
ِبئ؟لص؟:
ّ
َعِن الَن

ْو ُمْسَتِمٍع َواٍع.
َ
ْيِن َعاِلٍم ُمَطاٍع أ

َ
 ِلَرُجل

َّ
َعْيِش ِإال

ْ
ل
َ
 َخْيَر ِفي ا

َ
 ال

در زندگانــی خيــرى نيســت مگــر بــراى دو مــرد: عالمــی كــه فرمانــش برنــد؛ 
و متعلمی كه وظيفٔه خود را حفظ   كند.

اِدِق؟ع؟:  َماِم الَصّ ِ
ْ

َعِن اإْل
ِقيٍه.

َ
ى ِإْبِليَس ِمْن َمْوِت ف

َ
َحّبَ ِإل

َ
ُمْؤِمِنيَن أ

ْ
ل
َ
َحٍد َيُموُت ِمَن ا

َ
َما ِمْن أ

مرگ هيچ كس نزد ابليس از مرگ عالم محبوب تر نيست.

اِدِق؟ع؟: َماِم الَصّ ِ
ْ

َعِن اإْل
نيــا َو 

ُ
ــُه َخيــُر الّد

َ
ن یرجــى ل

َ
ِهــم ا مــاِء َو َذّمِ

َ
قــى َمالَمــَه الُعل  ال َيْنَبغــي ِلَمــن ال يّتَ

اآلِخَرِه.
كســی كــه از ســرزنش و نکوهــش علمــا پــروا نمی كنــد، نمی تــوان بــه خيــر 

دنيا و آخرت او اميد داشت.

ُمْؤِمِنيَن؟ع؟: 
ْ
َعْن أِميِرال

ُه. ّبَ َر َر
َ
 فَقد َوّق

ً
َر عاِلما

َ
َمن َوّق

هركس عالمی را احترام كند، خدا را احترام كرده است.

وَن.
ُ
ل
َ
 َيْسأ

َ
ُهْم ال

َ
ّن
َ
اُس أِِل لّنَ

َ
َما َیْهِلُك ا

َ
اِدِق؟ع؟: ِإّن َماِم الَصّ ِ

ْ
َعِن اإْل

ک شدند چون نپرسيدند. همانا مردم هال

بـا  همـراه  مـادی،  پیشـرفت  و  علـم  مدنیـت، 
معنویـت، تقـوا، فضیلـت و هدایـت دینـی، چیـزی 
اسـت کـه دنیـا ایـن را دیگـر تجربـه نکـرده اسـت. مـا 
در صـدر جـدول پیشـرفته های دنیـا خواهیـم بـود. 
می بینیـد نقـش روحانیـت و شـما جوان هـا چقـدر 
حسـاس اسـت؟ در بیـن همیـن جماعتـی کـه ایـن جا نشسـته اند و هـزاران 
طالب جوانی که در قم و حوزه های دیگری از قبیل شما هستند، علمای 
بزرگـی بـه صـورت بالقوه وجود دارند که در آینده ان شـاءاهلل تاریخ این ها را 
خواهـد دیـد. در بیـن شـما افـرادی هسـتند در حـد امـام؟هر؟ و مراجـع بزرگ.

گر تالش کردید، این بالقوه ها همگی بالفعل خواهند شد. ا

اِدِق؟ع؟:  َماِم الَصّ ِ
ْ

َعْن اإْل

ُهوا.
َ

ى َيَتَفّق َياِط َحّتَ ْصَحاِبي ُضِرَبْت ُرُءوُسُهْم ِبالّسِ
َ
 أ

َ
ّن

َ
َوِدْدُت أ

َ
ل

و  بفهمنــد  را  ديــن  تــا  بزننــد  يارانــم  ســر  بــه  يانــه  تاز می خواهــد  دلــم 
احکامش را ياد بگيرند.

َجاِد؟ع؟:  َماِم الَسّ ِ
ْ

َعِن اإْل

ُه َحِكيٌم ُیْرِشُدُه.
َ
ْيَس ل

َ
َك َمْن ل

َ
َهل

ک شده است كسی كه حکيمی ندارد كه راهنماييش كند. هال

اِدِق؟ع؟: َماِم الَصّ ِ
ْ

َعِن اإْل

یِن. لّدِ
َ
َهُه ِفي ا

َ
ّق

َ
 ف

ً
هَّلُل ِبَعْبٍد َخْيرا

َ
َراَد ا

َ
 ِإَذا أ

وقتی خدا خير بنده اى را بخواهد، او را دين فهم می كند.

؟ع؟:  َباِقِر
ْ
َماِم ال ِ

ْ
َعِن اإْل

َف َعاِبٍد.
ْ
ل
َ
َضُل ِمْن َسْبِعيَن أ

ْ
ف

َ
ِمِه أ

ْ
َعاِلٌم ُيْنَتَفُع ِبِعل

عالمی كه از علمش بهره مند شود، بهتر از هفتاد هزار عابد است.

ِبئ؟لص؟: 
ّ
َعِن الَن

ِخَرِة.
ْ

آل
َ
ْنَيا َو ا

ُ
لّد

َ
یِن َشَرُف ا لّدِ

َ
ْهِل ا

َ
َسُة أ

َ
ُمَجال

همنشينی با دين داران، شرف دنيا و آخرت است.

