
  

  بسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب العاملني وصلّى ا على حمـــمد و علي و آهلما الطّيـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدين

ن ح ر   ھد ماء و ظ ا ا      و     ع ا
ی آ  سا ن   بد ا خ  ا  ا  حاج  ن ا          و ار ه    ع    
در جوار حرم رضوي علیه السالم آيت اهللا حـاج شـیخ عبـد الحـسین      ١٤٣٠در شب جمعه اّول ماه شعبان       : مجله حیات اعلى  

  .در سن ھشتاد و بنج سالكي رحلت نموددر اثر عمل جراحي خراساني 
ر رثـاي اھـل بیـت علـیھم     منبر رفته و ضمن نشر معارف الھـي د در مجالس علويان اكثر ايام احزان آل محّمد، در فقید سعید  ن  اي

رم و گـ ، مجـالس  نـد  و مرثیه فوق العاده و ممتـاز بود  در فن منبر ايشان ،افزون بر جنبه علمي   السالم روضه خواني مي نمودند،      
 مرسـوالت الكترونیكـي بنیـاد حیـات اعلـى     معصومین علیھم السالم در ايام عزاي از ياد نرفتني است،    روضه ھاى جانسوزشان    

ضمن تـسلیت  . بوده بلكه اولین و شايد تنھا ناشر آنھا بوده استحاوي فايلھاي صوتي و ويديوئي ايشان    ذشته  گلھاى  طي سا 
   .شوددر يادمان آن فقید سعید منتشر مي ه نشرباين  ،اين واقعه به خانواده محترم و بیت شريف ايشان
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مختصري از احواالت و افكار اجمالي و ره حاوي سی و، شدهارائه ذشته گاز آن مرحوم در سال    كه  را  مصاحبه اى    ؛مناسبتبدين  
  . و حشره اهللا مع ساداته المعصومین علیھم السالم،رحمة اهللا علیه رحمة واسعة. در اين مرسوله منتشر مي كنیم ،بودايشان 

  
   )واعظ(اهللا خراسانی مصاحبه با عالم و واعظ ارجمند، آیت=  ٥ و ٤ شماره - ١٣٨٧فروردین تا تیر  :: ُخُلقمجله 

یكـی از عالمـان محـّب    . پوینـدگان ایـن راه اسـت    از موضوعات مھم برای پویندگان راه خدا، آشنایی با آشـنایان و          :مجلهره  اشا
اهللا شیخ عبدالحسین واعظ خراسانی   آیت پربركتش را در كسب علم دینی و وعظ و خطابه صرف كرده، حضرت بیت كه عمر اھل
 در نجف اشرف، فرزند خطیب العلماء و شیخ الخطباء مري ق١٣٤٥اسانی متولد اهللا شیخ عبدالحسین واعظ خر جناب آیت .است

به . شیخ محمد علی خراسانی است كه عمری را در عرصه خطابه و منبر گذرانده و ارتباط نزدیكی با علمای نجف داشته است
ای را بـا   مصاحبه رداد؛ بر ھمین اساس،گذشته او را فراروی سالكان طریق الی اهللا قرا توان رھاورد  ای است كه می     واقع گنجینه 

   .خصوصًا پدرشان كه از زھاد و اھل معرفت بوده است، بیشتر آشنا شویم ایشان ترتیب دادیم، تا با سیرة فردی ایشان و
  

   شما چقدر حیات پدر را درك كردید؟ :مجله
 سـال عمـر   ١٢٠ ايـشان  پـدر (. سی و چند سـال  :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني 

  )كردند
  

  شان در نجف بود؟   ایشان كًال سیر تحصیالت علمی:مجله
ایشان در سبزوار، دروس سطح را خواندند و بعد،  :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني

  .آمدند نجف
  

  جا با چه اساتیدی ارتباط داشتند؟  آن:مجله
تـی پرسـیدم؛ اسـاتید مھمـشان را     مـن یـك وق   :آيت اهللا حاج شـیخ عبدالحـسین خراسـاني    

مرحوم آخوند را نام ) آیت اهللا() ظاھرًا(كاظم یزدی و گاھی ھم      آسید محمد ) آیت اهللا (: گفتند  می
  . آشیخ حسن مامقانی بود) آیت اهللا(دیگر از مدرسان مھم او،  یكی. بردند می

