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استاد جاودان؟ظفح؟

ایــن  مجتهــدی؟هر؟  آیــت اهلل  کارهــای  از  یکــی 

کــه  را  اخالقــی  شــخصیت هایی  کــه  بــود 

بــه  داشــتند،  معتدلــی  جنبه هــای 

مســجد یــا مدرســه یــا منزل شــان 

دعــوت می کردنــد تــا طــالب از ارتبــاط بــا آن هــا رنــگ 

بــود  ایــن  ایشــان  از نصایــح  ایــن یکــی  بگیرنــد. 

کــه طلبه هــا بــا چنیــن افــرادی ارتبــاط داشــته 

کــه چنیــن  باشــند. ارتبــاط بــا چنیــن افــرادی 

گفتــاری دارنــد، نقــش بســیار مهمــی در  ســیره و 

مجتهــدی؟هر؟  آیــت اهلل  دارد.  انســان  تربیــت 

دارای چنیــن راه و روشــی بودنــد و آن مقــداری 

کــه تــوان داشــتند خودشــان بــا اینگونــه بــزرگان 

بودنــد. مرتبــط 

ابوی)آیــت اهلل  و  مجتهــدی؟هر؟  مرحــوم  بیــن 

بــود.  برقــرار  عمیقــی  دوســتی  رابطــه  یــک  تحریــری؟هر؟( 

آیــت اهلل  تهــران،  در  ابــوی  مرحــوم  مهــم  دوســتان  از  واقــع  در 

کــه ایــن رابطــه دوســتی تــا آخــر عمــر هــم برقــرار بــود. ایــن  مجتهــدی بــود 

رابطــه دوســتی بــر حســب ظاهــر نبــود؛ بــه جهــت جنبه هــای شــخصیتی ایشــان 

کــه بــه منبــر رفتــه بودنــد،  بــود. آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟ در مراســم هیئــت ایشــان 

فرمودنــد: آیــت اهلل تحریــری؟هر؟ تنهــا دوســت مــا بــود و مــا مــدت طوالنــی بــا یکدیگــر 

کــه مــا نداشــتیم  دوســت بودیــم. منتهــا ایشــان یــک رابطه هــای دیگــری نیــز داشــت 

آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟ از  کــه مــا نداشــتیم.  و یــک ســیر و ســلوک هایی داشــتند 

کــه در مدرســه درس اخــالق بدهنــد. جلســات ایشــان از یــک روح  ابــوی خواســتند 

پــر تالطــم از معنویــت و عشــق و حــق و اهل بیــت؟مهع؟ نشــأت می گرفــت؛ لــذا تأثیــر 

داشــت. خاصــی 

کــه رفیــق ایشــان بــود، دوســتان خوبــی بــرای ایشــان فراهــم شــد  از ســعادت هایی 

و غالبــًا شــخصیت های بســیار وارســته بــا ایشــان هــم مباحــث بودنــد. مثــل مرحــوم 

کــه االن در مســجد حــاج  آیــت اهلل آقــای تحریــری؟هر؟، مثــل آیــت اهلل آقــای لنگــرودی 

ابوالفضــل هســتند، بــا ایشــان هــم دوره بودنــد . هــم دوره هــای دیگــری هــم داشــتند 

کــه در تزکیــه  از آن هــا فــوت شــدند. همــه این هــا انســان هایی بودنــد  کــه بعضــی 

کوشــا و دارای توســالت خاصــی بودنــد. بســیار بســیار متعبــد بودنــد. نفس شــان 

کــه مــا اهتمــام شــدیدی بــه درس خوانــدن داشــتیم. بــا  مرحــوم پــدرم نقــل می کردنــد 

اینکــه از جهــات مــادی خیلــی در تنگنــا بودیــم، امــا شــوق بــه تحصیــل و تهذیــب، مــا 

کــه می رســید،  ــا ظهــر درس می خواندیــم و ظهــر  را از زندگــی مــادی غافــل می کــرد. ت

بــا غــذای بســیار ســاده خودمــان را ســیر می کردیــم. معنویــت و جدیــت در تحصیــل 

کمبودهــای  کــه  گونــه ای  کــرده بــود. بــه  گــرم  و هــدف بلنــد در ایــن راه، ایشــان را 

مــادی و بــی مهری هــای اجتماعــی و خانوادگــی چنــدان در رونــد تحصیــل ایشــان 

کــه بودنــد در ابتــدای نوجوانــی در محافــل  اثــر نمی گذاشــت. مرحــوم ابــوی در تهــران 

شــیخ رجبعلــی خیــاط حضــور یافتــه و با ایشــان آشــنا شــدند. یک شــور و حــال معنوی 

کــم بــود و همــواره دنبــال مســائل معنــوی و اخالقــی بودنــد. در  خاصــی در ایشــان حا

کــه در مســجد جامــع داشــتند، شــرکت  جلســات عمومــی مرحــوم شــاه آبــادی؟هر؟ 

می کردنــد و ایــن رونــد در قــم هــم ادامــه پیــدا کــرد. ایشــان می فرمودنــد کــه مــا در ایــام 

هفتــه بــه درس و بحــث اشــتغال داشــتیم و شــب پنــج شــنبه و جمعــه بحثمــان عــوض 

می شــد و بــه دعــا و توســل می پرداختیــم. لــذا اولیــن جلســات طلبگــی مذهبــی و 

شــهید  و  شــد  تشــکیل  فیضیــه  در  تهرانی هــا  و.....بــرای  عــزاداری  و  دعــا  مراســم 

کــرده و ناظــر بودنــد. مطهــری هــم در ایــن جلســات شــرکت 

درس  روزهــا  نداشــتند.  بیشــتر  اتــاق  دو  بودنــد  کــرده  ازدواج  کــه  زمانــی  ایشــان 

می خواندنــد و شــب ها بــا ابــوی بنــده بــه مطالعــه می پرداختنــد و از ایــن طریــق یــک 

انــس و الفتــی باهــم داشــتند.

استاد تحریری؟ظفح؟

سخن اول

بایــد بگوئیــم اولیــن اســتاد ایشــان مرحــوم 

آیــت اهلل برهــان؟هر؟ بودنــد. ایشــان هم 

ــرای  ــی ب ــیار خوب ــی بس ــک مرب ــاز ی ب

طلبه هــا بودنــد. دبیرســتان و دبســتان و دانشــگاه 

گاهــی در بینشــان  کــه  یــک نــوع معلمینــی دارد 

مربــی هــم هســتند. مثــًا عــاوه بــر معلمــی، مربــی 

هــم هســتند. در حــوزه هــم همین طــور اســت. 

و  معلمنــد  هــم  بعضی هــا  معلم انــد،  بعضی هــا 

هــم مربی انــد. حــاال مرحــوم آقــای برهــان؟هر؟ 

و  دقیــق  مربــی   
ً
جــّدا بودنــد.  همین طــور  هــم 

طلبه هــا  رفتــار  و  اخــاق  و  درس  بــرای  منظمــی 

بودنــد. همــان آزادگــی، همــان حریــت، همــان مناعــت 

طبــع و زهــد کــه الزمــه ی زندگــی یــک عالــم روحانی اســت. 

