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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

زا عبدالکریم حق شناس؟هر؟ ویژه نامه سالگرد رحلت حضرت آیت اهلل آمیر
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موعظه ای از امام حسین؟ع؟ 
وِصيـَك ِبَتْقـَوى 

ُ
از مواعـظ حضـرت اباعبـداهلل؟ع؟ اسـت: »َفِإّنِـي أ

ـا َيْكـَرُه ِإَلـى َمـا  َلـُه َعّمَ ْن ُيَحّوِ
َ
َقـاُه أ

َ
َاهلِل، َفـِإّنَ َاهلَل َقـْد َضِمـَن ِلَمـِن ِاّت

ُيِحـّبُ َو َيْرُزْقـُه ِمـْن َحْيـُث اٰل َيْحَتِسـُب«. مـن خيلـى توقعـات دارم 
کـه همـه اش هـم روی حسـاب  و از خـدا چيزهايـی مـى خواهـم 
سـيرٔه عقالسـت و ضـروری اسـت؛ امـا آيـا مـن يـک درصـد توقعـى 
که از پروردگار دارم، در مقابلش عملى دارم که مشوب نباشد؟! 
حضـرت  دارم؟!  خالـص  عمـِل  هايـم،  خواسـته  درصـِد  يـک 
پـروردگار  کننـد،  بـرداری مـى  کـه فرمـان  مـى فرمايـد: اشـخاصى 
برعهـده گرفتـه اسـت کـه آن هـا را از حالتى که مكروهشـان اسـت 
کـه مـورد رضايـت آن هاسـت  و خوششـان نمـى آيـد، بـه حالتـى 
کنـد. گمـان ندارنـد، اعطـای رزق  کـه  برگردانـد و آن هـا را از جايـی 

ادعا نکن! 
وقتـى کـه آمـد عرض کرد: يا اباعبد اهلل؟ع؟، يابن رسـول اهلل! من 
از شـيعيان شـما هسـتم. حضـرت فرمـود: چيـزی نگـو کـه خدا در 
ادعايـت تـو را تكذيـب کند؛ »ِإّنَ  ِشـيَعَتَنا َمْن َسـِلَمْت ُقُلوُبُهْم ِمْن 
يُكْم«؛  ُکّلِ ِغـّشٍ َو ِغـّلٍ َو َدَغـٍل َو َلِكـْن ُقْل: ِإّنِي ِمْن ُمَواِليُكْم َو ُمِحّبِ
شـيعيان مـا کسـانى هسـتند کـه دل هـای آن هـا از هـر ناخالصـى 
بـازی ندارنـد، ظاهـر و  و فريبـى خالـى اسـت؛ حقـه  رويـی  و دو 

باطنشـان يكى اسـت. 

فدا شدن برای دین خدا 
پـروردگار  پـس  ْرِض«؛ 

َ ْ
أْل

َ
ا َو  ـَماَواِت  لّسَ

َ
ا ُجُنـوُد  اهلُل  َو  »ِاْسـَتْنَصَرُکْم   

خواهـد.  مـى  کمـک  شـما  از  کنـد،  يـاری  را  دينـش  اينكـه  بـرای 
کرم؟لص؟ به اباعبداهلل؟ع؟  ْحَسـُن َعَمًال«. نبى ا

َ
ُكْم أ ّيُ

َ
»ِلَيْبُلَوُکْم  أ

فرمـود: چـون يزيـد در ديـن، شـكافى ايجـاد کرده اسـت و معتقد 
 َوْحـٌى َنـَزَل«، بايـد بـروی و شـكاف را 

َ
 َخَبـٌر َجـاَء َو ال

َ
کـه »ال اسـت 

کبـر شـود! قـرآن ثقـل  کنـى! ثقـل اصغـر بايـد فـدای ثقـل ا ترميـم 
کـرد. پـس  کربـال حرکـت  کبـر اسـت؛ لـذا اباعبـداهلل؟ع؟ بـه سـوی  ا
گر اجتماع، در اثر وحدت کلمه، اسـالم حقيقى را در خودشـان  ا

کنـد.  نـگاه دارنـد، آن وقـت پـروردگار آن هـا را يـاری مـى 

اخالص و دقت در زیارت امام حسین؟ع؟ 
يـک  جـز  بـه  ديـد  وقتـى  هسـت؟  يادتـان  کـه  را  آقـا  آن  داسـتان 
نشـده  پذيرفتـه  اعمالـش  از  کـدام  هيـچ  رضـا؟ع؟  امـام  زيـارت 
حـاج  »کربـال؟  فرمودنـد:  داشـتم!  هـم  کربـال  مـن  گفـت:  اسـت، 
سـيد رضـا آمـد درخانـٔه تـو و گفـت: کربـال مى آيـی؟ و تـو هـم گفتـى 
کـه البتـه مى آيـم. چـون هـم زيـارت اسـت، هـم سـياحت! تـو ايـن 
گفتنـد: »چـون  گفـت: »بلـه!«  نـه؟«  يـا  گفتـى  را  کلمـٔه سـياحت 
گفتـى سـياحت، آن عمـل از بيـن رفـت!« تمـام اعمالـت عكـس 

بـرداری مـى شـود. 

گـر مـن بيـرون رفتـم و دوتـا چشـم دارم و دو تـا  خداسـت؛ امـا ا
کـردم بـه چشـم چرانـى،  کـردم و شـروع  چشـم ديگـر هـم قـرض 
گـر گنـاه نداشـته باشـد، هرچـه سـاخته بـودی خـراب مـى  حتـى ا
شـود! شـما يک انباری از جواهر به دسـت آوردی، ولى شـيطان 
در  بيـرون  هميـن  ولـى  نيسـت  اينجـا  اسـت.  ايسـتاده  بيـرون 
گنجـت را از دسـتت بربايـد. پـس بايـد مراقـب  کـه  منتظـر اسـت 

کنيـد!  باشـيد و مواظبـت 
 

سفارش حضرت زینب؟اهس؟ به آیت اهلل حق شناس؟هر؟ 
يـک وقـت بنـده در شـب اول محـرم، بيشـتر از شـب هـای ديگـر 
خوابـم بـرد. در آن زمـان مـن در حجـرٔه مسـجد جمعـه بـودم و 
حجـره  در  هـم  زاهـد؟هر؟  محمدحسـين  آشـيخ  آقـای  مرحـوم 
عقـب بودنـد و ديـوار نازکـى هـم بيـن مـا قـرار داشـت. در حجـرٔه 
مـا هـم کلـون )قفـل( داشـت. مـن با هـم مباحثـه ام قرار گذاشـته 
در  بعـدًا  و  کنيـم  مباحثـه  هـم  بـا  مقـداری  شـب،  سـر  کـه  بـودم 
بگويـم؟!  چـه  خدايـا  کنيـم!  شـرکت  اباعبداللـہ؟ع؟  عـزاداری 
گرفـت و خوابيـدم. سـريع  کنـم، ُچرتـم  کـه آمـدم مطالعـه  هميـن 
پايیـن آمـدم و صورتـم را آب زدم و بـه حجـره برگشـتم کـه مطالعه 
کنـم. بـاز هـم خوابـم بـرد؛ دو مرتبـه و سـه مرتبـه اين اتفـاق افتاد 
کـه ديـوار  کلـى خوابـم بـرد! يـک مرتبـه ديـدم  تـا اينكـه ديگـر بـه 
شـكافت و هفـت خانـم کـه جلـوی آن هـا يـک بانـوی محترمـه بـا 
قـد رشـيد بـود، وارد شـدند! در ايـن موقعيت ها خود انسـان مى 
فهمـد کـه ايشـان چـه کسـى هسـتند؛ ايشـان حضرت زينب؟سـه 
بيـت؟مهع؟  اهـل  عـزاداری  در  چـرا  فرمودنـد:  مـن  بـه  کـه  بودنـد 
شـرکت نمـى کنيـد؟ عـرض کـردم: بی بی جـان! من قرار گذاشـته 
حسـين؟ع؟  امـام  عـزاداری  در  هـم  و  کنـم  مباحثـه  هـم  کـه  ام 
را  ايـن دهـه  بايـد  ! مباحثـه هيـچ!  کنـم. فرمودنـد: خيـر شـرکت 
تنهـا در عـزاداری اباعبـداهلل؟ع؟ شـرکت کنيـد! يـک کوزٔه خشـک 
کوزه را برداشتند و از آن، قدری آب ميل  کنار بود، ايشان آن  آن 
کلـون و  کردنـد و تشـريف بردنـد. قبـل از اينكـه بـه در برسـند، آن 
قفـِل در افتـاد و در بـاز شـد!. ببيـن داداش جـان! ايـن بزرگـواران 
متصرفنـد.  کائنـات  عوالـم  تمـام  در  هسـتند،  کـون  در  متصـرف 
بعـد بنـده ديـدم که کف شبسـتان چهل سـتون باال آمـد تا اينكه 
بـا آن باالخانـه ای کـه مـا بوديـم، هـم سـطح شـد و ايـن بزرگـواران 
روی آن قـرار گرفتنـد و دوبـاره کـف شبسـتان پايیـن رفـت. وقتـى 
کـه مرحـوم شـترداران و آسـيد  کـه از خـواب بيـدار شـدم، ديـدم 

کاظـم درويـش؟توضر؟ مشـغول عـزاداری هسـتند! 
 