  
   مرحوم پدرتان اجازه اجتھاد ھم داشتند؟:مجله

مثل ما كه از ھیچ  خواست ھم بگیرد؛ ھا نبود و نمی نه؛ ایشان در فكر این حرف :ین خراسانيآيت اهللا حاج شیخ عبدالحس
  )اين عناوين نبودندتھیه يعني علیرغم جھات علمي ولى دنبال (. یك از آقایان اجازه اجتھاد نگرفتیم

  
و آیـا در    پدر بزرگوارتان در مسائل تھذیبی و اخالقی از كجا شروع كردنـد     :مجله

  اساتیدی ارتباط داشتند؟ نجف با 
كه به مقاماتی  پدر ما بعد از این   :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني     

ھای نھـج البالغـه را    رود و خطبه    كه ایشان منبری می    رسیدند، بزرگان فھمیدند  
، ایـشان گــاھی چیزھــایی از پــدرمان  آقـای صــدر بــزرگ ) آیــت اهللا( ...خوانــد مـی 
. فھاني پــدر مـا را وادار كردنــد كـه منبــر بــرود  صــدر بـزرگ اصــ  آقـای . پرســید مـی 
 :گفتند گرفتند و می حتي دست پدرمان را مي  . »حرف شما اثر دارد   « :گفتند  می

زنـگ را   بیـا ایـن  . ام؛ دلم زنگ زده اسـت      چند روز است موعظه نشنیده    ! آشیخ«
ھم ) اصفھاني مرجع شیعیان (آسید ابوالحسن   ) آیت اهللا (دیدم    گاھی می . »ببر

 ايشان حرف حق را با صالبت. ایشان واعظ العلماء بود. برد می ا به خانهایشان ر
دھى، ھـر   درس مي«: گفت آقاي حكیم می  ) آیت اهللا (يادم ھست به    . گفت  می
 .»)من طلب الریاسه ھلـك  (كنى، برای خدا بكن؛ برای ریاست نباشد          مي كاري

 پــدرت وقتــی«: گفتنــد آقــاي خــوئي مــی) آیــت اهللا(. زدنــد ایــن جــور حــرف مــی
 آقای خـوئی پـیش ایـشان   . »دھد  خواند، تكان می    نھج البالغه را می    ھای  خطبه

ھــای نجــف، وقتــی آقــا را  ھــا و المــذھب دیــن بــی .نشــست ماننــد فرزنــدی مــی
این شخص مرد خدایی است و به ھیچ كس اعتنا نـدارد    « :گفتند  دیدند، می   می

ادت بود، یك پارچه یك پارچه ھدایت بود، یك پارچه عب    . »زند  می و حرف حقش را   
را ) زندكي فعلي علیرغم معمولي بـودن (ما تا ایشان بود، این امكانات      . بود زھد

؛ »زنـدگانی بایـد بـسیط باشـد       «: فرمودنـد   بودند و مـی    ایشان مخالف . نداشتیم
  .خیلی اھل قناعت بود. نداشتیم ....) خورشت(آبگوشت و 

  
   از مقامات ایشان چیزی در نظر دارید؟ :مجله
 كه از علمای نجف بود و امید مرجعیت بـه )  مستنبطآیت اهللا(داماد آقای خوئی  :هللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني   آيت ا 

پدرتان، طی االرض دارد و ھیچ «: گفت ، می)به جانشین شدن ايشان بود ولى زودتر از آقاي خوئي مرحوم شدنظر   (ایشان بود 
ھایی كه با خدا ھـستند،   آدم« :خود پدرمان گاھی كالمی داشتند كه. »دارد)  صاحب األمربه زيارت(داند، تشرف    نمی كس ھم 

اآلن ولی عصر  كنند كه شنویم ادعای تشرف می ھا كه می ؛ بر خالف مثل بعضی»دھند خواھند مقامى، چیزی از خود بروز نمي
با  خواھد امام زمان كسی كه می.  نباید بگویداگر حقیقت باشد، اصًال علیه السالم پشت سر من ایستاده است؛ در صورتی كه

 اّن العلـم ذوفـضائل كثیـرة فرأسـه    ! یا طالب العلـم «: اند كه فرموده او ارتباط داشته باشد، باید از خود بگذرد، تواضع داشته باشد   
مـنم مـنم نكنـد؛ چـه داریـم مـا؟ نـه وجـود از         ) اي طالب علم علم فضائل و لوازمي دارد كه در رأس آنھا تواضع اسـت  (. »التواضع

