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لميه و هماهنگ كردن آنان با مقتـضيات  ، تحول در ابعاد گوناگون حوزه هاي ع               بي شك   

زمان ، و هدايت انديشه هاي شاداب ، به سوي سرچشمه هاي زالل معرفـت ، بـدون بهـره           
مـا در ايـن شـماره بـا چهـره اي بـه گفتگـو                . جوئي از تجربه و فكر بزرگان ميسور نيست         

 سياسـي ،    ، تقوا ، سـابقه درخـشان ، ژركـاري ، مبـارزات               نشسته ايم كه اخالص ، تواضع       
اطالعات وسيع ، تبحر در فقه و اصول ، آشنائي دير پاي با نهج البالغه و آگاهي به زمـان                    

  .از برجستگي هاي اوست 
از اين رو ، تجربه ها و نظرات وي مي تواند در شكوفايي سيستم درسي حوزه هاي علميه                  

راي جوينـدگان  و هماهنگ كردن آن با نيازهاي روز ، كار ساز و الگوي بسيار مناسـبي بـ          
  .دانش باشد

اين برهه از زمان برزيگران فضيلت و اخالق در مزرعة دلها حكم مي راندند و با آفات در 
به مبارزه برخاسته بودند و بسان نگهباناني نگران و هوشيار ، مراقب اوضاع و پاسـداري از                 

ر علمـي پـر   ارزشهاي متعالي بودند ، حوزه علميه قم ، در كار تحـولي عميـق بـود ، از نظـ                 
رونق گرم و اميد بر انگيزه و از نظر سياسي چشم و چراغ توده هاي محروم و در بند ، اين       
مراقبتها و دلسوزيهاي چهره هاي مصمم ومتعهد حوزه علميـه قـم ،سـبب گرديـد كـه در                    
عصر وحشت و نوميدي و اقتدار نوكران اجنبي ، حوزه هاي علمي ، بعنوان چشم و چـراغ      

دم باقي بماند و چهره هاي برجستة علمي ، اخالقي و سياسي ، را تحويـل                و كانون اميد مر   
  .اجتماع بدهد 

در سرآغاز دفتر ايام اين شخصيت بزرگ ، پدر دانشمندي را مي بينيم كه شهر را رها مي                  
چـه ، محـيط شـهر    : تا رسالتش را در آنجا به انجام رساند     . كند و به روستا كوچ مي كند        

در ايـن  . ژه روحانيون تابة گداخته بود و درنگ در آنجا ممكـن نبـود          براي دين داران بوي   
مي آغازد و در محضر پدر نخستين      شرايط است كه حضرت استاد ، حيات علمي خود را           

گامهاي نخستين را به گونه اي استوار بـر ميـدارد كـه             : ، دانش خود را پي ريزي مي كند         
آن در حوزه علميه قم مي درخـشد و در          ديري نمي پايد در حوزة علميه همدان و پس از           



 شمسي بـراي    ١٣٢٢حضرت استاد در سال     . نزد استادان بزرگوارش ، منزلتي واال مي يابد         
  .پيمودن مدارج علمي راهي قم مي شود 

حضرت آيت اهللا حسين نوري ، محصول اين مقطع زماني حوزه علميـه قـم اسـت كـه در                    
تحــصيل ، روش داريــد ، بــا چگــونگي ايــن مــصاحبه كــه بخــش اول آن را در پــيش رو 

فراگيري دانش ، روشهاي درسي حوزه علميه و استادان بزرگواري كه بيـشترين نقـش در       
شخصيت ايشان داشته اند همجون آيت اهللا العضمي آخونـد همـداني ، آيـت اهللا العظمـي                  

 امـام  خوانساري ، آيت اهللا العظمي داماد ، آيت اهللا العظمي بروجردي ، آيـت اهللا العظمـي               
خميني ، آيت اهللا العظمي رفيعي قزويني و آيت اهللا العظمـي حـاج ميـر سـيد علـي يثربـي                      

  .آشنا خواهيد شد» قدس اهللا اسرارهم«كاشاني 
 با سپاس از فرصتي كه در اختياز ما گذاشتيد خواهشمنديم طبق معمـول از شـرح                 : : : : حوزه  حوزه  حوزه  حوزه  

  .زندگي و دوران تحصيلي خود آغاز فرمائيد 
 شمسي در يك خانوادة روحاني ، در شهر همدان بدنيا آمدم و             ١٣٠٤ر سال    بنده د  ::::استاد  استاد  استاد  استاد  

در سن هفت سالگي ، در پـيش پـدرم كـه يكـي از علمـاء همـدان و معاصـر بـا آيـت اهللا                       
العظمي آقاي آخوند مال علي همداني و هم حجره با ايشان بوده ، درس خواندم را شروع                 

تا معالم را پـيش ايـشان       ... ترسل نصاب و     ،   ادبيات فارسي ، كتاب گلستان ، انشاء      . كردم  
بايـد  . بعد از آن ، همراه پدر بقصد تحصيل در مدرسة آخوند بـه همـدان آمـدم      . خواندم  

اضافه كنم كه من درس كالسيك ، اصال نخواندم ـ از الفبا ، پيش پدرم خواندم و هيج به  
  .دبستان و دبيرستان نرفتم 

نده اهتمام زياد داشت و يكي از موضوعاتي كه خيلي   مرحوم پدرم ، براي درس خواندن ب      
به آن اهتمام داشت ، موضوع ِاتقان در درس خواندن بود ، كـه بايـد خيلـي پـاكيزه درس            
بخوانم و مي گفت هرچه پايه محكمتـر باشـد ترقـي انـسان بهتـر و زودتـر انجـام خواهـد                       

مـي كـرد و     امروز درس ميگفـت ، از همـان صـرف ميـر و مقـدمات فرداگـوش                  . گرفت  
اگر خوب خوانده بودم ، تشويق مي كرد و اگز خوب نخوانده بودم ، . تحويل مي گرفت 

  .تذكر ميداد 
. من ، از همان درس عوامل به آن طرف ، ملزم بودم هر درسي را سه مرتبـه مطالعـه كـنم                      

يك دفعه از اول تا آخر درس ، از لحاظ صرفي ، كلمه به كلمـه صـيغه هـا را از مـن مـي                          



، از لحـاظ اعـراب و جملـه بنـدي ،            دفعه دوم ، همـان درس را از لحـاظ نحـوي              . گرفت
سـوم از لحـاظ محتـوا و مطالـب ، كـه بايـد       . تجزيه و تركيب ، از من تحويل مي گرفـت    

بطوري بود . كتاب را روي هم بگذارم ، از اول تا آخر درس ، مطلبش هرچه بوده بگويم            
حتي قرآن را باز مـي      . بود كه ريشه اش را ندانم       صيغه اي ن    وقتي كه سيوطي مي خواندم ،     

كرد ، از اول صفحه ، تا آخر صفحه ، صيغه ها را بايد مـن كلمـه بـه كلمـه بگـويم ، ايـن                          
 شمـسي بـود   ١٣٢١در سـال  . باعث شد كه در صرف و نحو ، خيلي كامل پيشرفت كردم           

