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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

آمیرزا عبد الکریم حق شناس؟هر؟ تسلیت باد. آیت اهلل  سالگرد ارتحال حضرت 

30

کار تربیتی انجام می دهید ؟
نشــســت اخــالقــی با مــوضــوع شــخــصــیــت شــناســی 

شـناس؟هر؟ حــــق  یـــم  الــکــر عبــــد  آمــیـــرزا  اهلل  آیـــت 

از آقای حق شناس؟هر؟چه خبر؟
یــه خـلــق  خــالصـــه گـفـت و گـــوی شــمــاره پیـشین نـشـر

یـن پر  یـم بـا حـجــت االسـالم والــمســلـمــیــن مـحمــود زر کـر

نور چشمی آیت اهلل بروجردی؟هر؟
مصاحـبه با حـجت االسالم و المسلمین حامـد اصغری در رابطه 

بــا شـخــصــیت آیـت اهلل آمـیــرزا عــبدالــکریم حـق شـنــاس؟هر؟

گرام: حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ در پیام رسان ایتا و اینستا
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فرمایـشات حـضرت آیت اهلل حق شناس؟هر؟

عوامل نورانیت قلب: 
 یا عالم باشید یا متعلم )عامل نورانیت قلب(: 

ـاّبَ  َ
َالّش ى  َر

َ
أ ْن 

َ
أ ِحـّبُ 

ُ
أ ْسـُت 

َ
»ل  :

َ
َقـال ـُه  ّنَ

َ
أ ِبي َعْبـِدَاهَّلِل؟ع؟، 

َ
أ َعـْن 

مـًا«؛ حضـرت؟ع؟  ِ
ّ
ْو ُمَتَعل

َ
ـا َعاِلمـًا أ ْیـِن: ِإّمَ

َ
 َغاِدیـًا ِفـي َحال

َّ
ِمْنُكـْم ِإال

فرمـود: مـن دوسـت نـدارم کـه شـما را فـارغ البـال ببینـم؛ بایـد شـما 
کنیـد. علـم باعـث حیـات قلـب اسـت؛  بیـن دو عنـوان زندگـی 
یـا عالـم باشـید یـا متعلـم. یعنـی بایـد بـه یكـی از ایـن دو عنـوان 
متعلـم  یـا  بنـده؛  مثـل  نـه  عمـل،  بـا  عالـِم  البتـه  باشـید.  متخلـق 

کنیـد.  باشـید و تعلـم 

گر نه عالم باشید نه متعلم، خود را ضایع کرده اید:  ا
گـر در جوانـی یكـی از ایـن دوکار را نكـرد،  َط«؛ ا ـْم َیْفَعـْل َفـّرَ

َ
»َفـِإْن ل

ـَع«؛  َضّیَ َط  َفـّرَ »َفـِإْن  اسـت.  کـرده  تقصیـر  انسـانیت  وظایـف  در 
گـر تقصیـر کنـد، خـودش را ضایـع کـرده اسـت. او را بـه ایـن دنیـا  ا
رده انـد بـرای اینكـه یـا عالـم باشـد و افـراد جامعـه را بسـازد )در  آو
یـا متعلـم  و  اینكـه خـودش تخلـق علمـی پیـدا می کنـد(  ضمـن 
باشـد؛ نـه اینكـه یلـه و رهـا و متحیـر باشـد کـه مـن بـرای چـه خلـق 

شـده ام؟ 

لـزوم آشـنا شـدن بـه وظایف اعضـاء و جوارح )عامـل نورانیت 
قلب(: 

کـرده اسـت.  گنـاه  کـرد،  گـر خـودش را ضایـع  ِثـَم«؛ ا
َ
أ ـَع  ِإْن َضّیَ »َو 

اعضـاء و جـوارح التمـاس می کننـد کـه مـا را برآنچـه کـه بـرای آن 
کـن.   . مـا را بـه وظیفـٔه خودمـان آشـنا  مـار

ُ
خلـق شـده ایم ِبگ

پـا چـه  دارد؟  دسـت چـه وظیفـه ای دارد؟ چشـم چـه وظیفـه ای 
پیـدا  علـم  خودمـان  وظایـف  بـه  بایـد  آقاجـان؟  دارد،  وظیفـه ای 

آقاجـان!  قبـر اسـت،  تـا لـب  کنیـم. سـایر علـوم 
 

علم واجب، علم تقوی و یقین است: 
ْقَوٰی  ُم الَتّ

ْ
یَضٌة علی ُکّلِ ُمْسِلٍم َو ُمْسِلَمٍة؛ َو ُهَو ِعل ِم َفر

ْ
ُب الِعل

َ
»َطل

َیِقیـِن«.  آن علمـی کـه طلبـش بر هر زن و مردی واجب اسـت، 
ْ
َو ال

علـم تقـوی و یقیـن اسـت. آیـا راهـی هسـت کـه مـرا بـه مقـام یقیـن 
برسـاند؟ البتـه که هسـت، آقا! 

راه رسیدن به مقام یقین: 
بـرای رسـیدن بـه مقـام یقیـن، بایـد عقـل را احیـا بكنـی و از امیـال 
نفسـانی جلوگیـری بكنـی، آقاجـان مـن! ایـن هـم بـا رفتـن بـه درگاه 

ردگار اسـت.   پـرو

ما لی سوی فقری الیک وسیلٌة  
 فباالفتقار الیک فقری ادفع

اختصاص ساعتی برای طلب علم )عامل نورانیت قلب(: 
ـَك ِفـي 

َ
َیاِلیـَك َو َسـاَعاِتَك َنِصیبـًا ل

َ
اِمـَك َو ل ّیَ

َ
»َیـا ُبَنـّيَ اْجَعـْل ِفـي أ

ـِم«؛ حضـرت لقمـان؟س؟ به فرزندش فرمـود: فرزندم! در 
ْ
ِعل

ْ
ـِب ال

َ
َطل

ز و سـاعات خـودت زمانـی را هـم بـرای طلـب علـم قـرار  شـبانه رو
گـر ایـن سـاعت را  ـُه َتْضِییعـًا ِمْثـَل َتْرِکـه«؛ ا

َ
ـْن َتِجـَد ل

َ
ـَك ل بـده. »َفِإّنَ

یـان کار خواهـی بـود. اصـًا ماِبـِإَزاء  زت تـرک بكنـی، ز در شـبانه رو
گـر ایـن سـاعِت طلـب علـم از دسـت تـو رفـت،  نـدارد، آقاجـان! ا
از  مبـادا  جـون!  داداش  هسـتی  هرکـس  یافـت.  نخواهـی  دیگـر 
یقیـن  مرتبـٔه  بـه  گـر  ا کنـی.  غفلـت  یقیـن  و  تقـوی  علـم  تحصیـل 
از  االخـرة«  و  الدنیـا  آخـر »خسـر  آن لحظـٔه  نرسـی، ممكـن اسـت 
گـر بـه مرتبـٔه یقیـن نرسـیم، شـیاطین در وقـت جـان  دنیـا بـروی. ا
دادن حاضـر می شـوند و مـا را خاسـر و خائـف از دنیـا می برنـد. 

یـک صلـوات بفرسـتید. 

قرائت قرآن )عامل نورانیت قلب(: 
حضـرت؟لص؟ فرمودنـد: پنـج چیـز اسـت کـه قلـب شـما را منـور 
می کنـد. اول قرائـت قـرآن اسـت. قرائـت قرآن حجاب هـا را از روی 

گـر انسـان بـا تدبـر بخواند.  قلـب برمـی دارد؛ خصوصـًا ا

انتخاب تفسیر مناسب: 
کـه  ببینیـد  بایـد  شـما  اسـت.  شـده  نوشـته  یـادی  ز تفاسـیر 
مرحـوم  تفسـیر  اسـت.  موافـق  شـما  ذوق  بـا  تفاسـیر  از  کدام یـک 
عامـٔه طباطبایـی؟هر؟ بـه درد نـوع شـما نمی خـورد، باباجـان من! 
این تفسـیر به درد اشـخاصی که در مراحل باال هسـتند می خورد. 
از تفاسـیری ماننـد تفسـیر  کنیـد،  کاس اول شـروع  از  بایـد  شـما 
ل.  کاشـانی( کـه هـم خاصـه دارد، هـم ُمَطـَوّ مرحـوم مافتـح اهَّلل )
«؛ حضـرت؟لص؟  ْدِبیـرِ ُقـْرآِن َمـَع الَتّ

ْ
ِتـي ِقـَراَءُة  َال ّمَ

ُ
ْعَمـاِل أ

َ
ْفَضـُل أ

َ
»أ

کـه قـرآن را بـا تدبـر  فرمودنـد: افضـل اعمـال امـت مـن ایـن اسـت 
بخواننـد. 

کم خوردن )عامل نورانیت قلب(: 
و امـا چیـز دیگـری کـه قلـب را نورانـی می کنـد، کم خـوردن اسـت، 
و  غایـت  می خـورد،  کـه  غذایـی  مؤمـن  شـب.  در  به خصـوص 
قاضـی  درگاه  بـه  و  برخیـزد  شـب  نیمـه  کـه  اسـت  ایـن  هدفـش 
راه  تنهـا  کـه  فرمـود  حضـرت؟ع؟  یـرا  ز بكنـد،  بندگـی  الحاجـات 
اَعـِة«. مؤمـن بـه   ِبالَطّ

َّ
 َنَجـاَة ِإال

َ
کـردن اسـت؛ »َو ال نجـات، بندگـی 

کـردن  کـردن اسـت، نـه اینكـه دائـم بـه دنبـال فربـه  دنبـال بندگـی 
بـه مادیـت باشـد.  بدنـش و توجـه 

 
همنشینی با رهبران دین )عامل نورانیت قلب(: 

را نورانـی می کنـد  کـه قلـب  مـاِء«. چیـز دیگـری 
َ
الُعل ُمَجاِلَسـُة  »َو 

مجالسـت و همنشـینی بـا دانشـمندان و رهبـران دیـن اسـت. بـا 
عالـم نشسـت و برخاسـت کنیـد کـه همیـن نشسـت و برخاسـت 

بـا عالـم مؤثـر اسـت، داداش جـون! 
 

نماز شب و رفتن به مساجد )عامل نورانیت قلب(: 
منـور  را  شـما  قلـب  هـم  شـب  در  نمـاز  ْیـِل«. 