  .اش از غیر است ھمه. نه عافیت، نه جوانى خودمان است و
  

  چه بود؟  طی االرض دارند،پدرتان  نام داماد آقای خوئی كه فرموده بودند :مجله

  صدر سید اسماعیل آیت اهللا

  بوالحسن اصفھانيسید ا آیت اهللا



 شـان ھـم   اخـوی . آسید نصر اهللا مستنبط بود كه درس خارج داشـتند ) آیت اهللا( :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني 
پـدرتان طـی االرض   « : گفـت  بله؛ ايشان مـی  .از جمله القطره. اند ھایی نوشته آسید احمد مستنبط ھستند كه كتاب     ) آیت اهللا (

  .»ایم دیده دارد و ما خودمان
  

  كردند؟  ولی پدرتان نزد خانواده چیزی اظھار نمی:مجله
: گفتنـد  مـن مـی   خودشان ھم بـه . ابدًا؛ در این چندین سال، ھیچ ادعایی نكرد       :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني     

  بـرای  ؛ لذا ما تا حاال روضه»خودت ھم برای خودت بخوان كه عمل كنی آورى، خوانید و مردم را به گريه مي      شما كه روضه مي   «
  . خواندیم خودمان می

  
  شد و چه اساتیدی دیدید؟  دوران تحصیل شما از كجا و چه زمانی آغاز :قُخُل مجله

سالگی نزد ھمشیره   آنچه كه در ذھن ما مانده، این است كه تقریبًا از سن پنج:بدالحسین خراسانيآيت اهللا حاج شیخ ع
  . تعّلم قرآن را آغاز و در شش سالگی قرآن را ختم كردیم

  
   ایران تشریف داشتید؟:مجله

درمان از خراسـان  پـ  فقـط . نه؛ ما زادة نجف ھستیم و مادرمان ھم در نجف بـود       :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني     
طھرانـي صـاحب   (آشـیخ آغـا بـزرگ    ) آیـت اهللا (. ایشان والدتش در سیمان بود كه اطـراف نیـشابور اسـت     . بود) اطراف خراسان (

عالقة بـسیاری بـه   ) مادرمان(.  سالگی مادرمان ُمرد   ٨٥حدود  . پدرمان نوشته است  ) احواالت( در نقباءالبشر ھم دربارة   ) الذريعة
آن بنده خـدا،  . متبحر بود... مادرم در روضه و منبر و اشعار و .زد كرد و فریاد می     ی امام حسین گریه می    روضه داشت، خیلی برا   

  . داد بیمار بود؛ ولی این امور را به ما یاد می چشمش
 ھـای  كرد، شـب  در خانه خودش جمعیتی درست می    . ما را منبری كرد     سالگی ٩-١٠در سن   

. مانـد  در نجـف نمـی    پدرمان چون آقـا بـود و بـزرگ بـود،       البته. خواندیم  می) ما(دوشنبه روضه   
. كرد رفت منبر و این طور ترویج دین می می اساسًا در نجف بودیم؛ ولی پدرمان مدتی در كربال

دین ھمت داشـت كـه آخـِر عمـری سـرتاپایش تـرویج بـود، شـكل و            ایشان به حدی به ترویج    
: گوینـد   مـی   پـدرمان  همـردم دربـار   . دراه رفتن، عباداتش، خیلی فـرد كـم نظیـری بـو            شمایل و 

   .اند گفته  اوهو اشعاری ھم دربار» سلمان زمان، ابوذر زمان«
اخوی ما از مادر دیگرمان بود  اولین معّلم ما،. ظاھرًا چھارده ساله بودم كه وارد مقدمات شدم   

 ما ایشان خیلی. آشیخ محمد تقی بود كه در قم دفن شد نامش. اش به ما زیاد بود كه عالقه
ایـن   غرضش. »أنت مطّھر الذنوب؛ تو پاك كننده گناھان ھستی   «: گفت  می. را دوست داشت  

. شوند و قھرًا مجلس، مجلس پاك شدن گنـاه اسـت   بود كه مردم در مجلس شما منقلب می   
زدی  خواندى، به مجلس آتش می مي شدي و شعر نجف در بچگي وقتي بلند مي   : گفتند  می

