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(آیه 6 سوره مبارکه سبأ)

عالمــان دعــوت تــو را حــق می داننــد در آیات گذشــته 
ســخن از بــی خــربان کوردلــی بــود کــه قاطعانــه معاد 
را بــا آن همــه دالئــل، انــکار می کردنــد، و ســعی در 
دگــران  ســاخن  گمــراه  و  الهــی  آیــات  تکذیــب 
داشــتند. بــه همــن مناســبت در آیــات مــورد بحــث 
ســخن از عالمــان و اندیشــمندانی می گویــد کــه بــه 
تصدیــق آیــات الهــی و تشــویق دیگــران بــه پذیــرش 
داراى  کــه  کســانی  می فرمایــد:  می پردازنــد.  آن 
علمنــد آنچــه را کــه از ســوى پــروردگارت بــر تــو نــازل 
ــه  ــده ب ــت کنن ــد، و هدای ــق می بینن ــت ح ــده اس ش
ى  )َوَیــَر می داننــد.  حمیــد  و  عزیــز  پــروردگار  راه 
ــَك ُهــَو  ّبِ

یــَك ِمــن ّرَ
َ

 ِإل
َ

نــِزل
ُ
ــِذٓي أ

َّ
ل وُتــوْا ٱلِعلــَم ٱ

ُ
ِذیــَن أ

َّ
ل ٱ

ِط ٱلَعِزیــِز ٱلَحِمیــِد( بعضــی  ــٰی ِصــَرٰ
َ

 َوَیهــِدٓي ِإل
َ

ٱلَحــّق
ــَم را در ایــن آیــه بــه آن 

ْ
ِعل

َ
ِذیــَن أُوتــُوا ال

َّ
از مفــران ال

ــه  ــد ک ــری کرده ان ــاب تفس ــل کت ــاى اه ــته از علم دس
بــا مشــاهده آثــار حقانیــت قــرآن مجیــد در پیشــگاه 
آن خاضــع می شــوند و اعــرتاف بــه حــق بــودن آن 
می کننــد. مانعــی نــدارد کــه علمــاى اهــل کتــاب 
ــدود  ــی مح ــند؛ ول ــوق باش ــه ف ــق آی ــی از مصادی یک

کردن در آن ها 
ــه  ــه جمل ــه ب ــا توج ــه ب ــدارد، بلک ــی ن ــه دلیل هیچگون
ــا  ــت، و ب ع اس ــار ــل مض ــه فع ــد ) ک ى( می بینن ــَر )َی
ــَم 

ْ
أُوتــُوا الِعل ِذیــَن 

َّ
ال توجــه بــه گســرتش مفهــوم 

همــه دانشــمندان و اندیشــمندان را در هــر عــر و 
هــر زمــان و مــکان در بــر می گــرید( و اگــر می بینیــم 
بــه  تعبــری  ایــن  ابراهیــم  بــن  علــی  تفســری  در 
امریمؤمنــان علــی؟ع؟ تفســری شــده، در واقــع بیــان 
ى هــر عالــم،  آر آن اســت؛  اتــم و اکمــل  مصــداق 
آســمانی  کتــاب  ایــن  محتــواى  در  بی تعصبــی 
پــر مغــز و احــکام متــن و  از معــارف  بیندیشــد 
آن  دهنــده  تــکان  مواعــظ  و  حکیمانــه  اندرزهــاى 
بحث هــاى  و  انگــزی  عــربت  یخ هــاى  تار تــا  گرفتــه، 
بــر  گــواه  همگــی  می دانــد  آمــزیش  اعجــاز  علمــی 
کتاب هــاى  امــروز  اســت.  آیــات  ایــن  حقانیــت 
رشقــی  و  غربــی  دانشــمندان  ســوى  از  مختلفــی 
دربــاره اســالم و قــرآن تألیــف یافتــه کــه در آن هــا 

گــواه بــر حقانیــت این آیــات اســت. امــروز کتاب هاى 
رشقــی  و  غربــی  دانشــمندان  ســوى  از  مختلفــی 
دربــاره اســالم و قــرآن تألیــف یافتــه کــه در آن هــا 
اعرتافــات بســیار گویــا و روشــنی بــر عظمت اســالم 
و صــدق آیــه فــوق دیــده می شــود. تعبــری بــه هــَو 
 تعبــری جامعــی اســت کــه بــر تمــام محتــواى 

َ
الَحــّق

قــرآن تطبیــق می کنــد، چــرا کــه حــق همــان واقعیت 
عینــی و وجــود خارجــی اســت، یعنــی محتــواى قــرآن 
واقعیت هــاى  و  آفرینــش  قوانــن  بــا  هماهنــگ 
عالــم هســتی و جهــان انســانیت اســت و چــون 
بــه ســوى راه خداســت؛  چنــن اســت، هدایتگــر 
خداونــدى کــه هــم عزیــز اســت و هــم حمیــد. یعنــی 
بــودن،  ناپذیــر  شکســت  و  توانایــی  عــن  در 
شایســته هرگونــه ســتایش اســت، نــه همچــون 
قــدرت  تخــت  بــر  چــون  کــه  بــر  قدرتمنــدان 
و  ى  ســتمگر و  تجــاوز  و  زورگویــی  راه  نشــینند 
انحصارطلبــی را پیــش می گرینــد. نظــری ایــن تعبــری 
در آیــه۱ ســوره ابراهیــم نــزی آمــده اســت آنجــا کــه 

َج الّناَس ِمَن  ٰناُه إلْیَك  ِلتُخِر
ْ

می گوید: ِکٰتاٌب أْنَزل
ِر بــِإذِن َربِهــْم إلــٰی ِصــٰراِط الَعِزیــِز  ــاِت إلــی النــّوُ ٰمُ

ُّ
الظل

الَحِمیــِد: ایــن کتابــی اســت کــه بــر تــو نــازل کردیــم 
تا مردم را از تاریکی ها به سوى 

روشــنایی )علــم و ایمــان( بــه فرمــان پروردگارشــان 
حمیــد.  و  عزیــز  خداونــد  راه  ســوى  بــه  ى؛  آور در 
پیداســت کســی کــه هــم قدرتمنــد اســت و هــم 
شایســته حمــد و ســتایش هــم عالــم و آگاه اســت 
یــن راه هــا و  و هــم رحیــم و مهربــان، راه او مطمنئ تر
ــه از راه او  ــا ک ــت، و آن ه یق هاس ین طر ــتقیم تر مس
می رونــد، خــود را بــه رسچشــمه قــدرت و هــر گونــه 

