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احادیث کالس

احادیث مباحثه

ــِة، و ذاَد  ــن الّطاَع ــُه ِم
َ

ــَق ل
َّ

ــا َوف ــی م ــُدُه عل ــي؟ع؟ : نَحَم ــام عل اإلم
َعنُه ِمن الَمعِصَیة

امریالمؤمننی؟ع؟ فرمودند: خداوند را برای توفیقی که به 
انجام طاعت و ترک معصیت داده است می ستاییم. 

نهج البالغة: خطبة۱۹۴

ِل: أن ال 
ُ
 َعــن َحــّدِ الَتــَوّک

َ
ــا ُســئل

َ
: لّم  اإلمــاُم الّصــادُق؟ع؟ 

َ
ــال

َ
ًق

یئا
َ

 َمَع هللا ش
َ

تَخاف

امــام صــادق؟ع؟ در پاســخ بــه ســؤال از حــّد تــوّکل فرمودنــد: 
اینکه با ]وجود[ خدا از چزیی نرتسی. 

بحاراألنوار: جلد۷۱، صفحه ۱۵۶

ــم َیزالــوا ُمســَتضَعِفنَی 
َ

 اإلمــاُم الّصــادُق؟ع؟ : إّنَ أولیــاَء هللا ل
َ

ــال
َ

ق
َق هللُا آَدَم؟ع؟

َ
لیلنَی ُمنُذ َخل

َ
ق

امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد: اولیــای خــدا، از همــان زمانــی کــه 
یت بوده اند. 

ّ
خداوند آدم؟ع؟ را آفرید، همواره در ضعف و اقل

بحاراألنوار: جلد۶۵، صفحه ۱۵۳

عاِء اإلستِغفاُر
ُ

 هللِا؟لص؟ : َخرُیالّد
ُ

 َرسول
َ

ال
َ

ق

خواهــی  آمــرزش  دعــا،  یــن  بهرت فرمودنــد:  خــدا؟لص؟  پیامــر 
است. 

اصول کافی: جلد۲، صفحه ۵۰۴

ــَجَرٍة 
َ

 َوَرٍق علــی ش
ُ

ــل
َ

 اإلســِتغفاِر َمث
ُ

ــل
َ

 اإلمــاُم الّرِضــا؟ع؟ : َمث
َ

ــال
َ

ق
َیَتَناثُر

َ
ُک ف َتَحّرَ

ــان  ــن گناه ــتغفار ]و ریخ ــت اس ــد: حکای ــا؟ع؟ فرمودن ــام رض ام
بــه ســبب آن[ حکایــت بــرگ درخــت اســت کــه بــا تــکان خــوردن 

درخت می ریزد. 

اصول کافی: جلد۲، صفحه ۵۰۴

ُن ُوّدا
ٰ

حَم
َ

لّر ُهُم ٱ
َ

 ل
ُ

ِت َسَيجَعل
ٰ

ِلَح ـٰ َ
لّص  ٱ

ْ
 َوَعِملُوا

ْ
ِذيَن َءاَمنُوا

َّ
ل  ٱ

َ
ِإّن

آیه ۹۶ سوره مبارکه مریم

کســانی کــه ایمــان آوردنــد و عمــل صالــح انجــام 
دادنــد، خداونــد رحمــان محبــت آنــان را در دل هــا 
اِلٰحــاِت 

ٰ
ــوا الّص

ُ
ِذیــَن آَمُنــوا َو َعِمل

َّ
می افکنــد. )ِإّنَ ال

ا(. 
ً

ْحٰمُن ُوّد ُهُم الّرَ
َ

 ل
ُ

َسَیْجَعل
مخصــوص  را  آیــه  ایــن  مفــران  از  بعضــی 
همــه  شــامل  بعضــی  و  علــی؟ع؟  امریمؤمنــان 
منظــور  گفته انــد  بعضــی  دانســته اند.  مؤمنــان 
ــای  ــان را در دل ه ــت آن ــد محب ــه خداون ــت ک ــن اس ای
ــته ای  ــت رش ــن محب ــد، و ای ــان می افکن دشمنانش
می شــود در گردنشــان کــه آن هــا را بــه ســوی ایمــان 
ــت  ــی محب ــه معن ــر آن را ب ــی دیگ ــاند. بعض می کش
ــدرت و  ــث ق ــه باع ــر ک ــه یکدیگ ــبت ب ــان نس مؤمن
قــوت و وحــدت کلمــه می شــود دانســته اند. بعضی 
بــه  نســبت  مؤمنــان  دوســتی  بــه  اشــاره  را  آن 
یکدیگــر در آخــرت دانســته، و می گوینــد آن هــا آن 
چنــان بــه یکدیگــر عالقــه پیــدا می کننــد کــه از دیــدار 
دســت  آنــان  بــه  رسور  و  شــادی  یــن  برتر هــم 
می دهــد. ولــی اگــر بــا وســعت نظــر بــه مفاهیــم 
وســیع آیــه بیندیشــیم، خواهیــم دیــد کــه همــه ایــن 
ــا  ــه ب ــی آنک ــت ب ــع اس ــه جم ــوم آی ــریها در مفه تفس
هــم تضــادی داشــته باشــند. و نکتــه اصلــی آن ایــن 
اســت کــه »ایمــان و عمــل صالح«جاذبــه و کشــش 
و  خــدا  یگانگــی  بــه  اعتقــاد  دارد،  فوق العــاده ای 
و  فکــر  و  روح  در  بازتابــش  کــه  پیامــران  دعــوت 
گفتــار و کــردار انســان بــه صــورت اخــالق عالیــه 
انســانی، تقــوا و پاکــی و درســتی نخواهــد بــود کــه در 
مراحــل دیگــر همــه مؤمنــان و صالحــان از طعــم 
عمومــی  افــکار  در  محبوبیــت  و  محبــت  ایــن 
بچشــند، و از ایــن مــودت الهــی ســهمی برنــد، و 
نــز مانــع از آن نخواهــد بــود کــه دشــمنان نــز در 
دل خــود احســاس محبــت و احــرتام نســبت بــه 

آن ها کنند. 
جالب اینکه در حدیثی از پیامر؟لص؟ می خوانیم: 

ان هللا اذا احــب عبــدا دعــا جرئیــل، فقــال یــا جرئیــل 
ــم  ــل ث ــه جرئی ــال فیحب ــه، ق ــا فاحب ــب فالن ــی اح ان
ینــادی فــی اهــل الســماء ان هللا یحب فالنــا فاحبوه، 

، قــال فیحبــه اهــل الســماء ثــم یوضــع لــه القبــول فــی 
االرض! و ان هللا اذا ابغــض عبــدا دعــا جرئیــل، فقــال یــا 
جرئیــل انــی ابغــض فالنــا فابغضــه، قــال فیبغضــه 
ــض  ــماء ان هللا یبغ ــل الس ــی اه ــادی ف ــم ین ــل، ث جرئی

فالنا 
فابغضــوه، قــال فیبغضــه اهــل الســماء ثــم یوضــع لــه 
ــی از  ــد کس ــه خداون ــی ک ــی االرض! »هنگام ــاء ف البغض
بندگانــش را دوســت دارد بــه فرشــته بزرگــش جرئیل 
می گویــد مــن فــالن کــس را دوســت دارم او را دوســت 
بــدار، جرئیــل او را دوســت خواهــد داشــت، ســپس در 
ــد  ــمان! خداون ــل آس ــه ای اه ــد ک ــدا می ده ــمان ها ن آس
فــالن کــس را دوســت دارد او را دوســت داریــد، و بــه 
دنبــال آن همــه اهــل آســمان او را دوســت می دارنــد، 
منعکــس  زمــنی  در  محبــت  ایــن  پذیــرش  ســپس 
را دشــمن  کــه خداونــد کســی  می شــود. و هنگامــی 
را  او  او متنفــرم،  از  بــه جرئیــل می گویــد مــن  بــدارد 
ــپس  ــی دارد، س ــمن م ــل او را دش ــدار، جرئی ــمن ب دش
در میــان اهــل آســمان ها نــدا می دهــد کــه خداونــد از او 
متنفــر اســت او را دشــمن داریــد، همــه اهــل آســمان ها 
از او متنفــر می شــوند، ســپس انعــکاس ایــن تنفــر در 

زمنی خواهد بود«. 
ایــن حدیــث پــر معنــی نشــان می دهــد کــه ایمــان و 
عمــل صالــح بازتابــی دارد بــه وســعت عالــم هســتی، و 
شــعاع محبوبیــت حاصــل از آن تمــام پهنــه آفرینــش را 
را  کســانی  چنــنی  خداونــد  پــاک  ذات  می گــرید،  فــرا 
دوســت دارد، نــزد همــه اهــل آســمان محبوبنــد، و ایــن 
ــتند  ــنی هس ــه در زم ــان هایی ک ــوب انس ــت در قل محب

پرتوافکن می شود. 
ــاس  ــان احس ــه انس ــر ک ــن باالت ــی از ای ــه لذت ــتی چ راس
هســتی  عالــم  نیــکان  و  پــاکان  همــه  محبــوب  کنــد 
اســت؟ و چــه دردنــاک اســت کــه انســان احســاس کنــد 
ایمــان  بــا  انســان های  و  فرشــته ها  آســمان  و  زمــنی 

همه از او متنفر و بزارند. 

