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نکتههاازگفتهها
»نکته ها از گفته ها«، گزیده هایی 
اســت از گفتارهــای اســتاد 
ســیدعبداهلل فاطمی نیــا که در 

حسینیه الزهرا سالم اهلل علیها در مشهد مقدس ایراد 
شده است.  نکته های دفتر اول، حوزه های متفاوتی از 
اخالق اسالمی همچون اخالص، اعمال خیر، شناخت 
شــیطان، اعتدال، یاد مرگ، راه بندگی و بســیاری 
مباحث دیگر را دربرمی گیرد. دفتــر دوم نکته ها از 
گفته ها شامل 50نکته اخالقی و معرفتی است که از 
سخنرانی های آموزگار اخالق و معنا، استاد سیدعبداهلل 
فاطمی نیا انتخاب شــده اســت. دفتر سوم نکته ها 
از گفته ها شــامل 47نکته اخالقی و معرفتی است 
که از ســخنرانی های آموزگار اخالق و معنا، انتخاب 
شده است. امید است که گزیده حاضر، بر دل و جان 
عالقه مندان به مکتب اخالقی اهل بیت علیهم السالم 
بنشیند و به کار  آید.  عالقه مندان به مباحث اخالق 

اسالمی را به خواندن این مجموعه دعوت می کنیم.

راهنما

حواستانبهرهبرباشد
»بنده روی منبر امام حسین)ع(، در خانه خدا، آن هم در مجلس 
زهرا)س( اگر چیــزی را یقین نکنم، نمی گویــم. بدانید و آگاه 
باشید هرکس کوچک ترین حرفی در تضعیف مقام رهبری بزند، 
هرکس اندیشه ای داشته باشد که ضد مقام رهبری باشد، خدا او 
را نخواهد بخشید. این را یقین بدانید. قدردان رهبر باشید؛ اگر 
افکار پاشیده ای، پوسیده ای به شما عرضه کردند، قبول نکنید؛ 
این مرد بزرگ، عز اسالم است و هرکس با این مرد بزرگ، با مقام 
معظم رهبری مخالفت کند، خدا از او نمی گذرد، اگر یقین نداشتم 
نمی گفتم. حواستان باشد؛ یک چیزی می دانم و می گویم. امروز 
از اوجب واجبات، یکپارچگی و تأیید آیت اهلل خامنه ای اســت. 
جوان ها! یک وقت افکارتان را این طرف و آن طرف نکنید. فقط 
حواس تان به رهبر باشــد، گوش تان به رهبر باشد. فالن کسی 
همچنین چیزی گفت، فالن روزنامه همچنین چیزی نوشت، 
گوش ندهید. گوش تان به رهبر باشد. این را سربسته گفتم. گفت 
که »العاقل یکفیه االشاره« یک چیزی را می دانم عرض می کنم، 
مدعی علم غیب نیستم. هیچی نیستم. یک کودک نادانم، ولی 
به فضل اهلل و کرمه که یک معیارهایی در دست دارم که بر مبنای 
آن می دانم کسی مخالفت با این مرد بکند و توبه هم نکند، خدا 
او را نمی بخشد، مگر توبه کند. خدا به ما توفیق دهد یار رهبرمان 
باشیم،  توفیق دهد قدراین آقا را بدانیم. نه پستی دارم نه مقامی 
دارم.طلبه ای هستم ممکن است چیزی بگویم، بگویند مگر اهل 
فتوا هم هستی؟ چه کار داری که هستم یا نیستم! آن قدر بدان در 
محضر خدا می گویم، امروز تضعیف رهبری باالترین گناه است! 
از این باالتر گناهی نیست. بعضی مقدس ها متوجه نمی شوند، 
به آنها می گویم از شرب خمر بدتراســت. می گویند آقا یعنی از 
عرق خوردن بدتر اســت؟ ! می گویم بله! شرب خمر کسی بکند 
می رود یک گوشه در خانه اش، جان از او جهنم از خدا،  خودش 
بیمار می شود. اما کسی رهبری را تضعیف کند دارد یک کشتی 

70میلیون نفری را سوراخ می کند.« 

مشوقفرزندانتانباشید
آیت اهلل فاطمی نیا)ره( در خصوص تشویق جوانان و کشف 
اســتعداد های آنها گفته اند:  » خانواده باید مشــوق جوان 
در راه پیشــرفت باشــد و او را در پیدا کــردن کار و حرفه 
مورد عالقه اش کمک کند. والدین نباید فرزند جوان خود را با 
دیگر جوان ها مقایسه کنند و بخواهند مثل آنان باشد؛ شاید 
فرزند شما به هنر و یا کشــاورزی عالقه مند است و استعداد 
بیشتری در این زمینه دارد و نتواند پزشک موفقی در آینده 
باشد. متأسفانه برخی از والدین برای ارتقای وجهه اجتماعی 
خودشــان، فرزندان را بــه ورود در کاری مجبور می کنند 
که با سلیقه و استعدادشــان همخوانی ندارد. باید عالیق و 
استعداد شخص را در به عهده گرفتن هر کاری درنظر گرفت. 
 دراین خصوص مراکز مشاوره خوبی هستند که می توان از آنها

مشورت گرفت«.