الکافي ج ۱ ص ۳۸

بحار األنوار  ج۷۵ ص۱۵۹

الکافي ج ۱ ص ۳۹

الکافي ج ۱ ص ۳۳

الکافي  ج۱ ص۳۱

باید چه طبقۀ جوان روحانی و چه دانشگاهی، 
در  یـک  )هـر  تحصیـل     علـم  بـه  جدیـت  کمـال  بـا 

محیـط خـود( ادامـه دهنـد. 
این زمزمۀ بسیار ناراحت کننده     که اخیرًا بین بعضی 
جوانان شـایع شـده که درس خواندن چه فایده ای   
  دارد، مطلبی اسـت انحرافی و مطمئنًا یا از روی جهالت و بی خبری اسـت 
و     یا با سوءنیت و از القائات طاغوتی شیطانی است که می خواهند طالب   
  علـوم دینـی را از علـوم اسـالمی بـاز دارنـد کـه احـکام اسـالم بـه طاق نسـیان   

  سـپرده شـود و محو آثار دیانت به دسـت خودمان تحقق پیدا کند.

احادیث کالس

احادیث مباحثه

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

هفته نامه اخالقى خلق کريم 
حوزه علميه آيت اهَّلل حق شناس ؟هر؟

) امين الدوله _ فيلسوف الدوله ( 
حوزه علميه مجازی اخالق 

امام خمينى ؟وضر؟: در راس همه امور تهذيب نفس است.

عزای سید و ساالر شهیدان امام حسین؟ع؟ تسلیت باد.

تحف العقول، ص ۳۶۴

 سال اول / شماره سى چهارم
هفته اول صفر 1444

هفته دوم شهریور 1401
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غرر الحکم ج۱ ص۶۳۲

جهاد با جهل و جهاد با دشمن 
ــا آیــات گذشــته در زمینــٔه جهــاد  آیــه فــوق کــه ب
پیونــد دارد، اشــاره بــه واقعیتــی می کنــد کــه برای 
مســلمانان جنبــه حیاتــی دارد و آن ایــن اســت 
گرچــه جهــاد بســیار پــر اهمیــت اســت و  کــه ا
ــه  ــواردی ک ــی در م ــت، ول ــگ اس ــف از آن نن تخل
ضرورتــی ایجــاب نمــی کنــد کــه همــٔه مؤمنــان 
در میــدان جهــاد شــرکت کننــد، مخصوصــًا در 
کــه پیامبــر؟لص؟ شــخصًا در مدینــه  مواقعــی 
باقــی مانــده اســت، نبایــد همــه بــه جهــاد بروند؛ 

بلکــه الزم اســت هــر جمعیتــی از مســلمانان بــه 
دو گــروه تقســیم شــوند و گروهی فریضه جهــاد را 
انجــام دهنــد و گــروه دیگــری در مدینــه بمانند و 
معــارف و احــکام اســام را بیاموزند و به هنگامی 
بازگشــتند،  میــدان  از  مجاهدشــان  یــاران  کــه 
احــکام و فرمان هــای الهــی را بــه آن هــا تعلیــم 
ــا آن، انذارشــان نماینــد. دهنــد و از مخالفــت ب

مســألٔه مهــم دیگری کــه از آیه می توان اســتفاده 
کــرد، احتــرام و اهمیــت خاصــی اســت کــه اســام 
بــرای مســألٔه تعلیــم و تعلــم قائــل شــده اســت؛ تا 

آن جــا کــه مســلمانان را ملــزم می ســازد کــه همــه 
در میــدان جنــگ شــرکت نکننــد؛ بلکــه گروهــی 

بماننــد و معــارف اســام را بیاموزنــد. 
یعنــی جهــاد بــا جهــل هماننــد جهــاد بــا دشــمن 
ــر آن هــا واجــب اســت و اهمیــت یکــی کمتــر از  ب
دیگــری نیســت؛ بلکــه تــا زمانــی کــه مســلمانان 
در مســألٔه جهــاد بــا جهــل، پیــروز نشــوند، در 
جهــاد بــا دشــمن هــم پیــروز نخواهنــد شــد؛ زیــرا 
یــک ملــت جاهــل همــواره محکــوم بــه شکســت 

اســت.

ُهــوا فـِـی 
َ

ــْولٰا َنَفــَر ِمــْن ُکّلِ ِفْرَقــٍة ِمْنُهــْم ٰطاِئَفــٌة ِلَیَتَفّق
َ
ــًة َفل

َ
ُمْؤِمُنــوَن ِلَیْنِفــُروا َکاّف

ْ
ل

َ
ُهــوا فـِـی » َو ٰمــا ٰکاَن ا

َ
ــْولٰا َنَفــَر ِمــْن ُکّلِ ِفْرَقــٍة ِمْنُهــْم ٰطاِئَفــٌة ِلَیَتَفّق

َ
ــًة َفل

َ
ُمْؤِمُنــوَن ِلَیْنِفــُروا َکاّف

ْ
ل

َ
» َو ٰمــا ٰکاَن ا

ُهْم َیْحَذُروَن «.
َّ
َعل

َ
ْیِهْم ل

َ
یِن َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإٰذا َرَجُعوا ِإل ُهْم َیْحَذُروَن «.الّدِ