داستان نجات حر 
ابتـدای تمـام قضايـای کربـال حر بـود. وقتى که از منـزل آمد، ديد 
! مـا تو را بشـارت  از عقـب سـر بـه او بشـارت مـى دهنـد کـه ای حـر
گفـت:  مـى دهيـم بـه بهشـت! ببيـن آقـا! ايـن هـا بيـدار بودنـد. 
گوشـٔه زهـرا؟اهس؟ مـى رود، هيـچ  کـه بـه جنـگ جگـر  کسـى   ! هرگـز

ـت جـای او نيسـت! خـب يـک تكانـش دادنـد.  وقـت جَنّ
آن  بـرای  تكانـش دادنـد؟  بـرای چـى  آقـا!  پـروردگار اسـت ديگـر 
مـى  حـاال  خـب  کـرد.  مـى  اباعبـداهلل؟ع؟  مقابـل  در  کـه  ادبـی 
کـه چطـور  خواهـد پیـش اباعبـداهلل؟ع؟ بيايـد، ولـى نمـى دانـد 

قـرار بدهـد:  را واسـطه  کسـى  بكنـد، چـه  کار  بيايـد، چـه 
در تفكر آنكه چون عذر آورد 

 با کدامين ديده شه را بنگرد
کرد از شرم، دستار سرش  باز 

 هم بدان پوشاند چهره انورش

گریٔه با ارزش تر 
ايـن را مهـم بدانيـد. گاهـى ازَسـِر درد، دل آدم گريه 
مـى کنـد کـه قيمـت آن اشـک خيلى بيشـتر اسـت؛ 
گـر اشـک مـا فقـط از چشـممان نباشـد و از عمـق  ا
وجودمـان باشـد، برايـش قيمتى تعيین نمى شـود 
خامـوش  را  جهنـم  توانـد  مـى  اش  قطـره  يـک  و 
کنـد. هرچـه عمـق آن، يعنـى سـوزش دل آدم بـرای 
گذشـته،  بيـت؟مهع؟  اهـل  بـر  کـه  هايـی  مصيبـت 

بيشـتر باشـد، ارزش اشـک او بيشـتر اسـت. 
 

نجات ملک خاطی 
کر ما در  عالم ماده ايم. اينجا عالم خلق است و فرشتگان  بايد توجه 
مربـوط بـه عالـم عقـول انـد؛ آن هـا از عالم امر هسـتند و يـک ذره خطا 

هم برايشـان جرم اسـت و آن ها را از مقامشـان کنار مى زند. 
»بـه رد علـى فطـرس مقامـه فـي الّسـماء«؛ فرمـوده انـد: فطـرس قدری 
کـرد؛ پـروردگار او را بيـن عـذاب آخـرت و دنيـا  در امتثـال امـر سسـتى 
ای  جزيـره  در  پـس  کـرد،  انتخـاب  را  دنيـا  عـذاب  او  سـاخت.  مخّيـر 
کـه  وقتـى  تـا  کـرد  آن جزيـرہ عبـادت  در  و هفتصـد سـال  معلـق شـد 

شـد.  متولـد  اباعبـداهلل؟ع؟  حضـرت 
خـب! حـاال خداونـد جبرئيـل را در يـک همچنيـن شـبى بـا هـزار ملـک 
بـه  آن هـا  کـه عبـور  کـرم؟لص؟ فرسـتاد. وقتـى  ا تهنيـت رسـول  بـرای 
فطـرس افتـاد، سـؤال کـرد: بـه کجـا مـى رويـد؟ بـه چـه کار مأموريد؟ آن 
هـا شـرح دادنـد. فطـرس گفـت: جبرئيـل! تو را به خدا قسـم، مرا هم با 
کـرم؟ع؟ در حـق مـن شـفاعت کند و مـن از اين  خـودت ببـر تـا رسـول ا
کرم؟ع؟ شـرفياب شـدند،  عذاب خالص شـوم. چون خدمت رسـول ا
شـرح حـال فطـرس به عرض رسـيد؛ حضـرت؟لص؟ فرمـود: به فطرس 
بگـو کـه خـودش را بـه گهـوارٔه حسـينم بمالـد. او خـودش را بـه گهـوارٔه 
اباعبداهلل؟ع؟ زد و به آسـمان عروج کرد. آزاد شـد و مى گفت: کيسـت 

مثـل مـن؟ مـن آزاد کردٔه حسـينم! 
سـپس عـرض کـرد: يـا رسـول اللـہ؟ع؟! مـن بـه پـاداش ايـن نعمـت، هـر 
کـه بـه حسـين؟ع؟ سـالمى يـا صلواتـى بفرسـتد و نمـازی هديـه  کـس 

کـه آن را بـه حسـين؟ع؟ برسـانم.  کنـد، بـر ذمـٔه مـن اسـت 
 

تعطیلی درس ها برای عزاداری 
يـک  ايـن  مـا تعطيـل مـى شـود،  اول دهـٔه محـرم درس هـای  اينكـه 
رمـزی دارد. يـک وقتـى بنـده ديـدم شـب اول محـرم اسـت، خب! يک 
قـدری از شـب هـای ديگـر بيشـتر خوابيـدم، امـا ايـن غلـط اسـت؛ بـی 
برنامـه اسـت؛ امـام حسـين؟ع؟ اسـت، بايد در اين دهـه برنامه عوض 
شـود، وضعيـت عـوض شـود، ديگـر آن صبحانٔه مفصـل و آن کره و مربا 
کـن! مبـادا در ايـن دهـه مسـافرت بـروی؛ چـون در  و ايـن هـا را ولـش 
ايـن مسـافرت هـا باأْلخـره يک تنوعى هسـت؛ به شـما خـوش نخواهد 
گذشـت؛ شـما در عـزاداری اباعبـداهلل؟ع؟ شـرکت کنيـد، ايـن مجالـس 
شكسـته کـه گوشـه و کنـار برپـا مى شـود، به اينهـا برويـد و کار را صورت 

بدهيد! 

مواظب شیطانی که بیرون هیئت ایستاده باشید! 
االن کـه شـما بـرای حضـرت حسـين؟ع؟ گريـه کـردی و دلت ســوخت، 
در  جايـت  و  شـدی  خـارج  جهنـم  از  اسـت.  شـده  آمرزيـده  گناهانـت 
زيـارت  بـه  کنـى! شـما وقتـى  کـه حفظـش  بـه شـرطى  بهشـت اسـت؛ 
حضـرت رضـا؟ع؟ يـا امام حسـين؟ع؟ مى روی، به خاطـر آن زيارت به 
گـر امـان نامـه را بيـرون حـرم تحويـل شـيطان  شـما امـان مـى دهنـد. ا
ندهـى و حفظـش کنـى، امـان خواهـى داشـت. اينجـا سـيالب رحمـت 

حسین؟ع؟ـفرمایشات حاج آاق حق شناس؟هر؟ راجع هب امام 
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سـوار شـويد، بايد به اهل بيت؟مهع؟ توسـل بجويید. 
گریٔه رشد دهنده 

امـام حسـين؟ع؟  کـه  ايـن معنـا  بـا  فراوانـى وارد شـده اسـت  روايـات 
کننـد.  گريـه  کشـته شـده تـا مـردم 

کمـى سـخت  ايـن مطلـب شـايد  قبـول  کنيـم  نـگاه مـى  کـه  ابتـدا  در 
گر روايت مى فرمود که امام حسـين؟ع؟ کشـته شـده تا مردم  باشـد؛ ا

نمـاز بخواننـد، قبـول مطلـب خيلـى آسـان بـود. 
بـرای فهـم ايـن مطلـب که امام کشـته شـد تا مردم بگرينـد، بايد توجه 
گـر مـا  کـه تمامـِى دسـتورات ديـن، بـرای تربيـت آدم اسـت. ا داشـت 
 ، نمـاز درسـت بخوانيـم، واقعـًا تربيـت مـى شـويم. هـر چقدر بـرای نماز
بيشـتر زحمـت بكشـيم، بيشـتر تربيـت مـى شـويم. گريـه هم مثـل نماز 

اسـت! دقـت کنيـد! گريـه هـم مـا را تربيـت مـى کند.
گـر شـما شـكر نعمـت  ا ُكـْم«؛ 

َ
ِزيَدّن

َ َ
أْل َشـَكْرُتْم   قـرآن مـى فرمايـد: »َلِئـن 

کنيـم؛ نـه نعمـت هايتـان را  هـای خـدا را بكنيـد، »شـما« را زيـاد مـى 
گر شـكر کنيـد، خودتان بـزرگ مى شـويد. قرآن  زيـاد مـى کنيـم! يعنـى ا
ايـن حـرف را بـرای شـكر نعمـت هـای الهـى فرمـوده؛ امـا ايـن حـرف را 

