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احادیث کالس
ی

َ
اّبُ عل

َ
لُبُه ش

َ
یُخ َیضُعُف ِجسُمُه و ق

َّ
لش

َ
 هللِا؟لص؟: ا

ُ
 َرسول

َ
 قال

 ُحّبِ اثننی، طوِل الحیاِة و ُحّبِ الماِل
 انسان پری و ناتوان می شود ولی دل او بر محبت دو چزی جوان

می ماند: عمر طوالنی و محبت مال

(نهج الفصاحه ص۳۸۶ حدیث ۱۸۲۵)

ُع  الِدیِن الَوَر
ُ

 الِعباَدِة الِفقُة و افَضل
ُ

 هللِا؟لص؟: َافَضل
ُ

 َرسول
َ

 قال
یِن دین ین عبادت فرا گرفنت احکام الهی است و بهرت  بهرت

پرهزیکاری است

(بحاراالنوار ج۱ ص۱۶۸/ وسائل الشیعه ج۲۰ ص۳۵۸)

وِب الحکماِء
ُ
ل

ُ
َمُع ُیذِهُب الَحکَمَة ِمن ق

َ
 هللِا؟لص؟: َالّط

ُ
 َرسول

َ
قال

طمع،علم و دانش را از دل های علما از بنی می برد

(مزیان الحکمة ج۲ ص۱۷۴۰)

َیّنَ ِمنُه  ااِلماُم الَجواُد؟ع؟: الِحلُم لباُس العاِلِم، فال َتعَر
َ

قال
 بردباری لباس اهل علم است، پس هرگز از این لباس برهنه

نشو

(کافی ج۸ ص۵۵) 

لِبِه
َ

مرُیالُمٔوِمِننَی؟ع؟: الُموِمُن برُشُه فی َوجِهِه و ُحزُنُه فی ق
َ
 أ

َ
قال

مومن خوشحالیش در صورتش و اندوهش در دلش است

(نهج البالغه حکمت ۳۲۵) 

احادیث مباحثه

یطاِن
َّ

ُة ِمن الش
َ
ناُة ِمن هللِا و الَعَجل  هللِا؟لص؟: َااْلَ

ُ
 َرسول

َ
 قال

 آرامش و آهستگی در کارها از خداوند است و عجله و شتاب از 
شیطان

(وسائل الشیعه ج۲۷ ص۱۶۹) 

َنِن و
ُ

، ِمن َالَزِم الّس کِر
ُ

 ااِلماُم الَمهِدی؟ع؟: َسْجَدُة الش
َ

 قال
َاوَجِبها

ین سنت های مستحب ین و واجب تر ، از الزم تر  سجده شکر
است

(وسائل الشیعه ج۶ ص۴۹۰) 

ِاذا شاَء ِشئنا
َ

ِة هللِا ف
َ

وِعَیُة ِلَمِشّی
َ
لوُبنا أ

ُ
 ااِلماُم الَمهِدی؟ع؟: ق

َ
قال

 دل های ما ظرف مشیت خداوند است؛ پس هرگاه بخواهد ما
خواهیم خواست

(بحاراألنوار ج۵۲ ص۵۱) 

 وال
ُ

 ما لم َیَتَقَدُمُه َمطل
ُ

 ااِلماُم الَحَسُن؟ع؟: الَمعُروف
َ

 َیتَبُحُه َمّنُ قال
 خوبی به آن گویند که بدون معطلی انجام  گرید

(بحاراالنوار ج۷۸ ص۱۱۳)

ُة اما نیَک، و الرضٰی ِبما
َّ
 ااِلماُم الُحَسنُی؟ع؟: ِقل

َ
 قال

َیکفیَک

 بی نیازی و ثروتمندی واقعی در این است که آرزوهایت کم و
به اندازه کافی باشد

(بحاراالنوار ج۷۲ ص۱۹۳)