َّ
الل ِفـي  ُة  ـَا الَصّ »َو 

کـه شـما در مسـاجد  َمَسـاِجِد«. وقتـی 
ْ
َمشـی ِفـي ال

ْ
می کنـد. »َو ال

ْعلـٰی از آن علـوم حقیقیـه 
َ
ایـاب و ذهـاب کردیـد، خداونـِد َعلـِی أ

تـرک  بـه  موفـق  را  شـما  یـز  عز ردگار  پـرو می کنـد.  شـما  نصیـب 
محرمـات و فعـل واجبـات کـه کاس اول اسـت می کنـد. تا کم کم 

یـد. قـرار بگیر او  در معـرض رحمـت 

درِب  جـز  جایـی  هیـچ  مـن  یـزم!  عز ردگار  پـرو ای 
نـدارم. تـو  خانـٔه 

ـی ٱهَّلِل«؛ ای مـردم شـما 
َ
ُفَقـَرٓاُء ِإل

ْ
نُتـُم ٱل

َ
ـاُس أ َهـا ٱلّنَ ّیُ

َ
أ  »َیٰ

ِهـُد  ُیَجٰ َمـا  َفِإّنَ َهـَد  َجٰ فقیـران بسـوی خداییـد. »َوَمـن 
گـر مجاهـده بكنـی، برای خـودت کردی،  ِلَنْفِسـِه«؛ ا
ردگار می فرماید:  ردگار بی.نیاز از شماسـت. پـرو پـرو
ْنُفَسـُكْم«؛ یعنـی نفـس را رهـا نكنیـد، بایـد 

َ
ْیُكـْم أ

َ
»َعل

اسـتقامت بكنید. 
 

هدف خلقت، پرواز باالتر از مالئک: 
بـرای چـه مـا را خلـق  ردگار  کـرد: یابـن رسـول اهَّلل! پـرو شـخصی سـؤال 
تخلـِق  واسـطٔه  بـه  اینكـه  بـرای  فرمـود:  حضـرت؟لص؟  اسـت؟  کـرده 
کـه  برسـید  بـه مقامـی  و  یـد  رو تـر  باال ئكـه  از ما و  کنیـد  پـرواز  عملـی، 
اُم ِشـیَعِتَنا«. یعنی 

َ
ِئَكَة ُخّد َمَا

ْ
ئكه خدمتگزار شـما شـوند؛ »َو ِإّنَ ال ما

هسـتند.  مـا  شـیعیان  خدمتگـزار  ئكـه  ما
ید:  عمان سامانی می گو

ئک توان رساند  یش را به ما در رتبه خو
گر نهی نفس کرده پی مدعی شوی 

ئک توان رساند.  ئک، بلكه به فوق ما یش را به ما در رتبه خو
داداش جون! نباید هرکسـی خودش را به یک سلسـله عادات مشـغول 

بكند. 

غایت علم چیست؟ 
یـک عـده بـه دانشـگاه می رونـد و تحصیـل می کننـد و یـک عـده هـم 
مثـل مـا در حوزٔه علمیه مشـغول به تحصیل هسـتن؛ امـا باألخره غایت 
و هـدف علـم چیسـت؟ باألخـره بایـد تحصیـل علـم به جایی برسـد که 

حـال مـرا اصـاح کند. 
مبـادا علمـی کـه بـر شـما واجـب نیسـت، از علمـی کـه واجـب اسـت، 

شـما را بـاز بـدارد. 
 

اولین سؤال بعد از مرگ: 
بعـد از رفتـن از ایـن دنیـا، اولیـن سـؤالی کـه از شـما می شـود، ایـن اسـت 
کـه ای بنـدٔه مـن! بـا امانت هـای مـن چه کـردی؟ »َعْبـِدي َمـاَذا َصَنْعَت 

رده ای؟  َماَنِتـي«؛ سـؤال می شـود کـه بـرای ما چشـم روشـنی چـه آو
َ
ِفـي أ

ینـد؛ این را به اشـخاصی که مجهز هسـتند  البتـه ایـن را بـه همـه نمی گو
 

ّ
َعـَد

َ
أ »َو  فرمـود:  آن هـا  بـارٔه  در حضـرت  کـه  کسـانی  همـان  ینـد.  می گو

و  بـه علـم  توجـه نكـردن  اثـر  آتـش جهنـم در  ِبـِه«؛  ـاِزِل  الَنّ ِلَیْوِمـِه  ِقـَرى 
ْ
ال

عمـل اسـت. 
حضرت؟ع؟ می فرماید:

«؛ یعنـی: قسـم بـه   »و إن أِثـَم َسـَكَن النـاَر و الـذي َبَعـَث ُمحّمـدا ِبالَحـّقِ
گر به یادگیری مسـایل دینتـان و عمل به آن  کسـی کـه مـرا مبعـوث کرد، ا
یـد، گرفتـار آتـش جهنـم خواهیـد شـد.  توجـه نكنیـد و آن را نادیـده بگیر
« در ایـن عبـارت بـرای قسـم اسـت و حضـرت مبالغـه نمی کنـد،  )»واو

داداش جـون!( 
 

عاقبت بی توجهی به احکام اسالمی: 
کـه نامـٔه عمـل بعضـی را از پشـت سـر بـه  در سـورٔه انشـقاق می فرمایـد 
اینكـه شـما  بـرای  ینـد:  آن هـا می دهنـد. وقتـی می پرسـند: چـرا؟ می گو
احـكام اسـامی را پشـت سـرتان انداختیـد، دنیا را در مقابـل و آخرت را 

پشـت سـرتان قـرار دادیـد. 
، بایـد  یـد یـا ادبـار یـه اقبـال دار کـه بـه عوالـم اخرو گـر بخواهیـد بدانیـد  ا

کنیـد.  خودتـان را بـه اسـتاد عرضـه 
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ایپم رهبر معظم انقالب اسالمی؟دم؟ رد پی ارتحال آیت اهلل حق شناس ؟هر؟

 بسم اهّلل الرحمن الرحیم 

یـم حق شـناس؟هر؟ را بـه بازمانـدگان  قـی مرحـوم آیـت اهَّلل آقـاى حـاج میـرزا عبـد الكر بانـی و اخا درگذشـت عالـم ر

ک نهـاد به خاطـر تربیـت جوان هـاى   محتـرم و ارادتمنـدان ایشـان تسـلیت عـرض می کنـم. ایـن روحانـی پرهیـزکار و پـا

مؤمـن  و معرفت جـوى، در طـول ده هـا سـال، حـق بزرگـی بـر گـردن همـٔه مشـتاقان معـارف اسـامی دارد و امیـد اسـت 

ک و مؤثـر ایشـان همـواره مسـتدام گـردد. خداونـد روح مطهـر او را بـا اولیائـش محشـور فرمایـد. بـرکات ناشـی از نفـس پـا

سید علی خامنه اى 

2/ مرداد/ 1386

کـه  آقـا؟هر؟  حـاج  فرمایشـات  بـه  توجـه  بـا 
رفیـق  الطریـق«،  ثـم  »الرفیـق  فرمودنـد:  مـی 

بودنـد؟  کسـی  چـه  آقـا  حـاج  سـلوکی 

ایشـان در اوایـل رفقایـی داشـتند امـا بعدهـا 
کـه بعـد از آن دیگـر نیـازی بـه  آمـد  آقـا؟هر؟ وصلـی پیـش  بـرای حـاج 
هایشـان  مباحثـه  هـم  از  برخـی  اوایـل،  در  ولـی  نبـود.  رفیـق  و  دوسـت 

کـه حـاج آقـا؟هر؟ بـا آن هـا رفاقـت و دوسـتی داشـتند.   بودنـد 
یكـی از دوسـتان صمیمـی حـاج آقـا؟هر؟ کـه ظاهـرًا هـم مباحثـه حـاج 
دوسـت  ایشـان  بـا  هـم  خیلـی  کـه  بـود  فـردی  بوده انـد،  هـم  آقـا؟هر؟ 

رود.  از دنیـا مـی  راه مشـهد در سـن جوانـی  و در  بـود  صمیمـی 
آقـای حـق  زی حـاج  کـه مـن رو آقـای جـاودان؟ظفح؟ مـی فرمودنـد  حـاج 
یـف  تعر مباحثشـان  هـم  از  آقـا؟هر؟  حـاج  کـه  دیـدم  را  شـناس؟هر؟ 
کـه بنـده بعـد از فـوت هم مباحثـم، خـواب  کردنـد و مـی  فرمودنـد  مـی 
؟« ایشـان فرمـود  یـا از او پرسـیدم کـه »چـه خبـر او را دیـدم و در عالـم رؤ
کـه همـان لحظـه ای کـه از دنیـا رفتـم، چـون زائـر امـام رضـا؟ع؟ بـودم، 
ردنـد و یـک مكانـی در حـرم  یف آو حضـرت امـام رضـا؟ع؟ نـزد مـن تشـر
بـه مـن دادنـد و فرمودنـد کـه دیگر همیشـه مـن در آن مكانی کـه در حرم 
بـه مـن دادنـد زندگـی مـی کنـم و بعـد از ایـن دوسـت مـن مـی فرمـود کـه 

مـن االن خیلـی خوش حالـم. 
بلـه اوایـل حـاج آقـا؟هر؟ دوسـتانی داشـته اند کـه کمک راهشـان باشـد؛ 

، ایـن بـرای همـان اوایل بوده اسـت.  ولـی بعدهـا دیگـر خیـر
البتـه »الرفیـق ثـم الطریـق« بـه معنـای رفیـق بـازی و محبـت بـازی های 
یعنـی  الطریـق«  ثـم  »الرفیـق  بلكـه  نیسـت؛  تفاسـیر  اینگونـه  و  افراطـی 
رفیقـی کـه طریـق باشـد، نـه اینكـه شـخصی دنبـال رفیـق بـازی باشـد. 

ایـن نـوع رفاقـت مـد نظـر نبـوده اسـت. 
یژگـی هایـی حـاج آقـا حـق شـناس؟هر؟ داشـتند  چـه خصوصیـت و و
صـورت  بـه  را  ایشـان  زندگـی  زمـان؟جع؟  امـام  بـود  شـده  باعـث  کـه 

کننـد؟  تدبیـر  یـژه ای  و

یـک نكتـه اینكـه حـاج آقـا؟هر؟ وظیفـه ای را کـه تشـخیص مـی  دادنـد، 
تمـام وجـود خـود را وقـف آن کار قـرار مـی دادنـد.