اوصاف حمیده نزدیك می کنند. 
تفسری نمونه جلد ۱۸ ص ۱۹ 
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آدم خــودش، خــودش را  هفــت جــا هســت کــه 
مسخره می کند و ناراحت نیست:

اول: کســی کــه بــا زبانــش اســتغفار می کنــد امــا در 
قلبــش پشــیمان نیســت، حتــی دارد نامحــرم را 
نــگاه می کنــد امــا اســتغفار هــم می کنــد، مســخره 
از  کــه  ایــن اســت  کــرده اســت، شــرط اســتغفار 

گناهت پشیمان باشی.
دوم: کســی کــه بــه خــدا می گویــد، خدایــا بــه مــن 
توفیــق عبــادت بــده امــا جّدیــت نــدارد، یــک وجــب 
بــه ســمت خــدا نمی آیــد، خــب بابــا تــو یــک وجــب 
بــرای خــدا قــدم بــردار تــا خــدا بــرای تــو یــک قــدم 
بــردارد، اگــر یــک قــدم بــه ســمت خــدا بــروی، خــدا 
توفیــق،  می آیــد.  تــو  ســمت  بــه  کنــان  هرولــه 
نعمتــی اســت کــه بــه هــر کــس ندهنــد، ایــن هــم 

خودش را مسخره کرده است.
ببــر  را  مــن  خدایــا  می گویــد  کــه  کســی  ســوم: 
صبــر  دنیــا  گرفتاری هــای  بــر  هیــچ  امــا  بهشــت 
وضــع  نــدارد،  صبــر  می بینــد  اوالد  داغ  نــدارد. 
بهشــت  اگــر  نــدارد.  صبــر  اســت  بــد  مالیــش 
می خواهــی بایــد صبــر کنــی، اگــر امــام زمــان؟ع؟ را 

می خواهی باید صبر کنی.
چهــارم: کســی کــه می گویــد خدایــا مــن از آتــش 
آتــش  پنــاه می بــرم، مــن طاقــت  تــو  بــه  جهنــم 
گنــاه،  شــهوت،  دنبــال  ولــی  نــدارم،  را  جهنــم 
نامحــرم و غیبــت اســت؛ خــب ایــن هــم خــودش را 
مســخره کــرده اســت. تــو کــه می گویــی طاقــت 

جهنم ندارم، پس یک کاری کن تا جهنم نروی.
پنجــم: کســی کــه یــاد مــرگ می کنــد امــا خــودش را 
خمــس  بخــرد،  کفــن  نمی کنــد.  مــرگ  محیــای 
بدهــد، وصّیــت بنویســد، اصــًا خــودش را آمــاده 
نکــرده اســت؛ ایــن هــم خــودش را مســخره کــرده 

است.

ششــم: کســی کــه دائمــا می گویــد: خــدا! 
خــدا! امــا مشــتاق مــردن و لقــاء خدا نیســت، 
ــدا را  ــر خ ــرد و محض ــه بمی ــدارد ک ــتیاق ن اش
ــخره  ــودش را مس ــم خ ــن ه ــد. ای ــات کن ماق
کــرده اســت. یــاد خــدا می کنــد امــا کًا بــه 
دنیــا چســبیده اســت، عشــقش دنیــا اســت 

نه خدا، یاد خدا بودنش هم الکی است.
هفتــم: کســی کــه اصــرار بــر گنــاه دارد، شــب 
و روز پــی در پــی گنــاه، کــه ایــن ملــک دســت 
چــپ عاجــز اســت، پی درپــی کمــک می گیــرد، 
مثــل دفتــر مشــق کــه کمــک مــی خواهــد؛ 
حقــوق  مــا  راســت  دســت  ملــک  ایــن  امــا 
بازنشســتگی می  خــورد و راســت راســت راه 
مــی رود. فــرد شــب قــدر ده مرتبــه می گویــد 
الهــی العفــو امــا مــال مــردم را خــورده اســت، 
پــول جعبــه را معــادل پــول شــیرینی حســاب 
می کنــد، بعــد هــم شــب قــدر می گویــد الهــی 
ــرده  ــخره ک ــودش را مس ــم خ ــن ه ــو. ای العف

است.
خدایــا بــه مــا توفیــق بــده کــه ان شــاءاهلل 

جزء این هفت نفر نباشیم.   

والســام علیکم و رحمة اهلل برکاته
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آیت اهلل مجتهدی رضوان اهلل عليه وصیت نامه 

اینجانــب احمــد )شــهرت( مجتهــدی تهرانــی، فرزنــد باقــر، 
یگانگــی  بــه  اقــرار  از  پــس  خورشــیدی   1302 تولــد  تاریــخ 
خداونــد و اعتقــاد بــه ارســال 124 هــزار پیغمبــر؟مهع؟ کــه 313 
نفــر آن هــا مرســل و پنــج نفــر ایشــان اولوالعــزم هســتند و 
اقــرار بــه خاتم النبیــن و المرســلین بــودن وجــود مقــدس 
پیغمبــری  حضــرت،  آن  از  بعــد  کــه  اســام؟لص؟  پیغمبــر 
نخواهــد آمــد و اقــرار بــه کتــب آســمانی خاصــه قــرآن مجیــد 
کــه از دســتبرد و تحریــف مصــون و محفــوظ مانــده و اقــرار بــه 
علــی  حضــرت  ایشــان  اول  کــه  امــام؟مهع؟  دوازده  امامــت 
صاحــب  مهــدی  حضــرت  ایشــان  آ خــر  و  طالــب؟ع؟  بن ابــی 
و  می باشــند  غایــب  و  زنــده  کــه  الزمــان؟ع؟  و  العصــر 
ــه  ــرار ب ــود و اق ــد فرم ــور خواهن ــی ظه ــر اله ــه ام ــاءاهلل ب ان ش
ــراط،  ــل، ص ــه عم ــاب نام ــت، حس ــر، قیام ــوال در قب ــرگ، س م
میــزان، بهشــت، جهنــم و خاصــه اقــرار بــه آنچــه کــه مرحــوم 
ــته اند، دارم، در  ــادات نوش ــاب اعتق ــدوق؟هر؟ در کت ــیخ ص ش
حالــت صحــت جســم و ســامت اعضــا و از روی عقــل و کمــال 
رغبــت و اختیــار بــدون کوچکتریــن جبــر و اکراهــی وصیــت 

می نمایم ...