ھا را  ھمه این... باالخره جامع المقدمات و صمدیه و ).نبودم  چیزھاالبته من خیلی در فكر این(
اسـاتید زیـادی    تا این كه بـه مغنـی و قـوانین رسـیدیم و    نجف نزد اخوی خواندیم    به ترتیب در  

آقـای آمیـرزا   ) آیـت اهللا (اساتیدمان آمیرزا حسن یزدی بود و ... در كفایه و مكاسب و     . داشتیم
خـصوصي بـراي مـا    ھا كفايه را بـه طـور       اين. ال قبل فوت كردند   بودند كه چند س   ھاشم آملی   

آیت (ظاھرًا اولین درس خارج كه رفتیم، درس    . درس خارج را شروع كردیم     بعد ھم . گفتند  می
  . یادم ھست آن وقت ھجده سالم بود. آقای خوئی بود) اهللا

  
  خواندید؟   روزی چند ساعت درس می:مجله

كــه اقــًال دو تــا درس   آنچــه یــادم ھــست، ایــن:اســانيآيـت اهللا حــاج شــیخ عبدالحــسین خر 
سـن كـم    بـا آن . دادیـم  اش را ھم مباحثه داشـتیم و یـك مقـدار ھـم درس مـی            بقیه خواندیم،  می
  . آمد جمعیت ھم می. ھای درسی داشتیم حلقه

  
   چند سال طول كشید؟ :مجله

م ھـست دوره  یـاد . فقط اصول نبود، فقه ھم بـود  :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني  
شـاھرودى،  د وسید محم درس آیت اهللا .  قمری بود  ١٣٧٢ام سال     كردم و نوشته   اولی كه خالصه  

آیـت  (آن اصـول   عـالوه بـر  . آقای حكیم ھم رفتـیم ) آیت اهللا(سید عبدالھادی شیرازی و  ) آیت اهللا (
 و مـا را  به ما عالقـه داشـت   ھاشم خیلیآمیرزا . كردیم آقا میرزا ھاشم را خیلی شركت می   ) اهللا

اسـتادش در مجلـس حاضـر    ضـیاء عراقـى،    مرحـوم آقـا  ) آیـت اهللا (. گرفـت   برای منبر وعـده مـی     
) روضـه (ایـن كـه سـّن زیـادی نداشـتیم، در محـضر علمـا            بـود و مـا بـا      جمعیت زیـادی    . شد  می
  . خواندیم می

  
  بینید؟  رمز موفقیت خودتان را در چه می :مجّله

ھا اوًال ھمـت پـدر و مـادر در درس و منبـر و      این :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني  
ھمـة   .»اسـم شـما را حـضرت زھـرا سـالم اهللا علیھـا گذاشـت       «: گفـت  والده ما مـی    .غیره بود 

در بـارداري  «: گفت خودش می .فرزندان مادر ما تلف شدند، مردند یا در حوض خانه غرق شدند   
كه خواب حضرت زھرا  شوى، تا این  ميھا ملحق آن تو ھم به: گفتم می) باخود(كردم و  گريه مي

سـالم   حضرت زھـرا «: گفت می. دید مادر ما ائمه را خیلی خواب می      . »دیدم سالم اهللا علیھا را   
اسمش را عبدالحسین بگذارید یا  ماند و این پسر می: اهللا علیھا را خواب دیدم كه به من فرمود    

ى، عبدالحـسین اسـت، نـه    تـر بـا زبـان عربـ         مناسـب  ایشان شك داشـت؛ ولـي     . »حسین  غالم
یـك  . شما يقینًا نظـر كـرده ھـستى   «: گفت آمیرزا ھاشم آقا می   مرحوم) آیت اهللا (. حسین  غالم

   .»امام حسین و اھل بیت علیھم السالم شده است نظری از
از مال دنیـا كـه   . اھل زھد بود پدرمان ھم مرد بسیار نازنینی بود، خیلی.  ما زن خوبی بود     هوالد

  خوئي آیت اهللا

  حكیم آیت اهللا

 ھاشم آملي میرزا آیت اهللا



ما ھـم  . خورد نمی داد، از سھم امام ھم ھا می آورد، به بیچاره چیزھایی كه به دست می .آمد آوردند، بدش می یبرای ایشان م  
  . گرفت می ظاھرًا گاھی نمازھای استیجاری. ھمین طور بودیم