ــى
َ

ِلَك انما َيخش
َٰ

ذ
َ

ّبِ َواالنعم مختلف الونه ك
ٓ

َوا
َ

لّد اِس َوٱ
َّ

لن  َوِمَن ٱ
وٌر

ُ
ف

َ
 غ

ٌ
يز هَّلَل َعِز  ٱ

َ
 ِإّن

ْ
ا

ُ
ؤ

ـٰٓ َم
َ

لُعل هَّلَل ِمن ِعَباِدِه ٱ  ٱ
(آیه 28 سوره مبارکه فاطر)

َواّبِ و از جنبندگان علی العموم یا اسباب
َ

اِس و از آدمیان َو َالّد
ٰ

 ِمَن َالّن
ٰواُنُه گوناگون

ْ
ل

َ
ْنٰعاِم و از چهارپایان خلقی اند که ُمْخَتِلٌف أ

َ
 علی الخصوص َو َاأْل

 است رنگ هاى آن َکٰذِلَك مانند اختالف الوان ثمار و جبال و بعد از بیان
ی َاهّٰلَل

َ
ٰما َیْخش

َ
 قدرت بر خلق اشیاى مختلفه الذوات و االلوان مي فرماید که ِإّن

ٰماُء دانایان چه
َ
ُعل

ْ
 جز این نیست که مي ترسند از خدا ِمْن ِعٰباِدِه از بندگان او َال

 رشط خشیة معرفة مخشی است و علم به صفات و افعال او پس هر که
 دانش او بیشرت است ترس او افزون تر است و از اینجا است که حرضت

 رسالت؟لص؟ فرمود که: »اّنی اخشاکم باهّٰلل» ترس من به خدا از شما بیشرت
 است و نزی فرموده که: »اعلمکم باهّٰلل اشّدکم له خشیة« هر که از شما

 معرفة او بخدا بیشرت است خوف او زیاده تر است و لهذا این را در عقب افعال
 داله بر کمال قدرة خود ایراد فرموده تا به جهة معرفة به آن افعال خاشی و
 خائف شوند و این بدیهی است که هر که عالم نباشد بقدرت او بر آفریدن

 اشیاء و بر تحویل هر چزیى از حالی به حالی از او خائف نخواهد بود و از
 ابن عباس مروی است که مراد حق تعالی آن است که »انما یخافنی من

 خلقی من علم جربوتی و عزتی و سلطانی« یعنی کسانی از من ترسانند که
 عالمند به جربوت و عزت و سلطانیت من و از مرسوق مروی است که »کفی
 بالمرء علما ان یخشی هللا و کفی بالمرء جهال ان یعجب بعمله« در علم مرد

 همنی کافي است که خدا ترسد و در جهل او همنی بس که به عمل خود
 معجب بود و تقدیم مفعول به جهة آن است که مقصود حرص فاعلیت است
 و اگر منعکس شود معنی منقلب گردد و این غری مقصود است. اینجا بعد
 از آن تعلیل وجوب خشیت می نماید بقوله: ِإّنَ َاهّٰلَل َعِزیٌز به درستی که خداى

 غالب است در انتقام کشیدن از آن کسی که ُمِصّر باشد بر طغیان َغُفوٌر
آمرزنده هر کسی را که تائب شود از حق

تفسری کبری منهج الصادقنی جلد ۷ صفحه ۴۰۵
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 روایت داره که چهار گناه است که از همه
گناه های دیگر باالتر است

 درجه یک الرشک هّٰلل: یک رشک خفی و یک
 رشک جلّی داریم. رشک جلی همنی بت
 پرستا، ماه پرستا، گاو پرستا؛ این ها را

 رشک جلی می گویند. رشک خفی آن است
 که ریا بکنه، عبادت بکنه یک خرده برای
 خدا، یک خرده برای مردم. این هم رشک

 است لذا حدیث داره خداوند تبارک و
ین  تعالی به ریا کار می فرماید: من بهرت

 رشکا هستم، کسی که عمل رو برای من و
 دیگری انجام دادی من از سهم خودم

.گذشتم، همه مزدت رو برو از او بگری
 دوم عقوق والدین: پدر و مادر عاق کنند،
ین کنند، بگن خدایا من از این بچه ام  نفر