َّ
َعل

َ
ْیِهْم ل

َ
یِن َو ِلُیْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإٰذا َرَجُعوا ِإل الّدِ

گاهی  شایســته نیســت، مؤمنــان همگــی )بــه ســوی میــدان جهــاد( کــوچ کننــد؛ چــرا از هــر گروهــی، طایفــه ای از آنــان کوچ نمی کند تــا در دیــن آ
( بترسند و خودداری کنند. پیدا کنند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آن ها را انذار نمایند تا )از مخالفت فرمان پروردگار

آئه شريفٔه ۱۲۲ سورٔه مباركٔه توبهتفسیر نمونه ج۸ ص۱۹۰

الکافي ج ۱ ص ۳۳

آداب طلبگی

الکافي ج۱ ص ۳۲

الکافي ج ۱ ص ۴۰



هفته نامه اخالقی خلق کریم   شماره 34   کاری از حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس ؟هر؟ 2

در شبانه روزت اوقاتی براى طلب علم قرار بده
کــه یکــی از مواعــظ  در تفســیر برهــان ایــن روایــت بیــان شــده اســت 
لقمــان بــه فرزنــدش ایــن بــود کــه فرزنــدم! در شــبانه روزت اوقاتــی بــراى 

طلــب علــم قــرار بــده.
اِمــَك َو  ّیَ

َ
، ِاْجَعــْل ِفــي أ ْن َقــاَل َلــُه: َیــا ُبَنــّيَ

َ
 »َکاَن ِفیَمــا َوَعــَظ  ُلْقَمــاُن ِاْبَنــُه أ

َلَیاِلیــَك َو َســاَعاِتَك َنِصیبــًا َلــَك ِفــي َطَلــِب َاْلِعْلــِم«.

علم حقيقی
کــه شــما بایــد  ِع انــور بــه تحصیــل علــم اهتمــام دارد  ببینیــد چقــدر شــر
کــه شــما را از مــاوراء  ، ســاعتی را بــرای یادگیــرى علمــی  در شــبانه روز

گاه می کنــد، صــرف نماییــد.  الطبیعــه آ
معمــوًال ایــن علومــی کــه مــا تحصیــل می کنیــم -ماننــد بــرق و مکانیــک و 
کــرم؟لص؟  گــور اســت و بــه فرمایــش نبی ا فیزیــک و شــیمی و...- تــا لــب 

ــد. ــا فضل ان این ه
کــرم؟لص؟  ــه نبــی ا ــع و ب ــه حضــرت صان ــه انســان را ب ک ــم آن اســت   عل

ــد. ــی بده گاه آ
فوت مال قابل جبران است؛ اما علم نه

گــر مــال شــما از بیــن بــرود،  ــِه«. ا ــَل َتْرِک ــُه َتْضِییعــًا ِمْث ــْن َتِجــَد َل ــَك َل
َ
»َفِإّن

کــه بایــد بــراى تحصیــل علــم قــرار  قابــل جبــران اســت؛ امــا ایــن ســاعتی 
گــر از دســت رفــت، قابــل جبــران نیســت. دهــی، ا

مدقق مشکک و محقق مدقق
کتــاب  در  تبریــزى؟هر؟  ملکــی  آقــا  جــواد  میــرزا  حــاج  مرحــوم 
مقــدم  اخــاق  بــر  را  تحصیــل  کســی  گــر  ا می فرمایــد:  »اســرارالصاة« 
ســلطان  کــه  رازى  فخــر  ماننــد  می شــود،  ک  مشــّکِ ــق  مدّقِ بــدارد، 
ــق  ــق مدّقِ گــر تحصیاتــش نورانــی باشــد، محّقِ کین شــد و امــا ا المشــّکِ

شــد. خواهــد 
انقطاع تحصيل علم، بدون نماز اول وقت و نمازشب

شــما بایــد از ایــن موقعیت هــا بــراى تحصیــل علــم اســتفاده بکنیــد. 
امــروز دیــدم یــک محصلــی وقــت نمــاز جماعــت در حــاِل رفتــن اســت! 
گفتــم: وقــت نمــاز اســت، کجــا مــی روی؟ گفــت: مــی روم منــزل بــراى غذا 

خــوردن! 
کــه  ! خــدا شــاهد اســت  چنیــن شــخصی برنامــه نــدارد. رفقــای  عزیــز
ــر تهجــد  گ ــرک بکنیــد، ا ــان را ت ــان طلبــه نمــاز اول وقت ت ــر شــما آقای گ ا

مرتبط با موضوع

کنیــد، تحصیــات شــما منقطــع خواهــد شــد.  و شــب زنده دارى را تــرک 
ــد بدهــد. عشــق و عاقــه و اســتعداد را پــروردگار بای

مقام مراقبه
کــه بدانیــم در حضــور و محضــر کســی هســتیم  مقــام مراقبــه ایــن اســت 
ــت.  گاه اس ــم آ ــا ه ــی م ــورات ذهن ــورات و تص ــه خط ــبت ب ــی نس ــه حت ک
بــذات  »علیــٌم   آیــٔه  معنــاى  یابن رســول اهلل!  ســؤال  کــرد:  شــخصی 
« چیســت ؟ حضــرت؟لص؟ فرمــود: یعنــی تصوراتــی کــه در ذهــن  الصــدور
کــه می کنیــد، همــٔه این هــا در  شــما پیــدا می شــود، خیــال معصیــت 