گفـت. بـرای نمـاز هـم مـى تـوان 
 بـرای گريـه هـم مـى توان گفـت. خاصيت تمام انواع بندگى اين اسـت 
کـه زيـاد مـى شـويم. بـزرگ مـى شـويم! خاصيـت عبـادت ايـن اسـت که 
کنـد. ايـن روضـه هـا هـم از عبـادات درجـٔه اول  آدمـى را معالجـه مـى 

ماست.
 ايـن عبـادات هـم نفهمـِى آدم را برطـرف مـى کننـد و باعـث مى شـوند 

بـه يـک زندگـى برتـر و در نتيجـه بـه يـک فهـم برتر برسـيم. 
حضـرت قاسـم؟س؟ سـيزده سـالش بـود، اما گويـی هزار سـالش بود. او 
خيلـى رشـد کـرده و قـد کشـيده کـه مـى گويـد: مرگ بـرای من از عسـل 

شـيرين تر اسـت.
گر کسـى   او از مرگ گذشـته و به ثمرٔه مرِگ يک شـهيد رسـيده اسـت. ا
کنـد، زيـاد مـى شـود؛ وجـودش بـزرگ مـى شـود؛ از بچـه  گريـه  درسـت 
کـه قـرآن  بـودن رهـا مـى شـود؛ بـه همـان حيـات طيبـه ای مـى رسـد 

فرمـوده:
َحَيـٰوًة  ـُهۥ  َفَلُنْحِيَیّنَ ُمْؤِمـٌن  َوُهـَو  نَثـٰى 

ُ
أ ْو 

َ
أ َذَکـٍر  ـن  ّمِ ِلًحـا  َصٰ َعِمـَل  »َمـْن   

َبـًة«. َطّيِ

با چنين هيئت سر آزادگان 
بوسه زد برپای شاه انس و جان
آمـد  پیـاده  طـور  هميـن  آورد.  جـا  بـه  را  ادب  شـرط  و  شـد  پیـاده 
را انداخـت؛ حضـرت فرمـود: »مـن أنـت؟  جلـوی حضـرت و شمشـير 
کـه  کسـى بـودم  کـرد: يابـن رسـول اهلل! مـن اول  ارفـع رأسـك«: عـرض 
آنهـا بترسـند. يابـن  کـه  کـردم  آزردم وکاری  گوشـه هـای شـما را  جگـر 
کار ايـن طـور مـى شـود؛ آقـا؟ع؟  رسـول اهلل مـن نمـى دانسـتم عاقبـت 

نـدارد.  عيبـى  فرمودنـد: 
گر دو صد جرم عظيم آورده ای 

کريم آورده ای  غم مخور رو بر 
! وقتـى ايـن را گفتنـد، يعنـى توبـٔه تـو قبـول شـد؛ حـر گفـت  غصـه نخـور
يابـن رسـول اهلل اجـازه بدهيـد همـان طـور کـه من اول کسـى بـودم که 
کـه خـون خـودم را در رکاب  کسـى باشـم  گرفتـم، اول  جلـوی شـما را 
شـما بريـزم و جانـم را فـدا کنـم! فرمودنـد: آخر تو مهمان هسـتى! بايد 
قـدری اسـتراحت کنـى! امـا حـر اجـازه گرفـت و رفـت و کار را تمـام کـرد. 

اسم اباعبداهلل؟ع؟ بهانٔه نجات 
چـه  معنـوی  نظـر  از  بفهمـد  اينكـه  بـرای  رفيعـى  عبـاس  ميـرزا  حـاج 
موقعيتـى دارد، دعـای حاشـئه مفاتيـح را خوانـده بـود. ايشـان گفـت: 
کـه عالـم قيامـت برپاسـت. يـک خانـم بقچـه  مـن در عالـم رؤيـا ديـدم 
. من فهميدم ايشـان  ای را بـه مـن داد و گفـت: ايـن را دنبـال من بياور

حضـرت زينـب؟اهس؟ اسـت و بقچـه را بـردم نزديـک جهنـم. 
ريختنـد.  مـى  آن  درون  را  هـا  آدم  و  انـد  گذاشـته  قيفـى  يـک  ديـدم 
يكـى از رفقـا را هـم درون آن قيـف ريختنـد. امـا ايشـان ملتجـى شـد بـه 
کـه مـا از ارادتمنـدان اباعبـداهلل؟ع؟ بوديـم. چـرا  حضـرت زينـب؟اهس؟ 

بايـد مـا را درون قيـف جهنـم بريزنـد؟ 
قيـف  درون  کـه  را  اينهايـی  همـٔه  شـد،  آورده  اباعبـداهلل؟ع؟  اسـم  تـا 

شـدند.  ريختـه  بيـرون  بودنـد، 
حافظ از دست مده دولت اين کشتى نوح 

ور نه طوفان حوادث ببرد بنيادت 
ْلَبْحِر  ـِة اَ ِة ِمْثُل َسـِفيَنِة ُنـوٍح ِفي ُلّجَ ّمَ

ُ ْ
أْل ْهـِل َبْيِتـي ِفـي َهـِذِه اَ

َ
َمـا َمَثـُل أ

َ
»ِإّن

َف َعْنَها َغِرَق«؛ بايد در کشـتى اهل بيت؟مهع؟ 
َ
َمـْن َرِکَبَهـا َنَجـا َو َمـْن َتَخّل
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َمـا َيْخَشـى ٱهَّلَل ِمـْن ِعَبـاِدِه 
َ
 »ِإّن

بنـدگان خـدا،  بیـن  ـاُء«؛  َمٰ
َ
ُعل

ْ
ٱل

خشـیت  مقـام  بـه  رسـیدن 

ویـژٔه علمای ربانى اسـت. این 

افـراد به مقام خشـیِت نسـبت 

بـه وجـود خداونـد سـبحان، مـى رسـند. 

حاال چرا علمای ربانى به این مقام خشیت مى رسند؟ 

 .» که »ِإّنَ ٱهَّلَل َعِزیٌز َغُفوٌر چون در ادامٔه همین آيه دارد 

هـم  و  ناپذیـر  آسـیب  هـم  يعنـى  اسـت؛  عزیـز  متعـال  خداونـد 

شکسـت ناپذیـر اسـت؛ امـا در اوج عظمتـش غفـور هـم هسـت؛ 

گر به سـاحت  يعنـى بدتریـن اهانـت هـا، خطاهـا و بی حرمتى هـا ا

او بشـود، راحـت مى بخشـد.  مقـدس 

حـاال ایـن دو مرتبـه کـه خداونـد متعـال، عزیـز، شکسـت ناپذیر و 

کـه غفـور اسـت و بخشـنده،  نفـوذ ناپذیـر اسـت و ایـن مرتبـه ای 

نیسـت؛  وصـف  و  درک  قابـل  بنـده  امثـال  بـرای  مرتبـه  دو  ایـن 

چـون يـک مرتبـٔه عجیبـى اسـت. 

تواننـد  مـى  ربانـى  علمـای  فقـط  عظیـم،  مراتـب  ایـن  درک  بـه 

کننـد.  پیـدا  دسـت 

کـه در درجـٔه علمـای ربانـى ديگـر مقـام  نکتـٔه بعـدی ایـن اسـت 

خوفـى وجـود نـدارد؛ بلکـه مقـام خشـیت اسـت. خـوف نوعـًا در 

جایـی اسـت کـه سـطح فـرد پاییـن اسـت. خـب وقتـى سـطح فرد 

پاییـن باشـد، اهـل گنـاه و معصیـت خواهـد بود؛ لذا او مى ترسـد 

و خـوف دارد و عظمـت خداونـد متعـال را درک نمـى کنـد و عزیـز 

و غفـور را درک نمـى کنـد و فقـط جهنم و عذاب و بال را مى بیند؛ 

لـذا حرکتـش، حرکـِت اوج محبت و ارادت نیسـت؛ بلکه حرکتش 

خـوف و تـرس اسـت؛ لـذا فرمودنـد کـه در مرحلـٔه اول بـرای افـراد 

خـوف و تـرس بايـد بیايـد؛ امـا علمـای ربانـى و اولیـای خداونـد 

متعـال، بـه مقـام خشـیت مى رسـند.  

مرحلـٔه خشـیت يـک مرحلـٔه خاصـى اسـت کـه بايد چـو ذره هیچ 

کـه بـه ایـن مرحلـه مـى رسـد،  کسـى  بدانـى در هـوای دوسـت. 

کـه حـد و  کـه در مقابـل عظمتـى اسـت  خـوب متوجـه مـى شـود 

کـه خداونـد متعـال هـم  نهايـت نـدارد. ایـن را متوجـه مـى شـود 

ایـن عـزت و عظمـت، غفـور و بخشـنده  عزیـز اسـت و در عیـن 

اسـت. 