 نمی گذرم. پدرتون، مادرتون یک وقت
 اعصابش ناراحته، رس شما داد می زنه،

 شما برو دستش رو ببوس و ازش عذر
 خواهی کن؛ ولو او مقرصه، شما بگو من

 مقرصم. یک خریات و برکاتی بهتون
.می رسه

 سومی الفرار من الزحف: یعنی در جنگ
 فرار کنه آدم. یک روضه خوانی می گن یک

 عمری اول مجلسش می گفت: )یا لیتنا
 عظیما( یک شب برای

ً
 کنا معه فأفوز فوزا

 اینکه حالیش کنند تو این کاره نیستی،

 خواب دید. یک طرف لشکر امام
 حسنی؟ع؟ و یک طرف لشکر یزید. تو

 خواب همش مواظب بود امام حسنی؟ع؟
 او را نبیند. نکنه بگه بیا من رو یاری کن،

 امام حسنی؟ع؟ دیدش. )آشیخ
ً
 اتفاقا

 حسنی بیا این اسب رو بگری، زره رو بگری،
 شمشری رو بگری ما رو یاری کن(. او هم

 قبول کرد، اما همش مراقب بود امام؟ع؟
 داخل خیمه روند و فرار کنه. همنی طوری

 هم شد. اسب امام رو برداشت و فرار
 کرد. فهمید یک عمر داشته دروغ

 می گفته. بله مگه هر کسی می تواند
 حبیب بن مظاهر بشه، زهری بشه. تعرب

 بعد از هجرت یعنی بعد از اینکه من در
 کشور اسالم هستم، پاشم برم مملکت
.کفر که دسرتسی به احکام اسالم ندارند
 و چهارمی اش هم نسبت زنا دادن به زن

عفیفه است

اݤݤݤ ݣݣݣݣݣ�ق
ݖ

ݥݥ ݣݣݣݣݠا یݤݤݤݤݤ ݣݣݣحاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ج
ن

رݣݣݣݣݣاݣݣݣ� ن ݧ ںݧ
س�ن

پى ارتحال ی در   پیام مقام معظم رهبر
آيت اهَّلل مجتهدی  عالم ربانى حضرت 

تهرانى

بسم هللا الّرحمن الّرحیم

م اخالق مرحوم حّجت االسالم
ّ
 ارتحال عالم رّبانی و معل

 والمسلمنی آقای حاج شیخ احمد مجتهدی
م

ّ
 تهرانی؟هر؟ را به علمای اعالم و روحانّیت معظ

 تهران و به شاگردان و تربیت شدگان و ارادتمندان
 این شخصّیت روحانی با ارزش و خدمتگزار و

 بخصوص به خانواده ی محرتم و بازماندگان ایشان
 تسلیت می گویم. عمر با برکت این عالم عامل،

ین آن  منشأ خدمات دینی ارزنده ای بود که برجسته تر
 تأسیس و اداره ی شایسته ی مدرسه ای است که در

 پرورش علما و فضالی فراوان
ّ

 طول ده ها سال، محل
 بوده و هم اکنون تعدادی از تربیت شدگان در آن، در

 شمار فضالی برجسته و عالمان و مجتهدان
 بزرگوارند. علم و تقوا و تالش متعّهدانه در تربیت

 طالب علوم دینی سه عنرص شاخص در شخصّیت
 این روحانی عالیقدر بود و برکات فراوانی را برای

 حوزه های علمّیه به بار آورد. حّق عظیم ایشان بر
.حوزه ی علمّیه ی تهران فراموش نشدنی است
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 برسی؟ پسر گفت: می خواهم مثل شما بشوم. پدر گفت: پس
 بدان هیچ نمی شوی. من می خواستم امام صادق؟ع؟ بشوم این

شدم؛ تو که می خواهی مثل من بشوی هیچ نمی شوی
 روی همین اصل است که اگر درس را برای نمره 10 بخوانی نمره
 تک می گیری اگر برای 15 بخوانی 10 می گیری و اگر می خواهی 20