ایشــان اســتاد اول ایــن فــن بودنــد. حاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ 

هــم قاعدتــًا پنــج شــش ســال پــای درس ایشــان بــوده و در مدرســه 

کــه یــک نفــر ابتــدای عمــرش، شــش  کنیــد  کردنــد. تصــور  ایشــان زندگــی 

ــِم مرّبــِی منّظــِم مرّتــِب 
ّ
کاس درس می خوانــد و بعــد از شــش ســال بــا چنیــن معل

خلیــِق عالــِم وارســته ای زندگــی می کنــد؛ لــذا ایشــان اولیــن ســاختمان زندگــی اش را 

کــه در  آنجــا یافتــه بــود. بعدهــا هــم زمــان مرحــوم آیــت اهلل بروجــردی؟هر؟ بــه قــم رفتــه 

زمــان ایشــان حــوزه خیلــی حســاب شــده و مرتــب بــود. بنابریــن ایشــان دوره ی مرحــوم 

آقــای بروجــردی؟هر؟ و آن عظمــت و آن خلقیــات و آن بزرگــواری هــا و آن جهــات 

کــه در مرحــوم آقــای بروجــردی؟هر؟ بــود را هــم دیدنــد. پنــج شــش ســال  فوق العــاده 

هــم آن جــا حســاب کنیــد. بعــد هــم آمــده بودنــد و در ایــن نهایــت بــا مرحــوم آقــای 

شــیخ محمدحســین زاهــد؟هر؟ ارتبــاط یافتــه بودنــد. آقــا شــیخ محمدحســین هــم راه 

ــد. آن  ــرده بودن ک ــروع  گرد ش ــا ــر ش ــج نف ــًا از پن ــود. مث ــرده ب ک ــاز  ــان ب ــدی را برایش جدی

ــه صدنفــر و دویســت نفــر  ــه ب ک ــا وقتــی  گرد شــروع می کنــد، ت ــه از پنــج نفــر شــا ک کســی 

ــا پانصــد نفــر شــروع کنــد.  ــه ب ــا اینکــه یــک مرتب می رســد، خــب فــرق می کنــد ب

سخن دوم

خصوصیــت دیگــر کــه در حاج آقــا؟هر؟ محســوس و مشــهود بــود، اعتــدال و میانــه روی 

کــه زیــاده روی نشــود. هــم مواظــب بودنــد کــه  در همــه امــور بــود و مواظبــت می کــرد 

گردان دچــار افــراط و  کــه شــا خودشــان افــراط و تفریــط نکننــد و هــم مواظــب بودنــد 

کــه مســئله خیلــی مهمــی بــود مواظــب بودنــد  تفریــط نشــوند؛ حتــی در مســئله والیــت 

کــه صبــح تــا شــب گریــه و توســل و دعــا داشــته باشــند و  گردان افراطــی نباشــند  کــه شــا

درس و بحــث را فرامــوش کننــد یــا بــه طــور کلــی کنــار بگذارنــد و یــا کمرنــگ شــود.

از دیگــر خصوصیــات آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟ عمــل بــه عرفیــات و اجتماعیــات بــود. 

کــه ممکــن اســت نداشــته  کــه جهــات خــاف عــرف را تــا جایــی  ایشــان مراقــب بودنــد 

ــه کارهــای خــاف عــرف نداشــته  ک ــد  گردان هــم مراقــب بودن ــه شــا باشــند و نســبت ب

ــار ســفر  باشــند و افــراط و تفریــط حتــی در معاشــرت هایشــان نداشــته باشــند. یــک ب

بــه مشــهد رفتــه بــودم و آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟ را هــم در آن جــا دیــدم. ایشــان از مــن 

کــردی.  کــردم بلــه. فرمودنــد: خــوب  کــه بچــه هــا را هــم آورده ایــد؟ عــرض  ســوال کردنــد 

هرجــا بــه ســفر مــی روی خانــواده را هــم ببــر. می فرمودنــد: زن بــه شــوهرش دل بســتگی 

دارد، نکنــد کــه دائمــًا بــه مســافرت بــروی و او را نبــری. ایشــان تمــام حیثیــت اجتماعــی 

کــه چــه رفتــاری دارنــد و بــا چــه  گردان بودنــد  و عرفــی را در نظــر داشــتند. مراقبــت  شــا

گــر گاهــی متوجــه می شــدند کــه کســی بــا یکــی رفیــق شــده کــه  کســانی رفیــق هســتند و ا

کــه او را متزلــزل کنــد، بــه او ابتــدا هشــدار نــرم  مناســب حالــش نیســت و ممکــن اســت 

کــه اثــر نــدارد و ممکــن اســت دیگــران هــم بــه آن مبتــا  گــر می دیدنــد  می دادنــد ولــی ا

شــوند، بــا تنــدی بــا او برخــورد می کردنــد و تنــدی ایشــان هــم تنــدی پدرانــه و بــرای 

تعدیــل آن شــخص بــود.
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از امــام صــادق؟ع؟ روایــت داریــم؛ شــیطان گفتــه اســت پنــج نفــر 

کــه بخواهــم بکنــم نمی توانــم این هــا  کاری  کــه مــن هــر  هســتند 

را جهنمــی کنــم:

کرده است که واقعًا صادقانه به خدا توکل  کسی 

می گویــد تــا خــدا را دارم همــه چیــز را دارم، هیــچ وقــت غصــه 

لــذا خــدا هــم  را می خــورد؛  آخــرت  را نمی خــورد، غصــه  دنیــا 

برایــش دامــاد خــوب مــی آورد، عــروس خــوب درســت می کنــد، 

خانــه خــوب، همســایه خــوب، در تمــام امــورش بــه خــدا تکیــه 

مــن  می گویــد  شــیطان  خــدا.  می گویــد  همیشــه  اســت؛  کــرده 

زورم بــه ایــن نمی رســد؛ چــون ایــن حســابش بــا خــدا اســت. 

گوید کسی که شب و روز ذکرمی 

کــه از شــر شــیطان در پنــاه  روایــت هــم دارد ســه نفــر هســتند 

کــه ســحرها  کــه همیشــه ذکــر خــدا می گویــد، یکــی  هســتند: یکــی 

کــه ســحرها از خــوف خــدا  اســتغفار می کنــد و یکــی هــم کســی 

کــرده،  گریــه  کــه دیشــب از خــوف خــدا  گریــه می کننــد. آن کســی 

کنــد. شــیطان می گویــد مــن  امــروز نمی توانــد بــه نامحــرم نــگاه 

ــد. ــرد نمی رس ــن ف ــه ای زورم ب

بــرای  بــرای خــودش می خواهــد  کــه  را  کــه هــر چیــزی  کســی 

بخواهــد  هــم  دیگــران 

و صــدا داشــته  بــی ســر  و  آرام  دلــش می خواهــد همســایه ی 

کفتــر بــاز نداشــته باشــد. شــما بــرای آن هــم  باشــد، همســایه 

و  تلویزیــون  بــاش،  مراقــب  را  بچه هایــت  بخــواه.  را  همیــن 

کفتــر بــاز داری از خانــه بیرونــش  گــر پســر  کــن، ا کــم  رادیــو ات را 

کــن؛ شــیطان می گویــد مــن زورم بــه ایــن هــم نمی رســد، چــون 

ایــن آدم خوبــی اســت، خــود خــواه نیســت.

