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علمــا، دیــن و معــارف و فقــه اســامی را نگهداشــتند، تحریــف را از 

کردنــد، شــعله ی ایمــان را در دل مــردم  ســاحت احــکام الهــی دور 

ــه قــرآن و  برافروختنــد و برافروختــه نگهداشــتند، توجــه مــردم را ب

ــد  ــا بودن ــد. علم ــد و برانگیختن کردن ــن  ــت؟مهع؟ تأمی ــم اهل بی تعالی

کــه در طــول تاریــخ، بــا ســتمگران مبــارزه کردنــد و پنــاه مظلومــان و ملت هــای ضعیــف 

و مــردم مؤمــن مســتضعف شــدند. 

کردنــد، تــا معــارف اســامی را گســترش بدهنــد  کــه از فرصت هــا اســتفاده  علمــا بودنــد 

و سرتاســر بــاد اســامی را بــا ایمــان اســامی و بــا دیــن، و در ایــن مناطــق، بــا محبــت 

کننــد. علمــا بــر اســاس ســیره  ی انبیــا و  اهل  بیــت؟مهع؟ و بــا ســیره ی آن بزرگــواران آشــنا 

کرده انــد. اولیــا زندگــی 

، دیــن را در اقطــار کشــورهای اســامی نبــرد. شمشــیر نمی توانــد ایمــان را در  شمشــیر

ــن  ــه و تبیی ــد، موعظ کن ــبز  ــا س ــان را در دل ه ــد گل ایم ــه می توان ــد. آنچ ــا برویان دل ه

احــکام و معــارف الهــی اســت. امــروز بحمــداهَّلّلَ تفکــر اســامی، همــه جــا در اقطــار عالــم 

اســام زنــده اســت. در یکــی، دو قــرن اخیــر کــه احساســات آزادی خواهانــه در ملت هــا 

کشــورهای مختلــف، علمــا پیشــاهنگ و  کــه در  بیــدار شــد، بــه  خاطــر ایــن اســت 

کشــورهای  در  هــم  دیگــری  نهضت هــای  شــدند.  موفــق  نهضت هــای  پیشــقراول 

کــه در صفــوف مقــّدم آن، علمــای دیــن قــرار نداشــتند و غالبــًا یــا  اســامی بــود 

عمومــًا بــه نتیجــه نرســید.

آنچــه توانســت در شــرق دنیــای اســام - یعنــی شــبه  قــاره ی 

هنــد - و در غــرب دنیــای اســام - یعنــی آفریقــا - و در 

کوتــاه  میــان ایــن دو، دســت اســتعمار را از ســر مــردم 

کنــد و فرهنــگ اســامی را حفــظ نمایــد و در مقابــل 

ــا  ــوذ علم ــتد، نف ــم بایس ــاوز و مهاج ــگ متج فرهن

کــو و  بــود. در ایــران خــود مــا هــم نهضــت تنبا

و  خارجــی  دولت هــای  اســتعمار  بــا  مبــارزه ی 

کــردن مــردم و نیــز نهضــت مشــروطیت  بیــدار 

ادامــه ی  بــا اســتبداد رضاخانــی و  و مقابلــه  ی 

ایــن مبــارزه تــا پیدایــش نهضــت مقــدس عظیــم 

اســامی، بــه پیشــقراولی و پیشــاهنگی علمــا بــود؛ 

 پیــش نمی رفــت. ایــن، یــک ســابقه و یــک تاریــخ 
ّ

و ااّل

مگــر  کنــد؛  انــکار  را  آن  نمی توانــد  هــم  کســی  اســت؛ 

کــه حرفــی بزنــد و بخواهــد حقیقتــی را  مغــرض یــا جاهلــی 

بپوشــاند. ایــن، در تاریــخ ملــت مــا و دیگــر ملت هــای اســامی، 

مضبــوط و محفــوظ اســت.

کنــج  بــه  را  آن هــا  ببرنــد،  کنــار  از صحنه هــا  را  کــه علمــا  کردنــد  کوشــش  دشــمنان 

زیــادی هــم توفیــق پیــدا  تــا حــدود  کننــد؛  آن  جــا منــزوی  مســاجد مکتفــی و در 

و حرکــت عظیــم دینــی  گاهی هــای دینــی  آ از  مــردم  هــم  برهــه  کردنــد. در همــان 

محــروم شــدند. ایــن، یــک بــاب و فصــل طواّلنــی اســت. همچنیــن دشــمنان تــاش 

کردنــد، تــا عناصــری از میــان روحانیــون را بــه خودشــان جــذب کننــد و آن هــا را اغفــال 

نماینــد، یــا بخرنــد و در اختیــار اهــداف خبیــث خودشــان قــرار بدهنــد. آن هــم فصلــی 

گانــه اســت. امــا حرکــت عمومــی علمــای اســام، بــه خصــوص در دنیــای تشــّیع  جدا

ــا  ــه  ی ب ــردم و در مقابل ــت م ــّیع، در خدم ــی تش ــه و انقاب ــگ معارض ــت فرهن ــه برک و ب

کــه بحمــداهَّلّلَ  کار بــه آن  جــا رســید  اســتبداد و اســتعمار و ظلــم و امثــال آن بــود و 

نهضــت عظیــم ملــت ایــران بــه پیــروزی رســید و حکومتــی بــر مبنــای دیــن بــه  وجــود 

آمــد. مســلمانان و متدینــان، بعــد از چنــد صــد ســال تحقیــر اهــل دیــن، عــزت نفــس 

پیــدا کردنــد، احســاس ســربلندی کردنــد، زنــده شــدند و احساســات و شــعور و هویــت 

اســامی در دنیــای اســام پیــدا شــد.