مـا  مقابـل  در  کسـى  گـر  ا کـه  هسـتیم  اينگونـه  مـا  از  ای  عـده 

مقـداری بـد صحبـت کنـد و چیـز بـدی بـه مـا بگويـد يـا اينکـه بـه 

کنـد، خیلـى ناراحـت مـى شـويم؛ ولـى خداونـد متعـال  مـا اخـم 

در اوج عظمـت اسـت و هـر سـلطان و بزرگـى در مقابـل او هیـچ 

بـه  هـم  او  و  کنـد  مـى  معصیـت  راحتـى  بـه  بنـده  امـا  هسـتند؛ 

آمـرزد.  مـى  راحتـى 

وقتـى عالـم ربانـى ایـن مطلـب را مـى فهمـد، در وجـودش يـک 

حالت خشـیت پیدا مى شـود و از خوف رها مى شـود و ديگر در 

گنـاه  گنـاه نیسـت و اصـًا بـی ادبـی اسـت در مقابـل او از  فضـای 

صحبـت شـود؛ چـون يـک فضـای ديگـری را مـى بینـد. 

عالم فوق نفس و گناه است. او تمامى وجودش نفس مطمئنه 

گونٔه ديگری است.  و واال مى شود و نگاهش به جهان به 

مـى  بـا خـودش  اسـت،  نرسـیده  ایـن درجـات  بـه  کـه  کسـى  آن 

گويـد خـب ایـن افـراِد بیسـت سـاله چـرا اينگونـه انـد، ایـن افـراد 

سـى سـاله چـرا اينگونـه انـد، ایـن هشـتاد سـاله هـا چـرا اينجوری 

کـودک  کننـد، چـرا ایـن فـرد از دیـوار بـاال مـى رود، چـرا ایـن  مـى 

اينگونـه اسـت و... ایـن فـرد همیـن طـور بـرای خـودش تحلیـل 

بی جـا مـى کنـد و خـودش را کسـى مـى بینـد و مـى گويـد حـاال که 

مـن کسـى هسـتم، بايـد این افـراد را هدايت کنم؛ لـذا در اوهام و 

خیـال خـودش، خـود را برتـر از ديگـران مـى بینـد؛ اما عالـم ربانى 

مـى گويـد کـه همـه چیز روی حسـاب و کتاب اسـت. »ال مؤثر فى 

الوجـود اال اهَّلل«. 

وقتـى بـه عالـم مـى گویـی که شـما خیلى اثرگـذار بوده ايـد، قبول 

نمـى کنـد؛ بلکـه ناراحت مى شـود. 

مـا وقتـى بـه حـاج آقای حق شـناس؟هر؟ مى گفتیم کـه حاج آقا 

شـما خیلـى اثـر داشـتید و اثرگـذار بوده ايد، ايشـان به خودشـان 

نـگاه مـى کردنـد و گريـه مـى کردنـد و هرگـز تـا آخر عمرشـان قبول 

نداشـتند که حتى يک اثر داشـته باشـند. 

حاج آقا؟هر؟ به ما مى فرمودند: 

شما نمى فهمید؛ همه چیز دست خداست. 

عالـم وقتـى عظمـت خداونـد متعـال را نـگاه مـى کنـد، مـى گويـد 

کـه اصـًا مـا چیـزی نیسـتیم. 

بعـد وقتـى بـه حـاج آقـا حق شـناس؟هر؟ مـى گفتیم که حـاج آقا 

چطـور شـما انقـدر اثرگذار بـوده  ايد؟

 حـاج آقـا بـرای فهـم مـا اينگونـه مـى فرمودنـد کـه داداش جـون! 

گلـوی مـن خـارج نشـده  کالم غیـر خالـص از  کل عمـرم هرگـز  در 

است. 

البته این را فقط برای فهم ما مى فرمودند.

 خـود ايشـان چـون در مقـام خشـیت بودنـد، اصـًا خـودی نمـى 

ديدند.

بـرای  دارم  گلویـی  و  اختیـاری هسـت  و  اينکـه مـن هسـتم  نـه   

کـه همـه چیـز  خـودم و...، نـه. اصـًا عقیـدٔه ایـن علمـا آن اسـت 

خداسـت.  دسـت 

حـق  اهَّلل  آيـت  حضـرت  ربانـى  عالـم  سـالگرد  شـب  امشـب، 

اسـت.  شـناس؟هر؟ 

کـه دربـارٔه حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ اسـت و  يـک نکتـه ای 

گاهـى اوقـات غفلـت از آن مـى شـود بحـث علم اسـت. این بحث 

خیلـى مهـم اسـت. شـیعه همیشـه طبـق عقالنیـت و در محـور 

علـم جلـو رفتـه اسـت. 

هرجـا عالـِم شـیعٔه مـال ديـده شـده اسـت، ضـد عقالنیـت و علـم 

چیـزی نمـى گويـد. بـرای همیـن اسـت کـه خیلـى از دانشـمندان 

و فیلسـوفاِن علـوِم آن زمـان عاشـق حـاج آقـا؟هر؟ بودنـد. چـون 

عقالنیـت و علـم را در حـاج آقـا؟هر؟ مـى ديدنـد. حـاج آقـا؟هر؟ 

از جهـت علمـى، از دوازده عالـم زمـان خودشـان، اجـازٔه اجتهاد 

داشـتند. 

آيـت اهَّلل سـبحانى؟ظفح؟ مـى فرمودنـد کـه وقتـى مـا بـه قـم آمديـم، 

آيـت اهَّلل حـق شـناس؟هر؟ نـور چشـم آيـت اهَّلل بروجـردی بودنـد.  

کار  البتـه حـاج آقـا؟هر؟ از يـک دوره ای وظیفـٔه خودشـان را در 

تربیتـى و فرهنگـى ديدنـد؛ لذاخیلـى از رزمنـدگان و شـهداء و... 

همیشـه بـه مسـجد امیـن الدولـه مـى آمدنـد تـا فرمايشـات حـاج 

آقـا؟هر؟ را بشـنوند. 

اولـى  تـراز  اسـاتید  آقـا؟هر؟  حـاج  کـه  اسـت  ایـن  بعـدی  نکتـٔه 

داشـتند. در ایـن قـرن معاصـر شـايد نتـوان بـه تعـداد دو يـا سـه 

گـر بخواهیـم  کـه ا کـرد  نفـر مثـل حـاج آقـا شـاه آبـادی؟هر؟ بیـان 

گرداِن برتـر ايشـان را بیـان کنیـم، يکـى حضـرت امـام  دو تـا از شـا

شـناس؟هر؟  حـق  آقـای  حـاج  ديگـری  و  اسـت  خمینـى؟هر؟ 

اسـت. 

کـه حـاج آقـا حـق شـناس؟هر؟ داشـتند، حـب  دومیـن نکتـه ای 

اهـل بیـت؟مهع؟ بـود که در وجود ايشـان این حب اهل بیت؟مهع؟ 

کـه احتیـاط  مـوج مـى زد. زيـارت عاشـورای ايشـان معـروف بـود 

بیـن زيـارت عاشـورا هـای مختلف اسـت. 

البتـه حـاج آقـا؟هر؟ اهـل ِوْرد و ذکـر هـای سـاختگى نبـود؛ بلکـه 

فقـط اذکار مأثـور را قبـول داشـت. 

جمـع  را  عاشـورا  زيـارت  دربـارٔه  روايـاِت  تمامـى  آقـا؟هر؟  حـاج 

کـرده بودنـد و بیـن همـٔه آن هـا جمعـى قـرار داده بودنـد و  آوری 

کردنـد.  ارائـه مـى  زيـارت عاشـورا  بـرای  را  دسـتوری 

ايشـان مـى فرمودنـد کـه باالتریـن ذکـر، صلـوات بـر محمـد؟لص؟ 

و آل محمـد؟مهع؟ اسـت. 

بهتریـن ذکـر را مـى فرمودنـد: روضـٔه بر ابی عبداهَّلل الحسـین؟ع؟ 

است. 

کـه در يـک جلسـه ای بـا حـاج  هیـچ وقـت مـن يـادم نمـى رود 

کـه خـب میانـدار هیئـت در وسـط  بوديـم  آقـا حـق شـناس؟ره 

گفـت دسـت ها بـاال  کـرد و بلنـد مـى  مجلـس افـراد را مرتـب مـى 

میانـدار  آن  بـه  فالنـى،  کـه  گفـت  مـن  بـه  کسـى  دفعـه  يـک  و... 

کت باشـد و انقـدر شـلوغ نکنـد. در مقابـل حـاج آقـا حـق  بگـو سـا

کارها زشـت اسـت و حاج آقا؟هر؟ ناراحت مى  شـناس؟هر؟ این 

شـوند. مـن بـه ايشـان گفتـم کـه صبـر کـن تـا جلسـه تمـام شـود و 

ببینیـم خـود حـاج آقا حق شـناس؟هر؟ چه مـى فرمايد. تا چراغ 

هـا روشـن شـد، حـاج آقـا؟هر؟ بـا اينکـه بـاالی نـود و خـورده ای 

کـه بگوییـد آن میانـدار  کردنـد و فرمودنـد  گريـه  سـال داشـتند، 

او  بـه  آقـا؟هر؟  حـاج  آمـد،  جلـو  میانـدار  آن  وقتـى  بیايـد.  جلـو 

کاش  ای  ببوسـم.  را  تـو  دسـت  خواهـم  مـى  مـن  کـه  فرمودنـد 

مـن تـوان داشـتم و مـى آمـدم و نظـم مجلـس اباعبـداهَّلل؟ع؟ را 

کـردم.  درسـت مـى 

يکـى ديگـر از خصوصیاتـى کـه ايشـان داشـتند و خیلـى توجـه بـه 

آن مـى دادنـد، کنتـرل زبـان بود. 