کند ع نمی  که وقتی به او مصیبت وارد بشود جز کسی 

کــه آقــا مصطفــی  گفتنــد  وقتــی بــه حضــرت امــام؟هر؟ در نجــف 

ــه و زاری نکردنــد، فقــط  گری ــد،  ع نکردن ــا رفــت، هیــچ جــز از دنی

ــا إلیــه راجعــون ــا هلل و إّن گفتنــد: إّن

بعضی ها هستند زاری و داد و بی داد می کنند.

می گفتنــد چنــد ســال پیــش داخــل بهشــت زهــرا فحــش بــه خــدا 

کــه مثــل امــام؟هر؟  کــه چــرا بچــه ام را کشــتی؟ امــا کســی  مــی داد 

ع نمی کنــد، شــیطان هــم می گویــد زورم بــه ایــن  اســت و جــز

نمی رســد.

و  راضــی  کــرده،  قســمتش  خــدا  کــه  چیــزی   آن  از  کــه  کســی 

اســت خشــنود 

نــون خالــی اســت، آبگوشــت اســت، اشــکنه اســت، راضــی 

کســی  پیــش  نــداری اش  از  کــه  اســت  کســی  اســت. 

نمی نشــیند و شــکایت نمی کنــد. شــنیده بــودم یــک 

طلبــه ای همیشــه پیــش زنــش می نشــینید و می گویــد 

ــدارم. ــول ن پ

 من نصیحتش کردم و گفتم: نگو؛ بد اســت، همیشــه 

انســان  کــه جایــز اســت  از جاهایــی  بگــو دارم. یکــی 

بگــو می خواهــم  الکلــی  اســت،  زن  پیــش  بگویــد  دروغ 

ــه در شــمیران بخرم،همیشــه این هــا را  ماشــین بخــرم، خان

بگــو. 

ان شاء اهلل ما هم جزء یکی از این پنج مورد باشیم.

نکات ناب حاج آقا مجتهدی؟هر؟ݡسخنرانی ݣݣݣݣݣݣݣحاج ݣݣݣݣآقا؟هر؟

ُعرفیات طلبگی

کبــر برهــان؟هر؟ بودند.  اســتاد مــن در عرفیــات حــاج شــیخ علــی ا

عرفیــات غیــر از اخاقیــات اســت. ممکــن اســت شــخصی اســتاد 

اخــاق باشــد ولــی از عرفیــات هیــچ نفهمــد. بایــد اســتادی را 

پیــدا کــرد کــه عرفیــات را بــرای انســان بگویــد. عرفیــات یــک ســری 

ع نباشــد، ولــی خــاف عــرف  کــه شــاید خــاف شــر مســائلی اســت 

جامعــه اســت و عــوام النــاس از انجام آن ها توســط مــا روحانیون، 

ــد.  خوششــان نمی آی

مــا هــم بــرای اینکــه مــردم بــه دیــن و روحانیــت عاقــه منــد شــوند 

و طــرد نشــوند بایــد اینهــا را مراعــات کنیــم. حــاال چنــد نمونــه از 

عرفیــات را می گوئیــم.

کــه بــه دیــن و دســتورات دیــن اهمیــت  روحانــی نبایــد بــا کســی 

را  او  راهنمایــی  قصــد  اینکــه  )مگــر  کنــد  معاشــرت  نمی دهــد 

کننــد. داشــته باشــد( یــا چنیــن افــرادی در منــزل او رفــت و آمــد 

روحانــی هــر جــا نبایــد بــرود، هــر جایــی نبایــد بنشــیند. مثــًا کنــار 

خیابــان روی جــدول ننشــیند یــا در مکان هــای عمومــی و پــر 

کــه همــه روی زمیــن نشســته اند آقــا بــاالی  رفــت و آمــد یــا جایــی 

صندلــی ننشــیند و یــک پــا را هــم روی پــای دیگــر بینــدازد.

وسواسی ها

کــه آیــا  گاهــی شــیطان بعضــی از مقدســین را بــه شــک می انــدازد 

گــر یقیــن بــه وضو گرفتــن داری و شــک  وضویــم باطــل شــد یــا نــه. ا

در باطــل شــدن می کنــی، بگــو ان شــاءاهلل وضــو دارم و توّجــه بــه 

وسوســه شــیطان و شــک خــودت نکــن. بلکــه در حــرام و حــال 

وســواس شــو، در نجاســت و طهــارت وســواس مبــاش.

دوروئی

کــه پشــت و رو  انســان بایــد مثــل بعضــی از پارچه هایــی باشــد 

ندارد؛ یعنی پارچه هایی که پشــت و رویشــان یکی اســت و هر دو 

قابــل اســتفاده اســت، ایــن خــوب اســت. بعضــی وقتی بــه دیگری 

و  ارادتمنــدم  مخلصــم،  کــرم،  چا نوکــرم،  می گوینــد:  می رســند 

کــه طــرف مــی رود، شــروع بــه بدگویــی می کننــد. وقتــی 

غرور

بر مال و جمال خویشتن غره مشو                        

کانرا به شبی برند و این را به تبی

بــه هیــچ چیــز مغــرور نبــاش! بــر علــم و دانــش و حافظــه ات هــم 

ــک  ــه ی ــناختم، ب ــن او را می ش ــه م ک ــاء  ــی از علم ــو. یک ــرور مش مغ

بیمــاری مبتــا شــد کــه در اثــر همیــن عارضه تمام علم و دانشــش 

کــرد. غــرض اینکــه بــه هیــچ چیــز مغــرور مشــو. را فرامــوش 

غیبت

گــر بشــنود ناراحــت شــود،  غیبــت یعنــی حرفــی از کســی بزنــی کــه ا

ــا  بعضــی اول می گوینــد غیبتــش نباشــد، فانــی اینطــور اســت. ب

کــه غیبــت حــال نمی شــود. یــا بعضــی می گوینــد ایــن  ایــن حــرف 

کــه تهمــت زده ای.  گــر نباشــد  کــه مــا می گوییــم در او هســت، ا

یــا بعضــی می گوینــد جلــوی خــودش هــم می گوییــم، ایــن هــم 

غیبــت و حــرام اســت. بعضــی هــم بــا اشــاره غیبــت می کننــد. مثــًا 

کــه مــا بخیــل  کســی زده شــده حــاال می گویــد الحمــدهلل  حــرف 

نیســتیم، ایــن هــم غیبــت اســت.