تفسری نمونه، جلد۱۳, صفحه ۱۴۴

ــّبُ أن  َواُضــُع أن ُتعِطــَی الّنــاَس مــا تّحِ
َ

 اإلمــاُم الّرِضــا؟ع؟ : الّت
َ

ــال
َ

ق
ُتعطاُه.

امــام رضــا؟ع؟ فرمودنــد: فروتنــی آن اســت کــه بــا مــردم چنــان 
رفتار کنی که دوست داری با تو رفتار شود. 

)اصول کافی: جلد۲، صفحه ۱۲۴(

 الّنــاِس َعبــدًا َمــن تَواَضــَع َعــن 
َ

 هللا؟لص؟ : إّن أفَضــل
ُ

 رســول
َ

ــال
َ

ق
ّرِفَعٍة.

یــن مــردم در بندگــی ]خــدا[  پیامــر خــدا؟لص؟ فرمودنــد: برتر
کسی است که در عنی بزرگی فروتنی کند. 

بحاراألنوار: جلد۷۷، صفحه ۱۷۹

ُه َعیُبــُه َعــن ُعیــوِب 
َ
ــغل

َ
 أمرُیالمؤمنــنی؟ع؟ : طوبــی ِلَمــن ش

َ
ــال

َ
ق

الّناِس، و تَواَضَع ِمن َغرِی َمنقَصٍة

کــه  کســی  حــال  بــه  خوشــا  فرمودنــد:  امریالمؤمنــنی؟ع؟ 
عیب هایــش او را از پرداخــن بــه عیب هــای مــردم بــاز دارد و بــی 

آنکه او را نقص و کاستی باشد فروتنی کند.

 بحاراألنوار: جلد۷۵، صفحه ۱۱۹

یــِه ِمــن هللا 
َ
ــُه فــی َنفِســه واِعــٌظ کاَن عل

َ
اإلمــام علــي؟ع؟ : َمــن کاَن ل

حاِفٌظ

امریالمؤمنــنی؟ع؟ فرمودنــد: هــر کــه بیدارباشــی درونــی داشــته 
باشد، از جانب خداوند بر او نگهبانانی باشد.

 
بحاراألنوار: جلد۷۸، صفحه ۶۷
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در چند مورد است که دعا مستجاب نمی شود:
اول

یــک مــردی  بــا پــدر و مــادرش قهــر کــرده اســت و بعــد پــدر 
و مــادرش را نفریــن می کنــد، پســر بخواهــد پــدرش را 
نفریــن کنــد ایــن دعــا مســتجاب نیســت، چــون پــدر خیلــی 
مهــم اســت، ولــو پــدر تقصیــر کار باشــد حــق نــدارد پدرش 

را نفرین کند. این نفرین و دعا مستجاب نمی شود.
دوم

اســت،  خــورده  را  مال تــان  کــه  داریــد  بدهــکاری  یــک 
نوشــته هــم از  او  نداریــد، شــاهد هــم نداریــد، مــدرک هــم 
نداریــد حــاال از خــدا می خواهیــد: خدایــا ایــن را چــه کار 
کنــم؟ خــدا هــم می گویــد ایــن دعــا مســتجاب نیســت، آیــه 
داریــم از قــرآن کــه شــاهد داشــته باشــید وقتــی از کســی 
ــد.  ــب کنی ــد طل ــد بتوانی ــر ش ــر منک ــا اگ ــد ت ــول می گیری پ

این دعا هم مستجاب نمی شود.

سوم
ــت،  ــاق اس ــد اخ ــش ب ــد؛ زن ــن کن ــش را نفری ــه زن ــی ک کس
همیشــه او را نفریــن می کنــد، خــدا می گویــد مــن اختیــار 
را دســت تــو گذاشــته ام، طــاق را بــرای چــه قــرار داده ام؟ 
پــس بــرای همیــن اســت کــه حــق طــاق بــرای مــرد اســت، 

این نفرین هم مستجاب نمی شود. 

چهارم
ــا روزی  ــد خدای ــدا می خواه ــت از خ ــته اس ــه نشس در خان
بــده؛ خــدا می فرمایــد: مگــر مــن راه را بــرای طلــب قــرار 
ــم  ــت ه ــا و جوارح ــی؟ اعض ــبی کن ــروی کاس ــا ب ــداده ام ت ن
کــه خــوب اســت، ســالم اســت. بلــه یــک دســته هســتند 
ــم  ــا ه ــد و آن ه ــا کنن ــد دع ــال کار نرون ــد دنب ــه می توانن ک
ــان  ــینند در حجره ش ــر بنش ــا اگ ــتند. طلبه ه ــا هس طلبه ه
مطالعــه و مباحثــه کننــد می تواننــد از خــدا بخواهنــد کــه 
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نهــار نداریــم و می رســد، طلبــه بایــد درســش را بخوانــد، 
ــک  ــا ی ــد خدای ــا کن ــدارد دع ــی ن ــم عیب ــه ه ــر طلب ــرای غی ب

مشتری خوب نصیب ما کن اما باید دنبال کار برود.
پنجم

خــدا بــه کســی ثروتــی داده اســت آن را زیــاد خــرج می کنــد 
و ســریع تمامــش بشــود در ایــن حــال می گویــد: خدایــا! 
یــک مالــی اعطــا کــن. خــدا می گویــد: مــن کــه بــه تــو داده 
بــودم، بــرای ده بیســت ســال هــم داده بــودم، چــرا زیــاد 
خــرج کــردی؟ اســراف کاران فقیــر می شــوند. إّن اهلل ال 
ــدارد.  ــت ن ــراف کاران را دوس ــدا اس ــِرفیَن: خ ــّبُ الُمس ُیِح
ــد از  ــد، بای ــرج کن ــاد خ ــهریه اش را زی ــد ش ــم نبای ــه ه طلب
را  مــاه  آخــر  تــا  کــه  کنــد  اســتفاده  طــوری  شــهریه اش 
برســد. یــک کاری نکنیــد کــه وضعتــان بــد شــود و از هــر 
را  اقتصــاد  چــرا  می فرمایــد:  خــدا  کنیــد.  قــرض  کســی 
ــه  ــی ک ــن گرفت ــیدی زمی ــا رس ــر ج ــرا ه ــردی؟ چ ــت نک رعای
حــاال نتوانــی وجوهاتــت را پرداخــت کنــی؟ مــن تــو را نهــی 

کرده بودم از اسراف، چرا اسراف کردی؟
ــا  ــه م ــود خان ــده ب ــش آم ــد روز پی ــی چن ــده خدای ــک بن ی
می گفــت: چهــار تــا ماشــین دارم، چهــار تــا خانــه دارم، 
ــرای  ــول ب ــا پ ــه! ام ــروم مک ــم ب ــم می خواه ــاعت دو ه س
دادن وجوهــات نــدارم، هفتــاد هــزار تومــان هــم چــک 
دارم، خــب ایــن مکــه اســت؟ ایــن چــه مکــه ای اســت؟ 
مالــت را درســت کــن، مکــه بــرای چــه می خواهــی بــروی؟ 
ــرای تجــارت  روایــت دارد دوره آخرالزمــان مــردم مکــه را ب
می رونــد. االن مکــه دیگــر حالــت توریســتی پیــدا کــرده 
اســت. هرســال مــی رود. شــما ســعی کنیــد مال تــان را 

طوری خرج کنید که محتاج دیگران نشوید.

ایــن چنــد دعــا کــه گفتیــم مســتجاب نیســت. خداونــد بــه 
ــای  ــار دع ــم و دچ ــل کنی ــا عم ــه این ه ــد ب ــق ده ــا توفی م

بیهوده نشویم.     