بیانات در دیدار جمعی از روحانیون ۱۳۶۹/۱۲/۲۲

مقابله اسالم با کفر و مسئولیت سنگین علما

بــر  کــه  زمان هایــی  همــه ی  از  زمــان  ایــن  در  اهل علــم  تکلیــف 

اســت. بیشــتر  گذشــته  اهل علــم 

پیــش  صحنــه  اینطــور  اهل علــم  بــرای  حــااّل  تــا  اســام  از     صــدر   

کــرم؟لص؟  کــه پیغمبــر ا کــه حضــرت امیــر  ؟ع؟ در جنــگ خنــدق بــود  نیامــده. آن روزی 

کــرده، آن روز بــرای حضــرت  کفــر     مقابلــه  کــه اســام تمامــش بــا  تمــام  می فرماینــد 

امیــر؟ع؟ صحنــه ای پیــش آمــده بــود و مســئولیتی پیــش     آمــده بــود کــه چنانچــه خدای 

ــال ـ  ــرض مح ــه ف ــته ـ ب نخواس

کــه اهــل سســتی نبــود، او پیــش  ــا ابــد بــه خشــودنی     نبــود، لکــن او  سســتی می شــد، ت

. امــروز هــم مــا مواجهیــم؛  بــرد. او یــک ضربتــش افضــل از عبــادت ثقلیــن شــد     در آن روز

این گونــه کــه در ایــن برهــه از زمــان هســتیم، اســام     مقابــل بــا تمــام کفــر اســت. نــه مــن و 

شــما مقابلیــم، مــن و شــما مطــرح نیســتیم.

 نــه ملــت ایــران، ایــن     هــم مطــرح نیســت.  اســام اآلن مطــرح اســت. یعنــی مقابلــه ی 

. بیــن اســام اســت و کفــر

 و در ایــن مقابلــه مابیــن اســام     و کفــر همــه ی ملــت مســئولند، همــه مســئولند. لکــن 

روحانیــت بیشــتر مســئول اســت. بــرای اینکــه     پاســداران درجــه ی اول روحانیتنــد. اینها 

بیشــتر مســئولند از دیگــران. می شــود گفــت کــه   صنــف مثــًا کاســب، صنــف کــذا، 

کثــراً قاصرنــد،  امــا در اهل علــم ایــن کــم     اســت، قصــور کــم  این هــا مثــًا ا

اســت، مســئولیت هــم زیــاد.  باید فکــر بکنید که این مســئولیتی 

کــه اآلن بــه عهــده ی همــه ی مــا هســت، چطــور مــا از زیــر 

بــار     مســئولیت بیــرون برویــم. نــه شــما آقایــان ارومیــه و 

نــه آقایــان آذربایجــان و نــه آقایــان تهران     و قــم   ]  بلکه  [   

همــه ی علمــای ایــران، ایــن بــار بــه دوش همــه 

اســت، همــه ی ملــت اســت. ســنگینی اش     بیشــتر 

بــه دوش علماســت. 

کننــد  بایــد محاســبه  بکننــد.  فکــر  بایــد علمــا 

کــه در منــازل  خودشــان را. یکــی از چیزهایــی 

ِســیر     هســت، محاســبه اســت کــه انســان آن وقتــی 

کــه خلــوت اســت بیــن خــودش و خــدا، خــودش را 

کــه مــن  بــه    حســاب بکشــد. محاســبه کنــد خــودش را 

در ایــن راهــی کــه دارم مــی روم چــه کــردم     امــروز، مــن چــه 

ــان را.  ــد خودت ــبه کنی ــردم؟ محاس ک

هــم محاســبه کنیــم همــه ی خودمــان را و همــه ی     ملــت، همــه ی 

آقایــان  کــه بــه عهــده ی  آنقــدر مســئولیت  مســلمان ها و در رأس علمــا. 

اهل علــم اســت، بــه     عهــده ی دیگــران نیســت آنقــدر. 

کــه راه خــدا     نباشــد، چهــره ی  گــر چنانچــه خــدای نخواســته یــک راهــی برونــد  آن هــا ا

ــود.  ــر می ش ــور دیگ ــا ج ــت آن ه ــه دس ــام ب اس

کــه هســت، بتوانیــم بــه آخــر  کــه بــه عهــده ی مــا یــک     همچــو مســئولیتی  کاری بکنیــد 

کــه امثــال مــا از لغــزش دور باشــیم.  برســانیم.  از خــدا بخواهیــد 

خودتــان بخواهیــد بــرای خودتــان، و بــرای     همــه ی ملــت. ملــت بخواهــد بــرای خــودش 

و بــرای علمــا دعــا کننــد کــه ایــن طبقــه لغــزش پیــدا نکننــد     کــه بــه لغــزش آن ها، اســام در 

خطــر اســت. همــه ی مــا مکلفیم. 