 چیـزی . ترف گذشت كه اصًال یك لقمه نان در گلویمان نمی می روز  یادم ھست شاید یك شبانه    . ما ھم خوراك درستی نداشتیم    
   :خواندند و نجف این شعر را می ھا در قم طلبه. خوردیم، حتی چای ھم نبود خوردیم، نان خالی می نمی

  چشم از ھمه لذات جھان پوشیدند - آنان كه ره علم و عمل كوشیدند
  ھا نوشیدند از چشمه علم، جرعه - بعد از الم جوع و غم رنج و تعب

كردنـد، حتـی بعـد از     پدر و مادر بود كه برای توفیق ما دعا مـی  دانیم؛ اما شاید از جھت ر نمیما كه خودمان را واقعًا اھل این امو   
. »خـدا بـه تـو توفیـق بدھـد     «: گرفـت و گفـت   دسـت مـن را  ) مرحوم پدرم(یك شب خواب دیدم ایشان . ھم این طور است   وفات

بعـضی از بزرگـان اھـل علـم      البتـه . یر منبر طی كـردیم به ھر حال، ھمین طور ایام را به منبر و غ . مادر مؤثر است دعاھای پدر و 
بكنید و در علم و ) خواني( شما ترك روضه«: گفتند آنان می). »استعداد خوبی دارد  «: بودند كه ظاھرًا شنیده  (آمدند ما را دیدند     

 به امام حـسین كشم؛ چون اگر امیدی باشد،  حسین علیه السالم نمی دست از امام «: من ھم گفتم  . اجتھاد متمحض بشوید  
  .»نداریم ھا معلوم نیست قصد خلوص داریم یا  در این درس .علیه السالم است

  
   با علمای اخالق كه در نجف بودند، ارتباطی داشتید؟ :مجله

ارتبـاطی نداشـتم؛ امـا خـودم         :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني     
م؛ در حـالی كـه   كـردی  الشیعه را مباحثه می   وسائل .روایات اخالقی زیاد خواندم   

زیـادی دارد از اخبـار   ) احاديـث (نیـست؛ ولـی چـون اخبـار      وسائل كتاب مباحثـه   
بـه ھـر حـال مـا ھمـین طـور       . پـرداختیم  مباحثه آن می  معاشرت و غیر آن ما به     

حتـی یـادم   . نوشـتم  كـردیم و نوعـًا ھـم مـی     را شـركت مـی   ھـا  ھا و بحث    درس
 گفتنـد مـن در محـرم    الحجـة   آملی یك سـال، اول مـاه ذی        ھست آمیرزا ھاشم  

آمیرزا ھاشم . بنویسم؛ یعنی این طور حافظه ما قوت داشت الحجة را درس ذی
شاید گـاھی بـر   . گرفت گرفت، آقای خوئی ھم می  ھای ما را می     نوشته گاھی

اظھـار   بلـه؛ ایـشان ھـم نـزد مـردم خیلـی          . رفتند منبـر    كردند و می    نگاه می  آن
 آقـای خمینـی ھـم   ) آیـت اهللا (. نـد كرد نمودنـد و غایبانـه تعریـف مـی          محبت می 

ــد؛ مــی  ھمــین ــد طــور بودن ــه « : گفتن ــرای طلب ــوش  شــما ب ــد، گ  ھــا حــرف بزنی
  . خودم نداشتم مند بودند؛ ولی من تا حاال عقیده به غرض، علما عقیده. »..دھند می

  
ایی و زھدی كدام یك از از حیث علمى، تقو. در ارتباط بودید ای كه نجف مشّرف بودید، با مراجع متعددی در دوره!  حاج آقا:مجله
  .ھا برایمان بگویید دانستید؟ خاطراتی از آن برتر می علما را

عبـدالھادی   آسـید ) آیت اهللا(شود گفت و خیلی ھم معروف بود،  كه می بله؛ آن :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني     
شتند، خیلـی بـه اھـل بیـت علـیھم الـسالم       خیلی خصوصیات خوبی دا .شیرازی بود كه ھم مرجع بود و ھم با تقوا و با اخالق            

ھمین آمیرزا ھاشم آملی . كردند خیلی گریه می این علمایی كه ما درك كردیم، برای امام حسین علیه السالم         . داشتند عالقه
  . شنیدیم و صدایش را می كرد در مجلس گریه می