کـه  دیگـری  چیـز  هـر  چـه  و  بـود  توسـل  چـه  بـود،  خوانـدن  درس  چـه   
مـی  کار  آن  وقـف  را  خـود  اسـت،  وظیفـه  کـه  دادنـد  مـی  تشـخیص 

شـدند.  مـی  کار  آن  وقـف  و  دانسـتند 

نشست اخالقی با موضوع شخصیت شناسی آیت اهلل آمیرزا عبد الکریم حق شناس؟هر؟ توسط استاد میر اهشم حسینی؟ظفح؟

؟  نكتـه دوم اینكـه آیـا ایـن اختصـاص بـه حـاج آقـا؟هر؟ داشـت یـا خیـر
گـر هر شـخصی کـه اینگونه عمـل بكند، یقینـًا کارهایش را  یعنـی مثـاً ا

؟   تدبیـر مـی  کننـد یـا خیر

نـی پسـرخالٔه مـا یـا فامیل  خـود حـاج آقـا؟هر؟ بارهـا مـی فرمودنـد کـه  فا
مـا نبـوده کـه مثـاً به خاطـر آن بخواهـد به او عنایت شـود. هر شـخصی 
کـه این گونـه عمـل بكنـد، خداونـد متعـال قطعـًا برایـش تدبیر مـی کند و 
او را کمـک مـی کنـد و بـرای هـر یـک کاری کـه انجـام مـی دهـد، هـزاران 

هـزار برابـر کمكش مـی کنند. 
ید برای  منتهـی خـوِد فهـم ایـن مددهـا زمان بر اسـت؛ مثاً طرف مـی گو
حـاج آقـا؟هر؟ اصـاً از جوانـی و نوجوانـی مـدد بـوده اسـت و بـرای مـا 
یـد  خبـری نیسـت، در حالـی کـه ایـن شـخصی کـه ایـن حـرف را مـی گو
غافـل از ایـن اسـت کـه وقتـی سـن بـه چهـل الـی پنجـاه سـال مـی رسـد، 
تـازه مـی فهمـدد که در بسـیاری از جاها از طرف خداوند عنایت شـده 
اسـت. لـذا ممكـن اسـت کـه زمـان بگـذرد و شـخص بفهمـد کـه داخل 
نوجوانـی و جوانـی وظیفـٔه خـودش را انجـام داده اسـت و خـوِد خـدا یـا 
گرفتـه بوده انـد و  او را در دسـت  کار  یـت  خـوِد امـام زمـان؟جع؟ مدیر
خـودش متوجـه ایـن موضـوع نبـوده اسـت و بعـدًا متوجـه ایـن موضـوِع 

مهـم شـده اسـت.
ید؛ بلكـه زمانـی کـه سـن شـما   ممكـن اسـت شـما هـم اآلن متوجـه نشـو
تر برود، می فهمید که از همان سـن کودکی کار شـما حسـاب شـده  باال
پیـش رفتـه اسـت. چـرا؟ چـون داخـل راه، دعایـی پشـت سـر شـما بـوده 
اسـت یـا خودتـان اهـل توسـل بوده ایـد یـا یک جـا خدمت امـام رضا؟ع؟ 
یـک  زندگیتـان  مسـیر  و  اسـت  شـده  مسـتجاب  دعایتـان  و  بوده ایـد 

مسـیر خاصـی شـده اسـت.  
کـه پسـرش  بـود  ناراحـت  از طلبه هـا  پـدر یكـی  کـه  کـردم  بارهـا عـرض 
آمـده و طلبـه شـده اسـت و بعـد از آنكـه پسـرش معمـم مـی شـود، مـی 

یـد: گو آیـد پیـش مـن و مـی 
امـام  کـه رفتـم حـرم  بـود  کـه هفـده سـالم  تـازه فهمیـدم  »َمـِن ِبی عقـل   
امـام رضـا؟ع؟  یـا  گفتـم:  و  یـح  بـه ضر را چسـباندم  و خـودم  رضـا؟ع؟ 
مـن بـه درد دیـن شـما نخـوردم، بـه درد شـما و راه شـما نخـوردم، یـک 
کـه بـه برکـت آن همسـرِ خـوب، یـک فرزنـِد  همسـرِ خوبـی بـه مـن بـده 
خوبـی بـه دنیـا بیایـد کـه آن فرزنـد به درد شـما و بـه درد راه و طریق شـما 
بخـورد. یعنـی دعایـی کـه در گذشـته انجـام داده اسـت باعث آن شـده 
اسـت کـه یـک همسـر بسـیار خوبـی نصیبـش بشـود کـه بـه برکـت ایـن 
، یـک فرزنـد بسـیار خـوب نصیـب شـود؛ منتهـی ایـن شـخص  همسـر
ایـن موضـوع را در سـن پنجـاه سـالگی متوجـه شـده بـوده اسـت کـه در 

قدیـم چـه دعایـی انجـام داده اسـت. 

شیؤه کار تربیتی حاج آقا حق شناس؟هر؟ چطور بوده است؟
 آیـا صرفـًا روی خودشـان کار کـرده بودند کـه از طریق موعظه و منبر کار 

؟ تربیتـی انجام بدهند یا خیر
 آیا به غیر این دو غالب روش تربیتی دیگری نیز داشتند؟ 

کـه  یـک بحثـی وجـود دارد در بحـث تربیـت بـا عنـوان روش شناسـی 
گـر چـه آثـاری  البتـه شـاید داخـل بحـث تربیتـی خیلـی جـواب ندهـد؛ ا

یـر سـاختاری نـدارد.  و برکاتـی هـم دارد؛ ولـی اثـر اصلـی و ز
ـاِس ِبَغْیـرِ  آن چیـزی کـه خیلـی جواب گـو اسـت، همـان »ُکوُنـوا ُدَعـاَة َالّنَ

کافـی، ج 2، ص 78(« اسـت.  ِسـَنِتُكْم )
ْ
ل

َ
أ

قـوی  علمـی  و  معنـوی  جهـت  از  کـه  وقتـی  خودشـان  آقـا؟هر؟  حـاج 
کـه حـرف مـی زدنـد یـا حتـی  بودنـد، دیگـر بـه طـور ناخـداگاه موقعـی 
کردنـد و چـه حرکـت و چـه  رفتـار مـی  و  کـه حـرف نمـی زدنـد  زمانـی 

کـرد.  مـی  ایجـاد  تربیـت  خـودش  ایـن  داشـتند،  سـكون 
کار تربیتـی  کـه  شـاید آن موقـع مـا بـه حـاج آقـا؟هر؟ عـرض مـی کردیـم 

انجـام مـی دهیـد؟
 حاج آقا؟هر؟ می فرمودند: 

کار تربیتی یعنی چه؟
 ولـی خودشـان رشـد مـی کردنـد و خـوِد ایـن رشـد باعث اثرگـذاری روی 

دیگـران می شـد. 
اصاً بهترین روش تربیتی هم همین روش است.  

یک زمانی حاج آقای جاودان؟ظفح؟ می فرمودند:
کـه تـا خـود انسـان تربیـت نشـود، نمـی تواند دیگـران را هم تربیـت بكند. 
تربیـت  را  دیگـران  توانـی  مـی  شـوی،  مـی  تربیـت  شـما  کـه  میزانـی  بـه 

بكنـی. حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ هـم همیـن طـور بودنـد. 
بـه ایـن صـورت نبـود کـه خـب بسـم اهَّلل الرحمـن الرحیم شـروع مـی کنم 

شـما را تربیـت کنـم. خیـر ایـن گونـه نبود.  
ایـن کار بزرگ شـان هـم کـه تربیـت باشـد را از همـان اوایـل طلبگیشـان 
شـروع کـرده بودنـد و هفتـه ای یـک جلسـه خدمـت یـک شـخصی مـی 
تی یا یـک هدیٔه  آمدنـد و بـرای او یـک حدیثـی مـی گفتنـد و یک شـكا
یه شـان را  کوچكـی هـم بـه آن شـخص مـی دادنـد و یک قسـمتی از شهر

اختصـاص بـه ایـن کار قـرار داده بودنـد. 
در  دادنـد،  مـی  انجـام  آقـا؟هر؟  حـاج  کـه  کارهایـی  ایـن  تمـام  واقـع  در 
و در همـان سیسـتم  از منكـر  نهـی  و  بـه معـروف  امـر  همـان سیسـتم 
بـود.  طلبگـی  یـِت  هو و  طلبگـی  وظیفـٔه  سیسـتم  و  تبلیغـی  وظیفـٔه 
را انجـام مـی دادنـد و در عیـن  ایـن سیسـتم وظیفـٔه خودشـان  داخـل 
کردنـد، خـود بـه خـود تربیـت هـم انجـام  اینكـه خودشـان حرکـت مـی 

دادنـد. مـی 
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آیت اهلل حق شناس؟هر؟ کریم با حجت االسالم و المسلمین محمود زرین پر مدیریت حوزه علمیه  گو شماره پیشین نشریه خلق  گفت و  خالصه 

؟ قای حق شناس؟هر؟ چه خبر آ از حاج 

اقـرار آمیـز نیسـت بگوییـم بـزرگان و عالمـان تحـت تربیـت اسـتاد یـا 
کـه محـرک اصلـی آن هـا بودنـد. گرفتـه انـد  اسـتادانی قـرار 

در میـان ایـن بـزرگان اسـم فـردی بـه چشـم مـی آیـد کـه بـا تمـام تـوان بـه 
گردان  سرمشـق هـای اسـاتیدش عمـل کـرده و عـالوه بر این  تربیت شـا

را سـرلوحه خـود قـرار داده بـود.
حضـرت آیـت اهلل آمیـرزا عبدالکریم حق شـناس ؟هر؟ عالوه بر تربیت 
صحیـح و فهـم دقیـق معـارف و عمـل بـه آنها توانسـت در اوج سـختی 
کیـد اسـتادش امـام خمینـی ؟هر؟  هـا و اوضـاح بـد اوایـل انقـالب بـا تا
شـود  اش  ونتیجـه  ماحصـل  و  کنـد  شـروع  را  خـودش  اخـالق  درس 
االثـر  : مفقـود  اهـل بیـت؟مهع؟ همچـون  یافتـه مکتـب  تربیـت  جوانـان 

. ... احمـد متوسـلیان ، شـهید احمدعلـی  نیـری و
برای آشـنایی بیشـتر با شـخصیت بی انتهای حضرت آیت اهلل آمیرزا 
یـم حـق شـناس ؟هر؟ پرداختیـم بـه گفـت و گـو با مدیـر حوزه  عبدالکر
علمیـه آیـت اهلل حـق شـناس ؟هر؟ کـه ایـن روز هـا سـرگرم بـه تربیـت و 

پـرورش طـالب علوم دینی هسـتند.