در . س بخـوانم    كه ايشان من را پيش آيت اهللا آقاي آوردند كـه در مدرسـه آخونـد ، در                 
  . حدود يك سال و نيم هم در مدرسه آخوند درس خواندم 

  . از خصوصيات مرحوم والدتان نيز مطالبي را بيان داريد ::::حوزه حوزه حوزه حوزه 
 از خصوصيات مرحوم والدم ، يكي اين بود كـه از مـصرف وجـوه شـرعيه امتنـاع                    ::::استاد  استاد  استاد  استاد  

ناجـار شـد بـراي    ايـشان     زمان رضاخان كه براي آخوندها سخت گيري مي شـد ،          . داشت  
عمامه ها را بـر مـي داشـتند ، بـه يـك روسـتائي در دوازده فرسـخي          حفظ لباسش ، چون     

ايشان ، با اين كه امام جماعت بود و به وعظ و ارشاد مردم . برود » پاينده « همدان ، به نام     
مشغول بود ، در عين حال از گرفتن و مصرف كردن وجوه براي خود امتناع ميكرد و لـذا                  

ني براي كسب دائر كرد و از درآمد آن ، هم خود امرار معاش مي كرد و هم به مردم             دكّا
  .كمك مي كرد 

مـا را ملـزم مـي كـرد كـه      . يكي از مزاياي ديگر ايشان اين بود كه خطش بسيار عالي بود     
بـا آن قلمهـايي كـه    . عالوه بر درس خواندن ، روزي سي ، چهل سطر اقالً مشق بنويـسيم           

ايـشان ، خطـش   . خيلي تشويق مـي كـرد    من و اخوي را در نوشتن ،. شتند  قديم مشق مينو  
  . بسيار زيبا بود و االن نمونه هايي از آن را داريم 

كـه  . داشت ) ع(يكي از مزاياي ايشان ، اين بود كه اخالص زيادي به حضرت ابي عبداهللا   
بارها . ده باشد برده باشيم و اشك در چشمش حلقه نز      ) ع(من يادم نيست اسم امام حسين       

يكـي ،   . بنده هميشه از خدا خواسته ام كه در دودمان من دو چيز بـاقي بمانـد                 : مي گفت   
  . بله اين خصوصيات ايشان بود . ، يكي هم فقه ) ع(عزاداري سيد الشهداء 

 نسبت به حوزه علميه همدان و ويژگيهاي تحـصيلي و مـديريتي آن ، بـويژه شـيوه     ::::حوزه  حوزه  حوزه  حوزه  
  . آخوند سخن بگوئيد هاي تربيتي مرحوم



بنده از آن وقتي كه به همدان آمدم و شـروع بـه تحـصيل كـردم ، درس هـم مـي                       : استاد  
.  قمري ، براي تحصيل به قم آمدم    ١٣٦٢ شمسي ، مطابق     ١٣٢٢در اوائل پائيز سال     . گفتم  

مطلبـي  » رحمـه اهللا عليـه      « در اينجا الزم است از آيت اهللا العظمي آخونـد علـي همـداني               
  :يم بگو

آيت اهللا لعظمي آقاي آخوند ، مرد بسيار بزرگي بودند و علت آمدن ايشان به همدان اين                 
اهالي همـدان  » رحمه اهللا عليه « بود كه از آيت اهللا العظمي حاج شيخ عبد الكريم حائري         

خاسته بودند يك نفر براي اداره امور علمي و تبليغي همدان و اطراف همدان به آن شـهر                  
 آن بزرگوار هم آقاي آخوند را فرستاده بودند ، ايشان رضـوان هللا عليـه ، داراي          بفرستند ، 

يعنـي معلومـات ايـشان ، در فقـه و           . مرد جـامعي بـود      : فضائل بسياري بود ، يكي اين كه        
و انساب و ادبيـات عـرب هـم بـسيار بـسيار             در تاريخ تفسير    . اصول فقه ، منحصرنمي شد      

  .ِخبره بود 
دوم اين كه خيلـي خـوش معاشـرت و خـوش مجلـس بـود و بـه         . بود  جامعيتش كم نظير    

. در اعماق دلها ،نفوذ مي كرد و تربيت و موعظه اش بـسيار مؤسـر مـي شـد           همين وسيله، 
  . خيلي هم خوش بيان بود 

. ماه رمـضان و محـرم ، در پـاي منبـرش غوغـا مـي شـد                   . لذا منبرش هم بسيار خوب بود       
ي خاست ، بسيار مؤثر بود و انـسان رامنقلـب مـي كـرد و              منبر،چون از دل برم    مطالبش در 

  . تحولي بوجود مي آورد
خيلـي قـدر اوقـات را مـي     : يكي ديگر از مزاياي آخوند ، رحمه اهللا عليـه ، ايـن بـود كـه         

معموالً هر كجا مي رفت ، . از پنج دقيقه وقت هم استفاده مي كرد     . و جدي بود    . دانست  
  .كتابي زير بغلش بود

هميشه نصيحت مـي كردنـد ،       . آخوند ، رحمه اهللا عليه ، خيلي به من عنايت داشتند            آقاي  
  :براي نمونه يكي از نصيحتهايش را عرض مي كنم 

 بنده در نتيجه فعاليتهاي سياسي و مبارزه با رژيم منفور گذشته ، كه امام خميني ١٣٤٥سال 
ما در زير آن پرچم و پشت       زضوان اهللا عليه آغاز كرده و پرچم آن را بدوش مي كشيد و              

سر معظم له گام به گام جلو مي رفتيم در زندان قزل قلعه ، مدتي زنداني بـودم ، بعـد كـه                       
آزاد شدم ، چون تابستان بود و حوزه قـم تعطيـل ، بـه مـشهد آمـده و بـه منـزل آيـت اهللا                           



داده رفقا در مدرسه نواب ، بـراي بنـده جلوسـي ترتيـب     . العظمي ميالني وارد شده بودند      
  .بودند 

بعد از  . آقاي ميالني و آقاي آخوند نيز تشريف آوردند         .  علماء براي مالقات بنده آمدند      
پس از انجام مالقات ، آقاي آخونـد        . آن بنده براي بازديدشان به منزل آقاي ميالني رفتم          

ت صبر كـردم خلـو  . خلوت شود ، با شما كار دارم . چند دقيقه اي باشيد : به من فرمودند   
اين را بايد بگويم ، بنده آن وقت كه به همدان رفتم . شد ، بنده را به اطاق خودشان بردند 

. ، چون طبع شعر داشـتم ، گـاهي شـعر مـي گفـتم         و در مدرسه آخوند درس مي خواندم        
آمـدم  : ايشان اين موضوع را شنيده بودند و به حجـرة بنـده تـشريف آوردنـد و فرمودنـد                  

است كه شما مشغول درس خواندن باشيد و وقت خود را با شـعر       نصيحتي بكنم و آن اين      
تـا  . من از آن تاريخ از گفتن شعر و صرف وقت در آن ، خـودداري كـردم                  . تلف نكنيد   