ݥ اݥݣݣݣݣݡٮݓ ݨݨݑ ݧ ݢݠکٮݧ ݢ ݢ یݤݤݤݤݤ ݢ
ف
معرݣݣݣݣݣ�

معرفی کتاب حاج آقا مجتهدی

نظر مؤلف درباره این کتاب
فرازهایــی از زندگــی و ســریه ایــن عالــم رّبانــی 
و  مرحــوم  آن  خــود  بیانــات  از  اســتفاده  بــا 
مصاحبه هــای صــورت گرفتــه بــا شــاگردان 
قدیمــی آن بزرگــوار نــگارش یافــت؛ امــا نــکات 
بــه  مربــوط  نــز  بســیاری  ارزشــمند 
آیــت هللا  تربیتــی  ســریه  و  شــخصیت 
و  مســجد  رسگذشــت  و  مجتهــدی؟هر؟ 
مدرســه ایشــان در ایــن ســال های اخــری تــا 
رحلــت آن معلــم و مربــی توانــا هســت کــه بــا 
تربیــت  و  شــاگردان  بیانــات  بــه  اســتناد 
یافتــگان متأخــران بزرگــوار نــگارش کتابــی 

دیگر را رضوری می نماید.
خالصه ای از کتاب حاج آقا مجتهدی؟هر؟

ایــن کتــاب بــه ۵ فصــل تقســیم می شــود . در 
فصــل اول و دوم مقدمــه ای از حضور آیت هللا 
مجتهــدی؟هر؟ و آیــت هللا برهــان؟هر؟ و دیگــر 
شــدن  مســلط  اوضــاع  در  رّبانــی  علمــای 

پهلوی در تهران گفته شده است. 
خالصه ای از فصل اول

تدریــس و تحصیــل علــوم دینــی ممنــوع و 
بســیاری از حوزه هــای علمیــه مــدارس علــوم 
جدیــد تغیــریات بســیاری از مســاجد شــهر 
نــز ویــران و یــا بــه انبار و طبــل و آخــور تبدیل 
گشــت. در اواخرحکومــت پهلــوی اول بــود کــه 
آیــت هللا حــاج شــیخ علــی اکــر برهــان؟هر؟ بــا 
ابوالحســن  ســید  آیــت هللا  حکــم 
بــه  نجــف  از   ۱۳۱۸ ســال  در  اصفهانــی؟هر؟ 
تهــران آمــده بــود کــه در مصــاف بــا تهاجمــات 
ضــد دینــی رضاخــان رونقــی دوبــاره بــه شــعار 
آن  در  برهــان؟هر؟  آیــت هللا  ببخشــد.  دینــی 
دوران ســخت بــا شــیوه های تربیتــی منحــر 
طــالب  تربیــت  بــه  رشوع  خویــش  فــرد  بــه 
چــراغ  همچــون  یــک  هــر  کــه  کــرد  جوانــی 
یــخ حکومــت پهلــوی بــا  هدایتــی در دوران تار
تعلیــم و تربیــت نســیم و پرشــور زمینــه 
بــوم  و  مــرز  ایــن  در  عظیــم  انقالبــی  ســاز 
گردیدنــد. شــاید بتــوان آن دوره را عــر احیای 
تعلیــم و تربیــت دینــی در تهــران نامیــد. یــا در 
جــای دیگــر آمــده اســت کــه در میــان بــازار 
حســنی  محمــد  شــیخ  مرحــوم  نــز  تهــران 
ــوده  ــت ت ــم و تربی ــری  تعلی ــد؟هر؟ در مس زاه
مــردم بــه ویــژه بازاریــان اشــتغال داشــت. در 
حکیمــان   و  عالمــان  ســال ها  ایــن  میــان 
بســیاری همچــون آیــت هللا شــاه آبادی؟هر؟، 
مــرزا  آیــت هللا  خوانســاری؟هر؟،  آیــت هللا 
ــا  ــاج آق ــت هللا ح ــی؟هر؟ و آی ــی تهران ــدهللا عل عب
ــور  ــران حض ــهر ته ــجادی؟هر؟ در ش ــی س یحی
در  ســازنده  نقــش  همگــی  کــه  داشــته اند 
پاســداری از مرزهــای دینــی ایفــا نموده انــد. 
عالمــان رّبانــی کــه تدیــن امــروز مــردم تهــران 

نــز مرحــون حضــور ســازنده ایــن بزرگــواران 
در آن ســال های پرحادثــه پایتخــت در میــان 
تــوده مــردم اســت. امــا آنچــه در ایــن نوشــتار 
درصــدد بیــان هســتیم عالمانــی هســتند کــه 
خــود  خــاص  تربیتــی  و  علمــی  مکتــب  بــا 
علمیــه  حوزه هــای  در  را  چشــمگری  تحولــی 
تهــران و تربیــت طــالب علــوم دینــی را رقــم 
در  ایــن کتــاب  از  و در بخشــی دیگــر  زدنــد. 
فصــل اول آمــده اســت کــه  از اســناد دســت 
اول و بــر جــای مانــده از خانــدان آیــت هللا حــاج 
تهرانــی؟هر؟  میدانــی  چالــه  جعفــر  محمــد 
پیاده ســازی ده هــا جلســه از بیانات ارزشــمند 
بــه  بــرای  مجتهــدی؟هر؟  آیــت هللا  مرحــوم 
یــخ شــفاهی مؤثــر و  تار یــک  آوردن  دســت 
و  شــاگردان  بــا  متعــدد  مصاحبه هــای 
ارادتمنــدان قدیمــی آن اســتاد و مربــی فرزانه 
ایــن  تاریخــی  ســابقه  بــه  اول  بخــش  در 
مدرســه مبارکــه از دوران مرحــوم حــاج محمد 
؟هر؟ و زندگــی آن عالــم بــزرگ پرداختــه  جعفــر
ح زندگانــی عالــم ربانــی  و در بخــش دوم و رش
آیــت هللا حــاج شــیخ احمــد مجتهــدی؟هر؟ از 
ــوزه  ــکل گری ح ــس از ش ــا پ ــی ت دوران کودک
علمیــه ایشــان و ســریه تربیتــی آن مربــی کــم 
ــخرنانی در  ــه س ــرای نمون ــردازد . ب ــری می پ نظ
بخــش دوم آمــده اســت کــه مرحــوم آیــت هللا 
تهرانــی؟هر؟  مجتهــدی  احمــد  شــیخ  حــاج 
مــال  بــن  احمــد  مــرزا  باقــر  محمــد  فرزنــد 
و  باتقــوا  علمــای  از  کاشــانی  علــی  محمــد 
در  وی  تهــران  اخــالق  فضــل  بــه  موصــوف 
ســال ۱۳۴۳ هجــری قمــری در تهــران متولــد 
و  مقدمــات  جدیــد  درس  خوانــدن  از  شــد. 
ادبیــات قســمتی از ســطوح در ســال ۱۳۶۳ 
هجــری قمــری بــه قــم مهاجــرت کــرد و متــون 
حــوزه  بــزرگ  مدرســنی  از  را  اصــول  و  فقــه 
علمیــه چــون آیــت هللا صدوقــی یــزدی؟هر؟ ، 
ســید  آیــت هللا  و  ســلطانی؟هر؟  آیــت هللا 
صــادق رشیعتمــداری؟هر؟ بــه پایــان رســانید 
و از محــر مرحــوم آیــت هللا بروجــردی؟هر؟ و 
نجفــی؟هر؟   مرعشــی  العظمــی  آیــت هللا 
ــل  ــر از فص ــش دیگ ــود. و در بخ ــتفاده نم اس
آیــت هللا  مرحــوم  کــه  اســت  آمــده  دوم 
را  طفولیــت  آنکــه  از  پــس  مجتهــدی؟هر؟ 
بــه مدرســه رفــت. در  پشــت رس گذاشــت 
مدرســه چــون از نظــر جســمی و قدرتــی از 
ــورد و  ــم می خ ــه چش ــر ب ــا قوی ت ــایر بچه ه س
فامیلــی اش هــم مجتهــدی بــود، ایشــان را 
بــرای امــام جماعتــی مدرسه شــان انتخــاب 
کــرده بودنــد. پــس از آنکــه دوران مدرســه بــه 
پایــان رســید بــه بــازار ترشیــف بردنــد. در بــازار 
بــر  و  پرداختنــد  محاســباتی  کارهــای  بــه 
ــه االن  ــیاه ک ــام س ــه ن ــود ب ــی ب ــاب و کتاب حس
دارنــد،  تســلط  آن  بــر  افــراد  کمــرت  شــاید 
ایشــان کامــاًل مســلط بــود. ایشــان بــه دفــرت 