متن کامل مصاحبه :

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

خـب یک سـری آثـار صوتـی از مرحـوم حـاج آقـا؟هر؟ باقی مانـده اسـت 
یـادی دارد و بعضـی از دوسـتاِن مـا، کـرارًا ایـن صوت هـا را  کـه بـرکات ز
گـوش می دهنـد. شـاید بعضـی از دوسـتان، بارها و بارهـا این صوت ها 
را گـوش کرده انـد. الحمـداهلل داخـل طلبه هـای مدرسـه ایـن ارتبـاط بـا 
آثـار حـاج آقـا؟هر؟، همچنـان برقـرار اسـت. آثـار مکتوبـی هـم از ایشـان 
یـم کـه همیـن صوت هـا را پیاده کردند و حال در غالب چهار جلد  دار
مواعـظ کـه حـاج آقـا جـاودان؟ظفح؟ زحمتش را کشـیده اند و آثـار دیگری 
مثـل ز ملـک تـا ملکـوت کـه دیگـر دوسـتان زحمتـش را کشـیده اند یـا 
اخیـرًا ایـن فرمایشـات بـه صـورت دو جلـد کتـاب چـاپ شـده اسـت 
کـه صحبت هـای حـاج آقـا؟هر؟ بـه صـورت موضوعـی در آن کار شـده 
اسـت کـه ایـن کتـاب تحـت عنـوان اخـالق می باشـد. ایـن دسـت بـه 
دامـن بـودِن طلبه هـا نسـبت بـه حـاج آقـا؟هر؟ ادامـه هـم دارد؛ مثاًل سـر 
مـزار ایشـان رفتـن، سـورٔه یـس خوانـدن، صلـوات فرسـتادن و بـه ایشـان 
هدیـه کـردن و مسـایلی از ایـن قبیـل که این ادامه هـم دارد. این ارتباط 
ی اسـت کـه حـال بـه تأبیـری »ال یـدرک وال یوصف« شـده اسـت  از امـور

و واقعـًا آدم می بینـد ولـی نمی توانـد درک بکنـد و توصیفـش کنـد. 
عظمـِت شـخصیتِی حـاج آقای حق شـناس؟هر؟ در چه درجه ای 

بوده اسـت؟ 
یـم. هـم بـرای خود  ببینیـد، راجع بـه عظمـت مؤمنیـن بسـیار روایـت دار
یم  مؤمنیـن و هـم راجع بـه عظمـت علمـای مؤمنیـن، خیلـی روایـت دار
از اینکـه بخواهیـم از مطالـب  و ایـن روایـات مـا را مسـتغنی می کنـد 
باالتـر  نیـز  کعبـه  از  عظمتـش  مؤمـن  واقعـًا  بکنیـم.  اسـتفاده  دیگـری 
»المؤمـُن  فرمودنـد:  کـه  یـم  دار صـادق؟ع؟  امـام  از  روایـت  در  اسـت. 

ج ۲۷ ص ۹۵(«.  أعظـُم ُحرَمـًة ِمـن الکعبـِة )الخصـال 
واقعـًا مؤمـن عظمـت باالیی دارد. چه کسـی می توانـد مؤمن را توصیف 
بکنـد. شـما روایاتـی کـه در بحـث مؤمـن ذکـر می کننـد را ببنیـد. جـای 
را ببنیـد.  کفـر  ایمـان و  بـاب  کافـی،  یـد؛ همیـن اصـول  نرو ی هـم  دور
اصـاًل انسـان از مقـام و درجـٔه مؤمـن متحیـر می شـود یـا مثـاًل راجع بـه 
کـه  علمـای مؤمـن، بعضـی از روایـات مـا آن قـدر مسـئله را بـاال بردنـد 
تعجـب  انگیـز اسـت. مـن ایـن روایـت را اولیـن بـار از حضـرت آیت اهلل 

کـه سـاعتی نشسـتن در مجلـس عالـم،  مصبـاح یـزدی؟توضر؟ شـنیدم 
از پانـزده هـزار مرتبـه ختـم قـرآن باالتـر اسـت. خـب ایـن عظمـت عاِلـم 
ربانـی را دارد نشـان می دهـد، عظمـت هم نشـینی با عاِلـم ربانی را دارد 
نشـان می دهـد یـا مثـاًل خـود مرحـوم حـاج آقـا؟هر؟ روایـت می خواندند 
 َمْسـِجٌد 

َ
ی َاهلِل َعّزَ َو َجّل

َ
َثٌة َیْشـُکوَن ِإل که امام صادق؟ع؟ فرمودند: »َثاَل

ـٌق َقـْد 
َّ
ـاٍل َو ُمْصَحـٌف ُمَعل ـُه َو َعاِلـٌم َبْیـَن ُجّهَ

ُ
ْهل

َ
ـي ِفیـِه أ ِ

ّ
َخـَراٌب اَل ُیَصل

 ِفیِه )کافي ج ۲ ص ۶۱۳(«؛ یعنی: سـه شـخص 
ُ
ُغَباُر اَل ُیْقَرأ

ْ
ْیِه َال

َ
َوَقَع َعل

کـه مـورد  بـه خداونـد فـردای قیامـت شـکایت می کننـد: اول آن قرآنـی 
ی آن می نشـیند. دوم مسـجدی  اسـتفاده واقـع نمی شـود و غبـار بـر رو
که کسـی به آن مسـجد برای نماز و عبادت نمی رود. سـوم هم عالمی 
گـر از او  کـه بیـن جاهل هاسـت. ببینیـد آن قـدر عاِلـم عظمـت دارد که ا
اسـتفاده نشـود، فـردای قیامت بـه خداوند؟زع؟ شـکایت می کند. خب 
عظمـت مؤمـن و بـه خصـوص عظمـت علمـای مؤمنیـن، خیلـی بـاال 

اسـت. البتـه همـٔه علمـاء هـم دارای یـک درجـه نیسـتند. 
کـه آیـات و روایـات آدم را مسـتغنی می کنـد از اینکـه  حـال می گویـم 
بخواهـد مطلـب دیگـری بگویـد؛ منتهـی بـه قـول اسـاتید معظممـان، 
یـای  رؤ یـک  یـا  داسـتانی  یـک  مؤیـد،  عنـوان  بـه  گـر  ا اوقـات  گاهـی 
صادقـه ای را راجع بـه ایـن علمـاء بیـان بکنیـم، این هم خالـی از لطف 
کـه آن عالـم  نیسـت؛ مـن بـه نقـل یکـی از علمـای بـزرگ شـنیده بـودم 
کـه از دنیـا رفتـه  کـه خـواِب یکـی از علمـای معاصـر مـا  فرمـوده بودنـد 
بودنـد را می بیننـد و از ایشـان راجع به عالمه عسـکری؟هر؟ می پرسـند 
؟ آن عالم گفته بودند که  و می گویند: از عالمه عسکری؟هر؟ چه خبر
عالمـه عسـکری؟هر؟ جلـوه ای از جلـوات امیرالمومنین؟ع؟ شـده اند؛ 
خـب ایشـان تمام زندگیشـان را بـرای اثبات امامـت امیرالمومنین؟ع؟ 
و حقانیـت امیرالمومنیـن؟ع؟ گذاشـتند. عالمـه عسـکری؟هر؟ فانـی 
در مـوال بودنـد؛ امـا بعـد از ایـن سـوال، از حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ 
کـه از حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟  کـرده بودنـد و گفتـه بودنـد  سـوال 
؟ آن عالـم فرمـوده بودنـد کـه ایشـان خیلـی وضعشـان خـوب  چـه خبـر
خبـری  ایشـان  از  اصـاًل  مـا  و  اسـت  بـاال  عظمتشـان  خیلـی  و  اسـت 
زمینـه  ایـن  این هـا هـم در  بـاال هسـتند. خـب  ایشـان خیلـی  یـم؛  ندار

مؤیداتـی هسـتند. 

روش سـلوکی و تربیتـی حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ بـرای طاب 
چگونه اسـت؟ 

بـزرگان  بایـد  را  ایشـان  سـلوکی  روش  کـه  کنـم  عـرض  شـما  خدمـت   
بگوینـد و مـا اصـاًل نمی توانیـم در مـورد ایـن مـوارد حـرف بزنیـم. مـن آن 
چیـزی کـه از بـزرگان شـنیدم را خدمـت شـما عـرض می کنـم. اسـاتید 
کـه نگوئیـم مبانـی ایـن عالـم یـا مبانـی آن عالـم.  مـا بـه مـا یـاد دادنـد 
حـرِف  حرف هـا  ایـن  فرمودنـد:  و  کردنـد  نهـی  مـا  اسـاتید  از  بعضـی 
آقـای حـق شـناس؟هر؟  اشـتباهی اسـت. مثـاًل شـخصی مثـل حـاج 
کـه در مکتـب  مبانـی و روشـی ندارنـد و حـاج آقـا؟هر؟ همـان چیـزی 
را بیـان می فرماینـد. روش تربیتـی و  اهـل بیـت؟مهع؟ ذکـر شـده اسـت 
سـلوکی آیـت اهلل حـق شـناس؟هر؟ همـان روش تربیتـی و سـلوکی قرآن 

اسـت.  اهل بیـت؟مهع؟  و 
آقـای حـق شـناس؟هر؟ در  هـات توصیه هـا و فرمایشـات حـاج  ّمَ

ُ
أ

چـه مـواردی بـوده اسـت؟ 
ی بـود.  یکـی از توصیه هـای مؤکـد ایشـان، توصیـه بـه علـم و علم آمـوز
حـاج آقـا؟هر؟ بـه شـدت تشـویق می کردنـد کـه طـالب بـه دنبـال علـم 
باشـند. ایـن بحـث کـرارًا در روایتـی کـه ایشـان نقـل می فرمودنـد، وجـود 

داشـت. 
حـاج آقـا؟هر؟ بـه مجلـس موعظـه هـم خیلـی عنایـت داشـتند و ایـن 
ْحـِي 

َ
»أ می خواندنـد:  خیلـی  را  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  فرمایـش  قسـمت 

بـه موعظـه خیلـی  ایشـان  َمْوِعَظـِة )نامـٔه ۳۱ نهج البالغـه(«. 
ْ
ِبال َبـَك 

ْ
َقل

توصیـه داشـتند. خالصـه حـاج آقـا؟هر؟ خیلـی در این فضاهـا توصیه 
می کردنـد.  سـفارش  و 

یکی از ویژگی ها و صفاتی که حاج آقا حق شـناس؟هر؟ داشـتند 
و به نظرتان برای طاب مفید اسـت، چیسـت؟ 