از طاب مدرســه حالیت می طلبم، آقایان مدرسین 
ان شــاءاهلل بــا جدیــت تمــام بــه درس هــا مشــغول باشــند و 
مقبــره حقیــر در خــود مدرســه اســت. ان شــاءاهلل شــب هــای 
ســینه زنــی چنــد نفــر کنــار قبــر حقیــر روضــه بخواننــد و طلــب 

مغفرت نمایند.

والســام علیکم و رحمة اهلل برکاته
احمد مجتهدی تهرانی
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 فکرکــن کــه خداونــد متعــال چقــدر بــه مــا نعمــت داده اســت. 
خــودش می فرمایــد: نمی توانیــد نعمت هــای مــرا بشــمارید. یکــی 
از بزرگتریــن ِنَعــم خداونــد ایــن اســت کــه مــا هرچــه گنــاه می کنیــم 
او می پوشــاند. اگــر مثــًا در پیشــانی مــا یــک کنتــور بــود و هــر یــک 
و  نداشــتیم  آبــرو  مــا  دیگــر  می انداخــت،  شــماره  یــک  گنــاه، 
ــن  ــماره انداخت ــای ش ــه ج ــر ب ــا اگ ــم. ی ــی بکنی ــتیم زندگ نمی توانس
بــوی ظاهــری قــرار داده بــود، دیگــر کســی طــرف دیگــری نمی رفــت. 
خبــر  بــا  یکدیگــر  )گناهــان(  از  اگــر  نُتــم« 

َ
َتداف مــا  وَتکاَشــفُتم 

َ
»ل

می شــدید، یکدیگــر را دفــن نمی کردیــد. ببیــن خــدا چقــدر مهربــان 
است که روی گناهان ما سر پوش گذاشته است.

اگــر یکــی، حــرف مــا را گــوش ندهــد پشــت ســر او، عالــم را پــر از حــرف 
می کنیــم، ولــی خــدا ایــن طــور نیســت. هــر موقــع مــا انســان ها 
ــان  ــه نش ــه مائک ــا را ب ــوب م ــال خ ــد اعم ــم خداون ــادت می کنی عب
ــاز  ــه راز و نی ــه چگون ــد ک ــرا ببینی ــدگان م ــد: بن ــد و می فرمای می ده
می کننــد و هــر وقــت کــه معصیــت می کنیــم از فضــل و کرمــش 
پرده هــا را می کشــد کــه مائکــه نبیننــد. ایــن فقــط یــک نعمــت 
ــر  ــم؟ اگ ــی را بکنی ــن خدای ــاه چنی ــا گن ــا ارزش دارد م ــت. آی ــدا اس خ
قــدر یــک ذره در ایــن نعمت هــا و احســان های او تفکــر کنــی، دیگــر 

گناه نمی کنی و از اعمال گذشته ات توبه می نمایی.
ــِه  ــی َمعصَیِت ــِد اهلُل َعل

َ
ــم َیَتَوّع

َ
ــو ل

َ
ــی؟ع؟ می فرمایند:»ل ــرت عل حض

ــکاَن َیِجــُب أن ال ُیعصــی ُشــکرًا ِلِنَعِمــِه« اگــر خداونــد متعــال وعده 
َ
ل

جهنــم و عــذاب نــداده بــود، بــه خاطــر شــکر ایــن همــه نعمــت 
واجــب می شــد کــه معصیــت او را نکنیــم. بهتریــن تجــارت ایــن 

است که این دو روز دنیا را خوب باشیم و او را عصیان نکنیم.
البتــه همیــن کــه تصمیــم بگیــری خــوب بشــوی خــدا هــم دســتت را 
می گیــرد و کمــک می کنــد. خداونــد متعــال می فرمایــد: بنــده مــن، 
تــو یــک وجــب بــه طــرف مــن بیــا، مــن یــک قــدم بــه ســوی تــو 
می آیــم. تــو یــک قــدم بــه ســوی مــن بیــا، مــن هرولــه کنــان، ســریع 
و تنــد بــه ســوی تــو می آیــم. شــخصی نــزد مــن آمــد و گفــت: مدتــی 
اســت کــه تصمیــم گرفتــه ام گنــاه را تــرک کنــم و بــا احــکام اســامی 
آشــنا شــوم، ولــی نمی دانــم چــکار کنــم و کجــا بــروم تــا اینکــه، شــب 
در عالــم خــواب، اســم و آدرس حــوزه شــما را بــه مــن دادنــد کــه بــرو 
پیــش فانــی. اشــتیاق خــدا بــه مــا بیشــتر اســت از اشــتیاق مــا بــه 

خدا.
ــِة َعبــِدِه  َرحــا ِبَتوَب

َ
 ف

ُ
َشــّد

َ
 اهلَل َتعالــی ا

َ
امــام باقــر؟ع؟ فرمودنــد:»ِاّن

َوَجَدهــا« خداونــد 
َ

ــٍة َظلمــاَء ف
َ
یل

َ
َتــُه و زاَدُه فــی ل

َ
 راِحل

َّ
َضــل

َ
ِمــن َرُجــٍل ا

ــی  ــود از کس ــحال می ش ــتر خوش ــود بیش ــدۀ خ ــه بن ــال از توب متع
کــه در شــب تاریکــی، زاد و توشــه خــود را گــم کنــد و ســپس آن هــا را 
یــَس َشــیٌء أَحــّبَ 

َ
بیابــد. حضــرت رســول اکــرم؟لص؟ فرمودند:»ل

ــدا  ــزد خ ــز ن ــچ چی ــٍة« هی ــٍة تاِئَب و ُمؤِمَن
َ
ــٍب ا ــٍن تاِئ ــن ُمؤِم ــی اهلِل ِم

َ
ِال

می کنــد  توبــه  کــه  مؤمنــه ای  زن  یــا  مؤمــن  مــرد  از  محبوب تــر 
نیســت. حــاال ببیــن خــدا بــا بنــده ای کــه موفــق بــه توبــه می شــود 
اســتفاده  اهل بیــت؟مهع؟  احادیــث  مجمــوع  از  می کنــد.  چــه 
می شــود کــه کــه خداونــد متعــال دربــاره بنــدگان خــود می گویــد: 
بنــدۀ مــن اول تــو را می بخشــم و هــر گناهــی کــه کــرده ای می آمــرزم، 
محــو  آن  از  را  گناهــت  و  می کنــم  پــاک  را  اعمالــت  پرونــدۀ  بعــد 
ــرده ای، از  ــاه ک ــا گن ــو در آنج ــه ت ــی ک ــپس از آن مکان ــم، س می نمای
یــاِد تــو و یــاد مائکــه کــه گناهــان تــو را نوشــتند می بــرم. اینهــا کــه 
چیــزی نیســت، بنــده مــن! بــه جــای تمــام گناهانــی کــه کــرده ای در 
پرونــده ات ثــواب می نویســم. خداونــد بــه کســانی که توبــۀ واقعــی 
را  چیزهائــی  می کننــد،  حرکــت  او  مســیر  در  ســپس  و  می کننــد 

می دهد که به دیگران نمی دهد.