کــه  گــر غیبــت را هــم بشــنوی و چیــزی نگویــی مثــل اینســت  ا

کــرده ای. شــخصی نــزد مــن آمــد و می خواســت مــرا در  غیبــت 

غیبــت بینــدازد. بــه او گفتــم: ببیــن جهنــم رفتــن واجــب کفایــی 

اســت. یــک دســته کــه برونــد از گــردن مــا ســاقط اســت چــرا غیبت 

کنــم و مــرا بــه جهنــم بفرســتی.

ق
ُ

َتَصّد

گــر کســی نمــاز اول مــاه بخوانــد و صدقــه بدهــد خداونــد متعــال  ا

او را بیمــه می کنــد. نمــاز اول مــاه از ایــن مــاه، تــا مــاه دیگــر و 

فطریــه از ایــن ســال، تــا ســال دیگــر انســان را حفــظ می کنــد. ایــن 

بیمــه خــدا اســت و بیمــه خــدا بــا بیمه های امــروزی فــرق می کند. 

بیمه هــای خــدا، رفــع بــا می کنــد؛ یعنــی نمی گــذارد بــا بــه تــو 

کــه  برســد ولــی بیمه هــای دنیایــی دفــع بــا می کنــد؛ یعنــی وقتــی 

کــردی، ســعی می کنــد بــا پرداخــت خســارت بــه شــما، تــا  تصــادف 

حــدودی دفــع بــا کنــد. مــن هــم کــه االن با این ســن و ســال روی 

کنــون تاش و تدریس  پــا ایســتاده ام، درحالیکــه از اول طلبگی تا

ــم  ــر ه ــم و منب ــه درس می گفت ــرروز ُن ــی، ه ــه زمان ک ــدی  دارم، بح

گــر بیســت و چهــار ســاعت، چهــل و هشــت  می رفتــم، االن هــم ا

ــال، آب  ــه ح ــا ب ــود ت ــن ب ــر آه گ ــم کار دارم، ا ــاز ه ــود ب ــاعت بش س

کــه منبــر رفتن هــا و  شــده بــود و ایــن بــه برکــت صدقــه اســت. چــرا 

حدیــث گفتن هــا و درس دادن هــا صدقــه اســت. حضــرت رســول 

کــرم؟لص؟ فرمودنــد: ا

 َمعروٍف َصَدَقة« هر کار خوبی صدقه است.
ُّ

»ُکل

احترام به والدین

 بــه درد نخواهــی 
ّ

بایــد پــدر و مــادر از شــما راضــی باشــند و إال

کــن پــدر  کاری  خــورد. بایــد خیلــی بــه آن هــا احتــرام بگــذاری. 

کــه دعــای آن هــا مســتجاب اســت.  و مــادر بــرای تــو دعــا کننــد 

ــر  گ ــد: ا ــر برهــان؟هر؟ می فرمودن کب ــی ا اســتاد مــا حــاج شــیخ عل

می خواهــی قــدر مــادرت را بفهمــی، یــک شــب دو تــا آجــر بــه 

شــکمت ببنــد و بخــواب در همــان شــب متوجــه ســختی والدت 

گــر پــدر و مــادر از شــما ناراضــی  و بــارداری خواهــی شــد. خاصــه ا

گیــر می کنــد و ســلب توفیــق می شــوی. کارت  باشــند، 
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کــه گاهــی  یکــی از آســیب های راه طلبگــی افــراط در کارهــا اســت 

کــه از علمیــت و  فــرد آنقــدر بــه معنویــت و توســل خــود می رســد 

بحــث و درس خــود عقــب می مانــد و گاهــی هــم بالعکــس طوری 

عقــب  وقــت  اول  نمــاز  از  کــه  می پــردازد  مباحثــه  و  درس  بــه 

کــه موقــع  می مانــد. حضــرت آیــت اهلل حق شــناس؟هر؟ وقتــی 

نمی فهمــم.  دیگــه  جــون!  داداش  می فرمودنــد:  بــود  اذان 

یعنــی بــه معنویــت خــود بایــد برســم. یکــی از مصداق هــای بــارز 

کــه  کارهــا آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟ بودنــد  اعتــدال در طلبگــی و 

آیــت اهلل جــاودان دربــاره ایشــون می فرماینــد:

مشــهود  و  محســوس  آقــا  حــاج  در  کــه  دیگــری  خصوصیــت 

بــود، اعتــدال و میانــه روی در همــه ی امــور بــود و مواظبــت 

کــه  بودنــد  مواظــب  هــم  نشــود.  روی  زیــاده  کــه  می کردنــد 

کــه  افــراط و تفریــط نکننــد و هــم مواظــب بودنــد  خودشــان 

گردان دچــار افــراط و تفریــط نشــوند. حتــی در مســأله ی  شــا

کــه  کــه مســأله ی خیلــی مهمــی بــود، مواظــب بودنــد  والیــت 

گریــه و توســل و  کــه صبــح تــا شــب  گردان افراطــی نباشــند  شــا

کننــد، یــا بــه  دعــا داشــته باشــند و درس و بحــث را فرامــوش 

کــم رنــگ شــود. ایشــان ســفارش  ــا  ــد و ی ــار بگذارن کن ــی  کل طــور 

کــه بــه  کــه روضــه و توســل باشــد ولــی مواظــب باشــید  می کردنــد 

گــر می دیدنــد کســی افــراط  درس هــم لطمــه نخــورد. ایشــان ا

کــه مؤثــر  گــر می دیدنــد  کــرده و تذکــر می دادنــد و ا می کنــد، نهــی 

واقــع نمی شــود، از تــرس اینکــه ایــن امــر بــه دیگــران هــم ســرایت 

کنــد، عــذر او را از مدرســه می خواســتند. ایشــان در مســأله ی 

کــه طلبه هــا افــراط و تفریــط نکننــد.  انقــاب هــم مراقــب بودنــد 

ایشــان تمــام حیثیــات اجتماعــی و عرفــی را در نظــر داشــتند. 

ــا  کــه چــه رفتــاری دارنــد و ب گردان بودنــد  مراقــب تــک تــک شــا

کــه  گاهــی متوجــه می شــدند  ــر  گ چــه کســانی رفیــق هســتند و ا

کــه مناســب حالــش نیســت و ممکــن  کســی بــا یکــی رفیــق شــده 

کنــد، بــه او ابتــدا هشــدار نــرم می دادنــد،  کــه او را متزلــزل  اســت 

کــه اثــر نــدارد و ممکــن اســت دیگــران هــم  گــر می دیدنــد  ولــی ا

بــه آن مبتــا شــوند، بــا تنــدی بــا او برخــورد می کردنــد و تنــدی 

ایشــان هــم تنــدی پدرانــه و بــرای تأدیــب آن شــخص بــود. حــاج 

آقــا خیلــی دقــت داشــتند تــا کســانی کــه با هــم مباحثــه می کنند، 

کــه سنشــان  کــه اشــخاصی  هــم ســن باشــند و ایــن طــور نباشــد 

بــا هــم تناســبی نــدارد بــا هــم هــم درس شــوند. طلبه هــا هرچــه 

وارســته تر و طلبه تــر بودنــد، نــزد ایشــان مقرب تــر بودنــد و ایــن 

را خــود طلبه هــا هــم می دانســتند.