ذوب  ایشـان  واقعـًا  کـه  گفـت  بایـد  آقـا؟هر؟  حـاج  مرحـوم  راجع بـه 
کـه  را  صـادق؟ع؟  امـام  اسـم  ایشـان  مثـاًل  بودنـد.  اهل بیـت؟مهع؟  در 
در  ذوب  ایـن  می شـد.  ی  جـار چشمانشـان  از  اشـک  می آوردنـد، 
کـه مـا سـال آخـر عمـر  اهل بیـت؟مهع؟ بـودِن ایشـان بـود. همـان اواخـر 
یـا   گـر می خواندنـد  ا یـک حدیثـی  بـاز  کردیـم،  را درک  ایشـان  شـریف 
ی می شـد.  از چشمانشـان جـار گـر خوانـده می شـد، اشـک  ا روضـه ای 
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آمیرزا عبد الکریم حق شناس؟هر؟ آیت اهلل  گو با حجت االسالم و المسلمین حامد اصغری در رابطه با شخصیت  گفت و 

آیت اهلل بروجردی؟هر؟ نور چشمی 

هـر  کـه  اسـت  فراوانـی  اثـرات  و  بـرکات  دارای  الهـی  کـران  بـی  یـای  در
چقـدر در آن دسـت و پـا زده شـود، نمـی تـوان حتـی بـه یـک جرعـه ای 
کـه انسـان هـا در باطـالق  گاه شـد. بحمـداهلل در ایـن جهانـی  از آن آ
کـه  شـوند  مـی  پیـدا  افـرادی  هسـتند،  شـدن  غـرق  مشـغول  کثـرات 

. هسـتند  ؟جع؟  عصـر امـام  سـرباز  اتـم  مصـداق 
یـم در ایـن  کر در میـان سـربازان حضـرت بـر هـدف دارد نشـریه خلـق 
یـم حـق  سـالگرد علمـای ربانـی بـه شـخصیت آیـت اهلل آمیـرزا عبدالکر
بـا  داده شـد  تـدارک  ای  بـرای همیـن مصاحبـه  بپـردازد  شـناس؟هر؟ 

حجـت االسـالم و المسـلمین حامـد اصغـری.

متن کامل مصاحبه:

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

یکـی از بـزرگان کـه فکـر کنـم آیـت اهلل اسـتادی بودنـد، در مـورد مرحـوم 
بودنـد  فرمـوده  و  بودنـد  کـرده  صحبـت  شـناس؟هر؟  حـق  اهلل  آیـت 
کتابـی  زمانـی  یـک  در  شـخصی  یـک  دارد.  ی  آثـار یـک  هرکسـی  کـه 
آن  آثـر  می شـود  کتـاب  آن  خـب  اسـت،  کتابـی  مؤلـف  و  می نویسـد 
شـخص. حـاال فـرض کنیـد یک شـخصی یک کار خیری کرده اسـت، 
اثـر آن فـرد.   مثـاًل مسـجدی سـاخته اسـت، خـب آن مسـجد می شـود 
ایـن عالـم بـزرگ می فرمودنـد که یکی از آثار مهـم حضرت آیت اهلل حق 
شـناس؟هر؟ کـه چـه بسـا از دیگـر آثـار مهم تـر باشـد، تربیـت یک سـری 
گردانی اسـت کـه از محضر ایشـان اسـتفاده می کردنـد. این تربیت  شـا
گرد، جـزء بزرگتریـن آثـار ایشـان اسـت. یعنی بـا اینکه ایشـان کتابی  شـا
ی بزرگ تـر از آن انجـام دادنـد کـه آن هم سـاختن و  تألیـف نکردنـد، کار

گردانشـان بود.  پرورش دادن شا
داخـل پیـام تسـلیت حضـرت آقـا؟دم؟ در پـی ارتحـال حـاج آقـای حـق 
شـناس؟هر؟ نیـز ذکـر شـده اسـت کـه رهبـر معظـم انقـالب؟دم؟، داخـل 
ک نهـاد، به خاطـر  پیامشـان می فرماینـد کـه ایـن روحانـی پرهیـزکار و پـا
حـق  سـال،  ده هـا  طـی  در   ، معرفت جـو و  مؤمـن  جوان هـای  تربیـت 
کـه بعـد هـم  گذاشـت  بزرگـی برگـردن همـٔه مشـتاقاِن معـارف اسـالمی 
ک و مؤثر  در ادامـه می فرماینـد کـه امیـد اسـت بـرکات ناشـی از نفس پـا
ایشـان همـواره مسـتدام گـردد. پـس بـه نظـر می رسـد کـه بزرگتریـن اثـری 
کـه از حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ برجـای باقـی مانـده اسـت، همیـن 
گردان اسـت. البته ایشـان؟هر؟ ظاهـرًا آثار  گرد و پـرورش شـا تربیـت شـا
کـه نـزد خانواده شـان اسـت و خـب آثـار علمـی هـم  علمـی هـم دارنـد 
کرده انـد و  ی  بـزرگان جمـع آور از درس  کـه  کـه دارنـد، تقریراتـی اسـت 
نوشـته اند؛ ولـی آن چیـزی کـه از همـٔه این ها بزرگ تر اسـت، تربیت یک 

نسـل اسـت. تربیـت یـک نسـِل جـواِن مؤمـِن انقالبـی اسـت. 
عظمـت و شـخصیت آیـت اهّلل حـق شـناس؟هر؟ در چـه مقامـی 

بـوده اسـت؟ 
مدتـی  یـک  در  کـه  اسـت  بـوده  اینگونـه  شـنیدیم،  مـا  کـه  ی  آن طـور
 عنه بوده اسـت. 

ٌ
عظمـت علمـی حـاج آقـای حق شـناس؟هر؟ مقبـول

کـه دهـٔه هشـتاد  کـه مـا بـا حـاج آقـا؟هر؟ آشـنا شـدیم  آن اواخـری هـم 
بـود، آن موقـع ایشـان در تهـران شـخصیت مطرحـی بودنـد؛ یعنـی جـزء 
علمـای ربانـِی بـزرگ تهـران شـناخته می شـدند. خـب از لحـاظ علمی 
شـخصیت بسـیار فـوق العـاده ای داشـته اند. حتـی از هشـت نفـر الـی 
دوازده نفـر از مجتهدیـن زمـان خودشـان، اجـازٔه اجتهـاد گرفتـه بودند؛ 
خـوِد ایـن مطلـب، مقـام و مرتبـٔه علمـی ایشـان را می رسـاند کـه مرتبـٔه 

بسـیار قابـل توجهـی اسـت.  

حـاج آقـا؟هر؟ مجتهـد تـام و تمامـی بودند. مجتهد کاملـی بودند که از 
... اجـازه اجتهاد  مثـل آیـت اهلل خویـی؟هر؟، آیـت اهلل بروجردی؟هر؟ و
ی همدانـی؟ظفح؟  کـه حضـرت آیـت اهلل نـور داشـتند. نقـل شـده اسـت 
از  بـدون هیـچ مناسـبتی،  کـه  بودنـد  در یـک همایشـی دعـوت شـده 
استادشـان مرحـوم آیـت اهلل بروجـردی؟هر؟ یادی می کننـد و بعد از آن 
می فرماینـد کـه خدمـت آیـت اهلل بروجـردی؟هر؟ فـردی بـه نـام آیت اهلل 
حـق شـناس؟هر؟ بودنـد کـه ایشـان نـوِر چشـم آیـت اهلل بروجـردی؟هر؟ 
کـه خدمـت آیـت اهلل  گردان عظیـم  بودنـد. یعنـی در بیـن آن همـه شـا
بروجـردی؟هر؟ درس می خواندنـد کـه بعضی هایشـان از مراجـع فعلـی 
چشـمِی  نـوِر  شـناس؟هر؟  حـق  آقـای  حـاج  هسـتند،  حاضـر  حـال 
کـه ایـن مطلـب، جهـت علمـی بـاالی  آیـت اهلل بروجـردی؟هر؟ بودنـد 
سـلوکی  اخالقـی،  جهـات  می رسـاند.  را  شـناس؟هر؟  حـق  اهلل  آیـت 
ایشـان  از جهـات علمـی  بهتـر  آقـا؟هر؟ هـم  این هـای حـاج  امثـال  و 
کـه مـا بـا ایشـان آشـنا شـدیم، بـه عنـوان یـک عالـم  اسـت؛ لـذا زمانـی 
ربانـی بـا ایشـان آشـنا شـدیم، نـه فقـط به عنـوان فقیهی که داخـل فقه و 
اصـول متبحـر اسـت. ایشـان؟هر؟ در فقـه و اصـول هم ورود پیـدا کرده 
بودنـد و فوق العـاده بودنـد و در ایـن علـم شـناخته شـده بودنـد؛ لـذا 
ِی حـاج آقـا؟هر؟، جـزء نـکات  ایـن جهـات برخـوردی و جهـات رفتـار

برجسـتٔه ایشـان؟هر؟ بـوده اسـت. 
ب 

ّ
روش سـلوکی و تربیتـی حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ بـرای طا

چگونه اسـت؟ 
حـاج آقـا؟هر؟ خیلـی دل سـوز بودنـد و خیلـی حریـص بودنـد نسـبت 
از  دل سـوزتر  بلکـه  مـادر  و  پـدر  مثـل  آن.  افـراِد  و  جامعـه  هدایـت  بـه 
، نسـبت بـه یـک جـوان بودنـد. یعنـی وقتـی یـک جوانـی را  پـدر و مـادر
کـه آن شـخص را هدایـت بکننـد، بـا اوج  می دیدنـد و می خواسـتند 

می دادنـد.   پـرورش  و  می کردنـد  هدایـت  را  او  ی  دلسـوز
یُکم 

َ
یـٌص َعل م َحر یـِه مـا َعِنّتُ

َ
نُفِسـُکم َعزیـٌز َعل

َ
 ِمـن أ

ٌ
َقـد جاَءُکـم َرسـول

َ
»ل

بـرای  خـوب  تأبیـری  آیـه  ایـن  َرحیٌم)توبـه/128(«.  َرءوٌف  ِبالُمؤِمنیـَن 
حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ اسـت. ایشـان آن قـدر دل سـوز بودنـد کـه 
گـر مسـیر بـزرگ و سـخت و مشـکلی بـرای جوانـان می دیدنـد،  حتـی ا
یُکـْم« 

َ
یـٌص َعل ک و سـخت بـود و »َحر ایـن بـرای حـاج آقـا؟هر؟ دردنـا

بودنـد نسـبت بـه هدایتشـان و خیلـی حـرص می خوردنـد و مشـتاق 
گـر یـک زمانـی  بودنـد کـه آن شـخص را مـورد هدایـت قـرار بدهنـد؛ یـا ا
بـرای شـخصی مشـکلی پیـش می آمـد یـا کسـی بیمـار می شـد، ایشـان 

خیلـی اذیـت می شـدند و درصـدد این بودند تا آنجایـی که می توانند، 
مشـکل را برطـرف بکننـد.  