ذکر به دوام
ال 

َ
لوُبُهــم ِبِذکــِر اهلِل ا

ُ
ذیــَن آَمنــوا َو َتطَمِئــّنُ ق

َّ
ل

َ
ذکــر یعنــی یــاد. »ا

لــوُب« آگاه باشــید کــه بــا یــاد خــدا دل هــا 
ُ

ِبِذکــِر اهلِل َتطَمِئــّنُ الق
ــردار و  ــبیح را ب ــدی تس ــکار ش ــع بی ــر موق ــد. ه ــدا می کن ــش پی آرام
 اهلل بگــو و همچنیــن صــد مرتبــه ُســبحاَن 

ّ
روزی صــد مرتبــه ال ِالــَه ِاال

ــل  ــۀ عم ــنگین ترین نام ــه س ــت ک ــت اس ــه روای ــن ک ــرک مک اهلل را ت
ــد و   اهلل بگوی

ّ
ــَه ِاال ــه ال ِال ــد مرتب ــه روزی ص ــت ک ــخصی اس ــرای ش ب

بــرای ســبحان اهلل هــم، چنیــن روایتــی هســت. و همچنیــن ذکــر ال 
 ِباهلِل را زیاد بگو.

ّ
َة ِاال ّوَ

ُ
 َوال ق

َ
َحول

ــوِل ال 
َ

ــر ِمــن ق کِث
َ
رســول اکــرم؟لص؟ بــه حضــرت ابــوذر فرمودند:»ا

ــِة« ایــن ذکــر را زیــاد بگــو 
َ

ــُه ِمــن ُکنــوِز الَجّن
َ
ِاّن

َ
 ِبــاهلِل ف

ّ
َة ِاال ــّوَ

ُ
 َوال ق

َ
َحــول

چــرا کــه از گنج هــای بهشــت اســت. هــر روز بــرای یکــی از ائمــه؟مهع؟ 
ــیخ  ــل ش ــد مث ــا بودن ــی از علم ــت. بعض ــوات بفرس ــه صل ــد مرتب ص
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 تا وقتى گناه را ترک

 نکنى به جايى
نمى رسى

حضــرت اســتاد مجتهــدی؟هر؟ 
قــدری  بنشــین  می فرماینــد: 

 و خیابــان راه می رونــد سرشــان پائیــن اســت و مشــغول ذکــر خــدا 
جعفــر خنــدق آبــادی؟هر؟ وقتــی از ایشــان مســئله می پرســیدی در 
آن حــال هــم مشــغول ذکــر بودنــد. بعضــی همینطــور کــه در کوچه 
و هســتند. ایــن ذکــری زبانــی اســت و از ایــن باالتــر ذکــِر قلبــی اســت  
صــورت  ایــن  در  )کــه  اســت.  خــدا  یــاد  بــه  قلبــش  انســان  کــه 

همنشین خدا خواهد بود(
آیــا  َیــری«  اهلَل   

َ
ّن

َ
ِبــا ــم 

َ
َیعل ــم 

َ
ل

َ
می فرماید:»ا متعــال  خداونــد 

نمی دانــد کــه خداونــد می بینــد؟ ایــن ذکــر قلبــی اســت کــه مــا 
بدانیــم و متوجــه باشــیم کــه خداونــد متعــال در همــه جــا و همــه 
حــال مــا را می بینــد و کارهــای مــا را مشــاهده می کنــد و بــر نیت هــا 
و افــکار مــا آگاه اســت. روایــت اســت کــه هیــچ پرنــده ای گرفتــار 
صیــاد نمی شــود مگــر اینکــه در آن لحظــه از یــاد خــدا غافــل شــده 
باشــد. انســان هــم اگــر لحظــه ای از یــاد خــدا غافــل شــود ممکــن 
اســت گرفتــار شــیطان و وسوســه های او بشــود. )حضــرت آیــت 
اهلل العظمــی( امــام خمینــی؟هر؟ فرمودنــد: عالــم محضر خداســت 

در محضر خدا معصیت نکنید.
اگــر شــخصی فهمیــد کــه همیشــه در حضــور خداونــد متعــال 
اســت دیگــر گنــاه نمی کنــد. اگــر بچــه ای، مــا را در حــال گنــاه ببینــد 
گنــاه  می بینــد  را  تــو  خــدا  فهمیــدی  اگــر  البتــه  می کنیــم؛  حیــا 
نمی کنــی. اگــر هــم گنــاه کنــی بجــا اســت کــه خــدا بگویــد ببیــن ایــن 

بندۀ من اندازه یک بچه هم برای من، ارزش قائل نیست.
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طلبه ارجمند مبين داداشى   

فتحى محمدطاهر  ارجمند  طلبه 

آقــا مجتهــدی؟هر؟ بــه آن  یکــی از مســائلی کــه حــاج 
اخــالص  اهّمیــت  پــر  مســأله ی  داشــتند،  اهتمــام 
می آیــد،  پیــش  فــرد  بــرای  کــه  ســؤالی  حــال  اســت. 
آنســت کــه مــراد از اخــالص چیســت و چــه عملــی را 

عمل خالصانه می نامند؟
بــرای مشــخص شــدن معنــای اخــالص، بــه یکــی از 
روایت هــای رشیفــی کــه آیــت هللا مجتهــدی؟هر؟ بیــان 
داشــته اند، مراجعــه می شــود. روایتــی کــه حــاج آقــا؟هر؟ 
ــُد  ــِذي اَل ُتِری

َّ
ــُص َال َخاِل

ْ
 َال

ُ
َعَمل

ْ
ــت:»َال ــد، این اس خوانده ان

.»
َّ
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َ
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َ
َحٌد ِإاّل