نگاهروشنا

هیچطلبیازخدانداریم
سیدحســین فاطمی نیا، 
فرزنــد اســتاد در زمــان 
بستری شــدن ایشان در 
بیمارســتان گفت:  »پدر 
در تخــت بیمارســتان 
هــم مطالعــه و کارهای 

علمی خــود را ترک نمی کننــد. به رغم ابتالی حــاج آقا به 
بیماری سرطان و مشکالت ناشی از آن، ایشان حتی در تخت 
بیمارستان هم برنامه علمی و مطالعاتی خود را تعطیل نکردند 
و مدتی که در بیمارستان بستری بودند، کتاب هایی را سفارش 
می کردند تا از منزل برای ایشــان ببرم. بارها در آخر شــب و 
هنگام استراحت حاج آقا دیده ام درحالی که کتاب در دستشان 
 اســت، به خواب رفته اند«. ایشــان همچنین نقل می کنند:

» حدود ۲0سال است یکی از برادرانم دچار یکی از سخت ترین 
بیماری هاســت، بیماری مادر نیز مدتی است شدت گرفته و 
وضعیت بیماری پدر نیز مشخص است. یک شب خدمت حاج 
آقا عرض کردم چرا دچار چنین وضعیتی شــدیم؟ با شنیدن 
این سؤال رنگ صورت پدر برافروخته شد و فرمودند: غرق در 

نعمتیم! شرمنده خدا هستیم و هیچ طلبی هم نداریم«.

الهاممصدقیرادگزارش
روزنامه نگار

و  رحمت آسمانی از ما دریغ شد
ازاولیایخدا

آیت اهلل ســیدعبداهلل فاطمی نیا 
در سال ۱۳۲5 در تبریز چشم به 

جهان گشود.
وی از کودکی تحت تربیت دینی 
و علمی پدر خود میراســماعیل 
که ازجمله علمای اهل عرفان بود، 

قرار گرفت.
ســپس نزدیک به ۳0ســال نزد 
آیت اهلل سید حسن مصطفوی، از 
شاگردان مرحوم آیت اهلل سیدعلی 
قاضی تحصیل کرد و تحت تعلیم و 
تربیت وی قرار داشت و همزمان 
تحصیالت حوزوی خویش را هم 

دنبال می کرد.
ایشــان از شــاگردی علمایــی 
طباطبایــی،  عالمــه  چــون 
سیدمحمدحسن الهی طباطبایی 
برادر کوچک تر عالمه طباطبایی، 
عالمه محمدتقــی آملی، آیت اهلل 
ســیدرضا بهاءالدینــی، آیت اهلل 
محمد تقی بهجت، عالمه محمد 
تقی جعفری و... که بیشترشــان 
شــاگردان آیت اهلل قاضی بزرگ 
بودند در علوم اســالمی و عرفان 

استفاده کرد. 
از ایــن رو وی بــا یک واســطه، 
 از شــاگردان ســیدعلی قاضــی

شمرده می شوند.
ایشان از استادان اخالق و عرفان و 
در مورد علم رجال و عرفان نظری 
دارای آگاهی گســترده  بود و در 
عین حال بیشتر به خطابه در منابر 

عمومی اشتغال داشت.
وی از مفسران معروف و زبردست 
صحیفه ســجادیه و نهج البالغه 
به شــمار می رفــت و جلســات 
متعددی در این موارد به سخنرانی 
پرداخته  است. شاید بتوان گفت که 
بزرگ ترین ویژگی ایشان کتمان 
و مکتوم بودنشان است. ایشان را 

کوهی از تواضع می دانستند.