 بگیری باید تمام دروس را یاد بگیری و مطلبی باقی نمانده باشد
 که تو آن را نفهمیده باشی، پس همه این موارد احتیاج به همت

بلند دارد

وم داشتن حافظه قوی طالب و لز

 اگر در درس خواندن ضعیف هستید، زود جا نزنید و کنار نکشید.
 اگر درس را نمی فهمی یا حافظه ات ضعیف است، آیةالکرسی

 بخوان، دعای مطالعه را بخوان که دعائی است برای تقویت
 حافظه، و در اول مفاتیح در قسمت تعقیبات مشترکه، مرحوم

 محدث قمی؟هر؟  آن را آورده است. آن دعا را بخوان و به حضرت
 امیرالمومنین علی؟ع؟ توسل کن، ان شاءاهلل به مرور زمان

 می فهمی و حافظه ات خوب و کارت درست می شود

وی جاذبه در طالب وجود نیر

 باید یک کشش و گرمی و جاذبه ای در وجود طلبه باشد، تا او را
 به سمت علم و دانش و خدمت به اسالم و اهل بیت؟مهع؟

بکشاند و پس از یادگیری به دیگران هم یاد بدهد
 شما که یک طلبه هستی به خودت توجه کن و ببین که کشش و
 گرمی در وجود تو است که شوق تدریس و یاد دادن به دیگران را

 داشته باشی؟ حتما نباید تدریس در دانشگاه یا حوزه علمیه
 باشد، بلکه شب ها در مسجد محل تان عده ای را جمع کن، قرآن

 درس بده، یا حدیث بگو یا مسائل شرعی که در توضیح المسائل
 مراجع موجود است به مردم یاد بده یا به خودت نگاه کن و ببین

 که اهل تألیف و تصنیف و یا خطابه و غیره هستی؟ اگر می توانی
 و در خودت می بینی که قدرت خدمت کردن به اسالم را داری این

 اگر حال هیچ گونه تبلیغ و درس خواندن را
ّ

 خوب است و ال
 نداری، روحانیت را بد نام نکن و برو در رشته و صنعت دیگری که

بتوانی به جامعه خدمت کنی

طالب و رعايت مستحبات

 طلبه باید عالوه بر درس، اهل نوافل و مستحبات و تعقیبات
 نماز باشد. وقتی که نماز اول ماه می خوانی، مفاتیح را بردار و

 مناسبت ها و اعمال آن ماه را هم ببین و عمل کن. قرآن و
 مفاتیح نباید از کنار سجاده شما دور باشد. سحرها هم بعد از

 نماز صبح و شب ها قبل از خواب حداقل یک صفحه قرآن تالوت
 کن. زیارت و دعای هرروز را بخوان، بعد از نماز تعقیبات وارده در
 مفاتیح الجنان را بخوان. البته مقدسِی طلبه نباید زیاد باشد به

حدی که به درس لطمه بزند
 شیخ انصاری؟هر؟ بعد از نماز صبح مقداری تعقیب می خواندند،
 بعد شعر سیوطی حفظ می کردند و زیاد مقدس نبودند که مثال

 تا طلوع آفتاب تعقیب بخوانند. مقدسی طلبه باید مانند چاشنی
 گوشِت ِبه باشد که اگر اصاًل در گوشت، سرکه نریزی مزه ندارد.

اگر یک شیشه سرکه بریزی باز هم نمی شود خورد
 نباید زیاد مقدسی باشی که اصاًل حرف نزنی و شوخی نکنی و

نخندی

آيت اهَّلل مجتهدی )رحمة اهَّلل» آداب الطالب  «)بخشى از كتاب 

ݤݤ ج ݫ ݫ اݤݤݤݣݣرݤݣݣݣݣݣهݤݤݤݤ ݣݣݣݣطالݣݣݣݣݣݣݣݣݡݡٮݫ اݤݤݤ ݣݣݣدݤݣݣݣرݣݣݣݣݣݣ�ج ݣݣݣݣݣ�ق
ݖ

ݭݭج ݣݣݣݣݠا ݫ ݠکالݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ حاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ

آن ها  طالب و علّو همت 
 عالمی )بعضی گویند شیخ

 انصاری؟هر؟ بود و بعضی
 گویند تفتازانی بوده است( از
 فرزندش پرسید: می خواهی

 چه کاره بشوی و به کجا

هدݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤ
ݨق ݧ ٮݧ اݤݤ ݣݣݣݣݣݣمحݭݭݭݭݭج ݣݣݣݣ�ق

ݖ
ݥݥ ݣݣݣݣݠا ج امه ݣݣݣݣݣݣحاݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ �ن ݭݭݔ ݫ ݫ دݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݠگىݫ ݣݣݣݣݣ�ن

ن
ر

 مرحوم آیت هللا احمد مجتهدی تهرانی؟هر؟ در نهم
 مهرماه سال 1302 شمسی  در تهران چشم به جهان

ع و فضل و رشف  گشود. وی در خاندانی با تقوی و ور
 پرورش یافت. پدر ایشان  مرحوم محمدباقر از

 کسبه های معروف و با تقوی و متدین تهران بوده و
  جد ایشان مرحوم مریزا احمد از تجار مشهور و از

 مؤمننی و متدیننی عرص  خود بود
 آیت  هللا مجتهدی؟هر؟ در سال 1362 قمری و در سن
 19 سالگی به کسوت  روحانیت درآمد و قبل از آن در

 بازار تهران مشغول به کار بود و پدر ایشان  یعنی
 مرحوم محمد باقر راضی نبود که فرزندش طلبه

 شود ولی بر اثر  عشق و عالقه زیادی که جناب استاد
 به علم و دانش داشت به سوی  طلبگی روی آورد. با

 توجه به مخالفت پدر، سال ها با عرست و سختی
 زیادی، در لباس  روحانیت به تحصیل علم پرداخت و

 بعد از سال ها نه تنها پدر راضی شد؛  بلکه بر وجود
 چننی فرزندی در نزد خویشان و نزدیکان و در اجتماع
 افتخار  می کرد. وی پنج سال بعد یعنی در سال 1367

 قمری و در سن 24 سالگی ازدواج  کرد و در همنی
 سال دروس رسائل و مکاسب را نزد آیات و حجج

 اسالم  آقایان فاضل؟هر؟ )پدر حرضت آیت هللا العظمی
 فاضل لنکرانی( و سید حسنی  قاضی؟هر؟ و آقا شیخ

 قاسم نحوی؟هر؟ امتحان داد و با موفقیت به اتمام
 رساند.  بعد از قریب دو سال در سن 26 سالگی و در

 سال 1369 قمری امتحان  کفایه و قسمتی از درس
 خارج را با موفقیت گذراند

 آیت هللا مجتهدی؟هر؟ در ضمن تحصیل، به تدریس
 کتب حوزوی هم  می پرداخت و وقتی که از قم به

 تهران آمد شب ها در مسجد  امنی الدوله  که مرحوم
 حاج شیخ محمد حسنی زاهد؟هر؟ در آنجا مشغول به

 تدرس و اقامه  نماز بود، استاد هم، صبح و عرص به
 امر تدریس اشتغال داشت و چون  مرحوم حاج شیخ

 محمد حسنی زاهد؟هر؟ در اواخر عمر و با وجود
 کهولت سن  به سختی مشغول تعلیم و تربیت

 طالب بود؛ لذا از آیت هللا مجتهدی؟هر؟ تقاضا  کرد که
 عالوه بر تدریس، شب ها هم منرب برود و آیت هللا
 مجتهدی؟هر؟ در طول  دو سال، شش جزء از اول

 قرآن را با استفاده از تفسری  برهان که مبنای  تفسریی
 ایشان بود برای مستمعنی آیات قرآن را تفسری

 می کرد
 آیت هللا احمد مجتهدی تهرانی؟هر؟ صبح ها در مسجد
 مرحوم حاج سید  عزیزهللا بازار جهت طالب به تدریس