اشـاره  بیـت؟مهع؟  اهـل  بـه  خیلـی  هـم  سلوکی شـان  جهـات  داخـل 
می کردنـد و ارادت شـدیدی نسـبت بـه آن هـا داشـتند و معمـواًل از ایـن 
مسـیرِ حـّب اهل بیـت؟مهع؟، اشـخاص را در مسـیر محبـت الهـی قـرار 
؟س؟ را نیـز خیلـی  می دادنـد و روضـه و توسـل بـه حضـرت علی اصغـر
روش  در  کـه  اسـت  مـواردی  آن  عمـدٔه  مـوارد  ایـن  می کردنـد.  توصیـه 

کـرد.  سـلوکِی حـاج آقـا؟هر؟ می تـوان بـه آن اشـاره 
شـناس؟هر؟  حـق  آقـای  حـاج  فرمایشـات  و  توصیه هـا  امهـات 

اسـت؟  بـوده  مـواردی  درچـه 
امهـاِت  ایشـان،  گردان  شـا از  بعضـی  لطـف  بـه  الحمـداهلل  خـب 
ی شـده اسـت و بـه صـورت چندیـن جلـد  فرمایشـات ایشـان جمـع آور
کتـاب درآمـده اسـت و داخـل همایـش سـیر حـوزه در یـک نـگاه هـم به 
گـر بخواهیـم به صـورت تیتر وار بـه تعدادی  آن اشـاره شـده اسـت؛ امـا ا

کـرد:  از آن مـوارد اشـاره بکنیـم، می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره 
کـه قالبـًا  بـود  بـه اهـل بیـت؟مهع؟  از آن توصیه هـا، بحـث توسـل  یکـی 
یـارت عاشـورای صـد لعـن و صـد سـالم، دعـای توسـل و سـوره  هـم ز
یـس خوانـدن و هدیـه کـردن بـه اهـل بیـت؟مهع؟ و مـادر امـام زمـان؟اهس؟ 

می کردنـد.   مطـرح  را 
یکـی دیگـر از چیزهایـی کـه ایشـان بسـیار توصیـه می کردنـد، نمـاز اول 
کید  وقـِت بـه جماعـت بـود کـه خودشـان هم بسـیار نقل می کردنـد و تأ
گـر کسـی در جوانـی اسـتمرار بـر این نمـاِز اول وقِت  بـر آن داشـتند کـه ا
گـر در پیـری ناتـوان شـد و مثـاًل نتوانسـت  بـه جماعـت داشـته باشـد، ا
کنـد و نتوانسـت بـه نمـاز جماعـت بـرود،  کـه نمـازش را ایسـتاده عـدا 
به خاطـر آن عملکـرد خـوِب سـال های جوانـی، ثـواب نمـاز جماعـِت 

دوران جوانـی اش را برایـش می نویسـند. 
بحـث مرابقـه هـم در فرمایشـات ایشـان بسـیار مهـم اسـت. ایشـان از 
عالمـه طباطبایـی؟هر؟ نقـل می کردنـد که عالمـه فرمودنـد: اول مراقبه، 
وسـط مراقبـه، آخـر هـم مراقبـه. یعنـی بنـده بدانـد کـه خداونـد متعـال 
گاه اسـت. در اطـالع هـم سـه چیـز مـورد نظـر  نسـبت بـه او مطلـع و آ
اسـت: اواًل فوقیـت، دومـًا علـم و سـومًا قـدرت. یعنـی خداونـد قـدرت 
کنـد. مراقبـه بـه ایـن  دارد و می تـوان در لحظـه ای رگ حیـات را قطـع 

می گوینـد. ایـن اصـل هـر خیـری اسـت. 
»والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته«
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اینجـا  بـه  کارتـان  کـه  کنیـد  بـازی  می خواهیـد 
رسـیده!

کـه در جـواب  کنیـم  گفـت مـا می خواهیـم بـازی 
گفتنـد: بلـه می خواهیـد بـازی کنیـد کـه کارتـان بـه اینجـا رسـیده اسـت! 
یف  داخـل مسـجد نشسـته بودیـم و منتظـر بودیـم تـا اینكـه اسـتاد تشـر
رنـد. مسـجدی کـه رنـگ و بوی دیگری داشـت و انسـان های بزرگی  بیاو
در آن رفـت و آمـد داشـتند. روضه هـای فراوانـی در ایـن مسـجد گرفتـه 
ایـن مسـجد  یـت  کـه می گـذرد، معنو بـود. فكـر می کنـم هـر چـه  شـده 
یادتـر می شـود. مسـجدی کـه نامـش همچـون مـردان بـزرگ، معـروف و  ز

مشـهور اسـت: مسـجد شـب زنده دارهـا )مسـجد امیـن الدولـه(. 
یـم حـق شـناس؟هر؟، اسـتاد زندگـی و اسـتاد  آیـت اهَّلل میـرزا عبـد الكر

آشنای اباعبداهلل؟ع؟

گر کسـی را می خواهی  از قدیـم االیـام مـی گوینـد ا
بشناسـی، بـه اطرافیانـش نـگاه کن و حقیقت هم همین اسـت. رسـول 
گرامـی اسـالمی؟لص؟ مـی فرمایـد: »الَمـرُء علـی ِدیـِن َخِلیِلـِه، َفلَینُظـر 
أَحُدُکـم َمـن ُیخاِلـُل«؛ یعنـی آدمـی بر آیین دوسـت خود اسـت؛ پس هر 

یـک از شـما مواظـب باشـد کـه با چه کسـی دوسـتی مـی کند.
وقتـی بـه اطرافیـان مرحـوم حـاج آقـا؟هر؟ توجـه مـی شـود، در بیـن همـٔه 
ک دیـده مـی شـود؛ آن هـم حسـینی بـودن اسـت. آن هـا یـک وجـه اشـترا
یـه بـر مصائـب وارده بر اباعبـداهلل؟ع؟ و اهل بیِت آن حضرت؟مهع؟،  گر
وجه تمایز ایشـان از دیگران اسـت. گریه ای که منشـاء آن محبت بی 

کران است.
ایشـان از هـر فرصـت مناسـبی بـرای اقامـٔه عـزا بـر سـید الشـهداء؟ع؟ 
اسـتفاده مـی کردنـد؛ ولـی یـک اهتمـام خاصـی بـر دهـٔه اول مـاه محـرم 

داشـتند.
ایشـان مـی فرمودنـد کـه در دهـٔه اول محـرم اینطور نباشـد کـه هم درس 
اولـی صـرف  بـه طریـق  و هـم در عـزا شـرکت بکنیـد؛ یعنـی  بخوانیـد 

درس خوانـدن را در ایـن دهـه مذمـوم مـی دانسـتند.
یـد و صبحانـه  ایشـان مـی فرمودنـد کـه مبـادا در دهـٔه اول مسـافرت برو
یـد و منشـاء ایـن اعتقـاد حـاج آقـا؟هر؟، مکاشـفه ای  هـای لذیـذ بخور

بـود کـه داسـتانش از ایـن قـرار اسـت:
کـه در اوایـِل ایـام  کننـد  مرحـوم حـاج آقـا؟هر؟ خودشـان تعریـف مـی 
کـه مباحثـه بکنیـم و  گذاشـته بودیـم  محـرم بـا یکـی از دوسـتانم قـرار 

یـم. بـه روضـه اباعبـداهلل؟ع؟ برو بعـد 
امـا  بکنـم،  مطالعـه  آمادگـی  بـرای  خواسـتم  مباحثـه  از  قبـل  روز  یـک 

گرفـت. مـی  و خوابـم   ام  دیـدم خسـته 
پاییـن رفتـم و آب بـه صورتـم زدم امـا دوبـاره خوابـم گرفـت تـا اینکـه بـه 

کلـی خوابـم بـرد.
مجللـه  خانـم  هفـت  و  شـد  شـکافته  دیـوار  کـه  دیـدم  یـا  رؤ عالـم  در 
رشـید  قـِد  بـا  محترمـه  بانـوی  یـک  هـا  آن  جلـوی  کـه  شـدند  داخـل 

بودنـد. ایسـتاده 
کسـی  چـه  ایشـان  کـه  فهمـد  مـی  انسـان  خـود  هـا،  موقعیـت  ایـن  در 

. هسـتند
ینب؟اهس؟ بودند که به من فرمودند: ایشان حضرت ز
ی اهل بیت؟مهع؟ شرکت نمی کنید؟ چرا در عزادار

عـرض کـردم بـی بـی جـان مـن قـرار گذاشـته ام کـه هـم مباحثـه کنـم و 
ی شـرکت بکنـم. هـم در عـزادار

ی  عـزادار در  تنهـا  را  دهـه  ایـن  بایـد  هیـچ،  مباحثـه   ! خیـر فرمودنـد: 
کنیـد. شـرکت  اباعبـداهلل؟ع؟ 

ایـن طـور  ایشـان  کـه  آقـا؟هر؟ منقـول اسـت  نزدیـکان مرحـوم حـاج  از 
خلـوت  در  خصوصـی  روضـه  خودتـان  بـرای  کـه  کردنـد  مـی  توصیـه 

باشـید. داشـته  هایتـان 

یعنـی اینکـه همیشـه ایـن طـور نشـود کـه انسـان فقـط وقتـی در فضـاِی 
ذکـرِ مصیبـت قـرار مـی گیـرد و با سـوِز صداِی مـداح و عزاداران اشـک 

بریزد.
کـه  گـره ای در کار ایجـاد مـی شـد، هـر موقـع  کـه  مـی گوینـد هـر موقـع 
مشـکلی پیش می آمد، ایشـان امر می کردند که روضٔه باب الحوائج، 