حضــور و محضــر پــروردگار اســت.
یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشی

گاه نباشی کند آ که نگاهی  شاید 

كدام برتر است ؟ دعا و عبادت يا طلب علم دين
شــخصی عرض کــرد: یارســول اهلل! یــک عــده اى در مســجد مشــغول دعــا 
خوانــدن هســتند و عــدٔه دیگــرى هــم در طــرف دیگــر مســائل حــال 
و حــرام خــود را یــاد می گیرنــد. حضــرت؟لص؟ فرمودنــد: هــر دو خیــر 
اســت. عــرض کــرد: یارســول اهلل! کــدام افضــل اســت ؟ حضــرت فرمودنــد: 
کــه مشــغول یادگیــرى مســائل حــال و حــرام هســتند؛ زیــرا  آن جمعــی 

کنــم. مــن مبعــوث شــدم تــا حــال و حــرام را بــرای افــراد جامعــه بیــان  موعظه هفته

ذكر مؤمن نماز شب است
کــه  کنــد حضــرت آیــت اهلل العظمــی بروجــردى؟هر؟ را  خــدا رحمــت 
وقتــی خدمــت ایشــان عــرض کــردم یــک ذکــرى بــه مــن بدهیــد. فرمــود: 
ــر مؤمــن نمــاز شــب اســت. نمــاز شــب همــٔه اذکار را دارد؛ اســتغفار  ذک

ــن دارد. ــراى مؤمنی ــا ب ــو دارد، دع دارد، العف

كسب فضائل و دورى از رذائل از اهم واجبات
فضائــل اخــاق مــا را بــه ســعادت ابــدی می رســاند و رذائــل اخاقــی از 
کــه مــا را بــه شــقاوت ســرمدیه می رســاند. جــدا شــدن  مهلکاتــی اســت 

از رذائــل و آراســته شــدن بــه فضائــل اخاقــی از اهــم واجبــات اســت.

كت ابدى خواهی شد گرفتار هال گر مجاهده نکنی،  ا
تــا مجاهــده نکنــی و صفــات رذیلــه را از خــود دور نســازى، رســیدن بــه 
کــت  گرفتــار ها کنــی،  کوتاهــی  گــر  زندگــی و حیــات از محــاالت اســت و ا

ابــدی خواهــی شــد.

خدعه در نماز خواندن
خدعــه یعنــی اینکــه بنــده یــک عملــی انجــام دهــد -مثــًا نمــاز بخوانــم- 

ولیکــن غیــر خــدا را در نظــر داشــته باشــد. ایــن خدعــه اســت. 
آن  از  بزرگ تــر  مــن،  پــروردگاِر  یعنــی  تکبیــر می گویــد،  نمازگــزار  وقتــی 
کــه توصیــف شــود؛ یعنــی همــه چیــز را پشــت ســر انداختــم و  اســت 
ــر در نمــاز هــم بــه دنبــال دنیــا باشــم،  گ ــا! حــال ا کــردم خدای ــو رو  ــه ت ب

می رســد: خطــاب 
 اى بندٔه من! آیا با من خدعه می کنی ؟! 

مــن باالتریــن عذاب هــا را -کــه محــروم شــدن از لــذت مناجــات اســت- 
کــرد. نصیــب تــو خواهــم 

شيطان همٔه مسائل شرعی را می داند
شــیطان همــٔه مســائل شــرعی را می دانــد. نــود و نــه راه خیــر در برابــر تــو 
کــه هیــچ اشــکال شــرعی نــدارد؛ امــا در راه صــدم ســقف را  قــرار می دهــد 

بــر ســرت خــراب می کنــد!

با طاعت بدون علم و استاد، به جايى نخواهی رسيد
می خواهــد.  علــم  طاعــت  ِباْلِعْلــِم«.  اَعــُة  لّطَ

َ
ا َو  اَعــِة  ِبالّطَ  

َ
ِإاّل َنَجــاَة  »اَل 

گــر اســتاد اخــاق نداشــته باشــی، بــه جایــى  قســم بــه امام زمــان؟ع؟ ا
غیبــت  می کنــی،  اهانــت  بزنــی،  حــرف  همین کــه  رســید.  نخواهــی 

. می کنــی
ــات  ــی از نج ــت؛ یعن ــس اس ــی جن ــراى نف ــِة«. »ال« ب اَع  ِبالّطَ

َ
ــاَة ِإاّل »اَل َنَج

خبــری نیســت، مگــر اینکــه طاعــت و بندگــی کنــی. بندگــی هــم راه دارد. 
طاعــت و بندگــی بــا علــم اســت. بایــد بــروى و یــاد بگیــرى.