يادتـان  : اين كه در مشهد ، در منزل آقاي ميالني ، وقتـي خلـوت شـد ، بـه مـن فرمودنـد                  
دم ، حاال هم چون به شـما       هست كه آن سال كه آمديد همدان ، به شما يك نصيحتي كر            

آن نصيحت اين است كه شما      . خيلي عالقه مندم ، مي خواهم يك نصيحتي به شما بكنم            
بعداً توضيح دادند كه من مي بينم شـما مقابـه هـائي مـي               . به مور و ملخ كار نداشته باشيد        

ار اين نـه از ايـن جهـت اسـت كـه كـ             ... نويسيد در باره زنبور عسل و موريانه و مورچه و           
ولي ما بايد سعي كنيم در آينده يـك         . خود است ، داشتن قلم خوب است        . خوبي نباشد   

اينها كـه شـما در   . از شما انتظار داريم چنين باشيد . فقيه كامل ، مفسر و عالم جامع باشيم      
امااز شما . باره مور و موريانه و زنبور عسل مي نويسيد ، دانشگاه رفته هم مي تواند بنويسد         

دور مور بنا بر اين از اين به بعد . تعداد رسيدن به مقام فقاهت را داريد ، حيف است    كه اس 
در اين موقـع بنـده از ايـشان نيـز تقاضـا كـردم كـه مـرا نـصيحت و                   . و ملخ را خط بكش      

  .موعظت بفرمايند
تا ميتواني به طـالب علـوم دينيـه خـدمت كـن ، اينهـا بـاال خـره               : در پاسخ حقير فرمودند     

  .به شمار ميروند » عجل اهللا تعالي فرجه « ام عصر منسوب ام
يكي از شيوه هاي مرحوم آخوند ، رحمه اهللا عليه ، اين بود كه با طالب خيلي گـرم  مـي                      

مقسمداشت ، ولي بيشتر خـودش  . اين عجيب بود كه شهريه آنها را خود مي داد    . گرفت  
هريه بگيرد ، از درس و بحـثش    چرا ؟ براي اين كه هر طلبه كه مي آمد ش          . شهريه مي داد    



از مشكالتش و وضع زندگيش مي پرسيدند و وقتي مي ديدند طلبه اي             . سؤال مي كردند    
يا اينكه خوب درس خوانده . نيازمند است و احتياج بيشتري دارد ، بيشتر شهريه مي دادند 

  . تشويق مي كردند بود شايسته ترين را 
. ليه اين بود كـه بـه غربـا توجـه بيـشتر داشـت          يكي ديگر از خصايص آخوند رحمه اهللا ع       

خيلي عجيب ، بعضي از طلبه ها در قم بودند ، در سال دو سه مرتبه مي رفتنـد و از ايـشان                
علي اي حال ، خيلي بـا طلبـه هـا         ! براي كمك زندگي خود پول مي گرفتند و مي آمدند           

كمتر كسي است .  مي نشست ، صحبت مي كرد         به حجره ها مي رفت ،     . گرم مي گرفت    
 در  ٨ و   ٧مالقات ايشان وقت معيني نداشت ، صبح كه مي شـد ، سـاعت               . كه انطور باشد    

هر كس ، هر وقت مي آمد ، وارد مي شد مي نشست ، اگر سؤالي داشـت                  . حياط باز بود    
مي پرسيد و ايشان پاسخ مي داد و اگر مشكلي داشت بيان مي كرد و ايـشان رفـع مـشكل                

بعد ، نماز مي خواند و نهار مي خورد و بـا ز از  .  تا ظهر ادامه داشت    اين نشست . مي كرد   
.  بعد از ظهر ، در را باز مي گذاشت ، تا هر كس هر كاري دارد ، مراجعـه كنـد                      ٣ساعت  

كمتر شخصيتي است كه اينچنين مردم دار باشد . اين اهتمام و حوصله خيلي عجيب است   
 استخاره مي خواستند ، ايشان شخصاً جواب مي داد     تلفن مي كردند ، كار داشتند يا مثالً       . 
. خالصه ، ايشان از لحاظ اخالقي و اخالصي و توجه بـه خـدا و ائمـه اطهـار ممتـاز بـود           . 

هميشه قبـل از درس فقـه و اصـول نـيم سـاعت تفـسير مـي        وقتي حوزه را اداره مي كرد ،      
  . ، اينجوري بود  هر سه بحث را تمام مي كرد ، سيره اش١٢ تا ٩از ساعت . گفت 

يكـي  «. مصيبت مي خواندند :  مي فرمود البته آخر درسش هم به بعضي از شاگردهايش ،       
آيت اهللا العظمي  حـاج شـيخ عبـد الكـريم ، در اول درسـهايش مـي              :  ز آقايان مي فرمود   

  . » مصيبت مي خواندند : فرمود
ابخانـه مهمـي هـم      آن مرحوم آنرا وسعت داد و كت      . مدرسه مرحوم آخوند ، كوچك بود       

كتابخانه ايشان ، االن هم هست و يكي از كتابخانه هاي عـالي و مهـم        . براي آن داير كرد     
  .ايران است 

در آخرين مالقاتي كه با آيت اهللا العظمي آقاي آخوند داشتم ، چون گاهي تابستان ها بـه              
ه نصيحتي همدان مي رفتم و به محضرشان شرفياب مي شدم ، به ايشان عرض كردم به بند         

بفرمائيد ، باز همان نصيحت قبل را تكرار كردند و فرمودنـد ، نـصيحت مـن بـه شـما ايـن         



چـون  . به آنها كمك كنيد و مضايقه نكنيـد         . است كه تا مي توانيد به كار طلبه ها برسيد           
  . مي با شند » عجل اهللا تعالي فرجه « آنها به منسوب امام عصر 

  .خاطرات گفتني استادانتان را بيان داريد خصوصيات اخالقي و برخي ::::ه ه ه ه حوزحوزحوزحوز
 قمـري بـه قـم آمـدم ، در نـزد      ١٣٦٢ شمـسي و    ١٣٣٢بنده كـه در اوايـل شـهريور         : استاد  

حضرت آيت اهللا سيد محمد بـاقر سـلطاني طباطبـايي ، رسـائل و مقـداري از مكاسـب را                     
سـب ،   خواندم و در محضر حضرت آيت اهللا العظمي آقاي داماد ، مقداري از سطح ، مكا               

و كفايتين را خواندم و مقداري از رسائل را پيش آيت اهللا شيخ محمد مجاهدي ، كه مرد                  
  .ماليي بود خواندم 

يكي ديگر از اساتيدم ، آيت اهللا ميرزا مهدي تبريزي بود كه پيش اين مرد محقـق قـسمتي    
  . اين مرد بزرگ در عبارت فهمي ممتاز بود . از سطح و كفايه را خواندم 

كه من به قم آمده بودم زمان آيات ثـالث ، آيـت اهللا العظمـي حجـت ، آيـت اهللا                      آنزمان  
يكـي  . بـود   » رحمه اهللا عليه    « العظمي سيد محمد تقي خوانساري و آيت اهللا العظمي صدر         