  
   علت موفقیت علمای گذشته در تحصیل علم چه بود؟:مجله

ھا خیلی اثـر   ثانیًا معاشرت.  اوًال خود زمان اثر دارد:عبدالحسین خراسانيآيت اهللا حاج شیخ   
شود خـود   افتادن، باعث می ثالثًا وقتی انسان در مسیر الھی به راه افتاد، خوِد ھمین به راه   .دارد

آسـید  ) آیت اهللا(دربارة . شود كم انسان تربیت می كم .كند  كند و كمك ھم می      خداوند مرتب كمك    
با ایـن  . »اگر كفایه را پاك كنند، من در حفظ دارم   «: فرموده بود  گویند كه   می) شیرازي(دی  ھاعبدال
آسـید عبـدالھادی    بلـه؛ یكـی از بھتـرین اسـاتید مـا        . داد  چشمش نابینا شـده بـود، درس مـی         كه

بینـیم، دھانمـان      ھر وقت شما را می    ! عبدالحسین آشیخ«: گفتند  گاھي به من می   . شیرازی بود 
اصـرار   پـذیرفت و  آوردم ایـشان نمـی    و مـن ھـر چـه بھانـه مـی          » بخـوان «: گفتند  می .»افتد  آب می 

كـسی كـه نتیجـه عمـرش از     . بـود  از اخالق این مرد خیلی تعجب كردم؛ خیلی با اخالق      . كرد  می
كتـابی بـه مـن دادنـد كـه استنـساخ كـنم كـه         . بزرگوار است  دست برود و ھیچ چیز نگوید، خیلی      

معركـه اسـت و    ھا شعر زیاد بود، مثـل پـدرش كـه     در خانوادة شیرازی.فارسی بود  اشعار عربی و  
آنست نفسي مـن  از جمله قصیده  (است ھای عجیبی از ایشان در سفینة البحار نقل شده         شعر

را ) خطي اشعار ايـشان (بله؛ من این كتاب . )در میالد حضرت موالعلي علیه السالم     ...الكعبة نور   
گـم  «: یك روز خودشان پرسـیدند یـا مـن گفـتم     . شد د كه گم  دانم چطور ش    نمی. در جیب داشتم  

 و ھمـین » نتیجـه عمـرم بـود و تـو ھـدر دادی     «: حرفـی نزدنـد كـه بگوینـد     ؛ ولی ایشان ھـیچ    »شد
  .گویند ھایی كه نوع مردم می حرف

  
ایـن كـه چـرا    . اسـت  گرایی خیلی زیـاد شـده      كنیم كه مادی     اكنون در شرایطی زندگی می     :مجله

 هاخالق و معنویت ضعیف شده است؛ ریـش  ھا ضعیف شده است؛ ی در حوزهگرایی حت   حس آخرت 
  بینید؟  این اتفاق افتاده و درمانش را در چه می دانید؟ چرا می این را در چه 

  . ما چه بگوییم و چه بلدیم كه این را تحلیل كنیم :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني
معنویت انسان   این است كه خود اختالف زمان در–دم كنیم قبًال ھم عرض كر خیال می ما آنچه كه

شـاكرد سـید احمـد كربالئـي شـاكر      (گلپایگـانی   آسید جمـال  آیت اهللا . اثر دارد، ھمچنین معاشرت   
نـصیحت   ایـشان بـه مـا   .  بود و خیلـی پیـر  ءشیخ العلما. در نجف بود) آخوند مالحسینقلي ھمداني 

بجو و مشغول درس و بحث خـودت   ل به حضرت امیركردند كه ھر روز یك بار برو حرم و یك توس    می
آن . اند زمان كه فرق كرده است، قھرًا مردم ھم فرق كرده خود. باش و با مردم آمیزش نداشته باش

چـه آدم معـذور    ھـر : كـه خـود روایـت ھـم دارد كـه      ؛ چـه ایـن  [دیگـر نیـست  ]توفیقات قبلی   وقت آن 
رسـد؛ امـا اگـر در     دیگر می  چون به كارھای  باشد در جھات دنیوى، برایش نعمت است؛      ) محدود(=