نماز اول وقت و مراقبه، عوامل دورى شيطان
ــان را در  ــه نمازش ک ــانی  ــه کس ــی ب ــت؛ ول ــب شماس ــًا مراق ــیطان دائم ش
کــه  کمتــر نزدیــک می شــود. شــیطان می فهمــد  اول وقــت می خواننــد، 
چــه کســی در مقــام مراقبــه اســت و همین کــه ببینــد از حالــت مراقبــه 
کــه چــه کســانی  خــارج شــد، بــه او نزدیــک می شــود. شــیطان می فهمــد 

در مقــام مراقبــه هســتند و چــه کســانی از یــاد خــدا روى برگرداننــد.
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اخالص در تحصيل علم
ــا هــر  کــه ب اخــاص توجــه و حالتــی روحــی اســت 
ــمند  ــد، آن را ارزش ــراه باش ــان هم ــی از انس فعالیت
امــور  تمامــی  در  و  می کنــد  واقعــی  اثــر  داراى  و 

مطلــوب اســت.
به فرمودٔه امیرالمؤمنین علی؟ع؟:

عمــل  بهتریــن  اخــاص،  یعنــی:  اْلَعَمــِل«؛  َخْیــُر  إِلْخــَاُص 
َ
»أ

. ســت ا
َتــْرَکَك  َو  ْخــَذَك 

َ
أ َو  ُبْغَضــَك  َو  ــَك  ُحّبَ َو  ِعْلَمــَك  َو  َعَمَلــَك   ِ

هلِلَّ ْخِلــْص 
َ
»أ

گرفتــن  َکَاَمــَك َو َصْمَتــَك«؛ یعنــی: عمــل، علــم، محبــت، بغــض،  َو 
کــردن و ســخن و ســکوتت را بــا اخــاص بــراى خــدا انجــام  و تــرک 

بــده.
علــم امــرى باطنــی و معنــوى اســت و تأثیــر به ســزایى در تکامــل روح 
انســان دارد؛ از ایــن جهــت به طــور خــاّص اخــاص در آن ســفارش 

شــده اســت. 
ُاخِلــَص  مــا  الِعلــِم  »أفَضــُل  می فرمایــد:  علــی؟ع؟  امیرالمؤمنیــن 
آن باشــد؛  کــه اخــاص در  آن اســت  فیــِه«؛ یعنــی: برتریــن علم  هــا 
ــادت و  ــودش عب ــه خ ک ــر آن  ــاوه ب ــم، ع ــل عل ــاص در تحصی ــرا اخ زی
بهتریــن عمــل اســت، بلکــه انســان را بــه عمــل کــردن بــه آن نیــز ســوق 
ــن  ــراى ای ــا ب ــه آن را تنه ک ــت  ــه اس ــاص در آن، این گون ــد و اخ می ده
کــه مطلــوب خداونــد و ســبب روشــنایى اســت و انســان را بــا واقعیــات 
و حقایــق آشــنا می کنــد و بــه خــدا می رســاند و بهتریــن زمینــٔه عمــل 

اســت، دنبــال شــود.

استاد تحریری؟ظفح؟

استاد میرهاشم حسینی؟ظفح؟

طلبه و اهل بيت؟مهع؟
گــر می خواهــد  ا طلبــٔه در مکتــب اهل بیــت؟مهع؟ 
داخــل مســیر و جریــان و مکتــب اهل بیــت؟مهع؟ 
گــذار و خــادم اباعبــداهلل الحســین؟ع؟،  خدمــت 
از  یکــی  باشــد،  زمــان؟جع؟  امــام  ســرباز  و  صــادق؟ع؟  امــام  خــادم 
اصلی تریــن چیزهایــى کــه بایــد بــه آن دقــت کنــد ایــن اســت کــه نســبت 
بــه  کنــد و توجــه خاصــی  قــوی  بــا اهل بیــت؟مهع؟ بســیار  را  خــودش 
اهل بیــت؟مهع؟ داشــته باشــد و نکاتــی را کــه در رابطــٔه بــا اهل بیــت؟مهع؟ 

اســت، همیشــه مدنظــر داشــته باشــد.
یکی از آن نکات، معرفِت نسبت به اهل بیت؟مهع؟ است.

ــًة«؛ هــر آن  »َمــْن َمــاَت َو َلــْم َیْعــِرْف ِإَمــاَم َزَماِنــِه َفَقــْد َمــاَت ِمیَتــًة َجاِهِلّیَ
کــه بمیــرد و معرفــِت نســبت بــه امــام زمانــش نداشــته باشــد، بــه  کــس 

مــرگ جاهلیــت مــرده اســت.
اولیــن مــورد، معرفــِت نســبت بــه اهل بیــت؟مهع؟ و امــام زمــان؟جع؟ 
اســت.نکتٔه بعــد ایــن اســت کــه طلبــه بایــد در زندگِی خــود دقت بکند 
ــم اهل بیــت؟مهع؟  ــد دفــاع از حــرم و حری کــه چه طــور می توان و ببینــد 

بکنــد.
ای رفقــا! تمامــی مدافعیــن حــرم، بایــد یــک عقبــه ای داشــته باشــند. 
کــه در مکتــب اهل بیــت؟مهع؟  تمامــی خوبــان، بــزرگان و علمــای ربانــی 
کردنــد و نــام اهل بیــت؟مهع؟ را بلنــد آوازه نگــه داشــتند،  پــرورش پیــدا 
اهل بیــت؟مهع؟  از  دفــاع  و  معرفــت  عقبــه  آن  دارنــد.  عقبــه ای  یــک 

اســت.