داداش  فرمودنـد:  مـى  کـه  را  آقـا؟هر؟  حـاج  کنـد  رحمـت  خـدا 

کـه محـب اهـل بیـت؟مهع؟ اسـت بايـد جلـوی زبـان  کسـى  جـون! 

بگیـرد.  را  خـودش 

روزهـای اولـى کـه حـاج آقـا؟هر؟ درس خـارج برگـذار مـى کردنـد، 

بحـث غیبـت را بیـان مـى فرمودنـد. 

نکتٔه بعدی، بحث سحر و نماز شب حاج آقا؟هر؟ بود. 

هرکس سحر ندارد 

از خود خبر ندارد 

کـه حـاج آقـا؟هر؟ بیـان مـى  نکتـٔه بعـدی بحـث صبـر بـر بـال بـود 

فرمودنـد. 

علـوم  در  کـه  بـود  آقـا؟هر؟  حـاج  جامعیـت  هـم  بعـدی  نکتـٔه 

زبـان  چهـار  ايشـان  داشـتند.  خاصـى  جامعیـت  يـک  مختلـف 

کـرده  کار  و در يک سـری علـوم جديـد هـم  بودنـد  بلـد  خارجـه 

بودنـد.

استاد مـیر
حسینیاهشم



در پـی سـالگرد ارتحـال حضـرت آيـت اهَّلل آمیـرزا عبدالکريـم حـق 

شـناس؟هر؟ تالش به عمل آمد که مطالبى پیرامون شـخصیت 

عظیـم و ناشـناخته ايشـان بـه حـد وسـع بیـان شـود وهمیـن امـر 

موجـب شـود کـه نوجوانـان و جوانـان بـا علمـای معاصـر بـه ویژه 

ایـن عالـم الى اهَّلل آشناشـوند.

کـه دربـارٔه عالـم رباّنـى آيـت  در آخریـن شـمارٔه نشـرئه خلق کريـم 

اهَّلل میـرزا عبدالکريـم حـق شـناس؟هر؟ بـه تحریـر درآمده اسـت، 

بـه گفت وگـو بـا يکـى ديگـر از اسـاتید حـوزه علمیـه آيـت اهَّلل حـق 

بسـیار  مطالـب  گفت وگـو  ایـن  در  کـه  پرداختیـم  شـناس؟هر؟ 

مؤثـری بیـان شـد.

کامل مصاحبه در ادامه آورده شده است. متن 

کامل مصاحبه متن 

سالم و عرض ادب خدمت شما حاج آقا 

کـه از حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ برجـای مانـده  آثـاری 

گـذارد؟   اسـت، چـه تأثیـری بـر روی طـالب مـى 

بسم اهَّلل الرحمن الرحیم 

سالم علیکم و رحمة  اهَّلل  

بـه  شـناس؟هر؟  حـق  آقـا  حـاج  هـای  گـى  ویژ تریـن  برجسـته  از 

نظـر مـن ایـن بـود که ايشـان در واقع بسـیار مربی خوبـی بودند؛ 

گـر بسـیار خوبـی بودنـد.  يعنـى هـادی و هدايـت 

اوًال شـخصى بودنـد کـه خودشـان راه را رفتـه بودند و خب کسـى 

کـه راه را رفتـه باشـد، خیلـى بهتـر مـى توانـد ديگـران را هدايـت و 

راهنمایـی بکنـد و نکتـه بعـد اينکـه وقتـى خودشـان راه را رفتـه 

بودنـد، يعنـى آنکـه بـا عبوديـت محـض، واقعـًا عبـد بودنـد؛ نـام 

ايشـان عبدالکريـم اسـت و واقعـًا ايشـان مصـداق اصلـى نامشـان 

يعنـى عبـد خداونـد متعـال بودنـد. 

کار فرهنگـى و  کـه بايـد عنصـر  طبـق آن مبانـى قرآنـى و تربیتـى 

واقعـًا  خودشـان  آقـا؟هر؟  حـاج  باشـد،  عبـد  يـک  سـاز،  تمـدن 

همین گونـه بودنـد و لـذا توانسـتند اثرات زيادی بگذارند و منشـأ 

عجیـب  خیلـى  بودنـد.  نیـز  گمنـام  بسـیار  اينکـه  بـا  بشـوند.  اثـر 

اسـت. 

و  بینیـم  مـى  را  برکتـى  و  رويـم  مـى  کـه  کجـا  هـر  و  طـرف  هـر  مـا 

بررسـى مـى کنیـم، آخـرش مـى فهمیـم کـه واقعـًا حـاج آقـای حق 

انـد.   آن چیـز داشـته  نقـِش اساسـى در  يـک  شـناس؟هر؟ 

کـه خودشـان نیـز  در تربیـت خیلـى از خوبـان نشـان مـى دهـد 

کـرده بودنـد.   واقعـًا ایـن مسـیر را بـه درسـتى طـى 

حضـرت  فیلـم  کارگـردان  سلحشـور،  اهَّلل  فـرج  مرحـوم  پسـر 

فرمودنـد:  مـى  یوسـف؟س؟، 

هفته نامه اخالقی خلق کریم    شماره 31    کاری از حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ 5

آمیرزا عبد الکریم حق شناس؟هر؟ آیت اهلل  ژمان در رابطه با شخصیت  گو با حجت االسالم و المسلمین  علݡݡݡی ٮݪݪݕ گفت و 

برجسته ترین دستورالعمل، انجام وظیفه

گـذار مرحـوم سلحشـور، ديدارشـان  يکـى از نقـاط عطـف و تاثیـر 

بـا حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ بـوده اسـت و نکتـه اينجـا اسـت 

کـردِن حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ يـک  کـه از يک بـار صحبـت 

کـه مقـام معظـم رهبـری؟دم؟ بـا  عنصـر فرهنگـى بـه وجـود مـى آيـد 

تأبیـری، مرحـوم سلحشـور را هـم رده و هـم مقـام شـهید آوينـى 

نـام مـى برنـد کـه ایـن هـا در خـط مقـدم جبهـٔه فرهنگى هسـتند 

و تـالش مـى کننـد.  

همیـن  آقـا؟هر؟  حـاج  پرورده هـای  دسـت  از  نمونـه  يـک  خـب 

گفتـٔه پسرشـان در واقـع دسـت  کـه بـه  فـرج اهَّلل سلحشـور اسـت 

آقـای حـق شـناس؟هر؟ اسـت.   پـروردٔه يـک جلسـٔه حـاج 

پسـر جنـاب فـرج اهَّلل سلحشـور از پدرشـان نقـل مـى کننـد کـه به 

خدمـت حـاج آقـای حق شـناس؟هر؟ رفتم و از ايشـان پرسـیدم 

کـه مـن مـى خواهـم مـردم را هدايـت بکنـم، جامعـه را هدايـت 

بکنیـم، چـه بايـد بکنـم؟  

کسـى را  کـه نمـى توانیـد  کـه شـما  حـاج آقـا؟هر؟ فرمـوده بودنـد 

بکنیـد!  هدايـت 

هدايـت  بايـد  خودتـان  بکنیـد.  هدايـت  را  خودتـان  بايـد  شـما 

بشـويد و از هدايـت شـما و نـور شـما، جامعـه نیز هدايـت خواهد 

شـد.  

کـه بعـد از ایـن جريـان، ديگـر بـه  گفـت  پسرشـان در ادامـه مـى 

عـدد انگشـتان دو دسـت يـا يـک دسـت هـم نمـاِز شـِب پـدر مـن 

تـرک نشـد.  