تعدادی یادداشت پیرامون شخصیت آیت اهلل مجتهدی ؟هر؟

طلبه ارجمند مهدی مستقیم

طلبه ارجمند محمد طاهر فتحی

کاَن َسعُیُهم َمشُکوًرا

بهتریــن  از  یکــی   ، مجتهــدی؟هر؟  آقــا  حــاج  شــناخت  بــرای 

رهبــر  تســلیت  پیــام  کــرد،  اختیــار  می تــوان  کــه  مســیرهایی 

ایــن  در  اســت.  ایشــان  درگذشــت  بــرای  انقــاب؟دم؟  معّظــم 

پیــام، منشــوری از تعاریــف بلنــد و مفاهیــم عالــی آورده شــده 

ــدنی  ــخصیت وصف ناش ــن ش ــر ای ــگفت ب ــی ش ــدام وصف ــه هرک ک

تــاش  و  تقــوا  علــم،  عنصــر  ســه  مفاهیــم،  ایــن  میــان  اســت. 

ــم  ــه چش ــت، ب ــده اس ــبت داده ش ــان نس ــه ایش ــه ب ک ــه  متعّهدان

ــاش در دو  ــوم ت ــی مفه ــه بررس ــت ب ــن یادداش ــورد. در ای می خ

می شــود. پرداختــه  روایــت  دو  و  آیــه 

تالش در قرآن
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کنــد  کــه آخــرت را مــراد قــرار دهــد و بــرای آن تــاش  کــس  و هــر 

کــه بــا ایمــان اســت، پــس آن هــا سعی شــان مــورد شــکر  در حالــی 

واقــع می شــود.

انســان  بــرای  تــاش  لــزوم  از اهّمیــت و  آیــه ی اول، بحــث  در 

اســت. 

کــه تــاش، ســرمایه اســت و  از ایــن آیــه ی شــریفه فهــم می شــود 

کــه مشــهود اســت،  غیــر از آن ســرمایه  نیســت؛ زیــرا همان طــور 

در آیــه از ادات حصــر اســتفاده شــده و از حصــر هــم معنــای 

بنابرایــن  می شــود.  اختیــار  نیســت«  ایــن  جــز  و  اســت  »ایــن 

کــه خــود را نیازمنــد توشــه ای می بینــد و در  کســی  بــرای هــر 

صــدد جمــع آوری و بــه دســت آوردن ســرمایه اســت، تــاش الزم 

ــت. اس

در آیــه ی دوم، شــروط ســعی درســت و چارچــوب منتــج بــودن 

گرفتــه اســت. در  گــرو نتیجــه ی آن مــورد بحــث قــرار  ســعی در 

ایــن آیــه، ســه شــرط بــرای ســعی مشــکور بیــان شــده اســت: ۱. 

مــراد و مقصــد آن آخــرت باشــد. ۲. در آن مســیر و مــراد، تــاش 

گرفتــه شــده باشــد. ۳. فــرد ســاعی ایمــان داشــته باشــد  کار  بــه 

و مومــن باشــد.

حــال حاصــل وجــود ایــن ســه شــرط پیــرو رســیدن بــه مقصــود 

و هــدف، مشــکور بــودن ســعی اســت. مشــکور اســم مفعــول از 

کــه مــورد  ریشــه ی »ش ک ر« اســت و بــه معنــای چیــزی اســت 

کــه در  شــکر و تشــکر واقــع شــده باشــد. شــکر، تشــکری اســت 

کــه فــرد انجــام داده صــورت می گیــرد و بــه ســبب  برابــر عملــی 

انجــام عمــل واقــع می شــود.

کــه  کــه در آیــه ی دوم ملحــوظ اســت، آن اســت  ــه نکتــه ای  البّت

حصــری در کام بــه کار نرفتــه؛ بلکــه صرفــًا قــدر متیّقــن آن بیــان 

شــده اســت.

تالش در روایات
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امــام صــادق؟ع؟ خطــاب بــه عمــرو بــن ســعید: تــو را بــه تقــوای 

کــه  بــدان  و  می کنــم  ســفارش  کوشــش  و  پارســایی  و  الهــی 

نمی دهــد. ســودی  نباشــد،  پارســایی  آن  در  کــه  کوششــی 

ــوا َفــَا 
ُ
ــْم َتْعَمل

َ
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ً
َکاَن َیِســیرا ــاُؤُه َو ِإْن  ــُع ِبَن ــِدُم َیْرَتِف ــِإّنَ َمــْن َیْبِنــي َو اَل َیْه َتْعُصــوا َف

 ، ْن اَل َیْرَتِفــَع ِبَنــاُؤُه )بحاراالنــوار
َ
َو ِإّنَ َمــْن َیْبِنــي َو َیْهــِدُم ُیوِشــُك أ

جلــد ۸، صفحــه ۲۸۶(

گــر عمــل نمی کنیــد،  امــام صــادق؟ع؟: تــاش و کوشــش کنیــد و ا

کــه بنایــی می ســازد و ویرانــش  کســی  زیــرا  گنــاه هــم نکنیــد؛ 

ــک  ــد کوچ ــر چن ــود، ه ــته می ش ــاختمانش برافراش ــد، س نمی کن

کــه می ســازد و ســپس ویــران می کنــد، بنایــش  باشــد. اّمــا کســی 

برافراشــته نمی شــود.

بــه  صــادق؟ع؟  امــام  تشــیع  مکتــب  رئیــس  اول،  روایــت  در 

ــت  ــه آن وصی ــه ب ک ــوردی  ــه م ــد. از س ــت می کنن ــر وصی ــد ام چن

می کننــد، یکــی اجتهــاد یــا همــان تــاش و ســعی وافــر اســت. 

ایــن نکتــه خــود رســاننده ی اهمیــت ایــن مهــم اســت.

کــه از روایــت برداشــت می شــود، تــازم ایــن  نکتــه ی دیگــری 

کــه در روایــت تصریــح  ع اســت  کوشــش بــا ور اجتهــاد و ایــن 

ع، ســودی نــدارد. کــه اجتهــاد بــی ور شــده 

در روایــت دوم، عــاوه بــر توصیــه ی بــر تــاش وافــر و جدیــت در 

آن، شــرط گنــاه نکــردن و تــرک معصیــت را بــرای آن مطــرح کــرده 

کــه حضــرت؟ع؟ تــاش  اســت. ایــن شــرط بــه قــدری مهــم اســت 

گنــاه دانســته اند. کــردن بــا  گنــاه را بهتــر از تــاش  نکــردن بــی 

ان شــاءاهلل خداونــد تبــارک و تعالــی همه مــان را عالــم و عامــل 

بــه عمــل درســت طبــق ایــن روایــات قــرار دهــد.

و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین

طلبه ارجمند محمد هادی رفیعی پور

علمیــه  حــوزه  اســاتید  از  مجتهــدی؟هر؟  آیــت اهلل  حضــرت 

گردان خــود  کــه بــرای شــا تهــران، از آن دســته اســاتیدی بودنــد 

دلســوز بودنــد و تمــام زندگــی خــود را در جهــت تربیــت طــاب 

گذاشــتند.