 عبدالھادي شیرازيسید آیت اهللا

  گلپایگانی آسید جمال آیت اهللا



یا بسیار  اصًال آن علمایی كه سابق بودند، حاال نیستند. زمان و مردم مؤثرند .شود می جھات مادی فرو برود، قھرًا این جھت كم  
  . كم ھستند
اھند سرباز واقعی امام زمـان  خو كنند و ھم می دوران زندگی می ھایی كه اآلن دارند در این  حاج آقا پیشنھادتان به طلبه  :مجله
زندگی مادی درگیرند، چیست؟ چه كار بكننـد كـه واقعـًا     خواھند درس بخوانند، در عین حال با این  السالم باشند، ھم می    علیه

  بتوانند در طلبگی موفق بشوند؟  سالم بمانند و
ترسند این جور  می  این جور افراد كه آنچه كه در كافی روایت دارد این است كه    :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني     

دسـتش را   خوِد خدا باید حفظ كنـد، . خداوند كمكشان كند؛ یعنی عمده خدا است   منحرف بشوند، ھمیشه به خدا پناه ببرند تا       
نجـات  خواھند واقعًا از مھالـك   ھا اگر می این .خدا را باید طلب كرد یعنی عنایت» وخذ بیدی«بگیرد، چون خود روایت ھم دارد كه  

در روایـت اسـت كـه    . پرورش دنیـوی نیـست   پناه ببرند و معاشرت را كم كنند؛ چون معاشرت این زمان، غیر از       یابند، باید به خدا   
 شـود ُگـل آتـش در دسـت     نمـی . »است) دست نكھداشتن(دین نگه داشتن، مثل ُگل آتش در كف  زمانی بیاید كه «: فرماید  می

اش پناه  به ھر حال، عمده.  است ھا بگویند این دیوانه خیلی ر این زمان خوب بشود، شاید واقعًا اگر كسی بخواھد د .نگه داشت
مـن  «: ای گفـت  آسید حـسین كـوه كمـره   ) آیت اهللا( :اند گفته.  خانه اھل بیت رفتنبو توفیق از خدا خواستن است و در      به خدا 

رفتیم به  زيارتى، توسلی بعد می رفتیم ن بود كه ميمنظورش اي. »امیرالمؤمنین علیه السالم بود    اولین درسم در نجف، خدمت    
  .تا آدم محفوظ باشد؛ خدا عاقبت ما را به خیر كند خواھد، خیلی كار می. ھای دیگر درس
  دانید؟ دخیل می  حاج آقا توسل به آقا اباعبداهللا الحسین را در این مسیر چقدر:مجله

 خانـه  بم ھـر چـه ھـست در   گـویی   مـا كـه مـی     :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراسـاني      
مریضی سختی گرفتیم؛ . را ھم از امام حسین علیه السالم گرفتیم ما شفایمان. ایشان ھست

امـام   مشرف به مرگ شدیم؛ ولی توسل بـه      ). مرض آسم (كه نفس كشیدن سخت بود       طوری
. مچند دكتر رفتم؛ ولی خوب نشد جا نزد ایران بودم و این. ما را نجات داد) كشتی نجات(حسین 

ام  كـشیدم بـه اطـراف ضـریح و بـه سـینه       مـن دسـت مـی    ...آن وقت خواب دیـدم كـربال ھـستم       
توسـالت بـه اھـل بیـت و امـام حـسین         . از آن زمان، بیماری رفت كه رفت       بحمداهللا. كشیدم  می

دانید، بعـد از روضـه    می شما كه بلد ھستید روضه«: فرمود خیلی مؤثر است، به قول آن آقا می   
صلی اهللا علیك یـا  «: ھم دارد كه سه مرتبه بگو     روایت. »جھی به كربال كن   كه نشستى، یك تو   

اللھـم  «: دارد در زیـارت .  اثر زیاد دارد   ؛توسل به امام حسین البته در ثابت ماندن        این. »اباعبداهللا
از ایـن  : ھـا   سـنی ) روايـات (شیعه و حتی     بر حسب روایات  . »...انی لو وجدت شفعاء اقرب الیك     

اش ھم توسل به حضرت ولی عصر است؛ چون االن  عمده .تر پیش خداوند نیست  خانواده مقرب
آقـای  ) آیـت اهللا (اسـتاد   ،آشیخ محمد حـسین اصـفھانی  ) آیت اهللا (. كاره است  آن حضرت، ھمه  

در ( با آن مقام علمـی اشـعار عربـی و فارسـی بـسیار خـوبی            ،خوئی آقای) آیت اهللا (میالنی و   
    :جمله زدارند؛ ا) مداحي و مرثیه خواني