خـب نفـس چـه شـخصى مـى توانـد چنیـن اثـری را بگـذارد کـه بـا 

يـک حـرف کسـى چنیـن تغییـری بکنـد؟  

حـق  آقـای  حـاج  کـه  اسـت  ایـن  دهنـدٔه  نشـان  واقعـه  ایـن 

شـناس؟هر؟ خودشـان تمامـًا بـه ایـن مطلـب عمـل کـرده بودند 

يـک  توانسـتند  لـذا  بودنـد؛  کـرده  هدايـت  را  خودشـان  اول  و 

باشـند.  نیـز  گـذار  تأثیـر  گـر  هدايـت  و  هـادی 

نفـس حـاج آقـا؟هر؟ توانسـته اسـت کـه آقـای سلحشـور را بسـازد 

پـس معلـوم مـى شـود کـه قبـًا خـود حـاج آقـا؟هر؟ هدايـت شـده 

نورانیتـى  و  بکنـد  هدايـت  نیـز  را  ديگـران  تواننـد  مـى  کـه  انـد 

کسـب کردنـد کـه از نـوِر هدايـِت خودشـان، ديگـران هـم هدايـت 

حـق  آقـای  حـاج  کـه  هسـت  هـم  همیـن  بـرای  شـودند؛  مـى 

بودنـد.  خوبـی  بسـیار  مربـی  شـناس؟هر؟ 

کـه چشمشـان بـاز  نکتـٔه مهـم ديگـر حـاج آقـا؟هر؟ هـم ایـن بـود 

کـه بـا هـر کسـى بايـد چگونـه رفتـار بشـود.  بـود و مـى دانسـتند 

زمانـى  يـک  کـه  فرمودنـد  مـى  و  کردنـد  مـى  نقـل  اسـتادمان 

کـه بنـده او را آدم خـوب و شـريفى مـى دانسـتم، آمـد  شـخصى 

شـناس؟هر؟.  حـق  آقـای  حـاج  خدمـت 

بـا  آقـا  آقـا؟هر؟ رسـید، حـاج  کـه خدمـت حـاج  آن مـرد  منتهـى 

کننـد و ايشـان را تحویـل نمـى  ايشـان خیلـى خـوب رفتـار نمـى 

گیرنـد. 

برنـد،  مـى  تشـريف  آقـا؟هر؟  از خدمـت حـاج  ايشـان  کـه  زمانـى 

کـه شـما چـرا ایـن شـخص را تحویـل  آقـا پرسـیدم  مـن از حـاج 

فرماينـد:  مـى  آقـا؟هر؟  حـاج  کـه  نگرفتیـد؟ 

ایـن  و  کشـتم  را  خـدا  بنـده  ایـن  شـیطان  مـن  جـون!  داداش 

طـور بـر او تاثیـر گذاشـتم. يعنـى مـى دانـد کجـا و کـى و چگونـه بـا 

گـذار باشـد.  اشـخاص رفتـار بکنـد تـا تأثیـر 
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شـناس؟هر؟  حـق  آقـای  حـاج  تربیتـى  و  سـلوکى  روش 

اسـت؟  بـوده  چگونـه 

اسـت،  برجسـته  کـه  آقـا؟هر؟  حـاج  هـای  گـى  ویژ از  ديگـر  يکـى 

روش سـلوکى و تربیتى مشـهود ايشـان اسـت. این مطلب بسـیار 

مهـم اسـت کـه حـاج آقـا؟هر؟ بسـیار اهـل انجـام وظیفـه بودنـد. 

يعنـى وقتـى مـى گوییـم حـاج آقـا عبـد بودنـد، واقعـًا عبـد بودنـد. 

در هـر لحظـه آن کاری را انجـام مـى دادنـد که وظیفه شـان بود و 

در آنجایـی ديـده مـى شـدند کـه موال از ايشـان همـان چیز را مى 

آقـا؟هر؟ بـه شـدت اهـل انجـام وظیفـه  خواسـتند. يعنـى حـاج 

کـه  کـه ایـن وظیفـه ای  بودنـد و توصیـه ايشـان نیـز همیـن بـود 

بـرای شـما مقـدر شـده اسـت را انجـام بدهیـد.  

و  رفتنـد  آقـای حـق شـناس؟هر؟ مـى  اشـخاصى خدمـت حـاج 

کـه حـاج آقـا؟هر؟ مـا روزی حـالل مـى خواهیـم،  مـى پرسـیدند 

کـه بتوانیـم آن را بـه دسـت بیاوريـم؟ کنیـم  چـه 

 حاج آقا؟هر؟ مى فرمودند: 

شـما وظیفه تـان را انجـام بدهیـد، خـدا خـودش روزی حـالل را 

مـى فرسـتد.  

بـه نظـرم ایـن بحـثِ  توصیـه بـه انجـام وظیفـه، برجسـته تریـن 

آقـا؟هر؟ اسـت. العمـل حـاج  دسـتور 

تریـن  برجسـته  کـه  بفرماينـد  مـا  اسـاتید  بايـد  را  ایـن  البتـه 

دسـتورالعمل حـاج آقـا؟هر؟ چیسـت؛ امـا آن چیـزی کـه بنـده در 

ایـن چنـد سـال طلبگـى فهمیده ام این اسـت که برجسـته ترین 

بـه وظیفـه اسـت.   انجـام  آقـا؟هر؟ همیـن  دسـتورالعمل حـاج 

خـود حـاج آقـا هـم بـه شـدت اهل انجـام وظیفـه بودنـد. مطلبى 

و  بودنـد  قـم  در  ايشـان  کـه  اسـت  شـده  نقـل  آقـا؟هر؟  حـاج  از 

نمازگذارهای مسـجد امین الدوله به درخواسـت و توصیٔه شـیخ 

محمـد حسـین زاهـد؟هر؟ مـى آينـد خدمـت آيـت اهَّلل العظمـى 

بروجـردی؟هر؟ و مـى گوينـد کـه مـا حاج آقای حق شـناس؟هر؟ 

را بـرای پیـش نمـازی مسـجد امیـن الدولـه مـى خواهیـم و مـى 

کـه بايـد عبدالکريـم بیايـد و اينجـا امـام جماعـت بشـود.  گوينـد 

کـه  فهمنـد  مـى  میکننـد،  کـه  هایـی  مشـورت  بـا  آقـا؟هر؟  حـاج 

وظیفـٔه ايشـان ایـن اسـت کـه قم، درس و بحـث، مرجعیت و چه 

بسـا شـهرت و معروفیـت و موقعیـت هایـی کـه در قـم وجود دارد 

را بايـد رهـا بکننـد و بـه تهـران برونـد؛ لـذا حـاج آقـا؟هر؟ تمامـى 

این هـا را رهـا مـى کننـد و بـه تهـران مـى آينـد و در يـک کنجـى در 

مسـجد امیـن الدولـه بـه تربیـت نفـوس مـى پردازدنـد. 

خب همین باعث پیشرفتشان مى شود.  

کـه در مدتـى هـم حجـره ای حـاج آقـا؟هر؟  کـرد  کسـى نقـل مـى 

از سـر و صـدای نمـاز شب شـان مـورد اذيـت واقـع مـى شـد؛ لـذا 

حـاج آقـا؟هر؟ بـه مـدت يک سـال نمـاز شب شـان را قضـا ادا مـى 

کردنـد. 

کـه  کـرد ایـن اسـت  کـه مـى تـوان بـه آن اشـاره  نکتـٔه ديگـر هـم 

ایـن گونـه نیسـت کـه االن بگوییـم حال کـه حاج آقـا؟هر؟ از دنیا 

منشـأ  هـم  االن  همیـن  نـه  اسـت؛  بسـته  ايشـان  دسـت  رفتنـد، 

گرفتـاری  خیـری و منشـأ اثـر هسـتند؛ چـه بسـیار حاجـت هـا و 

و هديـه  ايشـان  بـه محضـر  ياسـین خوانـدن  بـه واسـطٔه  هایـی 

کـردن بـه ايشـان بـرآورده شـده اسـت. 

و  هسـتند  برکـت  منشـأ  و  زنـده  هـم  االن  همیـن  آقـا؟هر؟  حـاج 

داشـت.  خواهـد  پـی  در  را  کثیـری  عنايـات  ايشـان  بـه  توجـه 

هـدف اصلـى حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ از کار فرهنگـى و 

پـرورش طـالب چـه بوده اسـت؟ 

خـب هـدف اصلـى حـاج آقـا؟هر؟ خدمـت بـه امـام زمـان؟جع؟ 

و سـربازان امـام زمـان؟جع؟ بـوده اسـت و بـه نظـر بنـده حرکـت 

در راه خدمـت بـه طلبـه هـای امـام زمـان؟جع؟ بسـیار باعـث 

نورانیت مى شـود؛ چه بسـا شـايد بخش عظیمى از نورانیتى که 

حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ داشـتند و توانسـتند ایـن نورانیت 

را بـه ديگـران هـم انتقـال بدهنـد، به خاطـر همیـن خدمـت بـه 

سـربازان امـام زمـان؟جع؟ اسـت. 

کـه بنـده شـبى تقریبـًا تـا دو، سـه  يکـى از علمـاء نقـل مـى کردنـد 

کـردم و وقتـى بـه  نیمـه شـب داشـتم خدمـِت بـه طلبـه هـا مـى 

شـب  نمـاز  نتوانسـتم  بـودم  خسـته  خیلـى  چـون  رفتـم،  منـزل 

بخوانـم. 

کـه خدمـت حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ رسـیدم، حـاج  صبـح 

آقـا؟هر؟ فرمودنـد کـه »بـه بـه داداش جـون چـه نورانـى شـدی!! 