هفته نامه اخالقی خلق کریم   شماره 41    کاری از حوزه علمیه آیت هللا حق شناس ؟هر؟ 4

داری آن روز کــه شــبیه بــه همــنی دفــرتداری 
امــروزی اســت مســلط بــود و بــه ایــن کار هــم 
اشــتغال داشــت امــا عالقه منــدی ایشــان بــه 
علــم و آمــدن بــه ســلک طلبه هــا انــدازه ای 
بــود کــه فضــای بــازار ایشــان را آرام می کــرد و 
همیشــه در صــدد بــود تــا راهی برای رســیدن 
بــه گمشــده خــودش پیــدا کنــد. ایــن بــود کــه 
شــب ها رشوع بــه درس خوانــدن کــرد و بعــد 
کم کــم بــه خدمــت مرحــوم آقــای برهــان؟هر؟ 

رفتند و آنجا طلبگی را رشوع کردند.
در بخــش ســوم از ایــن کتــاب بــه مباحثــی 
اجتماعــی  و  سیاســی  مبــارزات  همچــون 
ــود. در  ــه می ش ــدی؟هر؟ پرداخت ــتاد مجته اس
بخشــی از ایــن فصــل آمده اســت کــه آیت هللا 
مرحــوم  بــنی  می فرماینــد:  تحریــری؟ظفح؟ 
مجتهــدی؟هر؟ و ابــوی آیــت هللا تحریــری یــک 

رابطه دوستی عمیقی برقرار بود. 
در واقــع از دوســتان مرحــوم ابــوی در تهــران 
آیــت هللا مجتهــدی؟هر؟ بودنــد کــه ایــن رابطــه 
ــن  ــود. ای ــرار ب ــم برق ــر ه ــر عم ــا آخ ــتی ت دوس
ــه  ــود. ب ــر نب ــب ظاه ــر حس ــتی ب ــه دوس رابط
جهــت جنبه هــای شــخصیتی ایشــان بــود. 
آیــت هللا مجتهــدی؟هر؟ در مراســم هیئــت 
ایشــان کــه بــه منــر رفتــه بودنــد، فرمودنــد: 
آیــت هللا تحریــری؟هر؟ تنهــا دوســت مــا بــود و 
مــا مــدت طوالنی بــا یکدیگــر دوســت بودیم؛ 
منتهــا ایشــان یــک رابطه هــای دیگــری نــز 
ســرو  یــک  و  نداشــتیم  مــا  کــه  داشــتند 
نداشــتیم.  مــا  کــه  داشــتند  ســلوک هایی 
آیــت هللا مجتهــدی؟هر؟ از ابــوی خواســتند 
بدهنــد.  اخــالق  درس  مدرســه،  در  کــه 
بــه  از معنویــت و عشــق  ایشــان  جلســات 
نشــأت  اهل بیــت؟مهع؟  و  تعالــی  حــق 

می گرفت؛ لذا تأثری خاصی داشت.
در فصــل چهــارم ســری در تعلیــم و تربیتــی 
آمــده  مجتهــدی  آیــت هللا  معظــم  اســتاد 
المســلمنی  و  االســالم  حجــت  کــه  اســت 
ســید محمــد حســن ابوترابــی فرمودنــد: تــب 
زمینــه  کــه  داشــتند  رسشــاری  و  بلنــد 
ــت؟مهع؟ در  ــل بی ــارف اه ــوم و مع ــل عل تحصی
ویــژه  بــه  مشــتاقان  بــرای  را  زمینــه  ایــن 
کســانی کــه در چهــره و ســلوک و رفتارشــان 
اســتعداد و زمینه هــای الزم بــرای فراگــری 
معــارف اهــل بیــت؟مهع؟ می دیدنــد، فراهــم 
کننــد و بــا ایــن عشــق و عالقــه لربیــز ایــن 
نیــم  از  بیــش  کــه  گفــت  می تــوان  را  مهــم 
قــرن از عمــر مبــارک خــود را کامــاًل وقــف ایــن 
مهــم کردنــد. آن بزرگــوار زندگــی ســاده و بــی 
آالیشــی در کنــار همــر مکرمــه و صالحــه 
ایــن  در  زندگیشــان  و  داشــتند  خویــش 
رســالت خالصــه شــده بــود. همیشــه بــه این 
آن  بــرای  می کردنــد.  فکــر  رســالت 
قــدم  راه  آن  در  و  می کردنــد  برنامه ریــزی 

ســخن  دغدغــه  ایــن  بــا  و  برمی داشــتند 
می گفتند.

ی  و در فصــل پنجــم از ایــن کتــاب بــه یکــر
یادداشــت و نامه هــای اســتاد اشــاره شــده 

است.
مــن بــاب پایــان ایــن یادداشــت، چنــد جملــه از 
ایــن کتــاب کــه خاطــرات شــاگردان حــاج آقــا 

است، ذکر شده است.
آیت هللا جاودان؟ظفح؟ می فرمایند:

احســاس مــن ایــن اســت کــه نمی شــد کســی 
در درس ایشــان رشکــت کنــد و یــک نقطــه ای 
و  روان  بیــان  کــه  آنقــدر  نفهمــد.  را  درس  از 
ــام  ح نظ ــان رش ــزد ایش ــا ن ــتند. م ــی داش خوب
بســیار  کتــاب  نظــام  ح  رش می خواندیــم. 
ــی دارد  ــت، حرف های ــده ای اس ــخت و پیچی س
کــه خیلــی از ذهــن مــا دور اســت، جایــی وجــود 
ــک دوره  ــوند. ی ــگ ش ــان لن ــه ایش ــت ک نداش
ح ترصیــف پیــش ایشــان خواندیــم که  هــم رش
ــچ  ــم هی ــر نمی کن ــت. فک ــی اس درس مفصل
جایــی وجــود داشــت کــه شــاگردان نکتــه ای را 
ــان  ــه ایش ــود ک ــن ب ــش ای ــک دلیل ــد. ی نفهمن
ــن  ــد، ای ــوز درس می خواندن ــه هن ــی ک آن زمان
کتاب هــا را بســیار درس داده بودنــد. ایشــان 
را  مــری  رصف  و  امثلــه  ح  رش حقــوق  امثــال 
تدریــس کــرده انــد. مثــاًل صبــح تــا ظهــر ۵ یــا 
ــا  ۶ تــا درس می گفتنــد. بعــد از ظهــر هــم ۵ ی
ــت  ــی اس ــد. طبیع ــر می گفتن ــا درس دیگ ۶ ت
در  باشــد  گفتــه  درس  زیــاد  آدم  وقتــی  کــه 
می شــود.  متبحــر  و  مســلط  دادن  درس 
البتــه ایشــان اســتعداد خاصــی هــم در بیــان 
درس  مــن  ذاتــی.  اســتعداد  یــک  داشــتند، 
می کنــم.  تشــبیه  روان  آب  بــه  را،  ایشــان 
 مثــل آب روان، مثــل آب زاللــی کــه آدم 

ً
واقعــا

می نوشد و رفع تشنگی می کند.
یکــی از خصوصیــات حــاج آقــا ایــن بــود کــه تــا 
می توانســتند از شــاگردان خودشــان بــرای 
تدریــس اســتفاده کــرده و روحیــه تدریــس را 
ــا  ــن طلبه ه ــا ای ــد ت ــده می کردن ــا زن در طلبه ه
هــم  خودشــان  می خواندنــد،  درس  کــه 
شــوند.  مــدرس  و  بدهنــد  درس  بتواننــد 
شــاید خیلــی از شــاگردان ایشــان کــه بعدهــا 
مــدرس شــدند بــه خاطــر همــنی جهــت بــود. 
درس  موقعــی  کــه  شــخصی  بــه  مثــاًل 
درس  را  صمدیــه  می گفتنــد  می خوانــد 
خــوب  کــه  می شــد  مجبــور  هــم  او  بدهــد. 
مطالعــه کنــد و بــه همــنی شــکل کــم کــم 
مــدرس می شــد و بــه ایــن ترتیــب روحیــه 
ایجــاد  شاگردانشــان  در  را  درس  تدریــس 

می کردند.
ــت هللا  ــاب آی ــن کت ــر در ای ــمتی دیگ ــا در قس ی

محمد باقر تحریری؟ظفح؟ می فرمایند:
بــه جهت ســابقه ای که آیــت هللا مجتهدی؟هر؟ 
داشــتند، مــا را بــه مدرســه ایشــان راهنمایــی 