 کتب ادبیات و فقه مشغول بود و بعد  از ظهر ها هم
 برای کسانی که روزها شاغل بودند و بعد از ظهرها
 درس  می خواندند به تدریس کتب حوزوی از قبیل

 مطول، سیوطی، مغنی،  منطق و غریه می پرداخت. دو
 سال بعد یعنی در 21 محرم سال 1372 قمری،

 ثلمه ای در اسالم به  وجود آمد و آن رحلت عارف زاهد و
 معلم اخالق حاج شیخ محمدحسنی  زاهد؟هر؟ بود
 آیت هللا احمد مجتهدی تهرانی پس از گذشت سه

 سال از رحلت آن عالم  بزرگوار، همچنان به امر
 تدریس در مسجد مرحوم حاج سید  عزیز هللا واقع  در

 بازار تهران مشغول بود تا آنکه به درخواست عده ای از
 علمأ و مردم  متدین، از حرضت استاد تقاضا کردند که

 حوزه علمیه را به مسجد مرحوم  حاج مال جعفر
 منتقل کنند که در آن زمان مسجد، انبار خاك ذغال و

 خمره  ترشی کسبه محل بود، و تجار و مردم متدین
 با علما مشورت کردند و به  این نتیجه رسیدند که

 آیه هللا مجتهدی؟هر؟ به دالیلی نسبت به علما دیگر
  جهت ادامه راه مرحوم حاج شیخ محمد حسنی

 زاهد؟هر؟ ارجحیت دارد. بنابراین با همت تجار و مردم
 متدین، آیت هللا مجتهدی؟هر؟ توانست حوزه  علمیه

 فعلی را که در تهران خیابان 15 خرداد رشقی، کوچه

 شهید  مرتضی کیانی، کوچه مسجد آقا واقع است تأسیس
کند
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 حرضت آیت هللا مجتهدی؟هر؟ یکی از مصادیق این
 عالمان است که خداوند برای آنان درجاتی را نزد
 خودش معنی کرده و همواره آن را باال می برد. از

 شخصیت های برجسته ای است که علی؟ع؟ فرمود:
 تا روزگار برپاست اینان باقی هستند اگرچه

 جسمشان در میانمان نیست؛ لکن راه و روش و
 کماالت شان در دل های ما نقش بسته است. ایشان

ویژگی هایی داشتند که عبارت است
 ۱.اخالص

 این حالت در هر کس که باشد، او را خدایی می کند
 زیرا سعی می کند حرکات و سکنات و سخنانش ربط
به خدای الیزالی داشته باشد و قرآن کریم می فرماید

 آنچه جنبه دنیایی و غری خدایی داشته باشد، از بنی
 می رود و آنچه جنبه الهی داشته باشد باقی است.
 اخالص از صفات بارز آیت هللا مجتهدی؟هر؟ بود که

 گفتار و رفتارشان را تأثریگذار کرده بود و در دل ها جای
گرفته بود

۲.توكل بر خدا 
 ایشان در زمانی پا به عرصه تحصیل علم سپس

 ترویج علوم دینی گذاشتند که به صورت ظاهر
 پشتوانه ای جز تکیه به خداوند متعال نداشتند و این

سری را تا آخر عمر رشیفشان ادامه دادند

۳.باور قوی به هدف و راه 
 از موفقیت هرکس در راه خدا، داشنت چننی حالتی

 است که همه انبیا و اولیای الهی داشتند و بعد از
 سختی ها، پریوز شدند. آیت هللا مجتهدی؟هر؟ نزی با

 یک باور و ایمان محکم در زمان طاغوت راه الهی خود
 را که تحصیل معارف دین و پرورش رسبازان دین بود

  ادامه داد

۴.صبر و استقامت
 این صفت نزی این چننی: هر کس که مقصدی دارد

 باید در برابر نامالیمات آن مقاومت داشته باشد تا به
 پریوزی و موفقیت برسد؛ به ویژه در مسری دین داری

 و تحصیل معارف دین این ویژگی باید رعایت شود.
 آیت هللا مجتهدی؟هر؟ در این صفت نزی شاخص بود.

