَك و َیزِیدوَنـَك ِعل

ْ
 »فإّنـَك إْن َتُکـْن َعاِلمـًا َیْنَفُعـَك ِعل

تـو عالـم باشـی، در هم نشـینی بـا آن هـا، هـم علم تو بـه کار می آید و هم 
آن هـا بـه علـم تـو می افزایند. 

ـَك  َفَتعّمَ ِبَرْحَمـٍة  ُهـم 
َ
َیِصل أْن  اهلَل   

َ
عـّل

َ
ل و  مـوَك 

َّ
َعل جاهـاًل  َیُکـْن  إْن  »و 

از  تـو آمـوزش می دهنـد و  بـه  گـر هـم جاهـل باشـی، آن هـا  َمَعُهـم«؛ و ا
گـر خداونـد متعـال، سـایٔه  آن هـا چیـز یـاد می گیـری؛ بـه عـالوه اینکـه ا

بـر می گیـرد. تـو را هـم در  بـر آن هـا بگسـترد، ایـن رحمـت،  رحمتـی 
خـدا رحمـت کنـد حضرت آقای بهبهانی؟توضر؟ را که بعضی ها پشـت 

سـر ایشـان صحبت هایی می کردند.
گذاشـته  را در معـرض بیـع  کتاب هـای ایشـان  از فـوت ایشـان،   بعـد 
بودنـد کـه بنـده هـم رفتـم و در میـان کتاب هـای ایشـان، کتابـی راجـع 
یا  یـدم. بعـد در عالـم رؤ بـه خیـارات مکاسـب بـه قیمـت سـه تومـان خر
دیـدم کـه ایشـان تقریبـًا در عـرض آقـای بروجـردی؟هر؟ وارد شـد و بعد 

بـه آقـای بروجـردی؟هر؟ رو کـرد و فرمـود:
»دیـروز کتاب هـای مـا را فروختنـد و ایشـان کتـاب خیارات مـرا خریده 

است«.
 ببین داداش جان! آن ها بیدارند و ما خوابیم. 

یـدم،  خر ایشـان  کتاب هـای  از  کتابـی  کتابخانـه،  رفتـم  مـن  دیـروز 
ایشـان فـردا بـه آقـای بروجـردی اظهـار کردنـد کـه کتـاب مـرا، بـه ایشـان 

فروختنـد...!

طلبه ارجمند محمد رضا نعمتى
طلبه ارجمند محمد مهدی حمیدی
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آیت اهَّلل حق شللناس؟هر؟، این حق را به ما شناسللاندند 

کلله »عظمللت روحللی حاصللل از انجللام وظیفلله« مسللاوی 

بللا »تأثیللر عمیللق در عالللم بلله طللور گسللترده« اسللت.

#انجام_وظیفه

_گذاری_عمیق #تأثیر

حق شللناس؟توضر؟  آیللت اهَّلل  حضللرت  زندگللی  سراسللر 

مسللیر  طللی  در  انسللان  شللوق  و  همللت  ازدیللاد  سللبب 

اسللت. عبودیللت  و  کمللال 

اِنللی«؛ لللذا  َبّ  ِمللْن َعاِلللِم الَرّ
َّ

 ِنَجللاَة إال
َ

بایللد توجلله داشللت: »ال

اخللاص بی نظیللر ایشللان در اعمللال و رفتللار و ارتبللاط بللا 

ینللدگان حللق تعالللی اسللت. مللردم درس آمللوز تمامللی جو

#اخاص_بی_نظیر

_کمال #طی_مسیر

#عالم_ربانی

کبر زاده طلبه ارجمند رهام ا

حجت االسام محمدمهدی مسجدی

آنچلله کلله در مللورد شللخصیت عظیللم ایللن وجللود پربرکت 

بلله ذهللن می رسللد ایللن اسللت کلله ایشللان حقیقتللًا حللق 

شللناس بودنللد. همیللن امللر علتللی بللرای تبدیللل شللدن بلله 

چنیللن شللخصیت عظیمللی می باشللد.

#حق_شناِس_حق_شناس

طلبه ارجمند علیرضا صادقى

ز دو بللاِل علللم  حللاج  آقللا حق شللناس؟هر؟ مصللداق بللار

یللت بودنللد؛ خللدا إن شللاءاهَّلل بلله مللا کمللک کنللد  و معنو

خدمت گللزار  ایشللان  مقللدس  وجللود  مثللل  بتوانیللم  کلله 

؟جع؟ باشللیم. حضللرت ولللی عصللر

یت _معنو _بال_علم_و #دو

طلبه ارجمند سید مهدی هاشمى

آقللای حق شللناس؟هر؟ نمایشللگر  زندگللی حللاج  سللیرٔه 

ثمللرات و نتیجلله انللس بللا اباعبللداهَّلل؟ع؟ اسللت.

یارت_عاشورا #ز

طلبه ارجمند محمد مهدی احمدی

بلله  وقتللی  »بنللده  می فرمودنللد  آقللا؟هر؟  حللاج  مرحللوم 

و  روحللی  نظللر  از  مللی روم  الحجللج؟ع؟  ثامللن  یللارت  ز

کلله بللرای مکلله  مراقبللت، ُمْحللرِم می شللوم ماننللد کسللی 

می شللود«. محللرم 

یارت_ثامن_الحجج #ز

#مراقبت

#ُمحرم

طلبه ارجمند محمد مهدی حمیدی

یم هیچکس نومید و مفلسیم و ندار

نقد وجود داده به تاراج صد هوس

ناالن بگرد کعبه کوی تو چون جرس

عصیان هزار عمر و گرفتار یک نفس

یاد ما برس لطفی کن ای کریم و بفر

کز خلد بهشت لطف تو صد بار خوشتر است

#ای_کریم

_یک_نفس #گرفتار

طلبه ارجمند محمد طاهر فتحى
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