ُکــْم َمســئول   »  ایــن بــرای همــه اســت. لکــن بــه عهــده ی 
ُ
ُکــْم راٍع َو ُکّل

ُ
همــه مســئولیم »و   ُکّل

کــه  شــما بیشــتر اســت. شــماها بایــد بیشــتر رعایــت بکنیــد. بیشــتر     در ایــن پســتی 

هســتید، کــه مســند اســام اســت، بیشــتر مراعات بکنید. بیشــتر مــردم را مراعــات     کنید. 

جامعــه را بیشــتر تربیــت کنیــد و همــه مســئولیم و همــه مســئولید، و هــر کــس ســعه ی 

نفــوذش     بیشــتر اســت، مســئولیتش بیشــتر اســت.

سخنرانی در جمع روحانیون ارومیه ۱۳۵۸/۱۰/۱۰

کبیر انقالب ؟هر؟ رهبر معظم انقالب ؟بد؟رهبر 
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یــک ســفر حــج بــا ایشــان رفتیــم کــه خیلــی خــوش 

گذشــت. ایشــان بــا حــاج خانمشــان آمــده بودنــد 

بــه  خیلــی  لواّلچیــان  آقــای  بــودم.  هــم  مــن  و 

ایشــان اهمیــت مــی داد. وقتــی از هواپیمــا پیــاده 

کــه آقــای لواّلچیــان بــا ماشــین  شــدیم، دیدیــم 

کــه حــاج آقــا خیلــی  بــه دنبــال ایشــان آمده انــد. ایشــان می گفتنــد 

گــردن مــا حــق دارنــد. حــاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ اعمــال را خیلــی  بــه 

متعــادل بــه جــا می آوردنــد. غــذا و اســکان و... ایشــان مثــل دیگــران 

کمــی  کــه مــا بــه حــج مشــرف شــده بودیــم، ایشــان  بــود. یــک ســفر 

دیرتــر در مکــه بــه مــا ملحــق شــد. یعنــی بــا آخریــن هواپیمــا آمــده 

کاروان مــا  کاروان برونــد و  کــدام  کــه بــه  بــود. بعــد هــم پرســیده بودنــد 

ــم  ــان دیگــری هــم از اهل عل کــه آقای ــد  ــه ایشــان نشــان داده بودن را ب

در آن بودنــد، وقتــی ایشــان بــه آن جــا آمــد، واقعــًا باعــث خوشــحالی 

ــود. کاروان ماننــد شــمع جمــع ب مــا شــد. در میــان آن 

ــک  ــری؟هر؟ در ی ــت اهَّلّلل تحری ــوم آی ــا مرح ــدی؟هر؟ ب ــا مجته ــاج آق ح

خانــه زندگــی می کردنــد. ایشــان یــک اتــاق و آن بزرگــوار هــم یــک اتــاق 

ــد در  ــران آمدن ــه ته ــه ب ک ــم  ــا ه ــری؟هر؟ بعده ــت اهَّلّلل تحری ــت. آی داش

کــه در نهایــت ســادگی بــود. در یــک محلــه ی  کن شــدند  خانــه ای ســا

خیلــی فقیــر نشــین، بــدون اینکــه خمــی بــه ابرویــش بیایــد. ســی 

چهــل ســال. یــک مســجد فقیرانــه، یــک خانــه و محلــه فقیرانــه. جــدًا 

فــوق العــاده بــود. خــب همــه ی اینهــا در روحیــات و رفتــار دوســتان 

کــه  دارد  رفیقــی  یــک  آدم  وقتــی  اســت.  موثــر  هــم  او  اطرافیــان  و 

ــای  ــزایی دارد. آق ــرات بس ــًا تأثی ــد، قاعدت ــی می بین ــته از او خوب پیوس

داشــت.  خوبــی  بســیار  اخــاق  و  بــود  زاهــد  بســیار  تحریــری؟هر؟ 

خدمــت مرحــوم عامــه طباطبایــی؟هر؟ رســیده و درس ایشــان را 

ــود.  ــی فــوق العــاده ب ــود. خیل ــرده ب ک ــا عمــل  ــر آن مبن ــود ب ــده ب دی

مرحــوم آیــت اهَّلّلل حــق شــناس؟هر؟ بــه طــور جــدی بــه ایشــان معتقــد 

بــود و حتــی دعــا می کــرد. ایشــان یــک عــده ای را خــاص دعــا می کــرد. 