کــه ایشــان بــه آن بســیار اهمیــت می دادنــد، رعایــت   از مطالبــی 

ذّی طلبگــی توســط طــاب بــود. 

توصیه هــای  و  ســخنرانی ها  مســئله  ایــن  بــه  نســبت  ایشــان 

ــه  ک ــه قســمتی از آن هــا  کــه در ایــن یادداشــت ب ــد  فراوانــی دارن

ایشــان نقــل شــده، پرداختــه می شــود. گردان  توســط شــا

کاظــم ارفــع می فرمایند:آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟  آیــت اهلل ســید 

کــه طلبــه بــه فامیــل ثروتمنــد خــود مّتکــی باشــد،  از ایــن حالــت 

نفــرت داشــت! ایشــان در آموزه هــای رفتــاری خــود بــه طلبه هــا 

کــه بایــد مســتقل باشــند و چشــم طمــع بــه ثــروت  یــاد مــی داد 

هیــچ ثروتمنــدی حّتــی اقــوام طبقــه ی اول خودشــان نداشــته 

بــه همیــن مختصــر شــهریه ی  کــه  باشــند. توصیــه می کردنــد 

طلبگــی قناعــت کننــد، ولــی بــا ســینه ای ســپر شــده حرکــت کنند 

و سرشــان را در برابــر کســانی کــه کمــک مالــی بــه آن هــا می کننــد، 

کــج نکننــد.
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کاظــم ارفــع در جایــی دیگــر توجــه و توصیــه ی  آیــت اهلل ســید 

بــه رعایــت زّی طلبگــی این چنیــن  را  حاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ 

کــه یــک  بیــان می کننــد: آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟ معتقــد بودنــد 

طلبــه بایــد زّی طلبگــی داشــته باشــد و بــرای دیگــران راهنمــا 

گفتــار  کــه نــوع  و الگــو باشــد. ایشــان بــه طلبه هــا می فرمودنــد 

گــر  ک و ســایر امــور شــما زیــر ذّره بیــن اســت و ا و رفتــار و خــورا

باشــد،  زّی طلبگــی  برخــاف  کــه  بزنــد  ســر  شــما  از  خطایــی 

همــه ی طــاب و علمــا زیــر ســوال می رونــد.

 ایشــان بســیار روی ایــن قضیــه حســاس بــوده و دقــت نظــر 

داشــتند. مثــًا بــه پوشــش نیــز توّجــه داشــتند و معتقــد بودنــد 

کــه یــک طلبــه از لباســش، از کفشــش، از ســاعتش، بایــد طــوری 

کــه دیگــران  کــه نشــان بدهــد نســبت بــه آرایشــی  کنــد  اســتفاده 

دارنــد، بی آرایــش اســت. 

کــه یــک وقتــی قبــل  گلــه می کردنــد و می گفتنــد  ایشــان یــک بــار 

کــه چــراغ  از طلــوع آفتــاب بــه مدرســه ای وارد شــدم و دیــدم 

همــه ی حجره هــا خامــوش اســت. 

کــه چــرا طلبه هــا نبایــد بین الطلوعیــن  خیلــی تأّســف خــوردم 

بیــدار باشــند؟! 

آن هــا خــواب هســتند!  و  گفتــه شــده  اذان صبــح هــم  حّتــی 

ــرود،  ــر ســر ب گ آیــت اهلل کوهســتانی؟هر؟ می فرمودنــد: طلبــه  را ا

ســحر نــرود.

حجت االســام ســید محمــد حســن ابوترابــی می فرماینــد: حــاج 

کــه یــک روحانــی موّفــق بایــد عاوه بــر  آقــا؟هر؟ بــاور داشــتند 

تقــوا و وارســتگی و آراســتگی بــه آموزه هــای دیــن و آراســتگی بــه 

کرم؟لص؟  دانــش و علــم و بهره منــدی از معــارف قــرآن و پیامبــر ا

کــم حــوزه،  و اهل بیــت؟مهع؟ ، بــا پیچیدگی هــای غامــض و مترا

فهــم  بــرای  الزم  ذکاوت  از  و  آشــنا  انســان  اجتماعــی  حیــات 

و بــرون رفــت درســت از میــان حــوادث و رویدادهــا برخــوردار 

باشــد. لــذا می فرمودنــد: شــاید یــک عالــم موفــق کســی اســت 

کــه چنــد ســالی را در بــازار و در یــک فعالیــت اجتماعــی گذرانــده 

و در ایــن فعالیــت اجتماعــی بــه عنــوان یــک فــرد موفــق نقــش 

گام  کــرده باشــد؛ ســپس بــه حــوزه ی تحصیــل علــوم دیــن  ایفــا 

نهــاده باشــد. 

حاج آقــا  توصیه هــای  دربــاره  اوســطی  آیــت اهلل  کام 

اهمیــت  بــر  دیگــر  تأییــدی  زّی طلبگــی  بــه  مجتهــدی؟هر؟ 

ــدی؟هر؟ روی  ــای مجته ــت. آق ــان اس ــر ایش ــئله درنظ ــن مس ای

کــه  برخــی از نــکات خیلــی دقیــق بــود. یکــی زلــف طلبه هــا بــود 

نــدارد.  معنــا  شــماها  بــرای  زلــف  می گفــت: 

کــه  کــه بنــدی بــود می فرمــود  حتــی راجــع بــه ســاعت مچــی هــم 

بــه دســت نکنیــد!

آقــای  طلبه هــای  مــا  می گفتنــد:  نیــز  علمــاء  آقایــان  از  برخــی 

می شناســیم. قیافه شــان  و  وضــع  از  قــم  در  را  مجتهــدی؟هر؟ 

کــه قــدرت  کلمــات بیــان شــده و مقــدار قابــل توجهــی  تمــام 

رعایــت  بــاالی  بســیار  اهمیــت  بــر  لــت  دال نبــود،  آوردنشــان 

دارد.  مجتهــدی؟هر؟  حاج آقــا  نــزد  زّی طلبگــی 

بلکــه ســعادت را بیابنــد. 

کــه افــرادی در زمــان خودشــان  مثال هــای فراوانــی می تــوان زد 

بــا بقیــه فــرق داشــتند و بــه اصطــاح جنس شــان فــرق می کــرد، 

جنس شــان خدایــی بــود.

ــق و  ــن خل ــظ ای ــی حف ــت ول ــی  اس ــًا خدای ــان ها ذات ــس انس  جن

ــت. ــی نیس کار هرکس ــوی  خ

کــه ایــن ذات را، ایــن خلــق   ایــن متــون دربــاره شــخصیتی اســت 

ک نــگاه داشــته اســت  و خــوی را از دوران کودکــی پــا

حاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ از زمــان کودکی شــان بــه تربیــت نفــس 

و تعلیــم آن مشــغول بودنــد. 