طفـل شـیر خـوارٔه اباعبـداهلل؟ع؟ را بخواننـد.
کـه  آن قـدر بـا سـید الشـهداء؟ع؟ مأنـوس بودنـد، آن قـدر آشـنا بودنـد 
خـود حضـرت؟ع؟ بـه همـراه فرزنـد مبارکشـان بـه دیـدار ایشـان آمدنـد.
آن طور که منقول است در یکی از روزهایی که حضرت آیت اهلل حق 
بـه درگاه سـید الشـهداء؟ع؟ و خوانـدن  شـناس؟هر؟ مشـغول توسـل 
یـارت عاشـورا بودنـد، روز چهلـم از چلـه ای بـود کـه ایشـان بـرای رفـع  ز
حاجـت گرفتـه بودنـد. اساسـًا ایشـان خیلـی مقیـد بـه ایـن چلـه بودنـد 
ی از مشـکالت جامعـه و حوائـج مـردم  و بـه وسـیلٔه ایـن چلـه بسـیار
زمـان هشـت سـال دفـاع مقـدس  کردنـد و حتـی در  بـر طـرف مـی  را 
آن طـور کـه منقـول اسـت، ایشـان بـرای سـالمتی مـردم مـدام چلـه مـی 
گرفتنـد. تـا حـدی ایـن چلـه موثـر بـوده کـه مرحـوم رهبـر کبیـر انقـالب 
کـه  گوینـد  ی در تمـاس تلفنـی بـه ایشـان مـی  امـام خمینـی؟هر؟ روز
کثـر ایـن بمـب هایـی کـه از سـمت دشـمن بـر سـر مـردم  مـن مـی دانـم ا
بـی گنـاه مـی ریـزد، ولـی عمـل نمـی کنـد، بـه خاطـر دعـای شماسـت.
در کل ایشـان مشـغول همین چلٔه مبارک بودند که در مکاشـفه ای در 
محـراب مسـجد مقـدس امیـن الدوله واقع در بازار تهران، جمال سـید 

یارت می کنند. الشـهداء؟ع؟ را ز
یـم، در حـال چـه  کـه شـیخ عبدالکر حضـرت بـه ایشـان مـی فرماینـد 
یـارت  ی هسـتی؟ ایشـان هـم عـرض مـی کننـد: مشـغول خوانـدن ز کار

عاشـورا هسـتم.
را  ؟س؟  اصغـر علـی  روضـٔه  اول  همـان  از  چـرا  فرماینـد:  مـی  حضـرت 

بخوانـم؟ چطـور  آقـا  کـه  کننـد  مـی  عـرض  ایشـان  نخوانـدی؟ 
آن وقـت خـود سـید الشـهداء؟ع؟ شـروع بـه روضـه خوانـدن مـی کننـد 

ْفـَل...« ا الّطِ
َ

ـْم َتْرَحُمونـي َفاْرَحُمـوا هـذ
َ
کـه »یـا َقـْوِم، ِإْن ل

»رحمه اهلل و حشره مع اولیائه«

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

طلبه ارجمند  محمد مهدی احمدی

طلبه ارجمند امیر محمد شریفی

یـم بـود و بـدون هیـچ ممانعـت و  درس مـان بـود. مثـل اسـمش خیلـی کر
بـان شـیریِن تهرانـی بـه مـا  ُبْخلـی، کوله بـارِ چندیـن سـالٔه خـودش را بـا ز
یـاد مـی داد و طـوری صحبـت می کـرد کـه سـخنش بـه دل می نشسـت. 
همیشـه  مثـل  و  رنـد  آو یف  تشـر  ، انتظـار دقیقـه  چنـد  از  پـس  اسـتاد 
روی صندلـی خودشـان نشسـتند و شـروع بـه صحبـت کردنـد. پـس از 
بـان امیرالمؤمنین؟ع؟  چنـدی صحبـت، بـه مبحث صفـات مؤمن از ز
گردانی هـم کـه خـواب  رسـیدند. طـوری سـخن را شـروع کردنـد کـه شـا
بودند، بیدار شـدند. ایشـان فرمودند: من از امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمایشـی 
را بـرای شـما عـرض می کنـم کـه همیـن یـک موعظـه، هم بـرای من و هم 

بـرای شـما کافـی اسـت. 
آدم  کـه  زمانـی  فرمودنـد:  و  کردنـد  تأسـف  اظهـار  ایـن،  از  بعـد  اسـتاد 
ِبـِه« را از لسـان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در  َیْعَمـُل  َو  َحـَقّ 

ْ
ال حدیـث »َیِصـُف 

می کشـد.  خجالـت  می شـنود،  مؤمنیـن  صفـات  بـا  رابطـه 
حدیـث  فقـط  و  نكنیـد  عمـل  حدیـث  ایـن  بـه  گـر  ا فرمودنـد:  اسـتاد 
از رحمـت  ری  برایتـان دو ید و  ید و عمـل نكنیـد، مبعـد می شـو بشـنو

رد.   مـی آو خـدا 
»َقـد  بكنیـد.  از خـود جـدا  را  دلـم می خواهـد  کـه  اینسـت  اول  مرحلـٔه 
ـَهواِت«. بعـد از ایـن، همـٔه تعلقـات را از خـود بكنید و 

ّ
ـَع َسـرابیَل الَش

َ
َخل

فقـط یـک تعلـق داشـته باشـید که آن هـم تعلق به خداوند اسـت. واقعا 
گـر انسـان در مكتـب امـام صـادق؟ع؟ نیایـد!!   باعـث خجالـت اسـت ا
شـما  فرمودنـد:  ادامـه  در  ایشـان  و  کـرد  متعجـب  را  همـه  اسـتاد  کام 
بـرای  مزاحمـت  ایـن  بـازی می کنیـد،  تـوپ  آن جـا  و  محصـل هسـتید 
عابریـن هسـت و حـرام اسـت؛ چـه رسـد کـه تـوپ را بزنیـد بـه پیشـانی 

بنـده!  
کسـی نمی دانسـت اسـتاد در رابطـه بـا چـه چیـزی صحبـت می کننـد. 

تـوپ بـازی! پیشـانی اسـتاد!  
تعجب هـا بیشـتر شـد و اسـتاد ادامـه دادنـد: باباجـان! حـاال ایـن چیزی 

؟  نیسـت؛ امـا آخـر شـما بـا این قـد و باال
گفـت: مـا می خواهیـم بـازی کنیـم و بنـده بـه او گفتـم: بلـه می خواهیـد 

بـازی کنیـد کـه کارتـان بـه اینجا رسـیده اسـت! 
بعـد از ایـن بیانات، اسـتاد حضـرت یحیی؟س؟ را مثال زدند و فرمودند 
کـه هـم سـنی هایش او را بـه بـازی دعـوت می کردنـد و او می فرمـود: بـه 
خـدا قسـم مـا بـرای بـازی خلـق نشـده ایم؛ بلكـه بـرای جدیـت در امـری 

عظیـم خلـق شـده ایم. 
یـح و بـازی  ییـم کـه اسـتاد هیـچ گاه مخالـف بـا تفر البتـه ایـن را هـم بگو
نبودنـد؛ بلكـه هـّم و غـّم ایشـان ایـن بـود کـه در ایـن بازی هـای دنیـوی 

یم کـه موجـب تبـاه شـدن انسـان می شـود.  غـرق نشـو
ز هـم بـه پایـان رسـید و همیـن نكتـه بـس باشـد کـه مـردان  کاس آن رو
بـر  کـه  پـی  تو یـک  حتـی  می گیرنـد؛  درس  خودشـان  اتفاقـات  از  بـزرگ 

باشـد.  سرشـان خـورده 
»والحمدهَّلل رب العالمین«

حاج آقای حق شناس؟هر؟ تالی تلو معصوم

حضـرت علـی؟ع؟ در خطبـه ای از نهـج الباغـه 
مـی فرمایند:

 »َو َعـَرَف َمَنـاَرُه«؛ عالـم کسـی اسـت کـه بـا ادلـه و براهیـن، راه هـای بـه 
ردگار را شـناخته اسـت. سـوی پـرو

 »َو َقَطـَع ِغَمـاَرُه«؛ و بعـد از آن، تعلقـات نفسـانی را یكـی پـس از دیگـری 
مـی بـرد و در عـوض، بـه فضایـل انسـانی تخلـق عملی پیدا مـی کند. در 

برابـر ایـن گروه، چه کسـانی هسـتند؟!
 حضرت می فرمایند: 

ْیَس ِبِه«
َ
ی َعاِلمًا َو ل »َو آَخُر َقْد َتَسّمَ

طلبه ارجمند سید محمد حسین رومیانی
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عالمی خداشناس که به حق، حق شناس بود

دشـوار  بـس  ی  کار علمـاء  راجع بـه  گفتـن  سـخن 
بـا زبـان أئمـه؟مهع؟ مطالبـی راجع بـه ایشـان ذکـر  و مشـکل اسـت؛ لـذا 

خواهـد شـد. 
روایـات عجیـب و غریبـی نسـبت بـه علمـاء وجـود دارد کـه بـه چندی 

از آن هـا اشـاره خواهد شـد: 
َحـّبُ 

َ
أ َمـاِء 

َ
ُعل

ْ
َال ِعْنـَد  َسـاَعٍة  ـوُس 

ُ
»ُجل کـه  فرمودنـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

ـی َاهلِل ِمـِن 
َ
َحـّبُ ِإل

َ
َعاِلـِم أ

ْ
ـی َال

َ
َظـُر ِإل ـِف َسـَنٍة َو َالّنَ

ْ
ل

َ
ـی َاهلِل ِمـْن ِعَبـاَدِة أ

َ
ِإل

مسـتنبط  و  الوسـائل  )مسـتدرک  َحـَراِم 
ْ
َال َبْیـِت 

ْ
َال ِفـي  َسـَنٍة  ِاْعِتـَکاِف 

یعنـی:  ۱۵۳(«؛  ص   ،۹ ج  المسـائل 
کـردن بهتـر اسـت  سـاعتی نشسـتن نـزد عالـم، از هـزار سـال عبـادت 
و نـگاه کـردن بـه عالـم، نـزد خداونـد متعـال، از یک سـال اعتـکاف در 

خانـه کعبـه باالتـر اسـت. 
در روایت دیگری امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند:

ـُه خاِدمـًا )غرر الحکـم ج۱، ص۲۸۴(«؛ یعنی: 
َ
 »إذا َرأیـَت عاِلمـا َفُکـن ل

زمانی کـه عالمـی را دیـدی، خدمت گـذار بـه او باش. 
یم که فرمودند:  در روایتی دیگر از امام صادق؟ع؟ دار

ـُه َو َعاِلـٌم 
ُ
ْهل

َ
ـي ِفیـِه أ ِ

ّ
ـی َاهلِل؟زع؟ َمْسـِجٌد َخـَراٌب اَل ُیَصل

َ
َثـٌة َیْشـُکوَن ِإل »َثاَل

 ِفیـِه )کافـي 
ُ
ُغَبـاُر اَل ُیْقـَرأ

ْ
ْیـِه َال

َ
ـٌق َقـْد َوَقـَع َعل

َّ
ـاٍل َو ُمْصَحـٌف ُمَعل َبْیـَن ُجّهَ

ج ۲ ص ۶۱۳(«؛ یعنـی: 
سه شخص به خداوند فردای قیامت شکایت می کنند: 

آن  ی  رو بـر  غبـار  و  نمی شـود  واقـع  اسـتفاده  مـورد  کـه  قرآنـی  آن  اول 
 . می نشـیند

دوم مسـجدی کـه کسـی بـه آن مسـجد بـرای نمـاز و عبـادت نمـی رود. 
سـوم هـم عالمـی کـه بیـن جاهل هاسـت. 