مــا  بــه  خــدا   ۱۳۴۹-  ۱۳۴۸ ســال  در  کردنــد. 
توفیــق داد کــه بــه خدمــت ایشــان آمدیــم. آن 
زمــان شــاگردان ایشــان کــم بودنــد. دو کالس 
و  رســاله  کــه  نداشــتند  بیشــرت  عمومــی 
معــراج الســعادة تدریــس می کردنــد. مــا بایــد 
ــراج  ــه مع ــک صفح ــاله و ی ــه  رس روزی ۱صفح
ــر روح  ــن بیانگ ــه ای ــتیم ک ــعادة می نوش الس
تعبــد ایشــان بــود. معتقــد بودنــد کــه طلبــه 
از ابتــدا بایــد بــا تعبــد بــه احــکام رشعــی رشــد 
مســائل  بــه  انتظــام  روح  همچنــنی  کنــد، 
اخالقــی کــه طلبه هــا بایــد بــا مســائل اخالقــی 
هــم آشــنایی داشــته باشــند. مــا حــدودًا ســه 
ســال در تهــران در محــر ایشــان بودیــم و 
نــزد اســاتیدی مثــل حــاج شــیخ علــی آقــای 
ــعیدیان  ــا س ــاج آق ــی، ح ــاب مغن ــدان کت جاوی
ــیه  ــی شمس ــای حبیب ــاج آق ــم، ح ــاب معال کت
ــم  ــاج ابوالقاس ــت و ح ــق اس ــان منط ــه هم ک

فلسفی لمعه خواندیم.
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نفــس  عــزت  بایــد  طــاب 

خود را حفظ کنند
دیــن  علــم  چــون  طلبــه 
بایــد  پــس  می خوانــد، 

بــا صاحبــان دیــن کــه خــدا و اهل بیــت؟مهع؟ هســتند بیشــتر از 
آن هــا  از  بــود  اگــر محتــاج چیــزی  ارتبــاط باشــد و  همــه در 
درخواســت کنــد؛ لــذا یــک طلبــه بایــد از کســی درخواســت پول 
و کمــک نکنــد و ســعی کنــد کــه هــرگاه بــه چیــزی احتیــاج 
داشــت دو رکعــت نمــاز امــام زمــان؟ع؟ بخوانــد و از خداونــد 

طلب کمک کند ان شاءاهلل مشکل حل خواهد شد.

سعی کنيد معلم اخاق داشته باشيد
طــاب علــوم دینیــه احتیــاج بــه اســتاد اخــاق دارنــد. در غیــر 
اینصــورت همان طــور کــه آیــت اهلل می شــویم، نفــس امــاره 
هــم آیــت اهلل می شــود، بلکــه او آیــت اهلل العظمــی می شــود؛ 
ــه  ــد چگون ــه بدان ــا طلب ــد ت ــاق باش ــتاد اخ ــک اس ــد ی ــس بای پ
نفــس را کنتــرل و ســرکوب نمایــد. ایــن طــور نیســت کــه آدمــی 
در حوزه هــای علمیــه بــه درجــه ی اجتهــاد و آیت الهــی برســد و 
یــا در دانشــگاه ها بــه درجــه دکتــری یــا فــوق دکتــری برســد 
ولــی نفــس امــاره ی او در همــان ســیوطی و مغنــی و ســیکل و 

دیپلم بماند.
و  آمــد  گیرشــان  امــور  ایــن  از  کــه  بودنــد  خیلی هــا  چــون 
خودشــان را گــم کردنــد و درس و بحــث طلبگــی را رهــا کردند و 
تکبــر جــای تواضــع را گرفــت و نورانیتشــان تبدیــل بــه ظلمــت 
شــد و بــرای حفــظ ایــن پســت و مقــام و میــز و صندلــی بــه 
غیبــت کــردن افتادنــد، مرتکــب تهمــت زدن شــدند و بــه نــام 
سیاســت، دروغ گفتنــد و امثــال این هــا. متأســفانه طلبه هــای 
االن نوعــا بــه فکــر درس و بحــث و اجتهــاد نیســتند. در حالــی 
کــه در قدیــم مقیــد بودنــد مجتهــد شــوند و زمانــی می رســد 
کــه منصــب قضــاوت و پســت های حســاس بــا کمبــود مجتهــد 
 روبــرو خواهــد شــد؛ زیــرا طلبه هــای االن وقتــی 

ّ
و عالــم و مــا

محــراب،  و  منبــر  از  و  بشــوند  جماعــت  امــام  جایــی  کــه 
احتیاجــات زندگــی خــود را تأمیــن کننــد، دیگــر بــه دنبــال درس 

و با سواد شدن نخواهند رفت.
طلبــه بایــد حــرص و جــوش درس طلبگــی را بخــورد، هرچنــد 
مریــض شــد و یــا مشــکل برایــش بــه وجــود آمــد، نبایــد کاس 
درســش را تعطیــل کنــد، و اگــر روزی کاس درســش تعطیــل 
ــا  ــدن، ی ــل ش ــر تعطی ــر اث ــه ب ــه اینک ــورد ن ــه بخ ــد غص ــد بای ش
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نیامــدن اســتاد خوشــحال شــود.در غیــر اینصــورت بــدرد 
طلبگی نمی خورد.

گناه حافظه را ضعيف می کند
عبــادت و بندگــی نکــردن و یــا گنــاه و معصیــت انجــام دادن 
می بــرد،  تاجــر  و  کاســب  مــال  از  برکــت  کــه  همان طــور 
همان طــور هــم برکــت از حافظــه ی مــا طلبه هــا می بــرد، بــا 
ایــن وجــود آن کاســب و تاجــر، اگــر پشــیمان شــوند و برگردند 
و توبــه کننــد، توبــه آن هــا زودتــر پذیرفتــه می شــود تــا توبــه ی 

ما اهل علم.
فرشــته ی دســت راســت مــا، کــه مســئول نوشــتن اعمــال 
خیــر اســت بــه دلیــل کمبــود اعمــال خیــر، بــی کار اســت و 
حقــوق بازنشســتگی می گیــرد و فقــط راســت راســت قــدم 
می زنــد، ولــی فرشــته دســت چــپ مــا بــه کمــک هــم احتیــاج 

دارد از بس که گناه می کنیم و مرتکب معاصی می شویم.

اساتيد خود را دعا کنيد
یکــی از رمزهــای موفقیــت مــن ایــن اســت کــه اســاتید خــود را 
دعــا می کنــم، شــما هــم اســاتید خــود را دعــا کنیــد؛ حتــی 
اســتاد صــرف و نحــو خــود را، و در نزد اســتادی درس بخوانید 
کــه اهــل تقــوا باشــد و اگــر بعدهــا هــم منبــری شــدید، ســعی 
کنیــد نــام اهل بیــت؟مهع؟ را بــا عظمــت ببریــد. مثــًا بگوییــد 
امیرمؤمنــان علــی ابــن ابی طالــب؟ع؟ یــا فاطمــه زهــرا؟اهع؟. 
ولــی بعضی هــا هســتند، خصوصــا از اهــل منبــر، مــی گوینــد 
علــی بــه فاطمــه گفــت، اینگونــه منبرهــا نــور نــدارد، و مــن از 
ایــن اشــخاص بــدم می آیــد، چــرا کــه اگــر همــان خطیــب کــه 
بــه مــوالی متقیــان علــی؟ع؟ می گویــد علــی، اگــر او را بــه 
ناراحــت  بگویــی،  را  کوچکــش  اســم  زدن،  صــدا  هنــگام 

می شود.

دست مادرتان را ببوسيد
اگــر می خواهیــد در زندگــی موفــق باشــید و از آن لــذت ببریــد، 
بــه پــدر و مادرتــان نیکــی کنیــد، خصوصــا بــه مــادر، دســت او 
را ببوســید، دل او را به دســت آوریــد و بدانیــد اگــر آن هــا از تــو 
راضــی باشــند خــدا هــم از تــو راضــی خواهــد بــود و اگــر خــدای 
نکــرده آن هــا را از خــود برنجانــی خداونــد را از خــود ناخشــنود 

کرده ای.