ســامتی  بــرای  ایشــان  کــه  بــود  ممتــازی  دعــای  یــک  مثــًا  یعنــی 

بعضــی افــراد می خواندنــد و آیــت اهَّلّلل مجتهــدی؟هر؟ هــم جــزء همــان 

ــود و  ــد ب ــان معتق کار ایش ــه  ــًا ب ــرد و واقع ــا می ک ــه دع ک ــد  ــانی بودن کس

خیلــی تأییــد می کــرد. در ســخنرانی های عمومی شــان هــم هرجــا از 

استاد جاودان؟ظفح؟

ــد. ــاد می کردن ــا تجلیــل ی ــی ب ــد، خیل ایشــان اســم می بردن

بــود.  تربیــت  و  تعلیــم  فکــر  در  دائمــًا  مجتهــدی؟هر؟  آقــا  حــاج 

اصــًا ایــن دو را از هــم جــدا نمی کــرد. هــم اخاقیــات و عرفیــات در 

عالــم  یــک  اخاقیــات  دینــی.  اخاقیــات  هــم  و  مــردم،  بــا  برخــورد 

کــه  دینــی چگونــه بایــد باشــد؟ هــم نشــان مــی داد و هــم می کوشــید 

گردانش آن طــور تربیــت شــوند. مرحــوم آیــت اهَّلّلل حق شــناس؟هر؟  شــا

اســت.  کشــته  راه  ایــن  در  را  خــود  مجتهــدی  آقــای  می فرمودنــد: 

حــاج اقــا حــق شــناس؟هر؟ هــم مدرســه داشــت امــا می فرمودنــد: 

ــه مدرســه آمــده، امــا آقــای مجتهــدی؟هر؟ خــودش  مــن کشــته ام ب

را در ایــن راه کشــته اســت. از نظــر نظــم و ترتیــب رفتــار یــک نظامــی 

ــد  ــان بای ــاعت ف ــد، س ــور باش ــن ط ــد ای ــان بای ــاعت ف ــتند. س را داش

کار را بکنــم. بــدون هیــچ تعطیلــی، منظــم  ایــن جــور باشــد، بایــد ایــن 

گرد هــم بایــد قابلیــت داشــته باشــد تــا ایــن رفتــار  و مرتــب. البتــه شــا

منظــم را بپذیــرد. توجــه خــاص آیــت اهَّلّلل مجتهــدی؟هر؟ بــه توســل، 

کــه فقــط  جــزء همــان جنبــه ی اعتــدال ایشــان بــود. اینطــور نبــود 

بــه درس پرداختــه باشــد. تنهــا بــه درس پرداختــن یــا فقــط توجــه 

داشــتن بــه توســات و عبــادت، بــه ثمــر نمی رســد. بایــد اینهــا را جمــع 

ــادت  ــل و عب ــه توس ــردازد و ب ــه درس بپ ــط ب ــه فق ــک طلب ــر ی گ ــد. ا کن

بــی توجــه باشــد، یــا بیشــترین توجهــش بــه عبــادت باشــد و اهتمــام 

جــدی بــه درس نداشــته باشــد، بــه نتیجــه نمی رســد. ایشــان تمــام 

گرفــت  اینهــا را جمــع می کــرد. در عصــر پهلــوی تاش هایــی صــورت 

کننــد. توســل  کــه توســل بــه اهل بیــت؟مهع؟ را از ســطح جامعــه حــذف 

کــه مــا نامــش را  و زیــارت و زیــارت عاشــورا و مجموعــه ی ایــن عبــادات 

کــه  توســل می گذاریــم، همــه ی اینهــا بخشــی از زندگــی مــردم مــا بــود 

گرفتــه بــود تــا در جامعــه کمرنــگ  در آن عصــر کوشــش هایی صــورت 

توســل  بــه  کــه  ویژه ایــی  توجــه  بــا  مجتهــدی؟هر؟  آیــت اهَّلّلل  شــود. 

داشــتند، آنچــه را جــزء زندگــی گذشــتگان مــا بــود، دوبــاره بــه زندگــی 

کــه ایــن  کیــد داشــتند  مــردم بازگردانــد. ایشــان خیلــی روی توســل تأ

کــم نشــود. امــا بــه انــدازه ی خــودش، نــه اینکــه  امــر بــه هیــچ وجــه 

همــه ی زندگــی انســان را دربــر بگیــرد. بــا همــه ی آن ناتوانی هایــی 

در  خودشــان  داشــتند،  اواخــر  ایــن  در  به خصــوص  کــه  جســمی 

مجالــس روضــه و ســینه زنــی حضــور میافتنــد.

اهمیت نماز را برای مردم بیان کنید

ایــن مضمــون  بــه  امــام خمینــی؟هر؟ در تحریرالوســیله مســئله ای 

کــه هرکــس بیــدار شــد و دیــد آفتــاب همیــن ااّلن زده اســت و  دارنــد 

نمــاز صبــح او قضــا شــده اســت ولــی وســیله ای دارد مثــًا هواپیمایــی 

کــه ســوار شــود و  کنــد، واجــب اســت  دارد، می توانــد از آن اســتفاده 

بــرود جایــی کــه آفتــاب نــزده مثــل اســتانبول، پایتخــت ترکیــه و نمــازش 

را بخوانــد و برگــردد.

و  مشــکات  چقــدر  اســت،  هواپیمــا  ســوخت  پــول  چقــدر  حــااّل   

دارد.  نیــاز  هماهنگی هــا 

ببین اهمیت نماز را که چقدر مهم است.