َ
ْیِه أ

َ
ْن َیْحَمَدَك َعل

َ
أ

امــام صــادق ؟ع؟ می فرماینــد: عمــل خالــص عملــی 
اســت کــه در آن جــز حمــد خــدا و رضایــت خــدا خواســته 

نشده باشد.
یعنــی فــرد انجــام دهنــده ی فعــل، رضایــت غــری خداونــد 

را در انجام عمل هدف قرار ندهد.
ــت  ــرت اس ــود، به ــح ش ــت واض ــای روای ــه معن ــرای آن ک ب
ِبــي 

َ
أ آورده شــود:»َعْن  کــه روایــت بــه صــورت کامــل 
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در ایــن روایــت رشیفــه، امــام صــادق؟ع؟ در مــورد آیــه ی 
فــردی  آیــه  در  مــراد  می فرماینــد:  ملــک  ســوره ی   ۲
ین عمــل را دارد؛ بلکــه فــردی اســت  نیســت کــه بیشــر
یــن عمــل را دارد. و نیکویــی عمــل، در تــرس  کــه نیکوتر
ســپس  اســت.  نیــک  کار  و  درســت  نیــت  و  خــدا  از 
فرمودنــد: پایــداری بــر ایــن عمــل از خــود ایــن عمــل 
دشــوارتر اســت و عمــل خالــص، عملــی اســت کــه در آن 
جــز حمــد و رضایــت خدا خواســته نشــده باشــد و نیت، 
برتــر از عمــل اســت. آگاه بــاش نیــت، همــان عمــل 
خواندند:»بگــو  را  رشیفــه  آیــه ی  ایــن  ســپس  اســت. 
همــه، بــه روش خــود عمــل می کننــد« یعنــی بــر نیــت 

خود عمل می کنند.
آیــت هللا مجتهــدی؟هر؟ نقــل می کننــد کــه: یــک بــار نــزد 
آیــت هللا العظمــی ســید احمــد خوانســاری؟هر؟ رفتــه 
بودیــم. از ایشــان تقاضــای موعظــه کردیــم. ایشــان 
فرمودند:»عمــل را بــرای خــود خــدا انجــام دهیــد؛ نــه 
بــرای بهشــت و حوریــه«. ایــن از مراتــب بــاالی اخــالص 

است.
ــرد  ــارز ف ــق ب ــالص و مصادی ــام اخ ــای ت ــی از نمونه ه یک
ــت.  ــن؟ع؟ اس ــا امریالمومن ــارک آق ــود مب ــص، وج مخل
بیــان  رســیده،  ایشــان  از  کــه  مناجاتــی  در 
اٰل  و  نــارك  مــن   

ً
خوفــا عبدتــك   مــا  داشــته اند:»إلهي 

للعبــادة  أهــاًل  وجدتــك  لکــن  و  جّنتــك  فــي   
ً
طمعــا

فعبدتك«.
پــروردگارا! مــن تــو را از تــرس آتشــت یا از طمع رســیدن 
بــه بهشــتت عبــادت نمی کنــم؛ بلکــه چــون تــو را الیــق 

عبادت یافتم عبادتت می کنم.
، بــا دو بیــت شــعر از عطــار نیشــابوری کالم بــه  در آخــر

اتمام می رسد.
چون نباشد پاک اعمال از ریا

است بی حاصل چو نقش بوریا
هرکه را اندر عمل اخالص نیست
در جهان از بندگان خاص نیست

حاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ تأثیــر بســیاری در انقــاب داشــتند. حاج آقــا بــا 
بــدون برنامه ریــزی  بــا کار سیاســی  کار سیاســی مخالــف نبودنــد؛ 
مخالــف بودنــد. اتفاقــا می گفتنــد: مــا کار سیاســی نمی کنیــم، مــا 
طلبــه تربیــت می کنیــم و می فرمودنــد: نمی داننــد کــه مــا داریــم چــه 
می کنیــم؛  درســت  فانتــوم  و  تانــک  داریــم  مــا  می کنیــم.  کار 
منظورشــون طلبه هــا بودنــد. ایــن حرف هــا مربــوط بــه دوران قبــل از 
و  بودنــد  بــازاری  بودنــد،  زیــرک  خیلــی  ایشــان  اســت.  انقــاب 
نمی گذاشــتند کســی مســجد را ببنــدد. خیلــی از اهالــی را جــذب خــود 

کرده بودند.
بــا زیرکــی آن جــا را اداره می کردنــد و بــه تمــام طلبه هایــی کــه در آن 
آقــای  حــاج  یعنــی  می کردنــد.  کمــک  می شــدند  دســتگیر  زمــان 
طلبه هــا  وقتــی  بــود.  چیــز  همــه  بــه  حواسشــان  مجتهــدی؟هر؟ 
معافــی  آن هــا  بــرای  ایشــان   برونــد،  ســربازی  بــه  می خواســتند 
مثــًا  یــا  و  برونــد  ســربازی  بــه  کــه  نمی گذاشــت  و  می گرفتنــد 
زندانی هــای سیاســی را نجــات می دادنــد و ایــن از زیرکــی حــاج آقــا در 

دوران انقاب بود.
آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟ خیلــی خدمــت کردنــد. در حــال حاضر بســیاری 
از مســئولین و حتــی برخــی از  اســاتید حوزه هــای علمیــه از شــاگردان 
حــاج آقــای مجتهــدی؟هر؟ هســتند از جملــه حــاج آقــای اوســطی، 
شــهید حقانــی، حــاج آقــای اســتادی، حاج آقــا میرهاشــم حســینی، 
از شــاگردان  شــهید محتشــمی، فرزنــدان مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ 

حاج آقای مجتهدی؟هر؟ هستند.
حاج آقا خیلی تاکید می کردند که:

اگــر درس بخوانــی و اســتاد اخــاق نداشــته باشــی، بســیار خطرنــاک 
اهلل  آیــت  هــم  تــو  نفــس  بشــوى،  هــم  اهلل  آیــت  فــرض  بــر  اســت. 
دکتــر  بــه  کــه  طــور  همــان  می شــوى.  بیچــاره  وقــت  آن  می شــود. 
مــی روى و دســتور رژیــم غذایــی می گیــرى، بایــد پیــش اســتاد بــروى و 
دســتور اخــاق بگیــرى. بایــد اســتادى باشــد کــه نــزد وى بــروى کــه بــاد 
کبــر و غــرور تــو را خالــی کنــد. فکــر نکنــی حــاال کــه ایــن کتاب هــا را 
می خوانــی، بــه جایــی رســیده اى و حتمــا مــورد تأییــد امــام زمــان؟ع؟ 

قرار گرفته اى.