 شمسي است كه نماز باران به امامـت آيـت     ٢٣ قمري و    ٦٣از خاطرات من مربوط به سال       
 آنسال باران كم آمده بود و مردم قم در مضيقه بودنـد       .اهللا العظمي خوانساري برگزار شد      

نمـاز تقريبـا يكـساعت طـول     .  و ايشان نماز مغرب و عشاء را در مدرسه فيضيه مي خواند       
. خيلي با حال نماز مي خواندند و ايشان از لحاظ عبـادت خيلـي ممتـاز بودنـد     . مي كشيد  

باران نيامـده و زراعـت مـا        : و گفتند   عده اي از مردم قم كه اكثراً كشاورز بودند ، آمدند            
ايشان دستور فرمودن كه اعالم شود اعالميه هـايي تـوي بـازار بزننـد كـه       . دارد مي سوزد    

و روز جمعه براي خواندن نمـاز بـاران ، پـا برهنـه و پوشـيدن           . مردم سه روز روزه بگيرند      
 خيابـان خـاك     ما هم با مردم حركت كرديم و رفتيم طرف        . لباسهاي وارونه حاضر شوند     

همه مردم قم بودن ، و همه طالب و روحانيون . فرج كه آنوقتها بيابان بود و نماز خوانديم 
انجا قبل از نمـاز ، خطيـب بـسيار    . عبا ها را وارونه پوشيده و پاها را هم برهنه كرده بودند             

كردن ، منبر رفتند و صحبت » رحمه اهللا عليه «مبرز ، مرحوم حاج شيخ محمد تقي اشراقي 
ما وظيفه داريم نماز بخوانيم ، حاال باران آمد يا نيامد ، آن ديگر : در ضمن به مردم گفتند 

به هر حال نماز باران خوانـده شـد و وقـت    . ما ميخواهيم به وظيفه عمل كنيم    . با خداست   



برگشتن چون از باران خبري نشد عده اي مارا مسخره مي كردند كه ، عباها يتان را  جمع               
  . يد كه گل آلود نشود كن

و لزا تشريف آوردند مسجد     . روزهاي جمعه آيت اهللا خوانساري نماز جمعه مي خواندند          
ما هم نشستيم و قبل از اينكه خطبـه بخواننـد ، بـا آنهـا كـه نشـسته بودنـد                  . امام  و نشستند     

صحبت و موعظه مي كردند كه بله ما عوض شده ايم ، خدا عـوض نـشده اسـت ، مـا بـد                    
  ... ايم و شده

دو روز بعدش چون از آمدن بـاران خبـري نـشده بـود ، ايـشان                 . خالصه آن روز گذشت     
دفعـه دوم ، پـشت      . اعالم كردند كه فقط طلبـه هـا روزه بگيرنـد و فقـط طلبـه هـا بياينـد                     

قبرستان حاج شيخ عبد الكريم ، قبل از قم نو ، دست راست در جاده اراك ، كه آن موقع 
نمـاز ايـشان    . اين دفعه آقاي خوانساري خيلي منقلب بودنـد         .  برگزار شد    نماز, بيابان بود   

خالصـه قبـل از اينكـه برگـرديم و وارد قـم             . كه داشت تمام مي شد ، ابر ها پيـدا شـدند             
و باالخره بـاراني آمـد كـه دوبـاره همـان كـشاورزها آمدنـد و                 . بشويم ، باران شروع شد      

  . دعا كنيد كه بارا ن متوقف شود ممكن است سيل بيايد ، . گفتند بس است 
  :در اينجا به دو قضيه ، در ارتباط با حضرت ايت اهللا خوانساري اشاره مي كنم 

رضوان «در موقعي كه حضرت آيت اهللا العظمي حاج سيد محمد تقي خوانساري              . ١
گرفتنـد ، از    . تصميم به خواندن نماز بـاران ، بـه شـرحي كـه گفتـه شـد                  » اهللا عليه 

آيت اهللا العظمي سيد محمد حجت و آيـت         : هنگام مسموع گرديد    قراري در آن    
اهللا العظمي صدر به ايشان پيغام دادند كه ما هم حاضـريم در نمـاز بـاران شـركت                 

من نمـاز بـاران   .نه شما شركت نكنيد : ايشان در پاسخ به آن پيغام فرمودند     . كنيم  
 آمـد ، مـردم آنـرا بـه     اگر خداوند دعاي ما را مستجاب كرد و بـاران      . را ميخوانم   

حساب همه روحانيت ميگزارند و موجب عزت و عظمت روحانيت مي شود ولي             
اگر باران نيامد مردم اينـرا بـه حـساب مـن مـي گزارنـد و عـزت و عظمـت شـما                         

 . محفوظ مي ماند 
اين بود كه مـا  از جمله موضوعاتي كه از آيت اهللا خوانساري با چشم خودم ديدم            . ٢

نزديك منزل ايشان كـه رسـيديم ، ديـديم          . شرفياب شويم   چند نفر مي خواستيم     
به درب منزل كـه رسـيدند  سـائلي          . ايشان از جايي دارند به طرف منزل مي آيند          



آقا وارد اتاق شدند و ما هم . سررسيد و به ايشان عرض كرد كه من پيراهن ندارم    
ردند و بعـد    ديديم قباي خود را از تن بيرون آو       . پشت سر ايشان وارد اتاق شديم       

پيراهن را از بدن درآوردند و به آن سائل دادند و سپس قباي خود را پوشـيدند و                  
همانطور بدون پيراهن نشستند و به كار مردم رسيدگي مي كردند و به سؤاالت ما              

 . پاسخ مي دادند 
 ديگر از اساتيد مهم ما مرحوم آيت اهللا العظمي سيد محمـد دامـاد            يكين  بعد از آ  

چنـد  .  سال در درس فقه و اصول معظم له شركت نمـودم             ١٢ حدود   مي باشد كه  
ايشان مرد بسيار دقيقي . نفر بوديم در حوضه كه به شاگردان داماد معروف بوديم       

در تربيـت شـاگرد و عنايـت بـه     . بود و دقت نظر ايشان انصافاً خيلـي خـوب بـود          
من درسهاي  . ارم  را بنده د  نوشته هايي از درس آن مرحوم       . شاگرد هم ممتاز بود     

مطالعه مي كردند و بـا دقـت در         . ايشان را مي نوشتم و بعداً خدمت ايشان ميدادم          
حاشيه اش چيزهايي مي نوشتند كه اكنون وقتي نگاه ميكنم براي من يك يادگار              

  . آموزنده و مهمي است 
ز يـك رو  . اين را فراموش نمـي كـنم        . در تواضع ، اخالص و ساده انديشي كم نظير بود           

درس ميگفتند ، در مسئله وضو به اينجا رسـيدند كـه در موقـع گـرفتن وضـو بايـد انـسان                       
البتـه كمـك هـم مراتـب     . خودش آب بريزد و خودش وضو بگيرد و كسي كمك نكند            

« روايتـي خوانـدم از   . بعضي مراتبش باطل ميكند و بعـضي مـراتبش مكـروه اسـت         . دارد  
به مجلس مأمون وارد شدند و مأمون در حال        زماني كه   ) ع(كه حضرت امام رضا     » وسائل