نمی خوانــد،  نمــاز  شــخصی  نمی خواننــد.  نمــاز  اصــًا  بعضــی  حــااّل 

گفتنــد: 

بابا جون چرا نماز نمی خوانی؟ 

گفــت: نمــاز بــه مــن نمی آیــد، هــر موقــع می خوانــم یــک واقعــه ای برایــم 

پیــش می آیــد.

باشــد  گفــت:  بخــوان،  را  نمــازت  چیســت؟  حرف هــا  ایــن  گفتنــد:   

می خوانــم، ولــی مــن گفتــم کــه نمــاز بــه مــن نمی آیــد. نمــازش را خوانــد 

اتفاقــًا حادثــه بــدی برایــش پیــش آمــد، گفــت: دیدیــد، گفتــم نمــاز بــه 

مــن نمی آیــد و دیگــر نمــاز نخوانــد. خــوب نخــوان! مگــر خــدا محتــاج 

نمــاز تــو اســت؟

ــن  ــا بنزی ــده ی ــرش نیام ــت گی ــا گوش ــتند، ی ــج هس ــاب ک ــا انق ــی ب  بعض

گــران شــده، یــا حاجاتــش بــرآورده نشــده، می گویــد مــن دیگــر نمــاز 

نمی خوانــم، آن نمازهــای قبلــی هــم کــه خوانــده ای بــه درد نمی خورد، 

گــر بــرای خــدا بــوده اســت ااّلن هــم بایــد  چــون بــرای خــدا نبــوده، ا

گرچــه مشــکات و ســختی ها بــر تــو هجــوم بیــاورد. بخوانــی. ا

بعضــی هــم کــه نمــاز می خواننــد خیلی تند و ســریع بــه جــای می آورند. 

کــه، کامــل بــه جــا آورده نشــود و تنــد  کــه چنیــن نمــازی  روایــت اســت 

تــا  نفــر  یــک  گوینــد  می زننــد.  صاحبــش  صــورت  بــه  شــود  خوانــده 

نمــازش را می خوانــد، ســریع بلنــد می شــد و می رفــت. از او پرســیدند: 

چــرا اینقــدر عجلــه داری؟ گفــت: می ترســم نمــازم را بــه صورتــم بزننــد. 

گردانم گفــت: روزی بــرای نمــاز مغــرب بــه مســجد می رفتــم،  یکــی از شــا

نزدیــک اذان یکــی آمــد و نمــاز ظهــر و عصــر را تنــد و بــدون طمأنینــه 

خوانــد.

گفتــم: آقــا نمــاز شــما باطــل اســت، بســیار تنــد   جلــو رفتــم و بــه او 

گفــت:  کامــل انجــام ندادیــد. آن شــخص  کاری را  خواندیــد و هیــچ 

معلــوم اســت هنــوز گرفتــار چــک و ســفته نشــده ای. بیچــاره نمی دانــد 

کــه اغلــب گرفتاری هایــش بــه خاطــر همیــن کــم اهمیــت دادن بــه نمــاز 

ــت.  اس

ســبک  را  نمــازش  کــس  هــر  فرمودنــد:  کــرم؟لص؟  ا رســول  حضــرت 

می شــود. دچــار  بــا  پانــزده  بــه  بشــمارد 

بعضی هــا هســتند بــا وجــود اینکــه جواننــد، ولــی بایــد بــا َمنجنیــق بــرای 

کــه بــرای نمــاز مــرا  کــرد. یکــی می گفــت صبح هــا  نمــاز صبــح بیدارشــان 

بیــدار می کنیــد ابتــدا زیــر بغــل مــرا بگیریــد و بلنــد کنیــد، چنــد قــدم راه 

ببریــد تــا بیــدار شــوم، وقتــی هــم کــه ســام نمــاز را می دهــد ســریعًا بالش 

را می گــذارد و از خــوف خــدا غــش می کنــد.

از نمــاز، مقــداری تعقیبــات بخوانیــد و زود بلنــد  کنیــد بعــد  ســعی 

برویــد.  و  نشــوید 

حضــرت آیــت اهَّلّلل حــاج میــرزا علــی هســته ای؟هر؟ بــا همــان لهجــه ی 

اصفهانــی خــود می فرمودنــد: بادبــادک بــی دنبالــه بــااّل نمیــره، نمــاز 

نکات ناب حاج آقا مجتهدی؟هر؟
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هــم بــدون تعقیــب بــااّل نمیــره.

یــک روز خطیــب معــروف جنــاب حجت ااّلســام  والمســلمین آقــای 

تمــام  مناظــره  هنــگام  در  شــیعه ها  مــا  فرمودنــد:  منبــر  در  بهلــول 

ســؤااّلت بــرادران اهــل تســنن را جــواب می دهیــم مگــر در چهــار مــورد 

کــه مــا را محکــوم می کننــد.