ــد:  ــری؟هر؟ می فرمودن ــم حائ ــیخ عبدالکری ــاج ش ــت اهلل ح ــرت آی حض
وقتــی شــخصی طلبــه می شــود، آلــوده اســت و راه پــاک شــدن آن 
ذهــاب ثلثــان اســت. بایــد اســتاد اخــاق بگیــرد و خــود را تزکیــه کنــد و 
آن قــدر تــاش کنــد و بکوشــد تــا دو ثلــث او، یعنــی صفــات و اخــاق بــد 
او بخــار شــود و از بیــن بــرود تــا ایــن کــه نتــوان از او اســتفاده کــرد؛ اّمــا 
ــا:  ــاج آق ــود ح ــوده خ ــه فرم ــوى... ب ــل نش ــار نااه ــاش گرفت ــب ب مواظ
ــت موفقیــت مــن، همیــن مجالــس توســل و روضــه خوانــی و ســینه 

ّ
عل

زنــی در کنــار درس هــاى طلبگــی اســت. از زمانــی کــه طلبــه بــودم، 
پنجشــنبه ها در منزلمــان روضــه برقــرار می کــردم. وقتــی هــم کــه بــه 
قــم رفتیــم، مجلــس روضه مــان در قــم برپــا بــود و ســینه زنــی و روضــه 
داشــتیم. وقتــی هــم نــزد اســتادمان، حــاج شــیخ علی اکبــر برهان؟هر؟ 
ــینه  ــب س ــک ش ــه اى ی ــان هفت ــم، ایش ــران بودی ــرزاده ته ــجد ل در مس
زنــی می کردنــد و می فرمودنــد: مــن هــر چــه دارم، از همــان روضه هــا 
ــم در  ــه ام. االن ه ــت گرفت ــراى اهل بی ــه ب ــت ک ــی اس ــی های ــینه زن و س
ایــن حــوزه علمیــه، در کاس عمومــی، روضــه می خوانیــم. شــب ها و 
روزهــاى وفــات معصومیــن، ســینه زنــی داریــم و طلبه هــا را پیونــد 

می زنیم.
این نکات، تنها گوشه ای از ویژگی ها حضرت استاد بود.
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پور طلبه ارجمند محمدهادی رفيعى 

اســاتید   از  تهرانــی؟هر؟  مجتهــدی  آیــت هللا  حــرت 
حوزه هــای علمیــه تهــران، حــدود نیــم قــرن عمــر مبــارک 
رسبــاز  و  مخلــص  طــالب  تربیــت  راه  در  را  خودشــان 
واقعــی بــرای آقــا صاحب الزمــان؟ع؟ گذراندنــد. ایشــان 
 و 

ّ
در ایــن مــدت جهــت پــرورش طلبــه ی اهل بیتــی، مــال

انقالبــی توصیه هــای زیــادی را در قالب هــای مختلــف 
نســبت بــه طــالب داشــتند. یکــی از موضوعاتــی کــه 
ایشــان نســبت بــه آن پرداختــه بودنــد، ویژگی هایــی 
اســت کــه زینــت طــالب در دوران زندگــی آن هــا اســت؛ 
ــام  ــه ی ام ــک طلب ــه ی ــی ک ــته از ویژگی های ــی آن دس یعن
ــال و  ــد اع ــد در ح ــا بتوان ــد ت ــته باش ــد داش ــی؟ع؟ بای زمان
مراتــب عالیــه قــرار گــرید. در ایــن یادداشــت بــه برخــی از 

این محاسن پرداخته می شود.

تواضع
از مــوال الموحدیــن، آقــا امریالمؤمنــن؟ع؟ روایــت نقــل 
الِعلــِم.  ِزیَنــُة  الَجنــاِح  َخفــُض   فرموده انــد:  کــه  شــده 

یعنی تواضع و خفض جناح زینت علم است. 
حــرت رســول اکــرم؟لص؟ نــزی در این بــاره می فرماینــد: 
بــاال  را  او  خداونــد  کنــد،  تواضــع  خــدا  بــرای  هرکــس 
ــود را  ــت و خ ــف اس ــودش ضعی ــزد خ ــس او ن ــرد؛ پ می ب
ضعیــف می بینــد ولــی در چشــم مــردم بــزرگ اســت و 
هرکــس تکّبــر کنــد، خداونــد او را پائــن می بــرد؛ پــس او 
نــزد مــردم کوچــک اســت و در نــزد خــود بــزرگ. حتــی 
ــت تر  ــوک پس ــگ و خ ــردم از س ــر م ــردی در نظ ــن ف چن

است.

احسان
آقــا رســول هللا؟لص؟ می فرماینــد: ِزیَنُةالِعلــِم اإِلحســاُن. 
زینــت علــم احســان اســت کــه از مصادیــق احســان ایــن 
اســت کــه فــرد طلبــه و روحانــی بایــد بــذل و بخشــش 
داشــته باشــد؛ هــم بخشــش معنــوی ماننــد علــم و 

هم بخشش مادی مانند پول.
در ایــن زمینــه حــاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ می فرمودنــد: 
هرچــه پــول بــرای مــن می رســد خــرج می کنــم، خــدا 

هم هیچ وقت ما را بی پول نگذاشته است.

وقار
و  ســنگن  بایــد  طلبــه  می فرمودنــد:  آقــا؟هر؟  حــاج 
 اگــر ملّبــس باشــد و نبایــد 

ً
باوقــار باشــد؛ خصوصــا

اعمــال و گفتــاری ســبک داشــته باشــد و همــواره دقــت 
کنــد کــه زیــاد مــزاح نکنــد، زیــاد نخنــدد، یــا کاری نکنــد 

که در چشم مردم کوچک جلوه کند.
ایــن کالم حــاج آقــا؟هر؟ از روایــت آقــا امــام صــادق؟ع؟ 
ُنــوا  ُبــوا الِعلــَم َو َتَزَیّ

ُ
طل

ُ
رسچشــمه گرفتــه کــه فرمودنــد: أ

. علــم را طلــب کنیــد و آن را بــا  َمَعــه ِبالِحلــِم َو الِوقــاِر
وقار و سنگینی زینت کنید.