. وضو گرفتن بود ، بدين نحو كه يك نفر آب ميريخت در مـشت او و او وضـو ميگرفـت       
اين كلمـه را    . » ال تشرك باهللا يا اميرالمؤمنين      «:  به مأمون فرمودند    ) ع(حضرت امام رضا    

ايـن  : باشـد ، فرمـود   كه ايشان خواندند، كه حضرت رضا به مأمون ، امير المـؤمنين گفتـه          
چون ما نداريم در روايـط  . حديث ممكن است سنداً مخدوش باشد ، مخدوش هم هست   

االمام (در كتاب  . صحيح كه ائمه عليهم السالم ، به خلفاي جور ، اميرالمؤمنين گفته باشد              
 تأليف اسد حيدر ، اين بحث است كه هيچ وقت ائمه علـيهم         )الصادق و المذاهب االربعه     

م به بني عباس و خلفاي جور امير المؤمنين نگفته اند و اگر در يك جا داشـته باشـيم         السال
. امام صادق عليه السالم هم هرگز به منصور اميرالمؤمنين نگفتـه اسـت           . سند ظعيف است    



ايشان را منقلب كرد به طوري كه به شـدت گريـه           ) اميرالمؤمنين(ناي بحث اين كلمه     ثبر ا 
متأسف شد كه وضع طوري باشـد كـه امـام صـادق             . درس بگويد   كرد و نتوانست آنروز     

  ! عليه السالم بگويد امير المؤمنين 
اخالصش را دارم ، ميگويم كه آنروز با گريه اش همه را منقلـب كـرد و نتوانـست درس                    

 سال هم بنـده پـيش   ١٢خالصه  .عبايش را بر سرش گرفت و جلسه را ترك كرد           . بگويد  
 عالمـه  يت اهللا آقـا  يـ ش آنهـا درس خوانـدم آ      ي کـه بـاز پـ      يکساناز جمله    .ايشان خواندم 

ت ي آيالبته عظمت و بزرگوار. شان رفتم ي بود که پنج سال بنده به درس اسفار ا   ييطباطبا
ت و تربيت شـاگرد ، معلـوم اسـت و            از لحاظ اخالق ، کمال و معلوما       يياهللا عالمه طباطبا  

  .ح ندارد ياز به توضني
د محمـد حجـت   ي سـ ي آقـا يت اهللا العظمـ يـ رگ مـا حـضرت آ   د بـز  يگـر از اسـات    ي د يکي

  .  بود يکوهکمر
درس معظم لـه ، در آن زمـان در قـم ممتـاز     .  کردم ي شرکت م يشان مدت يمن در درس ا   

  . بود 
.  داشـتند    يقه خـوب  يدر درس گفـتن سـل     . ان بودنـد    ي خوش ب  يليار بزرگ و خ   ي بس ياستاد

 را  يلـ ي بود که نوشـتنش خ     يالب بگونه ا   مط يدسته بند .  کردند   ي م يمطالب را دسته بند   
ع يـ مـثالً ب  . م  يم کنـ  ي ما درس باشد که مطالب را تنظ       يد برا يروش آن مرحوم با   . حت بود   

 ي ، مبنايخ انصاري مرحوم شيمبنا:  جند تا مبناست يع فضولي گفت ، در بي که ميفضول
 مرحوم  يمبنا_  شود   يه آخوند بر مکاسب استفاده م     ي که از حاش   يمرحوم آخوند خراسان  

 ي و مبنـا   ي اصـفهان  ين کمپـان  يخ محمـد حـس    ي مرحـوم شـ    ي ، مبنا  يزديد محمد کاظم    يس
 ي تا آخر ، هر روز مطلب هـرکس را رو          يع فضول ياز اول ب  .خودش ، پنج شش تا مبنا بود      

 کـرد  ي تعجب ميان و دسته بندين بي کرد که انسان از ايم مي تنظ ي خودش ، بطور   يمبنا
 کـرد ،  يان مـ ي هر کس را در مسأله ، بي مبناي گفت و مقتضاي م بين ترت يدرس را به ا   . 
م يتقـس ...  و در بحث احازه مثال در نقل و اقسام کـشف و     يع فضول يا در صحت و نفوذ ب     ي

  . داشت يار جالبي بسيبند
 که در آستانه احتضار يد ، آن است که روزيشان بنظرم رسي که در رابطه با ايگرينکته د

اط بـودم و    يـ  ح يمـن تـو   . ه  يـ ک مدرسـه حجت   يـ شان ، نزد  يـ رفتم منـزل ا   قرار گرفته بود ،     



 يبـرا : ک نفـر آمـد و گفـت        يـ . م  يهمه ناراحت و متأثر بود    .  هم بودند    يگرياشخاص د 
شان يـ تـا ا  .  کردنـد    يآوردند ، تربت را با آب قاط      ) ع(د الشهدا   ي تربت س  يشان ، مقدار  يا

ا تربـه   ي مـن الـدن    يآخـر زاد  : (فـت   ک لبش آورد و گ    يشان هم برداشت و نزد    يا. بخورند  
  ).ن يالحس

  .وست يد و اشهد ان ال اله اال اهللا را گفت و روبه قبله ، به جوار حق پيو آنگاه نوش
 کـه  ين سه بزرگوار ، آن موقعي و صدر ، ايات عظام حجت و خوانسار  يان ثالث ، آ   يآقا

  . کردند يبنده به قم آمدم حوزه را اداره م
 بـزرگ و معـروف بـود و در          ي هـم از علمـاء و فقهـا        ي بروجـرد  ي آقـا  يت اهللا العظمـ   يآ

  .  کرد ي ميبروجرد زندگ
ــرايروز ــاهتي ب ــشر ي معالجــه نق ــران ت ــه ته ــد و در بي کــه داشــتند ب ــتان يف آوردن مارس

  .  شدند ي بستريروزآباديف
 انجـام   يي نوشـتند و رفـت و آمـدها        ييادت کردند و نامه ها    يدا کردند و ع   يعلماء اطالع پ  

 .رفتنـد يشان هـم پذ   يـ اورند و ا  يف ب يه قم تشر  يشان تقاضا شد به حوزه علم     يت از ا  آنوق.شد
بعـد  . شان وارد قک شدند     يان ثالث هم بودند ، ا     ي که آقا  يانيادم هست که با استقبال شا     ي

  .بود) اجاره( که شروع کردند ين کتابياول. از ورود ، درس شروع کردند 
 است علماء و    يهيت فقه ، که بد    ياهم : يکي. نجا دوتا نکته را حرض کنم       يمناسب است ا  

 در عـالم اسـالم بـوده        يشه وزنه بزرگ  ينان ، هم  يع بوده اند که ا    ي در عالم تش   ي بزرگ يفقها
  .  داده شده است ياديت زين است که به فقه ، در اسالم ، اهمي خاطر اين برايا. اند 