اشکال اول: می گویند چرا شیعه نماز اول وقت نمی خواند؟

گــر ســر ظهــر  ، اول اذان همــه ی کارهــا را تعطیــل کنیــد. ا بــرادران عزیــز

پــدرت تــو را صــدا بزنــد و تــو همــان موقــع بگویــی بلــه، می  گویــد: بیــا پــدر 

گــر بعدازظهــر بــروی بگویــی: پــدر جــان ظهر مرا  جــان کارت دارم؛ ولــی ا

صــدا کردیــد، چــه کار داشــتید؟ پــدر می گویــد: ااّلن جــواب می دهــی؟ 

مــن ظهــر تــو را صــدا زدم.  نمــاز همچنیــن اســت؛ یعنــی خداونــد اول 

ــی اهَّلّلل  ــروی بگوی ــو ب ــد ت ــی بع ــاة ول ــت الص ــد قام ــد ق ــدا می زن ــر ص ظه

کبــر. ا

اشــکال دوم: می گوینــد چــرا شــیعه نمــازش را در مســجد نمی خوانــد؟ 

کلیســا می رونــد، یهودی هــا هــم شــنبه ها  مســیحی ها یکشــنبه بــه 

ــه  ــه ب ــک روز در هفت ــد ی ــم بگیرن ــم تصمی ــیعیان ه ــل ش ــد. اّلاق می رون

ــا مکتــب اهل بیــت؟مهع؟ آشــنا  ــد، ب ــاد بگیرن مســاجد بیاینــد، مســئله ی

شــوند، نمــاز جماعــت بخواننــد. حضــرت علــی؟ع؟ فرمودنــد: اّل َصــاَة 

ــٌة، َفقیَل: 
َ
 َان یکــوَن َلــُه ُعــذٌر َاو ِبــِه ِعّل

ّ
 فــی الَمســِجِد، ِااّل

ّ
ِلجــاِر الَمســِجِد ِااّل

ــداَء. َمــن جــاُر المســِجِد یــا امیَرالمؤمنیــَن؟ قــاَل؟ع؟ : َمــن َســِمَع الّنِ

ــه  ــر اینک ــت مگ ــول نیس ــازش قب ــت نم ــجد اس ــایه مس ــه همس ک ــی  کس

در مســجد بخوانــد و یــا اینکــه عــذری و یــا علتــی در بدنــش باشــد، 

پرســیدند ای امیرالمؤمنیــن، همســایه ی مســجد کیســت؟ فرمودنــد: 

کــه صــدای اذان را بشــنود. کســی 

جماعــت  بــه  را  نمازشــان  شــیعیان  چــرا  می گوینــد  ســوم:  اشــکال 

فــرادی  را  نمــاز  ولــی  می رونــد  مســجد  بــه  بعضــی  نمی خواننــد؟ 

باشــد  جماعــت  بــه  اعتنائــی  بــی  روی  از  کار  ایــن  گــر  ا می خواننــد. 

کــه امــام  نمازشــان باطــل اســت. نمــاز جماعــت آنقــدر اهمیــت دارد 

ــروی دشــمن، نمــاز  ــرد و روب حســین؟ع؟  در روز عاشــورا در صحنــه نب

نمودنــد. برقــرار  جماعــت 

ضمــن اینکــه مقیــد بــاش، کــه حتمــًا نمازهایــت را بــه جماعــت بخوانی، 

کــه مــی روی  در عیــن حــال بــه هرکــس هــم اقتــدا مکــن. بــه هــر شــهری 

اقتــدا  کســی  بــه چــه   ، ایــن شــهر کــن، بگــو مقدســین  بــرو و ســؤال 

می کننــد؟ در همــان جــا نمــاز بخــوان و ســعی کــن پــای موعظه هــای او 

بنشــینی و یــا از آن عالــم، تقاضــای موعظــه کنــی.

اشــکال چهــارم: می گوینــد شــیعه ها چــرا نافلــه نمی خواننــد؟ آن هــا 

کــه کمبــود و نقــص  خودشــان نوافــل را می خواننــد. در حدیــث اســت 

فرائــض را، نوافــل جبــران می کننــد. 

گاهــی می بینــم مــردم عــادی مشــغول نافلــه هســتند، ولــی طلبه هــا 

نــه! یــک حاشــیه هــم مــن بــه حــرف آقــای بهلــول دارم و آن اینکــه یــک 

کــه چــرا  اشــکال پنجمــی هــم می تواننــد بــه مــا بکننــد، و آن اینســت 

ــد؟  ــظ نمیکنن ــرآن را حف ــیعه ها ق ش

زیــرا کشــورهای اهل تســنن بــه قاریــان و حافظــان قــرآن بیشــتر از مــا 

گرچــه بعــد از انقــاب رشــته های حفــظ و قرائــت  اهمیــت می دهنــد، ا

ــرز  ــا م ــرا ت ــت؛ زی ــی نیس ــی کاف ــت ول ــده اس ــتر ش ــا بیش ــان م ــرآن جوان ق

ــم. ــادی داری ــه ی زی ــده آل فاصل ای

طلبه ارجمند مبین داداشی

نــور چشــمان امــام زمــان؟جع؟ هســتند، همیشــه و در  کــه  افــرادی 

همــه ی صحنه هــا در میــدان حضــور دارند و با مدیریت و هــوش و ذکاوت 

خودشــان نمره ی عالی را از خداوند منان خواســتارند؛ البته نباید از این 

دریــغ شــود کــه لطــف و رحمــت خداونــد شــامل حــال آن هــا بــوده، هســت 

و خواهــد بــود. کســب کــردن ایــن درجــه از ســوی خداونــد نیــاز بــه تــاش 

و کوشــش و اســتمرار بــر خــط خــدا در راه خــدا و بــرای خــدا دارد و باعــث 

ایــن می شــود کــه خــدا به گونــه ای دیگــر بــر این هــا نــگاه کنــد. حــاج احمــد 