پایدرساخالق
آیــت اهلل فاطمی نیا در میان ســخنان 
و پندهای اخالقی شــان، جوانــان را به 
رعایت احترام و فروبردن خشم توصیه 
می کردند. ایشان عقیده داشتند فروبردن 
خشم، حالل بسیاری از مشکالت خواهد 
بود و بســیاری از اختالفات خانوادگی 
رخ نخواهد داد؛ » جوانــان عزیز خیلی 
گفته ام، ســفارش می کنند بر فرو بردن 
خشم. اگر خشــم را فرو برید زندگی ها 
گلستان می شود. طالق زیادشده است 
آدم غصــه می خورد،  وقتی رســیدگی 
می کنیــم می بینیم بیشــترش مولود 
بداخالقی اســت.« این اســتاد اخالق 
معتقد بودند عصبانی نشدن و پرخاش 
نکردن و در یک کالم زبان را مهار کردن، 
از نخستین قدم هایی است که انسان را 
به خدا می رســاند؛» می خواهی با خدا 
رفیق شوی؟ اول از زبان شروع کن، زهر 
مار نریز، پرخاش نکن، عصبانی نشــو، 
غیبت نکن، نمازهایــت را که الحمدهلل 
می خوانی،  ببین چقدر ســاده اســت. 
امام سجاد می فرمایند: خدایا کسی که 
می خواهد پیش تو بیایــد راهش کوتاه 
است.« ایشان در سخنان دیگری به افراد 
و جوانانی اشاره می کنند که در راه دین 
قدم برمی دارند اما به خانواده بی توجهند 
و دل ها از زبانشــان شکســته و در امان 
نیست؛ » فرد وارد بازار قیامت می شود 
فکر می کند خبری است تعجب می کند، 
خدایا پس چه شــد نمازهــا، عمره ها؟ 
می گویند تو دل شکســتی، ریاکردی، 
زهر زبان ریختی. جوان عزیز اگر عروج 
می خواهی، می خواهی به جایی برسی 
از خانه تان شــروع کن. دل همســرت، 
 خواهرت را شکســتی برو درستش کن. 
دل پدر و مادر را شکستی از خانه شروع 
کن! جوان هایی هستند که محاسن دارند 
و انگشتر دارند، در بیرون دوست و رفیق 
دارند و هیئت می روند اما در منزل کسی 
از اینها راضی نیســت. پس چرا هیئت 

رفته بودی  چرا جلسه رفته بودی؟  «

راز دلنشین بودن سخنان آیت اهلل فاطمي نیا در حوزه اخالق ،  عمل کردن ایشان به همان اصول در زندگي شخصي بود 
»یکنصیحتبهعنوانیکطلبهپیربهشمابکنم...منبرهایباریبههرجهت
گوشنکنید!هرنواریگوشکردنندارد،هرمنبریگوشدادنندارد!شایدمنبر
منهمازآنهاباشدنمیدانمچهخاکیبرســرمبکنم!هرکتابخواندنندارد!
جوانانذائقهتانخرابمیشود.اینمغزراتسلیمهرکسینکنید!«منبرهای
استاداماازآنمنبرهایگوشنکردنینبود،ازآنمنبرهاییبودکهباجانودلتبایدپایشمینشستی.میشنیدی،
میآموختی،میگریستیوحتیبااومیخندیدی.منبرهایاستادازآنمنبرهایذائقهسازبود؛ازآنهاکههرجملهاش
یکدنیاحرفدارد؛ازآنحرفهاییکهگاهیبرخیشانازاسرارمگوبود!»اینرابهشمامیگویمها،همهجانمیگویم،
ازاسراراست....«وسراپاگوشمیشدیموبههوش،تاناگفتههابشنویم...وکالماستادبرجانمانمینشست....حاال
آنگونهکهرسولخدافرمود،مرگاورخنهایبستهناشدنیاست،مصیبتیجبرانناپذیراست.نعمتیبودکهرفت.حاال

ماماندهایموچیزهایزیادیکههنوزنیاموختهایم.

تمام قد برای همسر
رازدلنشینبودنکالماستادفاطمینیادرعلومدینیومعارفواخالق،شایدتوجهخودایشانبههمیناصولواخالقیاتوعمل
کردنبهآندرزندگیخانوادگیبودهاست.فرزندایشانسیدحسینفاطمینیا،توفیقاتپدربزرگوارشانرانتیجهآرامشی
میدانندکهدرخانوادهایجادکردهبود.فرزنداستادفاطمینیاپیشازایندرخصوصرفتارپدردرخانهودررابطهباهمسرشان
گفتهبود:»هیچگاهندیدمپدر،بدونپسوندیاپیشوندمحبتآمیزمادرمانراصداکند؛مانندعزیزم،جانم....ایشانوقتیمادر
واردمجلسیمیشوندمحالاستتمامقامتبلندنشوند.وقتیمیخواهندایشانرابهکسییاجمعیمعرفیکنندحتمابااکرام
مادررامعرفیمیکنند.پدرهیچگاهدرخانهفرمانصادرنمیکنندحتیبرایآوردنیکچای.بارهاشدهکهخستهازبیرون
آمدهوچایدمکردهاندوخودشانبرایهمهچایریختهاند...وچقدردلچسباست.ایشانازانجامکارخانهاباییندارند،بارها
آقایانهمسایهبهمامیگویندکهازوقتیحاجآقاآمدهانددراینساختمان،همسرانمانبهمامعترضشدهاندکهچراشماظرف

نمیشویید؛چوناغلببعدازناهاروشاممتوجهمیشوندکهحاجآقادرآشپزخانهایستادهاندوظرفمیشویند«.
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