ثير نکردن موعظه  ت تأ
ّ

عل
بــه دو علــت موعظــه و پنــد و انــدرز در مــردم تأثیــر نمی کنــد؛ 
ــوب را  ــخنان خ ــرش س ــه پذی ــل زمین ــرف مقاب ــه ط ــی اینک یک
نــدارد مثــل یزیدهــا و معاویه هــا، اگرچــه بزرگوارانــی مثــل 
اثــر  کننــد  موعظــه  امیرمؤمنــان؟مهع؟  یــا  و  حســین  امــام 
نمی کنــد، و دوم اینکــه گوینــده ی موعظــه، خــود اهــل عمــل 
ــان را  ــازد و گناه ــود را بس ــت خ ــته اس ــوز نتوانس ــت، هن نیس
ــل  ــرف مقاب ــذا ط ــد؛ ل ــت نمای ــی را رعای ــوای اله ــد و تق ــرک کن ت
وقتــی کــه از او احــکام حــال و حــرام را می شــنود و عمــًا 
می بینــد کــه خــود خطیــب مبتــا بــه افعــال حــرام اســت، 
مثــل غیبــت کــردن و دیگــر رذائــل اخاقــی، کام خطیــب در او 

تأثیری نخواهد داشت.

با خدا صحبت کنيد
بــا او خلــوت  همان طــور کــه مــا دوســت و رفیــق داریــم و 
می کنیــم و صحبــت می نماییــم، بیاییــم مقــداری هــم بــا خــدا 
مثــل دوســتانمان خلــوت کنیــم و بــا او حــرف بزنیــم و درد دل 
کنیــم. آن وقــت خواهیــم دیــد کــه خــدا چــه لطفــی بــه مــا 

خواهد کرد.
ــا آن  ــه از دنی ــم ک ــد از او بخواهی ــا خداون ــو ب ــگام گفتگ در هن
ــد  ــر می خواهی ــود، اگ ــان نش ــم عبادتم ــه مزاح ــد ک ــدر بده ق
در  ــی 

ّ
ترق فکــر  بــه  باشــید،  موفــق  روحانــی  و  طلبــه  یــک 

معنویــات باشــید نــه در فکــر مادیــات، و بایــد در قیــد و بنــد 
دنیــا نباشــید، وقتــی کــه ســوار ماشــین های لوکــس و مــدل 
بــاال می شــوم، خــودم در رنــج و عذابــم ولــی وقتــی کــه ســوار 
ماشــین های مــدل پاییــن می شــوم ایــن حالــت را در خــود 

نمی بینم و لذت می برم.

خيلی باید زحمت کشيد
علمــای مــا چــه زحمت هــا کــه نکشــیدند. وقتــی کتابخانــه 

همــه فقــه را نوشــتند. شــهید اول؟هر؟ کتــاب شــریف لمعــه را 
پیــدا  بــرای  امینــی؟هر؟ گاهــی  زنــدان نوشــتند. عامــه  در 
کــردن یــک حدیــث بــه قاهــره و هنــد ســفر می کردنــد. مــا 
ــام  ــه ام ــم ک ــا کاری کرده ای ــم؟ آی ــه کردی ــرآن چ ــن و ق ــرای دی ب

زمان؟ع؟ از ما راضی باشند؟

»برگرفته از کتاب آداب الطاب«

ݡیݥ
ݑ
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طلبه ارجمند مهران رستمی

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
برخــی  مــرور  بــر  ســعی  یادداشــت  ایــن  در 
آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟  ویژگی هــای مرحــوم 
می باشــد. ویژگی هایــی کــه موجــب محبوبیــت 
دوران  در  و  جامعــه  در  ایشــان  مقبولیــت  و 

زندگی مبارک ایشان شد.
از ویژگی هــای بــارز ایشــان روحیــه عرفــی بــودن 
و دوری گزیــدن از مقــدس مآبــی بــود. همــواره 
در طــول عمــر بــا برکتشــان ســعی بــر ارتبــاط 
جامعــه  مختلــف  اقشــار  و  مــردم  بــا  گیــری 
داشــتند و بــا آغــوش بــاز پذیــرای مراجعــات 
مردمــی بــوده و از ایــن مراجعــات احســاس 

خستگی نمی کردند.
ایــن روحیــه بــه قــدری در ایشــان نمــود داشــت 
کــه تمامــی کســبه بــازار و همســایگان ایشــان 
و  دینــی  ملجــأ  و  مرجــع  یــک  عنــوان  بــه  را 
معنــوی می شــناختند و همــواره بــا ایشــان در 

ارتباط بودند.
ایــن روحیــه عرفــی بــودن ایشــان زمینــه ارتبــاط  
گیــری بــا مــردم اقشــار مختلــف جامعــه بــه 
خصــوص مــردم تهــران و از بیــن بــردن فاصلــه 

میان مردم و روحانیت را ایجاد کرده بود.
ــود  ــدری ب ــه ق ــردم ب ــا م ــان ب ــری ایش ــاط گی ارتب
کــه ایشــان را بــه عنــوان یــک شــخص معتمــد 
و  وجوهــات  همــواره  و  داشــتند  قبــول 
کمک هــای خیــر خــود را در اختیــار ایشــان قــرار 
می دادنــد و ایشــان نیــز درصــدد رفع مشــکات 
ــاب  ــوی ط ــی و معن ــطح علم ــد س ــردم و رش م

بر می آمدند.
ایشــان  از  کــه  ســخنرانی هایی  از  یکــی  در 
می فرماینــد:  ایشــان  خــود  اســت،  موجــود 
مســجد فعلــی کــه ســاخته شــده اســت تمامــا 
حاصــل کمک هــای مالــی خــود مــردم و کســبه 

و همسایگان می باشد.
همچنیــن کتابخانــه ای کــه در مدرســه فعلــی، 
کتابخانه هــای  از  یکــی  )کــه  اســت  موجــود 
قابــل توجــه تهــران می باشــد( حاصــل همیــن 
کمک هــا و عطایــای مردمــی می باشــد کــه ایــن 
نشــان دهنــده ی میــزان مقبولیــت و محبوبیت 

ایشان در جامعه می باشد.

بــا  و  ناراحــت  مــردم  بیمــاری  و  رنــج  و  درد  از 
شــادی مــردم خــوش حــال می شــدند. همواره 
معنــوی  رشــد  و  اخاقــی  مشــکات  اصــاح 
مــردم بــرای ایشــان مهــم بــود و در ایــن زمینــه 
اقداماتــی نیــز انجــام می دادند؛ جلســات درس 
اخــاق کــه بــه صــورت هفتگــی و مرتــب برگــزار 
ــی و  ــجد فعل ــت مس ــت جماع ــد، امام می کردن
... کــه نقــش مؤثــری در رشــد اخاقــی جامعــه 
ایفــا می کــرد. اثرگــذاری ایــن جلســات اخــاق 
بــه قــدری بــود کــه حتــی امــروزه بــا گذشــت 
چندیــن ســال از رحلــت ایشــان صــوت و فیلــم 
جلســات ایشــان میــان مــردم دســت بــه دســت 
شــده و مــورد بهره بــری می باشــد؛ ایــن روحیــه 
ــردم  ــان م ــان می ــت ایش ــز در محبوبی ــوب نی خ

نقشی مؤثر داشت.
تولــی و تبــری از خصوصیــات بــارز ایشــان بــود 
کــه نمــود فوق العــاده ای در جامعــه داشــت. 
کســانی کــه بــا ایشــان کــم تریــن آشــنایی را 
ــت اهلل  ــه آی ــه مدرس ــتند ک ــتند، می دانس داش
مجتهــدی؟هر؟ در ایــام شــهادت  و والدت پرچم 

دار جلسات توسل به اهل بیت؟مهع؟ است.
عاملــی  را  اهل بیــت؟مهع؟  بــه  توســل  ایشــان 
پیشــرفت  و  رشــد  در  اساســی  و  مؤثــر 
می دانســتند. ایــن جملــه از ایشــان معــروف 
اســت کــه در روزهــای شــهادت وقتــی جهــت 
برپایــی مراســمات عــزای اهــل بیــت؟مهع؟ درس 
و بحــث کنســل می شــد می فرمودنــد: درس 
عــوض  درس  بلکــه  اســت؛  نشــده  تعطیــل 

شده است.
والیــت پذیــری، حمایــت از امــام بزرگــوار؟هر؟ و 
رهبــر معظــم؟دم؟ و دفــاع از نظــام را از وظایــف 
تــا  مســیر  ایــن  در  و  می دانســتند  خویــش 
آخریــن لحظــات عمــر بــا برکــت خویــش اســتوار 