مجتهدی؟هر؟ که ســال ها در راســتای اهداف اســام و امام زمان؟جع؟ 

واقعــًا تــاش و کوشــش می کردنــد یکــی از اینگونــه افــراد هســتند. از جملــه 

بزرگ تریــن و مؤثرتریــن کار حــاج آقــای مجتهــدی؟هر؟ ، مدیریــت حــوزه 

علمیــه و تربیــت طلبــه بــود.  ابتکارهــای حــاج آقــا مجتهــدی؟هر؟ در ایــن 

عرصــه را از چنــد دیــدگاه می شــود بررســی کــرد. اول اینکــه در آن شــرایط، 

آن زمــان کــه بایــد بــه شــدت محتاطانــه و زیرکانــه از دســت شاهنشــاهی و 

ک بــا آن همــه تدابیــر ســخت بــرای مذهبیــون جان ســالم بــه در  گارد ســاوا

می بردنــد، ایشــان بســیار تمییــز کارهایشــان را انجــام می دادنــد و مراقــب 

ــزار  ــه برگ ــی ک ــا آن روضه های ــد و ب ــم بودن ــران ه ــوی ته ــوای معن ــال و ه ح

می کردنــد خــون را در رگ هــای مســلمانان جریــان می دادنــد. دومیــن 

ابتــکاری کــه حــاج آقــا؟هر؟ انجــام داده  بودنــد و هنــوز هــم  ثمــرات آن را 

می تــوان احســاس کــرد، معلــم بــودن ایشــان هســت. معلــم بــودن هــم از 

منظــر تربیــت و تعلیــم و هــم از منظــر  تفکــر و اندیشــه و ســبک کار ایشــان 

بــر روی طــاب کــه بســیار تأثیرگــذار بــوده. در اینجــا نیــز بایــد عــرض شــود 

کــه تجربــه و رحمــت خــدا باعــث ایــن شــده بــود. در وصــف حــاج آقــا؟هر؟ 

آمــده کــه وقتــی ایشــان بــه چهــره ی داوطلــب نــگاه می کردنــد، تشــخیص 

می دادند که ایشــان ســبب گشــایش راه و امور اســام و مســلمین هســت 

یــا نــه؛ بــه درد طلبگــی امــام زمــان؟جع؟ می خــورد یــا کــه بایــد جــای 

دیگــری خدمــت کنــد. البتــه حائــز اهمیــت اســت کــه هرکــس کــه ایشــان 

کــه ســبک  اخــراج می کردنــد ســبب شــر در اســام می شــد. الحمــدهَّلّلل 

تربیتــی حاج آقــا؟هر؟ طــوری بــود کــه نــه یــک بلکــه صدهــا طلبــه ی عالــی 

تحویــل جامعــه دادنــد و آن چرخــه زندگــی و شــیوه حاج آقــا؟هر؟ هنــوز در 

برخــی از اســاتید زنــده اســت.

طلبه ارجمند محمد مهدی بیک محمدی

ع و پرهیزگاری روش زندگی  امام حســن عســکری )ع( فرمودند: هرکس ور

او، بزرگــواری و ســخاوت عــادت او و صبــر و بردبــاری برنامــه اش باشــد، 

دوســتانش زیــاد خواهنــد بــود و دیگــران او را مــورد مــدح و ســتایش قــرار 

می دهنــد. )بحاراالنــوار، جلــد 75، صفحــه 379(

آیت اهَّلّلل احمد مجتهدی تهرانی؟هر؟ پس از گذشــت ســه ســال از رحلت 

شــیخ محمــد حســین زاهــد؟هر؟ همچنــان بــه امــر تدریــس در مســجد 

ــده ای از  ــت ع ــه درخواس ــه ب ــا آنک ــود ت ــغول ب ــران مش ــازار ته ــز اهَّلّلل در ب عزی

علمــا و مــردم متدیــن، حــوزه علمیــه را بــه مســجد مرحــوم حــاج مــا جعفر 

منتقــل کــرد. تّجــار و مــردم متدیــن بــا علمــا مشــورت کردنــد و بــه ایــن 

نتیجــه رســیدند کــه آیــت اهَّلّلل مجتهــدی؟هر؟ بــه داّلیلــی نســبت بــه علمــا 

دیگــر جهــت ادامــه راه مرحوم شــیخ زاهد؟هر؟ ارجحیــت دارد، بنابراین با 

همــت تّجــار و مــردم، آیــت اهَّلّلل مجتهــدی؟هر؟ توانســتند حــوزه علمیه ای 

را در تهران خیابان 15 خرداد شــرقی، کوچه شــهید مرتضی کیانی، کوچه 

مســجد آقــا تأســیس کننــد، در ادامــه کام، چنــد نکتــه کــه ایشــان بــر آن 

کیــد می کردنــد بیــان می شــود. تا

ــه  ــم ک ــدارد: حدیــث داری ــا آن هــا کاری ن ــه شــیطان ب 1- ســه طایفــه  ای ک

کــه یــاد خــدا می کننــد،  شــیطان بــا ســه طایفــه کاری نــدارد. آن هایــی 

آن هایــی کــه هنــگام ســحر بلنــد می شــوند و اســتغفار می کننــد و آن هایــی 

کــه از تــرس خــدا هنــگام ســحر گریــه و انابــه می کننــد.