حریــم  و  حــرم  از  دفــاع  اهــل  کــه  می خواهیــد  گــر  ا عزیــزان! 
ــم  ــا ه ــه آن ه ک ــد  ــرورش بدهی ــى را پ ــوید و نیروهای ــت؟مهع؟ بش اهل بی
عاشــق دفــاع از حــرم و حریــم اهل بیــت؟مهع؟ باشــند، بایــد وظیفــٔه 

دهیــد. انجــام  درســت  را  طلبگــی 
نکتٔه بعدی انس با روایات اهل بیت؟مهع؟ است.

کــه امــر  کنــد بنــده ای را  ْمَرَنــا«؛ خــدا رحمــت 
َ
ْحَیــا أ

َ
 أ

ً
هلُل َعْبــدا

َ
»َرِحــَم ا

گاهــی اوقــات طــرف داخــل طلبگــی می آیــد و  مــا را زنــده می کنــد. 
سرگشــته اســت و می گویــد: نشــاط نــدارم! بعــد بــه ایشــان می گوییــم 
ــین؟ع؟ و  ــام حس ــر ام ــه ب گری ــین؟ع؟ و  ــام حس ــق ام ــو عاش ــر ت ــه مگ ک
اهل بیــت؟مهع؟ نیســتی؟ او می گویــد: بلــه عاشــق این هــا هســتم. مــا 
جــواب او را می دهیــم کــه بزرگــوار عقبــٔه همــٔه این هــا قــال الصادق؟ع؟ 
؟ع؟ )روایــات( اســت و تــو داخــل ایــن مســیر داری قــدم  و قــال الباقــر
کار مبارکــی اســت. چــه نشــاطی باالتــر  کارهــای تــو  برمــی داری. تمامــی 

از ایــن اســت؟!
نکتــٔه بعــدی تحــت والیــت اهل بیــت؟مهع؟ بودن و عاشــِق دوســت داران 

و محبیــن اهل بیــت؟مهع؟ بــودن اســت.
ــک  ــم نزدی ــا را بره ــت و دل ه ــال اس ــٔه اتص ــت؟مهع؟ حلق ــت اهل بی والی

می کنــد و حرکــت ایجــاد می کنــد.
و  اهل بیــت؟مهع؟  دشــمنان  بــه  نســبت  تبــرِی  هــم  بعــدی  نکتــٔه 

اســت. ظالمیــن  و  مســتکبرین 
که در زندگی طلبگی باید رعایت بشود. این نکات چیزی است 

کــه طلبــه بایــد همیشــه محبــِت نســبت  نکتــٔه بعــدی هــم ایــن اســت 
بــه اهل بیــت؟مهع؟ را تقویــت بکنــد.

فرمــود: در زندگــی وظیفــه را توجــه داشــتن و بــه یــک نوعــی زندگــی را 
گاه محبــِت نســبت  زندگــِی امــام زمانــی قــرار دادن، ایــن به طــور ناخــدا
بــاال می بــرد و ملکــٔه حــب اهل بیــت؟مهع؟ را در  بــه اهل بیــت؟مهع؟ را 

وجــود انســان تقویــت می کنــد.
چقدر خوب اســت که طلبه به ایام والدت و شــهادت اهل بیت؟مهع؟، 
کــه در خانــواده ایــام والدت  حتمــًا مقیــد باشــد. چقــدر خــوب اســت 
کامــًا معلــوم باشــد. ایــام شــهادت معلــوم باشــد. شــما بایــد شــب 

شــهادت و روز شــهادت حتمــًا پیراهــن مشــکی بپوشــید.
از ســاعت ۲۱:۰۰ در تلویزیــون دعــای »الهــی عظــم  آی رفقــا! قبــل 
کــه  . آن قســمتی  البــاء« پخــش می شــود. شــما هــم طلبــه ای دیگــر
آیــا شــما بلنــد  بــرده می شــود  ایــن دعــا  نــام امــام زمــان؟جع؟ در 
می شــوید دســت بــر روی ســر بگذاریــد و رو بــه قبلــه، ســام بــه آقــا؟ع؟ 

بدهیــد یــا بلنــد نمی شــوید؟!
ای رفقا! ارادتتان را به امام زمان؟جع؟ نشان بدهید.

امــام  نــام  قســمت  آن  بــه  البــاء«  عظــم  »الهــی  دعــای  وقتــی 
بدهیــد. ســام  آقــا؟ع؟  بــه  و  شــوید  بلنــد  می رســد،  زمــان؟جع؟ 

آقا جان!
گرچه سیه رویم ولی غام تو هستم

خواجه مگر بندٔه سیاه ندارد؟
امــا دوســتت داریــم.  کاری هســتیم؛  آدم هــای خطــا مــا  آقــا جــان! 
ــام  ــٔه ام ــر دِر خان ــیم، اول و آخ ــته باش ــا داش ــاه و خط گن ــدر  ــا هرچق م
زمــان؟جع؟ می آییــم. در والدت هــا و شــهادت ها هــم یک جــوری 
کــه بــه شــما حتمــًا مــدد  کنیــد  خودتــان را بــه اهل بیــت؟مهع؟ منســوب 

می شــود. رســانده 
گریــه و ســینه زنی  کــه اهــل روضــه و  کــه آن شــخصی  نکتــه ایــن اســت 
اســت، تمــام عیــار بــرای دفــاع از اهل بیــت؟مهع؟ می آیــد و یــک متکلــم 

قــوی می شــود.
این فرد ادبیات و بقیٔه دروسش را هم عالی می خواند.