در روایتـی دیگـر از امـام صـادق؟ع؟ ذکـر شـده اسـت کـه »ِاذا کاَن َیـوُم 
عاِبـَد، َفـِاذا َوَقفـا َبْیـَن َیـَدِى اهلِل؟زع؟ قیـَل 

ْ
القیاَمـِة َبَعـَث اهلُل؟زع؟ العاِلـَم َو ال

ْع ِللّنـاِس ِبُحْسـِن 
َ

عاِلـِم: ِقـف َتَشـّف
ْ
ـِة َو قیـَل ِلل َجّنَ

ْ
ـی ال

َ
عاِبـِد: ِاْنَطِلـْق ِال

ْ
ِلل

ُهـْم )علـل الشـرایع، ج۲، ص۳۹۴(«؛ یعنـی: 
َ
َتأدیِبـَک ل

گـردد، خـداى؟زع؟ عالـم و عابـد را برمی انگیزانـد.  گاه روز قیامـت  هـر 
پـس آن گاه کـه در پیشـگاه خداونـد ایسـتادند، بـه عابـد گفته می  شـود: 

»بـه سـوى بهشـت حرکـت کـن« و بـه عالـم گفتـه می شـود: 
شـفاعت  نمـودى،  ادبشـان  نیکـو  آن کـه  به خاطـر  را  مـردم  و  »بایسـت 

کـن«. 
کـه »َعاِلـٌم  ؟ع؟ می فرماینـد  کـه امـام باقـر اوج مطلـب هـم آنجـا  اسـت 
ج۲،  الفوائـد  )کنـز  َعاِبـٍد  ـَف 

ْ
ل

َ
أ َسـْبِعیَن  ِمـْن  ْفَضـُل 

َ
أ ِمـِه 

ْ
ِبِعل ُیْنَتَفـُع 

یعنـی: ص۱۰۹(«؛ 
 عالمی که از علمش بهره ببرند، برتر از هفتاد هزار عابد است. 

حـق  یـم  عبدالکر آمیـرزا  اهلل  آیـت  حضـرت  دربـارٔه  بحـث،  خـب 
شـناس؟هر؟ اسـت که به حق عالمی بسـیار بزرگ و سرشـناس بودند؛ 
بـه حـدی کـه نقل شـده اسـت کـه از دوازده تـا از بزرگان زمان خودشـان 

اجـازٔه اجتهـاد داشـتند. 
خب این مطلب بسیار مهمی است. 

بـه عـالؤه اینکـه ایشـان عالـم بسـیار بزرگـی بوده انـد، ِعلمشـان هـم بـه 
بـا صفـای ایشـان  ک و ضمیـرِ  َنَفـس پـا اثـراِت  همـه نفـع می رسـاند و 
قابـل  کامـاًل  گردشـان،  شا گرداِن  شـا در  بلکـه  گردانشـان،  شا در  هنـوز 

اسـت.  مشـاهده 
کـه تمـام عمـر خـود را پـای تربیـت سـربازان امـام زمـان؟جع؟  مـردی 
و تربیـت افـراد جامعـه گذاشـت، بسـی از هـزاران عابـِد زمانـٔه خـودش 
باالتـر اسـت؛ همان طـور کـه یکـی از علمـاء نقـل می کردنـد کـه خـواب 
کـه از حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟  کسـی را دیدنـد و از او پرسـیدند 

؟  چـه خبـر
آقـای حـق شـناس؟هر؟  از حـاج  »مـا  کـه  بـوده اسـت  گفتـه  فـرد  آن  و 
یـم؛ چـون درجـٔه ایشـان بسـیار باالسـت و اصـاًل مـا  هیـچ خبـری ندار

یـم«.  بگیر خبـری  درجـه  آن  از  نمی توانیـم 
کـه بـه حـق، حـق شـناس  اینسـت سـرانجام مـردی عالـِم خداشـناس 
بـود و تربیـت سـربازان امـام زمـان؟جع؟ را سرمشـق زندگـی خـود قـرار 

داد. 
»والحمدهلل رب العالمین«

طلبه ارجمند محمد هادی پایدار

یک عده هم هستند که عالم نامیده می شوند، ولی عالم نیستند.  
آن را که خبر شد خبری باز نیامد. 

ید کـه من می دانـم؛ بلكه  آنكـه عالـم اسـت و چیـزی مـی دانـد، نمـی گو
ید: همـه اش مـی گو

 من چیزی نمی دانم!
و  نامـد  مـی  را عالـم  کـرده، خـودش  هـا  را شـبیه عالـم  آنكـه خـود  امـا   

کنـد.  مـی  معرفـی  طـور  ایـن  را  خـودش 
کـه مـن از  یـد  گو َوَقـَع«؛ مـدام مـی  َو ِفیَهـا  ـُبَهاِت  ُ

َالّش ِقـُف ِعْنـَد 
َ
أ  

ُ
»َیُقـول

امـا در شـبهات فـرو رفتـه اسـت. شـبهات پرهیـز دارم، 
 اگر خودش را به استاد عرضه کند، آن وقت می فهمد که در شبهات 

افتاده است. سپس امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 
خیلـی  صورتـش  َحَیـَواٍن«؛  ـُب 

ْ
َقل ـُب 

ْ
َقل

ْ
َال َو  ِإْنَسـاٍن  ُصـوَرُة  ـوَرُة  »َفالّصُ

یبـارو اسـت، امـا قلبـش  آراسـته و موهایـش شـانه زده اسـت و خیلـی ز
اسـت.   حیـوان  قلـب 

یـا شـخصی را که هنوز هم هسـت دیدم که  بنـده یـک وقـت در عالـم رؤ
او را در قفسـی بـزرگ و آهنـی انداخته اند.

 او در آن قفـس، مـدام تغییـر چهـره مـی داد؛ مثـاً بـه صـورت الشـخور 
درمـی آمـد و دوبـاره بـه صـورت انسـان مـی شـد و بـا التماس مـی گفت: 

دعـا کنیـد کـه مـن از ایـن قفـس نجـات پیـدا کنـم!
 بـاز بـه صـورت خـوک درمـی آمـد و دو مرتبــه بـه صـورت آدم درمـی آمـد 
و التمـاس مـی کـرد...! حـاال مبـادا خدای نخواسـته من این طور باشـم! 
آن خوابـی کـه مـن دیـده بـودم را بـه او گفتـم و هنـوز هـم هـر وقـت بـه او 

یم:  مـی رسـم، مـی گو
یـز مـن! تـا عمـرت باقـی اسـت و تـا وقتی کـه َدرِ ایـن دارالتجاره بسـته  عز

نشـده، معطـل نكـن و خـودت را اصـاح کن! 
 َعْنـُه«؛ نـه بـاب 

َ
َعَمـی َفَیُصـّد

ْ
 َبـاَب َال

َ
ِبَعـُه َو ال ُهـَدى َفَیّتَ

ْ
 َیْعـرُِف َبـاَب َال

َ
»ال

هدایـت را مـی دانـد کـه از آن تبعیـت کنـد و نـه بـاب غوایـت و گمراهی 
رامـی انـد تـا از آن پرهیـز کنـد. 

و در آخر حضرت؟ع؟ می فرماید: 
ْحَیـاِء«؛ او مـرده ای اسـت کـه دارد بیـن زنده ها راه می 

َ ْ
ـُت َاأل »َو َذِلـَك َمّیِ

یـز من! از اینها باشـید! رود. مبـادا عز
َیـْوَم َحِدیـٌد«، یعنـی دیگـر وقتـی که 

ْ
 »َفَكَشـْفَنا َعْنـَك ِغَطـاَءَك َفَبَصـُرَك ال

ُمـردی، َبَصـَرت بینـا می شـود.
 دیگـر علمـت نافـذ اسـت. صـد در صـدی اسـت و دیگـر مشـوب بـا 

نیسـت.  شـک 
یـز مـن! تـا آن طـور نشـده وفع ر باز اسـت، بصیرت کسـب کن و خود  عز

را نجـات بده! 
و  رهبـران  بـه  دسـتت  کـه  فعـاً  َواِضَحـٌة«؛  َیـاُت 

ْ
َاآل َو  َقاِئَمـٌة  ْعـاَُم 

َ ْ
َاأل »َو 

یز این دانشـمندان را در دسـترس  ردگار عز علمـای دیـن مـی رسـد و پـرو
تت را برطـرف کـن! تـو گذاشـته، بـه آن هـا مراجعـه کـن و مشـكا

قلـب  قلبـت  و  باشـد  انسـان  صـورت  صورتـت  کـرده  نا خـدای  مبـادا   
حیـوان! 

خدا عاقبت شما را به خیر کند! 
 

بـود  شـناس؟هر؟  حـق  اهَّلل  آیـت  فرمایشـات  از  قسـمتی  بـاال  مطالـب 
علمـاء.  بـارٔه  در

حضـرت  فرماینـد،  مـی  مطـرح  آقـا؟هر؟  حـاج  کـه  بحـث  اول  در 
بـه  خـود  تـاش  بـا  کـه  را  عالـم   یـک  هـای  یژگـی  و امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
ایـن توصیفـات  گـر  ا کـه  را توضیـح مـی دهنـد  واال مـی رسـد  درجـات 
یـم، تمامـی این ها  خیـری کـه حضـرت؟ع؟ مـی فرماینـد را مـد نظـر بگیر
در یـک عالمـی هم چـون آیت اهَّلل حق شـناس؟هر؟ جمع شـده اسـت. 
بـه یقیـن مـی  تـوان بیـان کـرد کـه ایشـان تالـی تلـو معصـوم هسـتند و در 
ایـن زمـان کـه امام معصوم در غیبت هسـتند، بهتریـن راه برای هدایت 
بانـی هم چـون آیـت اهَّلل حـق شـناس؟هر؟  خـود، اسـوه گرفتـن علمـای ر

اسـت کـه مـا را در راه و طریـق الهـی نگـه مـی دارد.
برکاته رحمة اهَّلل و والسام علیكم و
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