گردیــد و رحمــت خــاص  کــه چــراغ راه برایشــان روشــن  تــا زمانــی 

گردیــد. خــدا مشــمول حــال ایشــان ســبب 

 ایشــان کــه طلبگــی را بــدون رضایت پدرشــان ادامــه می دادند و 

ســختی های آن زمــان را واقعــًا بــه دوش می کشــیدند، آن زمــان 

کــه ملبــس شــدند و عمامــه پیغمبــر؟لص؟ را بــر ســر گذاشــتند 

کردنــد.  پدرشــان بــه شــدت مخالفــت 

حاج آقــا؟هر؟ واقعــًا طلبــه باهوشــی بودنــد و قبــل از طلبگــی هــم 

رزومــه عالی داشــتند. 

بازاری هــا  حیطــه  در  گــر  ا کــه  بودنــد  معتقــد  شــان  خانــواده 

باشــند موفق تــر خواهنــد بــود؛ امــا عاقــه و اشــتیاق یــا می شــود 

ســربازِی  ایشــان  عشــق  بــود،  طلبگــی  ایشــان  عشــق  گفــت 

حضــرت حجــت؟ع؟ بــود و بــا ایــن عشــق بــه اصطــاح دســت 

دنبــال  بــه  و  زده  دنیــوی  خواســته های  تمــام  برســینه ی  رد 

شــدند. روانــه  معشــوق 

جریــان  در  ایشــان  و...  مدیریــت  و  تدبیــر  و  هــوش  و  زیرکــی 

می آیــد.  چشــم  بــه  بیشــتر  انقــاب 

ک تدابیــر ویــژه ای بــرای حوزویــون قــرار داده بــود  زمانــی ســاوا

کتابــی از امــام  کجــا پوســتری یــا مقالــه و حتــی رســاله و  و هــر 

آنجــا را تعطیــل می کردنــد؛ امــا  خمینــی؟هر؟ پیــدا می کردنــد 

حــاج آقــا؟هر؟ بــا تیزهوشــی ایــن رســاله ها را بــه نقلــی در جایــی 

تــا  پنهــان می کردنــد  کســی هــم نمی رســید  کــه فکــر  از حــوزه 

کــه کانــون پــرورش اســام بــود ذره ای خطــر حاصــل  بــرای حــوزه 

ــردد. نگ

کــه زندگــی  کــه حــاج آقــا؟هر؟ از افــرادی بودنــد  گفتــه شــود  گــر  ا

را در راه حــوزه علمیــه، تربیــت طلبــه و جمهــوری  خودشــان 

کردنــد بــه هیــچ وجــه اغــراق نکــرده نشــده اســت.  اســامی اعطــا 

کــه مضمــون بــه ایشــان چــاپ شــده بررســی  کتاب هایــی  گــر در  ا

صــورت گیــرد، از هــر چنــد خاطــره یکــی بــه ایــن موضــوع بســتگی 

دارد و ایــن بــود فــرق حــاج آقــا بــا بقیــه....

کــه جنس مــان  کــه مــا هــم در تکاپــوی ایــن باشــیم  ان شــاءاهلل 

کنیــم!... را حفــظ 

طلبه ارجمند مبین داداشی

قــرار  اعلــی  ســپیده  زیــر  کــه  می کننــد  ظهــور  انســان هایی  گاه 

می شــود. آن هــا  حــال  شــامل  خــدا  رحمــت  و  می گیرنــد 

ــد  ــا می جوین ــواالت آن ه ــوی اح ــم در تکاپ ــان ها ه ــه ی انس  بقی

طلبه ارجمند سید علی تاج زاد

حــاج آقــای مجتهــدی؟هر؟ از آن اولیائــی بودنــد کــه مایــه ی خیــر 

و برکــت بــرای طلبه هــا بودنــد.

ایشــان حــق پــدری نســبت بــه طلبه هایشــان داشــتند و دارنــد، 

ایشــان  از  طلبه هــا  را،  طلبگــی  رســم  و  راه  از  خیلــی  کــه  چــرا 

از طــرف خداونــد. بــه عبارتــی، رحمتــی بودنــد  آموختنــد. 

ایشان شخصیت و عظمت طلبه را می دانستند و می فرمودند: 

طلبــه و عالــم نــزد خداونــد و اهل بیــت؟مهع؟ خیلــی ارزش دارد، و 

شــاید بــه خاطــر همیــن مســئله خواســتند کــه در یکــی از حجرات 

خداونــد  کــه  می دانســتند  و  شــوند،  دفــن  خودشــان  مدرســه 

عنایــت خاصــی نســبت بــه آن مــکان و آدم هایــش دارد.

در  عملــی،  همچنیــن  و   ( می کردنــد  کیــد  تا علمــی  کار  روی 

کــه چگونــه تحصیــل  معنویــات( و بــه طلبه هــا یــاد می دادنــد 

کننــد.

کردیــد، نبایــد ولــش  کتــاب را تمــام  گــر  کــه ا  مثــًا می فرمودنــد 

گــر پــس از اتمــام کتــاب  کنیــد؛ بلکــه بایــد دوبــاره دوره کنیــد و ا

پیــش  یعنــی  گذراندیــد)  خوبــی  بــه  را  تحصیــل  مراحــل  تمــام 

مطالعــه می کردیــد، پــس مطالعــه می کردیــد، مباحثــه می کردیــد، 

خاصــه نویســی می کردیــد و ...( آنوقــت همــان کتــاب را تدریــس 

کنیــد. حــاال فایــده اش چیســت ؟ 

ُخبــره  درس  آن  در  هــم  کار  ایــن  بــا  فرمودنــد  مــی  خودشــان 

داده ایــد. را  خــود  علــم  زکات  هــم  و  می شــوید 

در  غــرق  بایــد  تنهــا  راه  ایــن  در  کــه  کنــد  فکــر  طلبــه ای  گــر  ا  

معنویات باشــد و ذکر بگوید و... کامًا در اشــتباه اســت اســت؛ یا 

گــر در  گــر طلبــه ای فکــر کنــد همــه چیــز درس اســت و ا بالعکــس، ا

میــان مجالــس روضــه بــرود درس بخوانــد و بــه جــای نمــاز شــب 

خوانــدن بــه درس خوانــدن بپــردازد ایــن طلبــه، طلبــه نیســت؛ 

بلکــه علــم و عمــل بایــد در مــوازات یکدیگر در وجود انســان رشــد 

گــر هــر دو را داشــته باشــد طلبــه بــه درد امــام زمــان؟ع؟  کنــد، و ا

می خــورد؛ زیــرا امــام زمــان؟ع؟ ســربازانی نمی خواهــد کــه در کنــج 

کــه شــاید فرجــی شــود. خانــه نشســته باشــند و خــدا خــدا کننــد 

کریــم و  کــه بایــد از قــرآن  در مســائل عملــی ایشــان می فرمــود 

احادیــث اهل بیــت؟مهع؟ اســتفاده و بهــره بــرداری شــود، چــون 

بالخــره طــاب قــرار اســت یــا ســخنران شــوند یــا مــدرس یــا.... کــه 

از آیــات و احادیــث بــی نیــاز نخواهنــد بــود و ایشــان می فرمــود:

 رمز موفقیت شما حفظ آیات و احادیث اهل بیت؟مهع؟ است.