 همواره با نامالیمات مادی اجتماعی و سیاسی مواجه
 بود و لحظه ای از اذکار الهی خود عقب ننشست و

 بیش از نیم قرن به وظیفه تربیت عالمان بسیاری
 اشتغال داشت و عده زیادی در این عرصه به جامعه

  دینی تحویل داد



ادامه مطلب...
 این عمل نزی از لوازم عاقبت به خریی برای همه افراد به ویژه طالب و علمای دینی است که مرحوم آیت هللا مجتهدی؟هر؟ نمونه متوسلنی به ائمه؟مهع؟ در مواقع

 گوناگون بود تا جایی که درس حوزه را با توسل به ائمه؟مهع؟ در ایام شهادت و والدت ایشان رشوع می کردند و می فرمودند: اگر طلبه پیوند والیتی نداشته باشد مفید
.نخواهد بود

ی از دنیاگرایى   ۶.زهد و دور
 این حالت نزی از رموز موفقیت و عاقبت بخریی هر انسان مؤمنی است به ویژه طالب و علمای اسالم که باید در این امر شاخص باشند تا هم خودشان از علم شان

  .بهره مند شوند و هم در دیگران تأثری گذار باشند
 زندگی زاهدانه مرحوم آیت هللا مجتهدی؟هر؟ نشانگر ظهور این حالت در این عالم ربانی بود که موجب شده بود جان های مشتاقان علم و معنویت به سوی ایشان

.جذب شود و همواره نام ایشان را باقی نگه دارد

هى
َ

طلبه ارجمند سیدعلى تاجزاد ق

 اولیای الهی در زمان خودشان آن چنان که باید
 شناخته شوند، شناخته نمی شوند. این ذات

 طبیعت است. بسیاری از علما و اولیاء در زمان
 خودشان یا شناخته شده نبودند یا کسی قدر

.آن ها را نمی دانست
 حاج آقای مجتهدی؟هر؟ از آن اولیایی بودند که

 شناخت عظمت و مقام ایشان کار هرکسی نبود
 و نیست، ایشان شاگرد امام خمینی؟هر؟ بوده و

 اخالق را از ایشان فرا گرفته است، و شاگردان
 بخشی از کردار

ً
 بسیاری تربیت کرده است، قطعا

 .امام در وجود ایشان بود
 ایشان مربی بی نظریی بودند و در زمانی که در
 دنیا نیستند هم با نوشته ها و صوت هایشان

 شاگرد تربیت می کنند و در عظمت تعلیم و
 تربیت ایشان همنی بس که رهرب معظم

 انقالب؟دم؟ درباره مدرسه ایشان فرمودند: اگر
 مدرسه علمیه ایشان نبود متحّیر بودم فرزندانم

.را به کجا بفرستم
 و در جای دیگر آیة هللا جوادی آملی؟ظفح؟ در جواب

 شخصی که پرسیدند در تهران به درس اخالق چه
 کسی برویم، فرمودند: به درس اخالق آقای

.مجتهدی بروید
 آیة هللا العظمی مرعشی نجفی؟هر؟ )استاد

 ایشان( نزی در جواب سوال طالب حوزه آیةهللا
:مجتهدی، که موعظه خواسته بودند، فرمودند

 بروید کارهای آقای مجتهدی را نگاه کنید،
 همه اش موعظه است. و نمونه های بسیار دیگر

.که حاکی از مقام واالی آیة هللا مجتهدی؟هر؟ است
 ایشان به طالب خیلی اهمیت می دادند؛ به اینکه
 طلبه باید هم ُبعد معنوی و هم ُبعد علمی خود را
 تقویت کند و افراط و تفریط در آن نداشته باشد.