حلم و بردباری
ــرت  ــند. ح ــور باش ــران صب ــش از دیگ ــد بی ــالب بای ط
؛  َتظَفــر إصِبــر  می فرماینــد:  علــی؟ع؟  امریالمؤمنــن 
یعنــی صــرب کــن، پــروز می شــوی. پــس حــرت؟ع؟ 
کــردن  صــرب  در  را  فــرد  موفقیــت  و  پــروزی  رمــز 

می دانند.
صرب و ظفر هردو دوستان قدیمند

بر اثر صرب نوبت ظفر آید
ویژگــی  ایــن  دربــاره  نــزی  مجتهــدی؟هر؟  آقــا  حــاج 
بردبــار  و  حلیــم  خیلــی  بایــد  روحانــی  می فرمودنــد: 
باشــد نــه اینکــه تــا کســی جســارتی نمــود، او هــم جــواب 
ــح  ــن روش صحی ــردازد. ای ــورد ب ــه زد و خ ــا او ب ــد و ب ده

و  باشــد  صبــور  بایــد  بلکــه  نیســت؛ 
صــرب هــم ســه قســمت اســت: صــرب بــر 
مصیبــت، صــرب بــر معصیــت و صــرب 

بر طاعت خدا.
ویژگی هــای مطــرح شــده، قســمتی از 
آقــای  حــاج  کــه  هســتند  صفاتــی 
ــد  ــا تأکی ــت آن ه ــه رعای ــدی؟هر؟ ب مجته
فرموده انــد و وجــود آن هــا را در طالــب 
دانســته اند.  رضوری  دینــی  علــوم 
ایــن ویژگی هــا در طــالب  اگــر  خالصــه 
درجــه  ارتقــای  موجــب  باشــد،  موجــود 
آن هــا و در نتیجــه رســیدن بــه مراتــب 

عالیه می شود. 

يز چه گناهى کرده بود؟ آرمان عز
شــکنجه  بــه  انقــاب  رهبــر  واکنــش 

شهيد طلبه جوان در تهران

دیــدار  در  خامنــه ای؟دم؟  آیــت هللا  حــرت 
دانش آمــوزان: ببینیــد ایــن قضیــه ی شــاهچراغ 
آن  بــود.  بزرگــی  جنایــت  چــه  ایــن  شــریاز 
یــا  ششــم  پایــه ی  یــا  دوم  پایــه ی  پرسبچــه ی 
پایــه ی دهــم، اینهــا چــه گناهــی کــرده بودنــد؟ آن 
و  مــادر  و  پــدر  کــه  ســاله ای  شــش  طفلــک 
بــرادرش را از دســت داده ایــن کــوه ســنگن غــم 
را چــرا بــر دوش او انبــار کردنــد؟ چــرا؟ ایــن بچــه 
چــکار کنــد بــا ایــن غــم بــزرگ، غریقابــل تحمــل، 
اســت  بزرگــی  جنایت هــای  ایــن  جنایــت  ایــن 

اینها.

در  جــوان  شــهید  طلبــهِ ی  جــوان،  طلبــه ی  آن 
ـــ او چــه گناهــی کــرده بــود؟  !ـ  ـــ آرمــان عزیــز تهــرانـ 
طلبــه  آمــده  بــوده  دانشــجو  جــوان،  طلبــهِ ی 
شــده، متدّیــن، مؤمــن، متعّبــد، حزب اللهــی، 
بکشــند،  را  او  شــکنجه  زیــر  کننــد  شــکنجه 
جســدش را بیندازنــد در خیابــان، اینهــا کارهــای 
کوچکــی اســت؟ اینهــا که انــد؟ ایــن را بایــد فکــر 
کــه  مــا  بچه هــای  این هــا  که انــد؟  اینهــا  کــرد. 
نیســتند  کــه  مــا  جوان هــای  ایــن  نیســتند، 
اینها، اینهــا که انــد؟ از کجــا دســتور می گرینــد؟ 
چــرا ایــن کســانی کــه مّدعــِی حقــوق برنــد اینهــا 
را  شــریاز  قضیــه ی  چــرا  نکردنــد؟  محکــوم  را 

محکوم نکردند؟ اینها طرفدار حقوق برند؟ 

ــه  ــید. البت ــا را بشناس ــیم، اینه ــا را بشناس اینه
نظــام  کــرد،  نخواهیــم  رهــا  را  اینهــا  یقــه ی  مــا 
جمهــوری اســالمی بــه حســاب ایــن جنایتکارهــا 
.  هرکــس ثابــت بشــود کــه 

ً
خواهــد رســید حتمــا

همــکاری داشــته بــا ایــن جنایتهــا در ایــن جنایتها 
دســتی داشــته مجــازات خواهــد شــد ان شــاءهللا 

بدون تردید. ۱۱/۰۸/۱۴۰۱

ــینى  ــم حس ــتاد ميرهاش ــليت اس ــام تس پي
آرمان على وردی پى شهادت ، شهيد  در 

▪ بسم اهلل الرحمن الرحیم

و ال تحســبن الذیــن قتلــوا فــی ســبیل اهلل امواتــا بــل 
احیاء عند ربهم یرزقون

شــهادت غریبانــه و مظلومانــه طلبــه فاضــل و ارجمنــد، 
جنایتــکار  دســت  بــه  وردی  علــی  آرمــان  آقــای  جنــاب 
بــه پیشــگاه حضــرت ولــی  را  ایــادی اســتکبار جهانــی 
و  انقــاب؟دم؟  معظــم  رهبــر  فــداه،  ارواحنــا  عصــر 
حوزه هــای علمیــه و ملــت شــهید پــرور و انقابــی ایــران 
باألخــص خانــواده معظــم ایشــان تبریــک و تســلیت 

عرض می کنم.

از  ایــن عزیــز نورانــی  مراتــب نبــوغ و فضــل و تقــوای 
روزهــای اولیــه طلبگی شــان آشــکار و امیدهــای بســیاری 

برای آینده اســام به ایشان بسته شده بود. 

اعتقــاد عمیقــی دارم کــه خــون مطهــر شــهدا خصوصــا 
نابــودی  در  آمیــزی  اعجــاز  قــدرت  منــور،  شــهید  ایــن 
ــتکبار  ــس و اس ــن و ان ــیاطین ج ــات ش ــا و ظلم پلیدی ه

جهانی دارد. 