بودند.
کام ایشــان در وصــف مقــام معظــم رهبــری؟دم؟ 
معــروف اســت کــه هــر کــدام از مراجــع و علمــاء 
را بــه یــک نــوع از گل هــا تشــبیه می کردنــد کــه 
هــر کــدام عطــر و بــوی خــاص خــودش را دارد و 
گل  رهبــری؟دم؟  معظــم  مقــام  می فرمودنــد: 
محمــدی ایــن مجموعــه اســت. ایشــان نیــز 
مقــام  و  امــام؟هر؟  احتــرام  مــورد  متقابــًا 
ارزنــده  خدمــات  و  بودنــد  رهبــری؟دم؟  معظــم 

ایشان مورد توجه این بزرگواران قرار گرفت.
ــی و  ــدت علم ــر و مجاه ــتگی ناپذی ــاش خس ت
معنــوی از دیگــر ویژگی هــای برجســته ایشــان 
بــود. در طــول عمــر بــا برکــت خویــش خدمــات 
بســیار بــزرگ و ارزنــده ای را بــه جامعــه اســامی 
آخریــن  تــا  مســیر  ایــن  در  و  کردنــد  تقدیــم 
لحظــات عمرشــان دســت از تــاش برنداشــتند 
بــه  را  خســتگی  حــس  خودشــان  از  هرگــز  و 
ــه  ــه ب ــاب را توصی ــد، ط ــا نمی کردن ــران الق دیگ
می فرمودنــد:  و  می کردنــد  جهــد  و  تــاش 
طلبــه هرگــز از درس و بحــث و مطالعــه خســته 
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خــود  در  حقیقتــا  ویژگــی  ایــن  و  نمی شــود 
ایشان نمود و بروز داشت.

ــان  ــکار ایش ــت آش ــی خصوصی ــت زّی طلبگ رعای
بــود. ایشــان بــه عنــوان مســئول ایــن حــوزه 
مبارکــه همــواره در جهــت تربیــت طــاب نمونــه 
نــوع  رفتــار،  اخــاق،  بــه  و  می کردنــد  تــاش 
پوشــش و... طــاب بســیار اهمیــت می دادنــد. 
ــان  ــام ایش ــورد اهتم ــدری م ــه ق ــئله ب ــن مس ای
بــود کــه در میــان طــاب تهــران، طــاب مدرســه 
حاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ را همــه از نــوع پوشــش 

و رفتارشان می شناختند.

بــه عنــوان نمونــه معــروف اســت کــه ایشــان بــه 
هرگــز  کــه  می کردنــد  توصیــه  ملّبــس  طــاب 

موهایشان از زیر عمامه معلوم نباشد.
ــر  ــی تأثی ــه زّی طلبگ ــود ک ــن ب ــان ای ــاد ایش اعتق
ــری  ــاط گی ــوه ارتب ــغ و نح ــی در تبلی ــیار مهم بس
مــردم بــا طــاب دارد. بر کســی پوشــیده نیســت 
کــه ایــن خصائــص و ویژگی هــا، تنهــا نمــی از 
و  رّبانــی  عالــم  ایــن  فضائــل  بی کــران  دریــای 
تمــام  ذکــر  و  می باشــد  اخــاق  اســتاد 

ویژگی های ایشان قطعا از توان خارج است.

ــال  ــل روز اعم ــاه دارد، چه ــی گن ــت کندخیل غیب
انســان مــی رود در نامــه اعمــال آن کســی کــه 
غیبتــش را کــرده اســت. روایــت دارد روز قیامــت 
می دهنــد،  مــا  دســت  کــه  را  اعمــال  نامــه 
می گوییــم خدایــا خیلــی از اعمــال مــا نیســت 
نــه  می رســد  خطــاب  شــده،  اشــتباه  شــاید 
مائکــه اشــتباه نمی کننــد، تــو غیبــت کــردی 

چهل روز نامه اعمالت رفته برای آن شخص.
ان شــاء اهلل کــه بشــود از ایــن مجتهــد و عالــم 
بزرگــوار تــا حــد تــوان و درک  اســتفاده شــود و از 
ســخنرانی ها و کتــب بــه جــا مانــده از ایشــان 

بهره مند شد. 

آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟ یــک عالــم رّبانــی و زاهــد 
نمــاز  وقــت،  اول  نمــاز  بــه  را  ایشــان  بودنــد. 
اخــاص  و  زیســتی  ســاده  نظــم،  شــب، 
شــب  نمــاز  مــورد  در  ایشــان  می شــناختند. 
از  رســیدند  جایــی  بــه  کــه  می فرمودند:علمــا 
ســحر رســیدند، اگــر دعــای ابوهمــزه، گاهــی 
ــه درد  ــی، ب ــحر نخوان ــای س ــاح و دع ــای افتت دع
ــاعت دوازده  ــه؛ س ــا طلب ــوری! مخصوص نمی خ
ســحری اش را بخــورد و بخوابــد، ایــن طلبــه بــه 
تیــر  بایــد  بشــود  طلبــه  اگــر  نمی خــورد.  درد 
مســتحب  شــب  نمــاز  )شــاید  کــرد.  بارانــش 
مخصوصــا  مســتحبات  از  بعضــی  امــا  باشــد 
بــرای طلبــه واجــب اســت.( یــا در مــورد نمــاز اول 
وقــت و پــدر و مــادر می فرمودنــد: حدیــث دارد 
کســی کــه نماز اول وقــت بخواند، نمــاز دعایش 
می کنــد، اگــر کســی نمــاز اول وقــت نخوانــد، 
نمــاز نفرینــش می کنــد، می گویــد خــدا ضایعــت 
کنــد. یــک جوانــی آمــده بــود در دفتــر می گفــت: 
کارم نمی شــود چــه کار کنــم؟ گفتــم: نمــاز اول 
وقــت بخــوان و پــدر و مــادرت را هــم راضــی نگــه 
دار. گفــت: پــدر و مــادرم مــردن. گفتــم: بــرو ســر 
قبرشــان؛ روایــت دارد کســی بــرود ســر قبــر پــدر 
مــادر، آنقــدر پــدر و مــادر خوش حال می شــوند 
کــه انــگار مهمــان برایشــان آمــده. اگــر وضعتــان 
خــوب اســت گاهــی یــک گوســفند بکشــید و 
نــذر پــدر و مادرتــان کنیــد، بدهیــد در خانــه فقرا 

که نمی توانند گوشت بخرند.
ایــن عالــم رّبانــی در مــورد غیبــت می فرمودنــد: 
کســی  ســر  پشــت  آدم  اســت  مشــکل  خیلــی 
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آقای مهران رستمی:

ــرور  ــد. م ــق می ورزیدن ــان عش ــه ایش ــردم ب م
زندگــی ایشــان انســان را بــه یــاد آن روایــت 
زیبــا می انــدازد کــه خداونــد وقتــی بنــده ای را 
دوســت بــدارد، محبــت او را در دل فرشــتگان 
می انــدازد و بــه آن هــا امــر می کنــد تــا محبــت 
او را در دل مــردم هــم  بیاندازنــد و محبــوب 

ــود. ــردم می ش ــه م هم
#حاج_آقا_مجتهدی

#عالم_محبوب

آقای مرتضی عزیزی:

ــارز  ــه ب ــدی؟هر؟ نمون ــت اهلل مجته ــوم آی مرح
ــردم  ــار م ــد. در کن ــی بودن ــی مردم ــک روحان ی
مــردم  هدایــت  دلســوز  و  کردنــد  زندگــی 
بودنــد. مردمــی بــودن ایــن روحانــی بــزرگ در 

کام و سخنشــان هــم آشــکار بــود.
#آیت اهلل_مجتهدی 

#روحانی_مردمی

آقای شریفی:

تربیــت و پــرورش شــاگرد امکان پذیر نیســت، 
مگــر اینکــه ابتــدا خــودت را تربیــت و پــرورش 
کــه حاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ مصــداق  دهــی 
تربیــت صحیــح بودنــد. مٔویــد ایــن حــرف نیــز 

شــاگردان ایشــان هســتند.
#مربی

#حاج_آقا_مجتهدی

آقای محمدمهدی احمدی:

کهولــت  دوران  در  حتــی  مربــی  یــک  اینکــه 
ســن از خــروس خــوان صبــح تــا پاســی از شــب 
در کنــار شــاگردان خــود باشــد و بــا محبــت 
آن هــا را پــرورش دهــد، تنهــا روش حــاج آقــای 
انبیــاء  ســنت  بلکــه  نبــود؛  مجتهــدی؟هر؟ 

ــود. ب
#حریص_علیکم

آقای امیر سپهر مقدم:

ــد و  ــوه ای در زه ــدی؟هر؟ اس ــا مجته ــاج آق ح
تقــوا و مربــی جامــع و کامــل اخاقــی بودنــد.