  .»الف عابد س من ي ابليه واحد أشد عليفق« : فرمودند ) ص(غمبر اکرم يپ
  . ن تر است يطان هزار عابد سنگيک فقه ، وجودش بر شي

: فرمودند ) ع(حضرت کاظم .ن است که وجودش در اجتماع مؤثر است ين به خاطر ا يو ا 
        ....»»»»نه لهانه لهانه لهانه لهايييين الفقهاء حصون االسالم کحصن سور المدن الفقهاء حصون االسالم کحصن سور المدن الفقهاء حصون االسالم کحصن سور المدن الفقهاء حصون االسالم کحصن سور المدييييان المؤمنان المؤمنان المؤمنان المؤمن« « « « 

 يهر را حفاظت مـ    ک شهر ، آن ش    ي يوارهايهمجنان که د  .  اسالمند   ين فقهاء دژها  يمؤمن
  . کنند يز اسالم را حفاظت ميکند ، آنان ن

  :، فرمودند )ع(ز حضرت کاظم يو ن
        ....» » » »  الکواکب  الکواکب  الکواکب  الکواکب يييي العابد کفضل الشمس عل العابد کفضل الشمس عل العابد کفضل الشمس عل العابد کفضل الشمس علييييه عله عله عله عليييين اهللا و فضل الفقن اهللا و فضل الفقن اهللا و فضل الفقن اهللا و فضل الفقيييي د د د دييييتفقهو فتفقهو فتفقهو فتفقهو ف« « « « 



د اسـت  ي خورشيه بر عابد مانند برتر   ي فق يلت و برتر  يد و فض  ين اسالم تفقه کن   ي در د  يعني
  .بر ستارگان 

  : فرمودند ) ص(خره حضرت رسول اکرم و باال
        »»»»اااايييي الدن الدن الدن الدنيييين و زهده فن و زهده فن و زهده فن و زهده فيييي الد الد الد الدييييراً ، فقهه فراً ، فقهه فراً ، فقهه فراً ، فقهه فيييياذا اراد اهللا بعبِد خاذا اراد اهللا بعبِد خاذا اراد اهللا بعبِد خاذا اراد اهللا بعبِد خ««««

ر يـ آن بنده را منشأ خ    (اورد ،   يش ب ير پ ي خ ي خواهد نسبت به بنده ا     ي که خداوند م   يهنگام
  . گرداند ي اعتنا ميا زاهد و بيه و نسبت به دنين فقياو را در احکام د) قرار بدهد

  . رسانديت فقه را ميث که فراوان است ، اهميل احادي قبنيا
گـر مثـل سـابق ،    ي شده اند کـه د     ي ما طور  يبا کمال تأسف ، حوزه ها     : ن که   ينکته دوم ا  

 يران فقهـا  يـ  ا يم در شـهرها   يني ب ين است که م   يشاهدش ا .  پرورند   ي بزرگ را نم   يفقها
ن يگزيتن آنها خال بوجـود آمـده و جـا         ا رف يا رفته اند ، و با از دن       ي بوده اند که از دن     يبزرگ

 در يراز ، آخوند مـال علـ  ي در شين محالتيخ بهاء الديات عظام شيمثال آ. نداشته و ندارد  
ت اهللا ي ، آ يد احمد خوانسار  يات اهللا س  يدر تهران آ  .  بودند   يهمدان ، که در غرب وزنه ا      

ت اهللا يـ  در اهـواز آ  .يالنـ ي ميد محمد هـاد يت اهللا سيدر مشهد آ  . ي آمل يخ محمد تق  يس
د در  يـ با . ي خـادم  يت اهللا آقا  ي و آ  يت اهللا خراسان  يدر اصفهان آ   . ي بهبهان يد عل يحاج س 

 ي بـر اسـاس رشـته هـا        ي کـامل  يد در حـوزه طبقـه بنـد       يـ اساساً با .  بشود   ين مورد فکر  يا
 ،  که مستعدند از لحاظ ذوقي نفر ، از افراد١٠٠ نفر ، ٥٠مثالً  . بيايدمختلف علوم بوجود    

 داره  يان صـالح  يـ  و شـناخته شـده تحـت نظـر مرب          يت اخالقـ  يحه ، استعداد ، و صالح     يقر
 هم صد يوضع اقتصاداز لحاظ .  نداشته باشند يگري و اشتغاالت ديج مسافرت يبشوند و ه  
  . بشونديهيک فقيست سال ، هر کدامشان ين باشند تا بعد از بيدر صد تأم

 اهللا آيـت مـه بحـر العلـوم کـه از همـان خانوادهـه       ت شـعر از عال  يـ اد دو سـه تـا ب      ينحا به   يا
  : ندي گويشان ميا» دره« است افتادم در اول يبروچرد

  سامكه اعالمه و انجمه               و بعد فالعلم طويل سلمه
  كالقمرالبازغ في النجوم             وان علم الفقه في العلوم

  معالم الدين غدت منكشفه                بنور من بعد علم المعرفه 



عالمت ها و ستارگانش ، در افق خيلي باال واقـع  . علم ، راهش و نردبانش ، طوالني است    
علم فقه در ميان علوم ديگر مانند ماه تابان است  در ميان ستارگان ، به نور علـم             . شده اند   

  .فقه بعد از علم معرفت خدا ، معالم و آثار دين منكشف و روشن مي شود 
مرحوم آيت اهللا العظمي بروجـردي ، آن        . يار شريف و عزيز است      البته علم فقه ، بسيار بس     

از خصوصيات و مزاياي درس فقه ايشان ، . موقع در قم ، خارج فقه و اصول را ميفرمودند 
هر مسئله فقهي را كه ميخواستند عنوان كنند ، حشو و زوايـد را حـذف مـي                  : اين بود كه    

ر و غير آن هفـت دليـل ، هـشت دليـل ، ده     مثال براي يك مسئله فقهي ، در جواه. كردند  
ولي ايشان سعي مي كرد وقت را صرف بعض مطالبي كه زائد بـه  . دليل ، اقامه شده است    

كالم را متمركز مي كرد ، در يك يا . نظر مي رسد نكند ، حشو و زوائد را حذف ميكرد            
 ممكـن بـود     گـاهي هـم   . دليل اصلي مسئله بود و بيشتر در آن بحث ميكـرد            دو دليلي كه    

  . اشاره مختصري هم بكند و آن حشو و زوائد ، ولي وقت زيادي صرف آنها نمي كرد 
احاديثي را كه پايه و ريـشه مباحـث فقهـي اسـت و ميخواسـت در درس فقـه                    : دوم اينكه   

  .بخواند به طرز خاصي مي نوشت و مي آورد 
  .دقيقا دسته بندي شده بود : اوالً
  .مورد بررسي قرار ميگرفت از حيث سند و متن : ثانياً 

كرد ، و از لحاظ سند كه حديث مورد بحث قرار مي گرفت ، طبقات روات را مطرح مي   
 آنها را از لحاظ طبقات ، بطور كامل  خيلي كار كرده بود چون خودش در طبقات روات 