بــا  همیشــه  چونــان  پــرور،  شــهید  ملــت  امیدســت 
ــر  ــون مطه ــام واال و خ ــل از مق ــکوه و تجلی ــییع باش تش
شــهید عزیزمــان و انعــکاس شایســته نــور پــر فروغــش 
بــه ایــن امــر تحقــق بخشــیده و راه و جهــاد ســرخش را 

استمرار بخشند.

جنایــت  ایــن  عوامــل  بــا  قاطعانــه  و  جــدی  برخــورد 
وحشــیانه و ناجوانمردانــه و قصــاص آن هــا، مطالبــه 
کلیــه  از  ایــران  مظلــوم  و  غیــور  ملــت  همــه  جــدی 

مســئولین و دستگاه های مرتبط است.

از خداونــد متعــال بــرای ایــن شــهید عزیــز علــّو درجــات 
ــألت  ــهداء؟ع؟ را مس ــرت سیدالش ــا حض ــینی ب و همنش

دارم.

ادخلــه اهلل فــی بحبوحــات جناتــه و حشــره مــع اولیائــه 
الطاهرین

میرهاشم حسینی
جمعه، ۶ آبان ۱۴۰۱8

۲ ربیع الثانی۱۴۴۴
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از تندباد فتنه ندارم غم سقوط
ما پرچمیم و فتنه گران تار عنکبوت

پهن است سفره ی دل خونم، گرفته اند
ناشاعراِن خسته قلم، روزه ی سکوت!

ماییم و آرمان شهادت، شما و چه؟
ما زنده ایم در کنف حی الیموت

دم می زنید تا که برافتد نظام ما
ــه  ــید را ب ــه خورش ــت ک ــرده اس ــوش ک خام

فوت؟

سزب است این دیار به خون شهید و باز
چشم امید بسته کسان بر کویر لوت

پاین گرفته ای رس خود را و می روی
اســت  چــاه  کــه  بــاش  هــوش  بــه  اینــک 

روبه روت!

هݥ ݩݑ ݧ ݧ ٮݧ
عر ݣݣݣݣݣݣݣه�ف

صرݥݥ�ش
ݨݑ ݧ ݧ ݧ ٮݧ

ݠکالݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣم�ف

ݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣهݤݤݤݤݤݤݤݤ
اݤݤݤݤݣݣمهݤ ݣݣݣݣݣهاݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤ ݣݣݣݣݣحوݤݤݣݣݣݣݣݣݣ�ف

رݣݣݣݣݣ�ف �ب

آقای رهام اکربزاده:

ــورد؛  ــه می خ ــزرگان غبط ــب ب ــالص عجی ــه اخ ــان ب انس
ایــن برکــت عظیــم چندیــن و چنــد ســاله ی آیــت هللا 
ایشــان  بســیار  اخــالص  نتیجــه ی  مجتهــدی؟هر؟ 
تربیــت  منشــأ  را  ایشــان  متعــال  خداونــد  اســت. 
رسبــازان حــرت ولــی عــر ارواحنــا فــداه قــرار داده کــه 
بــه هــر کســی ایــن نعمــت عظیــم اعطــا نمی شــود.

#حاج_آقا_مجتهدی
#حرت_حجت
#عالم_مخلص

آقای عرفان سلیمانی:

حاج آقــا مجتهــدی؟هر؟، اســتادی خــربه و فرمانــده ای 
، باتقــوا و کار فرهنگــی 

ّ
مجــرب در آمــوزش رسبــازان مــال

کــن قــوی بــرای حــرت حجــت؟جع؟
#حرت_حجت

#حاج_آقا_مجتهدی
ّ#با_تقوا

#مال

آقای محمدهادی رفیعی پور:

امــام صــادق؟هر؟ می فرماینــد: »مــن لــم یصــدق فعلــه 
قولــه فلیــس بعالــم«

ــی  ــم دین ــک عال ــارز ی ــق ب ــت، از مصادی ــن روای ــق ای طب
کــه  هرآنچــه  زیــرا  هســتند؛  مجتهــدی؟هر؟  حاج آقــای 

 خــود بــه آن عامــل بودنــد.
ً
می فرمودنــد را ابتدائــا

#حاج_آقا_مجتهدی
#عالم_عامل

#عالم_دینی

آقای مهدی خرازی:

طلبــه  یــک  نمونــه  مجتهــدی؟هر؟  آیــت هللا  حــرت 
مقّدســه،   علمیــه  حــوزه  در  ایشــان  بودنــد.  کامــل 

کردنــد تربیــت   
ّ

مــال و  هرنمنــد  طــالب 
#حاج_آقا_مجتهدی

#مرّبی_نمونه
#طلبه_پرور

آقای محمد طاهر فتحی:

اگــر مفهــوم انســان جامــع و کامــل حــوزوی بخواهــد از 
ــه  ــر ب ــود، ناگزی ــل ش ــارج منتق ــم خ ــه عال ــن ب ــم ذه عال

ــی آورد. ــد روی م ــیخ احم ش

#مصداق_بارز_انسان_جامع_و_کامل
#انسان_جامع_و_کامل_حوزوی
#آشیخ_احمد_مجتهدی_تهرانی

آقای علی رحمانی:

حــاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ در کالم حــرت آقــا؟دم؟ چنــن 
وصــف شــده اند: علــم و تقــوا و تــالش متعّهدانــه در 
تربیــت طــالب علــوم دینــی ســه عنــر شــاخص در 
شــخصّیت ایــن روحانــی عالیقدر بــود و بــرکات فراوانی 
عظیــم  حــّق  آورد.  بــار  بــه  علمّیــه  حوزه هــای  بــرای  را 
ــه ی تهــران فراموش نشــدنی  ایشــان بــر حــوزه ی علمّی

ــت. اس
#حاج_آقا_مجتهدی

#مقام_معظم_رهربی
#طلبه_پرور

آقای امریحسن عسکری:

آقــا  حــاج  محــر  در  کــه  طالبــی  می فرمــود  بزرگــی 
مجتهــدی؟هر؟ هســتند، َنَفــس ایشــان آن هــا را عاقبــت 

می کنــد. بخــری 
#حاج_آقا_مجتهدی

آقای مهدی خزلی:

هُر 
َ

ماُء باقوَن ما َبِقَي الّد
َ
موال علی؟ع؟ فرمودند: الُعل

ــت  ــن روای ــی ای ــداق حقیق ــدی؟هر؟ مص ــا مجته ــاج آق ح
ــتند. هس

#امریالمومنن
#حاج_آقا_مجتهدی