  و مبدأ الخیر و منتھاه -  وھب ولی االمر السواه
  فكل الشیء ھو تحت ظّله - سلطان اقلیم الوجود كله

كه تمام چیزھا تحت ظل او است، باید دستش بسته  خیلی مھم است؛ تمام چیزھا، ھمه زیر سایه او است؛ ولي چنین آقايي
  .  كندبیند، تحمل كند و صبر ھر چیز می  و، كاری نكند،باشد

خواھد مردم را ھدایت كنـد و   طلبه می. است؛ ولی كار مشكلی است با مردم محشور نشدن ھم مھم     ) براى توفیقات معنوي  (
  .و ائمه پناه ببرد با آنان باشد؛ ولی در عین حال باید مراقب و در حذر باشد و به خدا باید
  ید؟ كن ھا مطالعه كتابی را پیشنھاد می  برای رشد معنوی طلبه:مجله

آن، خـوب اسـت؛    جامع الـسعادات و امثـال  . اند ھای مختلفی نوشته   البته كتاب  :آيت اهللا حاج شیخ عبدالحسین خراساني     
خواندیم و در آن ھم مقید به عمـل   و امثال آن را می)الشیعة( معاشرتی وسائل) احاديث(ھای  زبان بودیم، كتاب ولی ما كه عرب 

 .احوال علمای گذشته را دیدن، یك اثر نفسی دارد در اخالقیات، معراج السعادة یا. ما ھستاحادیث عربی در اختیار  خود. بودیم
ساعت برای مالقات خوبان كـه واقعـًا خـوب ھـستند و واقعـًا       روز، یك روایت دارد از موسی بن جعفر علیھما السالم كه در شبانه 

ھـا تـو را تـذكر     ھا رفت و آمد كند، تـا آن  واقعًا با آن د،یك اشخاصی كه خوب ھستن. دھند صرف بكند كنند و تذكر می     می نصیحت
تقوا ھـم مفھـومی   . اش ھم ھمان تقوا است عمده ...این كار خوب است این كار خوب نیست این شخص خوب است   بدھند كه 

را درسـت  باشـد، خـدا كارھـایش     ھـر كـس اھـل تقـوا    » من یتق اهللا یجعل له مخرجـاً «! تقوا وارد شده است چقدر آیات در  . دارد
...  .كنید، برای شما كافی اسـت  را عمل» من یتق اهللا«در روایت دارد كه شما یك آیه     . ایم  نكرده ما ھنوز آیات را تجربة    . كند  می

 ھا معلوم این باطن» تبلی السرائر«اعمال، فردای قیامت، روز   خجالت بكشیم كه با این - به قول پدرمان   -به ھر حال خیلی باید      
  . خواستیم خیلی خوب بشویم می. نشدیم خواست، آن طور كه ما دلمان می! ند ما رسوا نشویمخدا ك. شود می
كرد؟ بحـث تقـوا را فرمودیـد؛ ولـی در كـل، انـسان كـه         از كجا باید شروع   . اصالح نفس جدًا خیلی سخت است     !  حاج آقا  :مجله
  مسیر برود، چه جور باید حركت كند؟ خواھد در این می

خـوب اسـت، آن را    باید این نّیت را داشته باشد كه خوب بشوم و آنچـه كـه راه      :بدالحسین خراساني آيت اهللا حاج شیخ ع    
علما   چه از-خواھم خوب بشوم،  افتاد و بنای صاف و صادقش این شد كه می    وقتی آدم در راه   . كند  خداوند ھم كمك می   . بروم

      .كند  خدا یاری می-باشد چه غیر علما 
در آدرسـھاي زيـر   شـیخ عبدالحـسین خراسـاني     يت اهللا حـاج  آمرحومبرخي از نوارھاي صوتي و ويديوئي       : حیات اعلى مجله  

  :استو قابل استماع و ديدن و نیز دانلود و دريافت منتشر شده 
http://hayaate-aelaa.own0.com 
http://taqwime-elaahi.own0.com 
http://hayaateaelaa.frm.ir 
 

 و احلمد  رب العاملني

  آشیخ محمد حسین اصفھانی آیت اهللا

http://hayaate-aelaa.own0.com
http://taqwime-elaahi.own0.com
http://hayaateaelaa.frm.ir