ديشـب سـحر چـه کار کـردی؟«. آن عالـم مـى فرمودند کـه من با 

کاری نکـردم و نمـاز شـب هـم  کـه خـب سـحر  کـردم  خـودم فکـر 

نخوانـدم و بـه حـاج آقـا؟هر؟ گفتـم کـه حاج آقا؟هر؟ من ديشـب 

کاری نکـردم. وقتـى ایـن را بـه حـاج  نمـاز شـب خـواب مانـدم و 

کـه نـه داداش جـون تـو  گفتـم، حـاج آقـا؟هر؟ فرمودنـد  آقـا؟هر؟ 

کـه اينجـوری نورانـى شـده ای.  کـرده ای  کاری  ديشـب يـک 

کـه مـن فهمیـدم آن نورانیـت  خـب آن عالـم بعدهـا مـى فرمـود 

به خاطـر آن خدمتـى بـود که تا نیمه شـب داشـتم برای طلبه ها 

مـى کـردم؛ لـذا آن خسـتگى کـه به خاطـر خدمـت بـه طلبـه هـای 

امـام زمـان؟جع؟ بـر انسـان عـارض شـود، چه بسـا نورانیتـش از 

يـک نماز شـب بیشـتر باشـد. 

و  شـناس؟هر؟  حـق  آقـای  حـاج  عظیـم  بـرکات  عوامـل 

گرفتـه بـوده  اثرگـذاری بسـیار ايشـان از چـه چیـزی نشـأت 

اسـت؟ 

حـرف  آن  بـه  آقـا؟هر؟  حـاج  خـود  کـردم  عـرض  کـه  همان طـور 

هایـی کـه مـى زندنـد، عمـل کـرده بودنـد و بـه عبارتـى ديگر حاج 

آقـای حـق شـناس؟هر؟ خودشـان هدايـت شـده بودنـد؛ لذا مى 

کننـد.  توانسـتند ديگـران را هدايـت 

نکتـٔه ديگـر هـم کـه در حـاج آقـا؟هر؟ وجـود داشـت و ايشـان را از 

بقیـه متمایـز مـى کـرد، صبـر حـاج آقـای حق شـناس؟هر؟ بود. 

ما در روايات چند نوع صبر داريم: 

1.صبر بر مصیبت و رنج.

2.صبر بر معصیت.

3.صبر بر طاعت. 

در آئه قرآن هم داريم که مى فرمايد:

 1«؛ وقتى که صبر 
ْ
ـا َصَبـُروا ّمَ

َ
ْمِرَنـا ل

َ
ـًة َیْهـُدوَن ِبأ ِئّمَ

َ
َنـا ِمْنُهـْم أ

ْ
 »َوَجَعل

کردنـد مـا بـه آن ها امامـت را اعطا کرديم. 

يعنى دلیل امامتشـان، صبرشـان بوده اسـت. دلیل هدايت گری 

آن ها صبر آن ها بوده اسـت. 

و  سـخت  بسـیار  هـای  بیمـاری  شـناس؟هر؟  حـق  آقـای  حـاج 

انـد.  داشـته  نـادری 

نقـل مـى کننـد کـه حاج آقا؟هر؟ در اوج بیمـاری، ذره ای زبان به 

شـکوه و شـکايت باز نمى کنند. 

حـق  آقـای  حـاج  برجسـتٔه  گـى  ویژ صبـر  و  رنـج  تحمـل  ایـن 

اسـت.  بـوده  شـناس؟هر؟ 

آقـای حـق شـناس؟هر؟  آقـای جـاودان؟ظفح؟ از قـول حـاج  حـاج 

کـه زمانـى دسـت  کـه حـاج آقـا؟هر؟ فرمودنـد  کردنـد  تعريـف مـى 

را بـه مـن نشـان  گرفتنـد و مرتبـه و مقـام بـاالی معنـوی  مـن را 

دادنـد و نـگاه کـردم کـه در کل دنیـا فقـط سـه، چهـار نفـر در این 

مرتبـه قـرار دارنـد. بعـد بـه مـن گفتنـد کـه »آمیـرزا عبدالکريـم مى 

خواهـى بـه ایـن درجـه برسـى؟«

 بنده هم گفتم:

بیمـار  کـه  نگذشـت  بنـده  زندگـى  در  روزی  زمـان  آن  از  و  بلـه؛   

نباشـم. 

خب صبر در این رنج ها باعث نورانیت مى شود. 

ایـن بحـث صبـر در رنـج اسـت کـه حـاج آقـا؟هر؟ داشـتند و خـب 

بسـیار  آقـا؟هر؟  حـاج  کـه  هـم  معصیـت  و  طاعـت  بـر  صبـر  در 

بودنـد.  معـروف 

حـاج آقـا؟هر؟ در اواخـر عمر شريفشـان مى فرمودنـد که داداش 

جـون! مـن ديگه خیلى توان انجام عبادت های خیلى سـنگین 

را نـدارم؛ امـا يـک کاری انجـام مـى دهـم که آن هم این اسـت که 

گنـاه و معصیـت نمـى کنـم؛ خـب ایـن هـم صبـر بر معصیـت حاج 

آقا؟هر؟ بوده اسـت. 

پـس يکـى ديگـر از اصلـى تریـن عامـل هـای برکـت حـاج آقـا؟هر؟ 

همیـن صبـر حـاج آقـا؟هر؟ بـوده اسـت. 

»و الحمدهَّلل رب العالمین«.

پاورقى:

1.سوره مبارکه سجده آيه شريفه24
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نݡݡی بودن حاج آقا حق شناس؟هر؟ ݭݭݭݭݭݔ امام حسىݫ
حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ بسـيار اهـل توسـل 
بسـيار  و  بودنـد  سيدالشـهدا؟ع؟  حضـرت  بـه 
اعتقاد داشـتند به خواندن چلٔه زيارت عاشـورا و دسـتوری که ايشـان 
راجع بـه ايـن چلـه داده بودنـد، بـه نظـر برخـى از بـزرگان کامـل تريـن و 

کـه در روايـات ذکـر شـده اسـت.   مجمـوع تمـام ارکانـى هسـت 
گـر رسـيدن بـه بعضـى از ايـن  کـه حتـى ا حـاج آقـا؟هر؟ معتقـد بودنـد 
خواسـته هـا و حاجـات، بـه خيـر و صـالح شـما نباشـد و بـا ايـن حـال 
گـى هـای ايـن چلـٔه  کنيـد، از خاصيـت هـا و ويژ شـما بـر آن پافشـاری 
شـگفت و مجرب آن اسـت که در بسـياری از موارد، باز هم خواسـته و 

حاجاتتـان را بـه شـما خواهنـد داد!

یک ذغال براݡݡݡی اباعبداهلل؟ع؟
هنـوز هـم زمزمـٔه صدايـش در مدرسـٔه فيلسـوف 
مى شـود!  شـنيده  قديـم  سپه سـاالر  يـا  الدولـه 
عاشـورا،  زيـارت  خوانـدن  بـرای  او،  از  پیـروی  بـه  خيلى   هـا  هـم  هنـوز 

مى گيرنـد!  اربعيـن 
هنـوز هـم خيلى   هـا مسـجد امين الدولـٔه بـازار را بـه نـام او مى شناسـند 
گردانش همديگـر را »داداش جـون« خطـاب مى کننـد  و هنـوز هـم شـا

و بعـد هـم اشـک در چشمان شـان حلقـه مى زنـد. 
مرحـوم آيـت اهلل حـق شـناس؟هر؟ آن قـدر عظمـت دارند کـه توصيف 
قلبـى  ارادت  کـه  آنجـا  از  امـا  نيسـت؛  کسـى  هـر  کار  ايشـان  احـواالت 
نسـبت به ايشـان دارم، اين اجازه را به خود دادم که مطلبى راجع به 

ايشـان بنويسـم.  
اوصاف متعددی برای ايشان مى توان برشمرد: 

کدامـش بـه  کـه هـر  عالـم، زاهـد، بی ريـا، عـارف و هـزاران صفـت ديگـر 
برتريـن  از  يكـى  امـا شـايد،  بـه خيـر مى کنـد؛  را ختـم  تنهايـی عالمـى 
اوصافـى کـه بتـوان ايشـان را به وسـيلٔه آن توصيف کـرد، »گريه کن ابی 
عبـداهلل؟ع؟« بـودن اسـت؛ ايشـان آن طور کـه خوانديم و شـنيديم در 

گريـه بودنـد.  فرمايشاتشـان، بسـيار اهـل 
گريـه را يكـى از راه هـای سـلوک مـى دانسـتند و شـخصًا بـه آن عمـل 

کردنـد.  مـى 
تـا جايـی کـه مشـهور بـود کـه ايشـان بـرای طلـب حوائـج خـود، سـه کار 

انجـام مـى دهند: 
1.چلٔه زيارت عاشورا.

؟ع؟. 2.روضه و توسل به حضرت على اصغر
3. تمرکـز و مراقبـه بـر حضـور قلـب در نمازهـای واجـب و دعـای بعـد 

 . از نمـاز

امـام  بـرای  کاری  تريـن  کوچـک  کـه  بـود  معتقـد  آقـا؟هر؟  حـاج 
حسـين؟ع؟، بـزرگ تريـن عنايـات را از طـرف حضـرت؟ع؟ بـه دنبـال 

دارد.  
شـروع  هميشـه  مثـل  و  رفتنـد  منبـر  بـه  اشـكبار  چشـمانى  بـا  روزی 

کردنـد: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم، اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ... 