پرچــم  کــه  بزرگانــی  و  ربانــی  علمــای  مراجــع،  معمــول  شــما 
اهل بیــت؟مهع؟ را بلنــد آوازه می کننــد را نــگاه بکنیــد. همــٔه آن هــا اهــل 
گریــه، غیــرت دینــی  گریــٔه بــر اهل بیــت؟مهع؟ انــد. ایــن روضــه و  روضــه و 

می کنــد. ایجــاد  انســان  در 
فرمود: 

خــدا  باشــد،  اهل بیــت؟مهع؟  مکتــب  احیــای  مســیر  در  هرکســی 
رحمتــش را بــر او نــازل می کنــد و از مســائل نحــس بــه دور می شــود.

استفاده درست از سالمتی و قّوت بدن
مرحــوم صــدوق؟هر؟ در کتــاب امالــی و در معانــی 
از  ســندش  کــه  کنــد  مــی  نقــل  روایتــی  االخبــار 
جعفــر  بــن  موســی  بــن  اســماعیل  بــن  موســی 
؟ع؟،  و ایشــان از پــدرش و او از پــدرش حضــرت موســی بــن جعفــر
همیــن طــور آن بزرگــوار از پدرانشــان تــا حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
 َتنــَس 

َ
کــه ایشــان، ذیــل آیــٔه شــریفٔه ســورٔه قصــص کــه مــی فرمایــد: »َوال

ْنَیــا«؛ نصیبــت را از دنیــا فرامــوش نکــن! فرمودنــد: »اَل 
ُ

َنِصیَبــَك ِمــَن ٱلّد
ــاَطَك«؛ ســامتی ات  ــَباَبَك َو َنَش ــَك َو َش ــَك َو َفَراَغ َت ــَك َو ُقّوَ َت ــَس ِصّحَ َتْن
یــادت نــرود! قــّوت بازویــت، فراغــت خاطــرت، جوانــی ات، نشــاط و 
ســامتی ات را فرامــوش نکــن! این هــا نعمت هــای درجــٔه اول خــدا 

در زندگــی آدمــی هســتند. این هــا را یــادت نــرود.
کارهــای مشــکل را نــدارد.  گاهــی ســالم اســت، امــا قــّوت انجــام  آدم 
کــه ســن بگــذرد، ایــن حالــت را خودتــان در خواهیــد یافــت؛  کمــی 
گرفتــار اســت؛ مثــًا فراغــت خاطــر  هــم ســامت دارد و هــم قــّوت، امــا 
نــدارد. مــاه رمضــان می خواهــد دو کلمــه قــرآن بخوانــد، نمی توانــد. تــا 

شــروع می کنــد، حواســش جــای دیگــر مــی رود.
گرفتاری هــا و  گاهــی ممکــن اســت آدم آن قــدر حواســش غــرق در 
کــرده قــرآن بخوانــد، قــرآن  گــر شــروع  کــه مثــًا ا مشــغولیت ها باشــد 
، غصــه و مشــکلش اســت. پــس  جلویــش بــاز اســت و او غــرق در فکــر

ــت. ــزرگ اس ــت ب ــک نعم ــر ی ــت خاط فراغ
ــی  کم ــد  ــد، می توان کن ــم  ــل عل ــد تحصی ــر می توان ــت خاط آدم در فراغ
بــه خــودش برســد؛ بــه خــودش برســد هــم یعنــی بــرای خــودش، 
کارهــا در فراغــت  کاری بکنــد. ایــن  واقعیــت خــودش، جــان خــودش 
گرفتــار  ممکــن اســت؛ نــه در وقتــی ســر آدم شــلوغ اســت، وقتــی آدم 
کار و مشــغله دارد، نمــی  توانــد بــه درد خــودش برســد و  اســت و هــزار 

دو رکعــت نمــاز خــوب بخوانــد.
ــا  ــاِز ب ــت نم ــب دو رکع ــه ش ک ــد  گفتن ــن  ــه م ــه ب ک ــود  ــا می فرم ــتاد م اس
توجــه بخــوان! خــب مــن هــم می خواهــم دو رکعــت نمــاز بــا توجــه 
ــم. امــا فراغــت خاطــر می خواهــد، ســامتی می خواهــد، قــّوت  بخوان
می خواهــد، مــن ســحر بیــدار می شــوم، امــا توانایــى از جــا برخاســتن 