2- خودتــان دعــا را بخوانیــد، نــه اینکــه از رادیو گوش بدهیــد: خدایا من را 

راهنمایــی کــن تــا اعمــال صالح انجــام دهم. برخــی در این ماه وقت ســحر 

بلنــد نمی شــوند و نمــاز صبــح خــود را اول وقــت نمی خواننــد. بایــد ســحر 

بلنــد شــوید و دعــا بخوانیــد، خودتــان دعــا را بخوانیــد نــه اینکــه از رادیــو 

گــوش بدهیــد. دعــای افتتــاح، دعــای ابوحمــزه ثمالــی را بخوانیــد و از خدا 

بخواهیــد کــه شــما را بــا باهایــی ماننــد ســیل و زلزلــه عــذاب ندهد.

گــر امیــد داری کــه کــس  3- راهــی بــرای رســیدن ســریع بــه حاجــات: ا

گــر  دیگــری دعایــت را اســتجابت می کنــد، دعایــت مســتجاب نمی شــود. ا

می خواهــی کــه دعایــت مســتجاب شــود؛ ببیــن در دلــت بــه هیــچ کــس 

امیــد نــداری و در ایــن حــال خــدا را صــدا بزنــی، خــدا حاجتــت را می دهــد. 

توســل هــم پیــدا کنیــد مخصوصــًا بــه »نرجــس خاتــون« کــه مــادر حضرت 

ولی عصــر؟جع؟ اســت. 

کن کن! فلســفه  4- بهترین جای بهشــت: خدایا من را وســط بهشــت ســا

کن هســتند. به  وســط بهشــت را نمی دانم، شــاید اولیاء و انبیاء در آنجا ســا

هــر حــال بهتریــن جای بهشــت در وســط آن اســت.

گــر می خواهیــد بدانیــد کــه خــدا  5- راه شناســایی رضایــت خــدا از بنــده: ا

از شــما راضــی هســت یــا نــه، ببینیــد خودتــان در تــه دل از خــدا راضــی 

گــر راضــی باشــید، خــدا هــم از شــما راضــی اســت. حدیــث داریم  هســتید؟ ا

کــه شــما ماننــد بیمار هســتید و خــدا مانند دکتــر و طبیــب. همان طور که 

دکتــر هــر چــه بگویــد، بیمــار می پذیــرد، خدا هر چــه به مــا داد، مــا هم باید 

گــر در مصیبت هــا و نداری هــا از خــدا گلــه نکنیــم  رضایــت داشــته باشــیم، ا

و تســلیم خــدا باشــیم، یعنــی اینکــه مــا از خــدا راضــی هســتیم و خــدا هــم 

از مــا رضایــت دارد. امــا خیلــی ســخت اســت کــه انســان ذره ای گلــه  از خــدا 

نداشــته باشد.

گر  6- راه تشــخیص بهشــتی بودن: امام باقر؟ع؟ به شــخصی فرمودند:»ا

اراده کــردی کــه بفهمــی بهشــتی و یــا جهنمــی هســتی، بــه قلبــت مراجعــه 

گر اهل گناه  گــر دیــدی اهــل طاعــت را دوســت داری، اهل بهشــت و ا کــن. ا

را دوســت داری، اهــل جهنــم هســتی و انســان در قیامــت بــا کســی کــه او را 

دوســت دارد، محشــور می شــود«

گــر قلــب مــا زنــگ بزنــد، از چــه دوایــی  7-قلــب چگونــه جــا می یابــد: ا

ــرای ایــن کار بایــد ســحرها قــرآن  ــرای رفــع آن اســتفاده کــرد؟ ب ــوان ب می ت

بخوانیــد تــا قلبتــان را جــا بدهیــد. همچنیــن جــان انســان را اســتغفار 

ســحر جــا می دهــد و می تــوان بــا یتیم نــوازی قلــب را جــا دهیــم، شــخص 

ثروتمنــد تنهــا بــا دســت کشــیدن بــر ســر یتیــم قلبش جــا پیدا نمی کنــد و 

بایــد یتیمــان را از نظــر مــادی تأمین کند و مشــکات مالی آن هــا را برطرف 

کنــد. پــس یادتــان باشــد کــه رحــم کــردن بــه یتیــم بــا خلوص نیــت، قلــب را 

جــا می دهیــد.

8-رمــز موفقیــت: کاری کنیــد کــه رفیق تــان یــک درجــه از شــما جلوتــر 

باشــد. یکــی از رمــوز موفقیــت مــن در زندگــی اختیــار کــردن رفیــق خــوب 

ــوده اســت. ب
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