#حاج_آقا_مجتهدی
#مربی_جامع_و_کامل

آقای داداشی: 

در  اســتاد  کلمــه ی  بــه  مجتهــدی  آقــا  حــاج 
تمامــی ابعــاد دســت یافتــه بودنــد. تربیــت و 
پــرورش ایشــون در جملــه ی مــای بــا تقــوای 
ــود. ــه می ش ــن خاص ــی ک ــادی فرهنگ کار جه

#مای_باتقوا
#حاج_آقا_مجتهدی

آقای علی شیران:

حــاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ منشــأ برکــت و مربــی 
ــه  ــد ک ــی ش ــا و عالم های ــت مربی ه ــرای تربی ب
خــود آن هــا منشــأ برکت هــای بــزرگ شــدند و 

هســتند.
#مربی

#عالم_بزرگ
#حاج_آقا_مجتهدی

آقای امیرمهدی کریمی:

حــاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ عالمــی بودنــد کــه 
رفتــار و اعمالشــان تصدیــق کننده گفتارشــان 

بــود.
#عمل_ به_گفتار



ســید  قــره  محمدحســین  ســید  آقــای 
رومیانــی:

آیــت اهلل مجتهــدی  گفتــه شــده اســت کــه 
زاهدانــه ای  مشــی  زندگــی  در  تهرانــی؟هر؟ 
زندگــی  اســاِس  مــردم داری،  و  داشــتند 

اســت.  بــوده  اجتماعی شــان 
تأکیــد بــر اقامــه نمــاز اول وقــت، اقامه نمــاز 
شــب، حساســیت در اســتفاده از بیت المــال، 
و  دلســوزی  ساده زیســتی، اخاص،  نظــم، 
اراده قــوی از جملــه ویژگی هــای اخاقــی و 

تربیتــی ایشــان بــوده اســت. 
#حاج_آقا_مجتهدی

#عالم_مخلص_و_دلسوز
#مردم_دار

آقای خشنود:

بــه طــور حتــم یکــی از وظایــف مهــم روحانیت 
معظــم، تربیــت، رشــد و تقویــت نیروهــای 
تــازه نفــس و اول راه در ایــن مســیر هســت 
کــه حاج آقــای مجتهــدی؟هر؟ را می تــوان بــه 

ــل ایــن جریــان نــام بــرد.
َ
ل

ُ
واقــع از ق

#حاج_آقا_مجتهدی

ــت اهلل  ــت ای ــی رحل پ ــام در  ــع عظ ــام مراج پي
مجتهدی

معظــم  رهبــر  اي  خامنــه  العظمــی  اهلل  آیــت  حضــرت 
پيامــي ارتحــال عالــم ربانــي و معلــم  انقــاب اســامي در 
ــاج  ــاي ح آق ــلمين  ــام والمس ــة االس ــوم حج ــاق مرح اخ

شيخ احمد مجتهدي تهراني را تسليت گفتند.

متن پیام به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــام  ــة االس ــوم حج ــاق مرح ــم اخ ــي و معل ــم ربان ــال عال ارتح
والمســلمین آقــاي حــاج شــیخ احمــد مجتهدي تهرانــي رحمة 
اهلل علیــه را بــه علمــاي اعــام و روحانیــت معظــم تهــران و بــه 
شــاگردان و تربیــت شــدگان و ارادتمنــدان ایــن شــخصیت 
روحانــي بــا ارزش و خدمتگــزار و بخصــوص بــه خانــواده ي 

محترم و بازماندگان ایشان تسلیت مي گویم.

ایــن عالــم عامــل، منشــاء خدمــات دینــي  بــا برکــت  عمــر 
ارزنــده یــي بــود کــه برجســته تریــن آن تأســیس و اداره ي 
شایســته اي مدرســه اي اســت کــه در طــول دههــا ســال، 
محــل پــرورش علمــاء و فضــاي فــراوان بــوده و هــم اکنــون 
تعــدادي از تربیــت شــدگان در آن، در شــمار فضــاء برجســته 

و عالمان و مجتهدان بزرگوارند.

علــم و تقــوا و تــاش متعهدانــه در تربیــت طــاب علــوم دینــي 
ســه عنصــر شــاخص در شــخصیت ایــن روحانــي عالیقــدر 
بــود و بــرکات فراوانــي را بــراي حــوزه هــاي علمیــه بــه بــار آورد. 
ــوش  ــران فرام ــه ي ته ــوزه ي علمی ــر ح ــان ب ــم ایش ــق عظی ح

نشدني است.

ــي  پيام ــی در  ــی گلپایگان ــی صاف ــت اهلل العظم آی ــرت  حض
حجــة  مرحــوم  اخــاق  معلــم  و  ربانــي  عالــم  ارتحــال 
آقــاي حــاج شــيخ احمــد مجتهدي  االســام والمســلمين 

تهراني را تسليت گفتند.

ارتحــال عالــم ربانــی و معلــم اخــاق مرحــوم 
ــی  ــدی تهران ــد مجته ــیخ احم ــاج ش ــت اهلل ح آی

موجب تاسف و تاثر شدید گردید . 
آن روحانــی وارســته عمــر پربرکــت خویــش را 
در راه ترویــج و نشــر معــارف نورانــی اهــل بیــت 
شــاگردان  و  نمــود  ســپری  الســام  علیهــم 
ممتــاز و برجســته را تربیــت کــرد کــه دیــد از آن 
عالی مقــام  محققــان  و  فضــا  و  علمــا  از 

میباشند . 
ایشــان  پســندیده  صفــات  و  حمیــد  اخــاق 
زبانــزد خــاص و عــام بــوده و الگــوی مانــدگار 
اینجانــب  بــود  خواهــد  طــاب  همــه  بــرای 
فقــدان اســفناک ایــن عالــم بــزرگ را بــه آســتان 
االعظــم  اهلل  بقیــه  حضــرت  پاســبان  فرشــته 
ارواح العالمیــن لــه الفــدا و حوزه هــای علمیــه و 
بــه خصــوص طــاب مدرســه علمیــه آن مرحوم 
آن  درجــات  و  علــو  و  نمــوده  عــرض  تســلیت 
فقیــده ســعید را در ایــام ســوگواری خامــس 
آل عبــا حضــرت سیدالشــهدا علیــه الســام از 

خانه از خداوند متعال مسئلت دارد .

پيامــي  ی در  آیــت اهلل العظمــی مــکارم شــيراز حضــرت 
حجــة  مرحــوم  اخــاق  معلــم  و  ربانــي  عالــم  ارتحــال 
آقــاي حــاج شــيخ احمــد مجتهدي  االســام والمســلمين 

تهراني را تسليت گفتند.

ضایعــه ی مولمــه ی رحلــت آیــت اهلل مجتهــدی 
ــن  ــد ای ــف ش ــت تاس ــب نهای ــره موج ــدس س ق
عالــم برجســته و روحانــی وارســته یــک عمــر 
طوالنــی بــه تربیــت طــاب علــوم دینــی و در 

تهران همت گماشت . 
حــوزه علمیــه او از بهتریــن حــوزه هــا بــود افــراد 
برجســته ای از آن برخاســته انــد کــه هــر کــدام 
جامعــه  از  بخــش  در  خدمتــی  مشــغول 
اســامی مــا هســتند ایــن عالــم جلیل القــدر 
اضافــه بــر بعــد علمــی از نظــر اخــاق و تقــوای 
برجســته بــود و قالــب هموطنــان درس اخــاق 
را در رســانه ها مشــاهده کرده انــد ســخن  او 
نافــذ و موثــر داشــت بــر دل مــی نشســت و 
عاقــه بســیاری بــه مــوالی ســرور آزادگان ســید 
شــهداء داشــت و در ایــام عاشــورا بــه پیوســت 
خدایــش غریــق رحمــت گردانــد و امیدواریــم 
وســیله  بــه  ســعید  فقیــد  آن  علمیــه  حــوزه 
ــی  ــی و دین ــات علم ــه حی ــش ب ــاگردان فاضل ش
ضایعــه  ایــن  اینجانــب  دهــد  ادامــه  خــود 
و  شــاگردان  و  علمیــه  حــوزه  بــه  را  اســفناک 
خوانــدن  درخواســت  دارنــد  دوســت 

محترمشان تسلیت می گویم.
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