 زیــرا مــردم از یــک روحانــی نمی آینــد بپرســند کــه کــه مــاده َضــَرَب 

را صــرف کــن یــا از قواعــد منطــق و فلســفه و اصــول و .... چیــزی  

نمی خواهنــد؛ بلکــه از روحانیــون حدیــث می خواهنــد ، قــرآن 

ــا حدیــث حفــظ می کنــد،  کــه قــرآن ی ــًا کســی  می خواهنــد و اتفاق

کــه می خواهــد کســب کنــد بســیار مؤثــر اســت.  در علمــی 

خــود بنــده از بیــن رفقایــی کــه دیدم یاد ندارم کســی حافــظ قرآن 

باشــد و درســش ضعیــف باشــد، زیــرا هم بــه دلیل گســتردگی قرآن 

کــه در آن وجــود دارد، ذهــن را بــاز می کنــد و  و ســخنان عمیقــی 

هــم خداونــد رحمتــش را بــرای حافــظ می فرســتد؛ البتــه مــا نبایــد 

گــر از مــا مثــًا ادبیــات عــرب نمی خواهنــد پــس چــرا  بگوییــم ا

ــا بــه چــه علتــی اینقــدر بــه خودمــان زحمــت دهیــم  بخوانیــم، ی

گــر ایــن علــوم را مــا خــوب نخوانیــم و  و فلســفه بخوانیــم؛ نــه، ا

تســلط کامــل بــر آن هــا نداشــته باشــیم، حدیــث و قــرآن را هــم 

کــرد. خــوب درک نخواهیــم 

گــر یکــی از آن هــا نباشــد،   فلــذا علــم و عمــل مکمــل یکدیگرنــد و ا

کــرد.  طلبــه پیشــرفت نخواهــد 

و همچنیــن بــی فایــده خواهــد بــود و بــه درد کســی نمی خــورد؛ 

چــه مــردم، چــه ولــی فقیــه و چــه امــام زمــان؟جع؟ .

حــاج آقــای مجتهــدی؟هر؟ بخــش اعظمــی از عمــر شریفشــان را 

گذاشــتند تــا بــه طلبه هــا همیــن مطلــب را بفهمانند و راه رســیدن 

بــه قلــه را بــه آن هــا نشــان بدهنــد.
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کریم/کاری از حوزه علمیه  آیت اهلل حق شناس ؟هر؟  شماره چهلم و دوم/هفته چهارم ربیع الثانی 1444 ق هفته نامه اخالقی خلق 

برای مشاهده تمامی مکتوبات و اطالع از برنامه های حوزه بر روی لوگوی حوزه علمیه آیت اهلل حق شناس؟هر؟               بفرمایید.

وقتــی  کــه  اســت  کســی  مجتهــدی؟هر؟  آقــای  حــاج 

و  آمیــز  حکمــت  زبــان  بــا  را  تــو  نشــدی  طلبــه  هنــوز 

شــیرینش عالقمنــد بــه کســب معــارف می کنــد و پــس از 

کــه خــود ایشــان در ایــن مســیر چــه  طلبگــی می فهمــی 

کــرده و تــو هنــوز تــا رســیدن  خیلــی بــا او  قله هایــی فتــح 

فاصلــه داری.

#حاج_آقا_مجتهدی

#طلبه_پرور

سید محمد مهدی حسینی

تصر ••• ••• ݠکلام ݣݣݣݣݣݣمݡݡحݐ

طــالب  تربیــت  متخصــص  مجتهــدی؟هر؟  آقــا  حــاج 

گفتــار بودنــد. بارهــا ایشــان بــر روی  از طریــق رفتــار و 

ــیرین و  ــالت ش ــراه تمثی ــه هم ــی را ب ــات و روایات ــر آی منب

کــه مخصــوص خودشــان اســت اســتفاده  آموزنــده ای 

بــر دل می نشــیند و  کــه حــرف حــرف آن هــا  کرده انــد 

در جــان آدمــی رســوخ می کنــد و در آخــر انســان را بــه 

حرکــت در مســیر خــدا وا مــی دارد.

#حاج_آقا_مجتهدی

#طلبه_پروری

#استاد_اخالق

محمد مهدی حمیدی

کامــل بــرای شــناخت  حاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ مرجــع 

زّی طلبگــی و از بهتریــن معلمیــن اخــالق  در جایــگاه 

تربیــت مبلــغ دینــی بوده انــد. إن شــاءاهلل بــه لطــف خــدا 

شــرمنده امــام زمــان؟ع؟ و امثــال حــاج آقــا نباشــیم...

#امام_زمان

#حاج_آقا_مجتهدی

سید مهدی هاشمی

ــه،  کلم ــی  ــای واقع ــه معن ــدی؟هر؟ ب ــای مجته ــاج آق ح

بــا  کــه  دلســوز  و  توانمنــد  اســتادی  بودنــد.  اســتاد 

رهنمودهایشــان باعــث ارتقــاء یافتــن طــالب از همــه ی 

جهــات شــدند.

#حاج_آقای_مجتهدی

#استاد_واقعی

محمد هادی رفیعی پور

تولیــدی  کارخانــه  رئیــس   ، مجتهــدی؟هر؟  حاج آقــا 

آقــا امــام زمــان؟ع؟ ! ســرباز بــرای 

#حاج_آقا_مجتهدی

#امام_زمان

عرفان سلیمانی

دربــاره  خــود  ســخنان  در  رهبــری؟دم؟  معظــم  مقــام 

آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟ فرمودنــد: عشــق و عالقــه ی 

کــه  ایشــان بــه پــرورش طــالب و تــالش مخلصانــه ای 

ایشــان  و  کــرد  جلــب  را  الهــی  کمــک  دادنــد،  انجــام 

برســند. درجــات  ایــن  بــه  توانســتند 

#حاج_آقا_مجتهدی

#مقام_معظم_رهبری

#تالش_مخلصانه

#کمک_الهی

حسین حبیبی

آیــت اهلل مجتهــدی؟هر؟ نشــانه بــارز یــک انســان جامــع 

کامــل حــوزوی بودنــد. جــدای از اینکــه یــک حــوزه  و 

ــد،  کردن ــرای جهــان تشــیع را تأســیس  علمیــه عظیــم ب

یــک معلــم و اســتاد اخــالق بودنــد.

کــه داشــتند، بــاز در اوج  بــا ایــن همــه مقــام و مرتبــه ای 

افتادگــی و ســاده زیســتی زندگــی می کردنــد.

#آیت_اهلل_مجتهدی

#عالم_ربانی

مهم تریــن دغدغــه اســتاد، طلبــه پــروری بــود. یعنــی 

طــالب را بــه حــد اعــالی طلبگــی برســانند.

طلبــه  طلبــه،  می خواســتند  ایشــان  کالم:  مخلــص 

بطلــه. نــه  باشــد 

#حاج_آقا_مجتهدی

#طلبه_پرور

محمد مهدی بیک محمدیسید علی افضلی

https://eitaa.com/hhaghshenas