را نــدارم، پــس قــّوت الزم اســت، ایــن نعمــت بزرگــی اســت.
کنــی بــه ثمــر می رســی،  گــر درســت مصرفــش  ایــن قــّوت یــادت نــرود. ا
گــر در  کنــی بــه ثمــر می رســی، ا گــر ســامتی ات را درســت مصــرف  ا
ــر  ــه ثم ــی ب کن ــرف  ــت مص ــر داری، آن را درس ــت خاط ــه فراغ ک ــی  جوان
کثــر جوان هــا متوجــه آن نیســتند. صحــت و ســامتی  کــه ا می رســی، 
کــه خــدای  کــه قــّوت دارنــد؛ ولــی نمــی داننــد  دارنــد ولــی نمی داننــد 
کــه ایــن قــّوت بــازو  کــه از دســت بدهنــد تــازه می فهمنــد  نکــرده وقتــی 
کیلومتــر  کــه ابــدی نیســت! جــوان می توانــد ده  یعنــی چــه. قــّوت بــازو 
قــّوت  ایــن  امــا  کنــد.  کار  بــاز هــم می توانــد  بعــد  و  بــرود  راه  پیــاده 

ــت. ــی اس ــوص دوران جوان مخص
جــوان فکــر می کنــد ایــن قــّوت همیشــگی اســت و قــدرش را نمی دانــد 
کــه بــه درد ابــد و  کنــد  کــه بــا آن، چــه چیــزی تحصیــل  و نمی دانــد 
همیشــه اش بخــورد؛ مگــر قــّوت جوانــی چنــد ســال اســت؟ ســن آدم 
کــم دیگــر آن نیــروی جوانــی را نــدارد،  کــم  کــه از ســی بگــذرد، آدم 
کــه بگــذرد، دیگــر هیــچ... مگــر جوانــی چنــد روز  از چهــل و پنجــاه 

اســت؟! مثــل بــرق می گــذرد.
دارد،  دارد، صحــت  قــّوت  دارد،  فراغــت خاطــر  اســت؛  آدم همیــن 
کاری نمی توانــد بکنــد؛ نشــاط  جوانــی دارد؛ امــا نشــاط نــدارد، هیــچ 

ــزرگ اســت. یــک نعمــت ب
کــه بــرای چــه می خواهــم آن هــا  خــب همــٔه این هــا را فرامــوش نکنــم 
گــر  کاری بــرای فردایــت بکــن! ا ِخــَرَة«؛ یعنــی یــک 

ْ
آْل ْن َتْطُلــَب ِبــِه اَ

َ
را. »أ

کــه این هــا  کنــی، روزی  نشــاطت و جوانــی ات را بــرای فــردا مصــرف 
کــردی، در دســتان  کــه در ایــن دوره  کارهایــى  نیســت، آثــار و نمــرات 
کــرده بــودی، در پایــان عمــرت و در  گــر درســت تحصیــل  توســت. ا
کامــل شــدی، آن وقــت ایــن تحصیــل بــه  کــه  پیــری، در آن وقتــی 

می خــورد. دردت 

استاد جاودان؟ظفح؟
کــه خــدا راضــی شــد، بــه درد قبــر و قیامتــت  کــردی  کاری  گــر یــک   ا

می خــورد.
مرِد آخرِبین، مبارک بنده ای است.

گــر آدم آخــر را بنگــرد و فقــط امــروز را نــگاه نکنــد، مثــًا اآْلن یــک لذتــی  ا
ــه ایــن نــگاه نکنــد  مهیــا اســت، یــک خنــده و خوشــی مهیــا اســت، ب
گریه هایــى  ، چــه  کــه در پــس ایــن خوشــِی زودگــذر و فــردا را بنگــرد 
اســت؛ آن وقــت می توانــد در مــورد ایــن لــذت و خنــده و خوشــی و 
گــر فقــط امــروز را بنگــرد، ممکــن  ثــروت و... درســت تصمیــم بگیــرد. ا

کــه دیگــر درآمدنــی نباشــد! اســت پایــش در چالــه ای بــرود 
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برای مشاهده تمامی شماره های منتشر شده نشریه خلق کریم و مکتوبات و اطالع از برنامه های
 حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟ بارکد ها را اسکن کنید.

گݡݡݡی ݢتعدادݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡݡیݥݥݥݥ ݣݣݣݣݣاز ݣݣݣݣآداٮݬݓ ݣݣݣݣطلٮݭݭݭݓ ݢ ݢ                 ݢ

؟جع؟بیشتر کردن محبت نسبت به اهل بیت؟مهع؟ توسل روزانه به حضرت ولی عصر

احترام به پدر و مادراحترام به استاد

پیش مطالعه قوی دروساحترام و خدمت به مؤمنین

سر کالس به موقع حاضر شدنپس مطالعه قوی دروس

جمع بودن حواس سر کالسمباحثه قوی دروس

انجام دادن تکلیِف استادسؤال بی جا از استاد نپرسیدن

شب امتحانی درس نخواندنمباحثٔه اخالق داشتن در هفته

خواندن نماز شبنماز اول وقت به جماعت خواندن

خواندن حداقل یک صفحه قرآن در روزخواندن نوافل روزانه

خدمت به سربازان امام زمان؟جع؟احترام به سربازان امام زمان؟جع؟

حضور مستمر در جلسات عمومی حوزه علمیهکمِک درسی به طلبه ها

محافظت از جسم و ورزش کردنگریٔه مستمر بر سیدالشهداء؟ع؟

استفادٔه صحیح از اوقات فراغتاخالص داشتن در تمامی اعمال

ایجاد جو علمی در پایه تحصیلیپرهیز از گعده های بی ثمر

کثری برای انجام آنخدمت و وقت گذاشتن برای خانواده تشخیص وظیفه و تالش حدا