 و درباره اخالق طالب، که چه چزیهایی طلبه را به
 اوج می رساند و چه اعمالی به طلبه آسیب می زند

 می فرمود: طلبه باید بخندد، شوخی کند، حرف
 بزند و در کنارش معنویات خود را پیش بربد و

 توصیه می فرمود که از کسانی که خشکه مقدس
 هستند و نه می خندند و نه شوخی می کنند
 دوری کنید. به طلبه ها توصیه می کردند که

 درستان را بخوانید و به فکر تعلیم و تعلم
 باشید و دنبال ریاست طلبی نباشید، دنبال این

 نباشید که مرید داشته باشید. به نماز،
 اول وقت تأکید داشتند و

ً
 مخصوصا

 می فرمودند: اگر نمازت را اول وقت بخوانی خدا
 همه کارهایت را رس و سامان می دهد. حضور

 قلب هم رعایت کنید، و از خدا بخواهید که آن را
.به شما بدهد

 از شناختی که نسبت به حاج آقا مجتهدی؟ره
 موجود است، مشخص است که اگر می فرمایند

 مثاًل به نامحرم نگاه نکن، خودشان پیش از آن عامل به
 این امر هستند، اگر می فرمایند غیبت نکن، دنبال دنیا
 نرو، نماز شب بخوان، دنبال مرید و شهرت نباش و .....

 قطعا خودشان به این کارها عمل می کنند و مصداق
 »العالم بال عمل« نیستند و عامل نفوذ حرف های نافذ

 ایشان همنی بود که به مسائلی که توصیه می کردند
.خودشان عامل بودند

 ان شاءهللا با سری در سریه این عالم عامل و ربانی بشود
 خلقیات ایشان را درک کرد و ایشان را آن طور که شایسته

.است شناخت

طلبه ارجمند سید على افضلى

ٌم َعلّي َسبیلِ نجاٍة، ِ
ّ
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َ
ٌة: ف

َ
الث

َ
  َالّناُس ث

یٍح،  ر
ّ

 ناِعٍق )صاِئٍح( َیمیلوَن َمَع ُکل
ّ

 َوَهَمٌج َرعاٌع َاتباُع ُکل
م َیلَجؤوا ِالي ُرکٍن َوثیٍق

َ
م یَسَتضیئوا َو نرِب الِعلِم ، َو ل

َ
.ل

 مردم سه دسته اند: دانشمند الهی، و آموزنده ای بر راه
ه هایی که دست خوش باد و

ّ
 رستگاری، و گروهی مثل پش

 طوفان هستند و همیشه رسگردانند که به دنبال هر رس
 و صدایی می روند، و با وزش هر بادی حرکت می کنند؛ نه
 از روشنایی دانش نور گرفتند، و نه به پناهگاه استواری

 (پناه بردند.)نهج البالغه/ حکمت 147
 آری آیت هللا مجتهدی؟هر؟ یک عالم و دانشمند الهی و

 رّبانی بود که همچون خورشید چه در زمان حیات دنیایی
 و چه در بعد از حیات دنیایی مثل خورشیدی بر این عالم

.می تابیدند و می تابند
 این عالم رّبانی با اینکه مقامی بسیار باال داشتند اما به

 صورت خیلی عادی در جلسات رشکت می کردند و با این
 علم باال در حد فهم مردم صحبت می کردند. ان شاء هللا ما

ین بهره را  هم بتوانیم از مطالب و کتب ایشان بهرت
 .بربیم

 و السالم علیکم و رحمة هللا

هفته نامه اخالقی خلق کریم   شماره 39    کاری از حوزه علمیه آیت هللا حق شناس ؟هر؟ 5

رݥݥݥ صاݣݣوݥݥݣݣݣݣݣݣ�ݔ
ق

وݥݥݥݥݥݥݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣ� ج ݫ ݣݣݣݣݣݣلٮݫ
ݖ

ݠا



ݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣهݤݤݤݤݤݤݤ
ن

اݤݤݤمهݤݤ ݣݣݣݣاݠهݤݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣحوݤݤݣݣݣݣݣر رݣݣݣݣݣݣ�ن �ج

هفته نامه اخالقی خلق کریم   شماره 39    کاری از حوزه علمیه آیت هللا حق شناس ؟هر؟ 6