بررسي ميكرد ، تعداد راويان احاديث ما ، آنطور كه به ظـبط آمـده ، در حـدود چهـارده                     
نفر است  كه در تنقيح المقال ما مقاني كه شايد مبسوط ترين كتاب رجال باشد ، در            ر  هزا

آيـت  . حدود چهارده هزار راوي را روي هم رفته نامبرده و مورد بررسي قرار داده اسـت             
اهللا بروجردي ، اعلي اهللا مقامه ، به اندازه اي محيط به تراجم راويان احاديث بود كـه مثـل              

هر كدامش كه نام بـرده ميـشد ، متولـد شـده كجاسـت ، در                 . بزرگ كرده   اينكه اينان را    
 چنـد امـام را درك     از كبار كدام طبقه و از صغار كدام طبقـه ،         كجا زندگي كرده است ،    

  .كرده ، چه تاليف كرده است 
بـا انگـشت هـايش ، رجـال را مـي      » يعد الرجال بأناِمِله  « خالصه ، به قول بعضي از آقايان        

  . شمرد 



به اين ترتيب ، احاديث را مورد بحث و بررسي قرار ميداد و تا ممكن بود ، حكم فقهي را 
كمتر ديديم در اين چند سال ، ايشان با اصل با استـصحاب             . از متن احاديث در مي آورد       

بيشتر سـعي ميكـرد روي همـان مـتن      . درست كند   و برائت مثالً يك مسئله اي را بخواهد         
  .د بحث را دربياورد حديث ، حكم فقهي مور

، سير تاريخي آن مـساله   هرمساله فقهي را كه عنوان مي كردند :سير تاريخي مساله  : : : : سوم  سوم  سوم  سوم  
فرازهايي راپيمـوده    ، چه نشيب و    هم بيان مي كردند كه درطول زمان، اين مساله فقهي          را
تـب  اعـصار، در ك    ، درطـول ازمنـه و      ، در چه زماني بـوده      مبدا پيدايش اين مساله فقهي     و

 پيموده تا امـروز نوبـت تحقيـق دربـاره آن بـه مـا           خاصه ، اين مساله چه مراحلي را       عامه و 
  .رسيده است 

با ذكر كتبشان نقل  در ابتدا معموالً اقوال علماي عامه را. نقل اقوالدر : نقل اقوال     ::::چهارم چهارم چهارم چهارم 
، مثل   نمثالً گاهي ازكتب آنا   .  ، گاهي اقوالشان را ازكتب خودمان نقل مي كرد         مي كرد 

) خـالف (امثـال آن و گـاهي هـم از           ابن رشيد اندلـسي و    ) بدايه المجهتد ونهايه المقتصد   (
بعـد از آن اقـوال فقهـاي         عالمه نقل مي كرد و    ) منتهي(عالمه  ) تذكره(شيخ طوسي ، يا از    

به مـا هـم گـاهي مـي          ، ازكتبشان مي گرفت و     معموالً بدون واسطه  . شيعه را نقل مي كرد    
مفتاح . ( )، مراجعه نمي كنم ، تا فرصت داشته باشم  )مفتاح الكرامه ( كتاب   من به : ( فرمود

، براي اينكـه   باشد، شاگرد بحرالعلوم مي سيد عاملي كه از ) العالمه الكرامه في شرح قواعد   
بـا ذكـر     يگر مستغني كند سعي كرده است اقـوال را        راجعه كننده را از مراجعه به كتب د       م

، خودم مراجعه مي كـنم       من تا فرصت دارم   (ايشان فرمودند   .  دنام صاحبان كتابها نقل كن    
  .) ، بال واسطه بگيريد مدارك مآخذ و ، شما هم خودتان اقوال را از به مآخذ ومدارك

؛  ، كـه درچـه تـاريخي از صاحبانـشان صادرشـده            بعد مي پرداخت به تاريخ صدور اقوال      
، چـون محـيط    تلـف دارد فتـاوي مخ در آنها  ، كتب متعدد دارد و حتي اگر يكي از فقهاء    

) تـذكره (، عالمـه   چه تاريخي در.  ، كدام كتاب مقدم وكدام موخر است    بود مي دانست  
بطـوري كـه روشـن مـي كردنـد ايـن            .  را تحرير كرده اسـت    ) منتهي(درچه تاريخي    را و 

 و متاخر، كدام     ، متقدم  ، نسبت به تعدد تاليفاتش     ، كه داراي اقوال متعددي است      شخص
  ؟ ، چه ترتيبي دارند ، مثالً نسبت به هم ، اين اقوال ستا



،  ، به مدارك اقـوال توجـه مـي كردنـد و بالنتيجـه              خاصه نقل اقوال عامه و    بعد از  ::::پنجم  پنجم  پنجم  پنجم  
، مساله كـه     ايشان بود درس   وريكه هر كسي كه در    طب.  ، بسيار بسيار روشن مي شد      مساله

، در بحـث     هم بايد اضـافه كـنم      ن را ، اي  ، اصالً خودش صاحب نظر مي شد       تمام مي شد  
 دانـست نظـر    كه تا بحث به آخر نرسيده ، كـسي نمـي     بطوري بي طرفانه بحث مي كردند     

  ؟ ؟ و كداميك از اين اقوال را اختيار خواهند كرد ايشان چيست
        ............؟ طبقات سند يا محتوي؟ طبقات سند يا محتوي؟ طبقات سند يا محتوي؟ طبقات سند يا محتوي    چه اساسي بودچه اساسي بودچه اساسي بودچه اساسي بود    دسته بندي بردسته بندي بردسته بندي بردسته بندي بر    ::::حوزه حوزه حوزه حوزه 
دعـوا قـرار    ، مورد تـداعي و    كه يك عيني  ) قضا (؛ مثالً در كتاب    براساس محتوي  ::::استاد  استاد  استاد  استاد  
آن وقـت هـر دو      ؛   ، آن يكي مي گويد مال من است        ، اين مي گويد مال من است       گرفته

، مقدم است يـا   اينجا بحث اين است كه بينه داخل   .  ، هر دو مدعي اند     بينه اقامه كرده اند   
  ؟ ، مقدم است بينه خارج

، آن كـسي اسـت كـه       ، خارج  لط بر اين مال دارد    ، كسي است كه تس     )داخل اليد (داخل  
مرجحاتي كـه هـست     .  اينجا بحث از مرجحات ميان دو بينه است       .  تسلط براين مال ندارد   

يكـي ديگـر،    .  يكي ديگر اكثر واقـل اسـت      .  يكي خارج بودن ا ست     يكي داخل بودن و   
.  دست كـه بـه شـاهدها برمـي گـرد     مرجحـات ديگـري نيـز هـ      .  اعدل و عادل بودن است    

دسته بندي بشود مثالً دوتـا خبـر، دالنـد كـه بينـه             ، اينجا روايات زياد است و بايد         خالصه
  .دوتا سه تا خبر ، داللت دارند كه بنيه خارج ، مقدم است و هكذا . داخل مقدم است 

. خوب بايد اينها را دسته بندي كنيم ، بعد بررسي كنيم كه رجحان بـا كـدام دسـته اسـت         
يك دسته بندي هم گـاهي از لحـاظ         . ي ، هميشه از لحاظ دسته بندي است         البته دسته بند  