کلمـه بـه کلمـه هدايـت را در قالـب واژه ريختنـد و بـه قلـب مسـتمعين 
کـه سـخن بـه ايـن جـا رسـيد: يـک نفـر آمـد، بـه او  ريختنـد تـا جايـی 

گفتنـد بـرو مسـجد، مجلـس موعظـه برپاسـت. 
کار من از اين چيز ها گذشته است.  گفت 

گفتنـد دسـتگاه رحمـت پـرودگار خيلى عريض و وسـيع اسـت، خودت 
کـردم، مـن ديگـر مأيوسـم و اميـدی  را محـروم نكـن! گفـت مـن عـرض 

بـه خودم نـدارم... 
گفـت  گويـم ايـن را انجـام بـده.  کاری مـى  گفتنـد اشـكالى نـدارد يـک 

کاری؟ چـه 
 گفتنـد سـماوری ذغالـى دارم کـه چـای روضـه مجلـس را با آن درسـت 
 . بيانـداز سـماور  داخـل  اباعبـداهلل؟ع؟  بـرای  ذغـال  يـک  کنيـم  مـى 
کـه بـه ايـن جـا رسـيد، بغضشـان ترکيـد و شـروع  سـخن حـاج آقـا؟هر؟ 
 .»  اسـَتعَبَر

ّ
کـه »ال يذکرنـى مومـٌن اال کردنـد، الحـق و االنصـاف  گريـه  بـه 

کار را مـى توانـم انجـام دهـم. يـک ذغـال برداشـت و  جـوان گفـت ايـن 
بـرای اباعبـداهلل؟ع؟ داخـل سـماوار انداخـت. 

مدتـى رفـت و حـدود يـک سـالى از آن شـب گذشـت. پیگيـر آن جـوان 
کـه اوضـاع و احـوال او را جويـا شـوند. 

کـرد  گفتنـد آن جـوان را در عالـم رؤيـا ديديـم. پرسـيديم پـروردگار چـه 
بـا تـو؟ گفـت همـان يـک ذغالـى که بـرای اباعبـداهلل؟ع؟ داخل سـماور 

کـرد...  انداختـم، دسـتم را گرفـت و کارم را درسـت 
جوان گفت:

کـه  ايـن  تـا  اميـد نداشـتم  بـه چيـزی  بـود و ديگـر  گذشـته  کارم   مـن 
آخـر عمـر ديـدم کـه اباعبـداهلل؟ع؟ بـه سـراغم آمدنـد و فرمودنـد بـرای 

گذشـتيم.   کـه در سـماور انداختـى مـا از تـو  همـان يـک ذغالـى 
فقط يک ذغال!!  

آری، ايـن معجـزه ايـن مـرد خـدا بـود، دسـت هـا مى گرفت و در دسـت 
اباعبـداهلل؟ع؟ مى گذاشـت.

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

طلبه ارجمند امیر رضا جوزای

طلبه ارجمند حمید رضا بیات

کـه بـه علـل و معلـول هـای   فقـط امـكان دارد عوارضـى ناخواسـته را 
گـردد، بـرای شـما بـه همـراه داشـته باشـد.  ماورايـی برمـى 

مـى  شـناس؟هر؟  حـق  آقـای  حـاج  کـه  عاشـورايی  زيـارت  نـوع  ايـن 
باشـد.  مـى  عاشـورا  زيـارت  انـواع  تريـن  معـروف  از  يكـى  فرمودنـد، 

پسـر  بـر  روضـه  اهـل  بسـيار  عاشـورا،  زيـارت  جـز  بـه  آقـا؟هر؟  حـاج 
بودنـد. ؟س؟  اصغـر علـى  حضـرت  يعنـى  سيدالشـهدا؟ع؟ 

گرفتـن حاجـات، اشـک بـر حضـرت علـى   ايشـان معتقـد بودنـد بـرای 
؟س؟ بسـيار اثرگـذار اسـت.  اصغـر

کـه از حـاج آقـا؟هر؟ نقـل شـده بـود شـنيدم  داسـتانى را در خاطراتـى 
بـوده  سيدالشـهدا؟ع؟  پسـر  بـر  اشـک  راجع بـه  عجيبـى  داسـتاِن  کـه 

اسـت. 
يـک فـردی مبطـال به سـرطان شـده بود و دکترهـا از او قطع اميد کرده 
بودنـد و گفتـه بودنـد کـه ايـن بيمـار فقـط تا دو مـاه ديگر زنـده خواهد 

ماند. 
حـق  آقـای  حـاج  خدمـت  خانـواده اش  همـراه  بـه  بيمـار  خـود 
شـناس؟هر؟ مـى رونـد و حـاج آقـا؟هر؟ بـه آن هـا مـى فرماينـد کـه يـک 

بخوانيـد.  ؟س؟  اصغـر علـى  حضـرت  روضـٔه 
کند.  شخصى که سرطان داشته، شروع به روضه خواندن مى 

کننـد و بـه شـخِص  ک مـى  گريـه خـود را پـا حـاج آقـا؟هر؟ بـا دسـتمالى 
بيمـار مـى فرماينـد کـه ايـن دسـتمال را بـه سـينٔه خودت بمـال و ديگر 

کـه بـه دکتـر بروی.  الزم نيسـت 
 ، بيمـار ايـن  کـه  شـدند  متوجـه  مدتـى  از  بعـد  بيمـار  ايـن  خانـوادٔه 
بيمـار ی اش از بيـن رفتـه و ديگـر آثـاری از سـرطان باقـى نمانـده اسـت. 
امـام حسـينى؟ع؟ بـودن حـاج آقـای حـق شـناس؟هر؟ را مـى تـوان از 

گردانشـان مـى فرماينـد، فهميـد.  داسـتان زيبايـی کـه شا
داستان رسيدن ليلى به مجنون و عاشق به معشوق.  

گردانشـان در مسـجد امين الدوله امام  آری حـاج آقـا؟هر؟ بـه گفتٔه شا
حسـين؟ع؟ را مـى بيننـد و ايشـان را زيـارت مى کنند.  

مسـجد  محـراب  در  آقـا؟هر؟  حـاج  کـه  اسـت  قـرار  ايـن  از  داسـتان 
امين الدولـه بودنـد و مشـغول خوانـدن زيـارت عاشـورای صـد لعـن و 
صد سـالم بودند که امام حسـين؟ع؟ را به صورت مكاشـفه مشـاهده 
ميـرزا  کـه  فرماينـد  مـى  ايشـان  بـه  حسـين؟ع؟  امـام  و  کننـد  مـى 

خوانـى؟  مـى  عاشـورا  زيـارت  چـرا  عبدالكريـم 
کنند که چون پنج حاجت دارم.  حاج آقا؟هر؟ عرض مى 

امام حسين؟ع؟ مى فرمايند:
حاجاتـت  و  خوانـدی  مـى  ؟س؟  اصغـر علـى  روضـٔه  ابتـدا  همـان  از   

شـد.  مـى  بـرآورده 
آقـای  حـاج  کـه  فرمودنـد  مـى  جـاودان؟ظفح؟  آقـای  حـاج  زمانـى  يـک 
کـه  حـق شـناس؟هر؟ يـک روز بـه خيابـان رفتنـد و بـه فكـر فـرو رفتنـد 
کنـد و چقـدر انسـان هـا را دارد نابـود مـى  کار مـى  شـيطان دارد چـه 

کـرد. آنجـا عبـور  کنـد. يـک نامحرمـى از 
يـک  جـوان  آن  و  خـورد  مـى  نامحـرم  بـه  چشـمش  جوانـى  بعـد   

گويـد.  مـى  ياحسـين؟ع؟ 
حاج آقای حق شناس؟هر؟ مى فرمودند :

 بنـده در همـان مـكان شكسـته شـدن و نابـود شـدِن شـيطان را بـه 
چشـم خـود ديـدم. 

حـق  آقـای  حـاج  بـودِن  حسـينى؟ع؟  راجع بـه  ديگـر  مطلـب 
شـناس؟هر؟ ايـن اسـت کـه وقتـى مـا بـه صوت های سـخنرانى ايشـان 
رجـوع مـى کنيـم، مى بينيم که ايشـان حتى گاهى وقت ها، اسـم امام 
گريـٔه شـان سـرازير مـى شـود؛ چـه رسـد بـه  کـه مـى آيـد،  حسـين؟ع؟ 
گردانشـان،  اينكـه روضـٔه اباعبـداهلل؟ع؟ خوانـده شـود کـه بـه گفتـٔه شا
ايشـان بسـيار اهـل گريـه بودنـد و بـه مـدت طوالنـى گريـه مـى کردنـد و 
کننـد؛ بلكـه ايشـان از نعمـت بـزرگ اشـک  کـى  کـه تبا گونـه نبـود  ايـن 

بودنـد. بهره منـد 
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