كه گاهي از اوقات مي ديـد در        يكي از مهارتهاي آيت اهللا بروجردي اين بود         . سند است   
، در يك بابي پنج خبر است سه يا چند خبر را به يك خبر برمي گرداند ؛ يـك                    ) لوسائ(

ايـن  . يك خبر در مقابل آن يكـي   مي شد خبر مي افتاد يك طرف و آن چهار تاي ديگر    
ل گفته ، از فالن كتاب و فالن كتاب و فـالن راوي و فـالن   سائچهار خبر را كه صاحب و     
يك دفعه اين حكم را     ) ع(براي ما ثابت است كه امام صادق        : راوي ، ايشان مي فرمودند      

 حديث يكي اسـت  .بيان فرموده اند ؛ منتهي هر كدام از راوي ها يك جور نقل كرده اند                
چـون  ؛ چون معصوم ، يك دفعه بيشتر نفرموده اند ؛ لذا پـنچ تـا خبـر را مـي كـرد دوتـا ؛          

  . چهارتايش در واقع يكي بود 



من طبقه بنـدي رواه را از       : و اما از نظر رجال ، كارشان به اين ترتيب بود كه مي فرمودند               
 اآلن در هـشت جلـد       –و فروعاً   كافي را گذاشتم جلو ؛ اصوالً       : يعني  . كافي شروع كردم    

  –دو اصول و پنج جلد فروع و يك جلد هم ، روضه كافي است           : كافي چاپ شده است     
و اساتيد كليني را جمع كردم كه روي هم سي و شش نفر بودند كه يكي از آنـان ، علـي                    
بن ابراهيم ، يكي ديگر ابو جعفر محمد بن يحيي عطار ، يكي ديگر احمـد بـن ادريـس ،                     

، بعد براي هر كدام ، يك جزوه قرار دادم ؛ مـثالً             ... نيه اش ابو علي اشعري و هكذا        كه ك 
از اول كافي تا آخر كافي ، آنچه كه كليني از علي بن ابراهيم نقل كـرده در يـك جـزوه                 

   .)ولي اسناد را نوشتم البته متون را حذف كرده . (نوشتم 
گر براي محمد بن يحيي ابو جعفر عطار        بعد يك جزوه دي   . اين جزوه مال علي بن ابراهيم       
يكـي  . شايد بيشتر از علي بن ابـراهيم ، خبـر داشـته باشـد            . قمي ، اين هم خيلي خبر دارد        

ديگر از اينان ، احمد بن ادريس ابو علي اشعري ، است ، كـه بـراي ايـشان هـم جـزوه اي         
 ، از كي نقل كرده ، بيشتر بعد رفتم سراغ اساتيد باالتر ؛ مثالً علي بن ابراهيم   ترتيب دادم ،    

. اين را هم در همان جزوه علـي بـن ابـراهيم نوشـتم     . از پدرش ، گاهي هم از غير پدرش  
  . بعد جزوه محمد بن يحيي ، كه از كي نقل كرده ، باز در جزوه مخصوص وي نوشتم 

 ، ادامـه ) ع(اساتيد آن سي وشش تا وهمين طور تا برسيم بـه امـام معـصوم    بعد رفتم سراغ   
در حدود پانزده هـزار حـديث در اصـول و فـروع      . دادم وهمه را در جزوه هايشان نوشتم        

در استبـصار  . اين كار كه تمام شد ، همين كار را درباره تهذيب انجام دادم        . كافي هست   
مـن ال يحـضره   (در . الزم نيست چون هر چه در استبصار هست ، در تهـذيب هـم هـست           

نوعاً آن آخرين   چون مرحوم صدوق در نقل احاديث ،        . يست  ، هم اين كار الزم ن     ) الفقيه
مشيخه يعني محل ذكر اساتيد     (بعد يك مشيخه دارد     . راوي را ذكر مي  كند ؛ زراره مثالً          

مثالً هر چه از :  است كه در آنجا مي گويد   ) من ال يحضره الفقيه   (در آخر كتاب    ) وشيوخ
و مهـم در    . اه اسـت و بوسـيله ايـن اشـخاص           زراره نقل كرده ام ، طريق من به او از اين ر           

. و كافي از تهذيب مهم تر است چون با هم فرق دارند             . اينجا همان كافي وتهذيب است      
كليني رسمش اين بوده كه در تمام روايات ، از خودش تا معصوم ، اسـناد را ذكـر كـرده           

اسـناد را از  است ، ولي شيخ طوسي اين كار را نكرده حديث را ك ه از كتب مي گرفتـه           
خودش تا آن كتاب ، نقل نمي كـرده و در آخـر كتـاب ، در مـشيخه اسـناد خـود بـه آن                          



آن وقت چون اصول اربـع مـاه در آن زمـان نوعـاً در دسـترس                 . كتاب را ذكركرده است     
اينان بوده ؛ مثالً كتاب احمد بن محمد بن خالد در پيش شيخ طوسي بوده ، حـديث را از                    

يگر از خودش تا او ، سه چهارتا واسطه مي خـورد ، آنـان را ذكـر                  كتاب او نقل كرده ، د     
نمي كرد آخرش در مشيخه ، گفته هر وقت اسـم فالنـي را بـردم ، واسـطه ميـان مـن و او          

حضرت آيت اهللا بروجردي ، اول در كافي بوده ، بعد در تهـذيب            وكار  . فالن فالن است    
 كه چند بار بايـد ايـن كتـاب را ورق    و كسي كه بخواهد كار او را انجام بدهد ، مي فهمد    

  .زده باشد 
تعداد روايات نقل شـده از    : يكي اين كه    . ايشان در اين كار چند نتيجه گرفته بود         : : : : نتيجه  نتيجه  نتيجه  نتيجه  

) صلوه(در. هر يك از اين راويان را بدست آورده بود ؛ بعد تقسيم كرده بود به ابواب فقه 
ز راويان هر يك كه بدست آمـد ،         تعداد روايت ا  . چند حديث   ) زكوه(چند حديث ، در     

يكـي دو حـديث ، يكـي ده حـديث ، يكـي پانـصد          . شخصيت راوي هم بدست مي آيد       
معلوم است آن كه هزار حديث داشته معمـوالً يكـي از        . حديث ، يكي هزار حديث دارد       

است آن كه دو تا حديث داشـته ، بطـور معمـول شـخص عـادي بـوده            علماء بزرگ بوده    
  .ش افتاده خدمت امام و يك حديث پرسيده است است ؛ يك وقت راه

براي اينكه ببينيم ايـن راوي،      . بدست آوردن واسطه هايي كه گاهي حذف مي شد          : : : : دوم  دوم  دوم  دوم  
از فالن كس، صد جا با واسطه نقل كرده ، يك جا بدون واسطه ، معلـوم مـي شـد اينجـا                        

 سـند ، آن اسـت   علـو . آن زمان ، عنايت زياد بود كه سند عالي باشد        . واسطه افتاده است    
ولي كه واسطه كمتر باشد اگر راوي دستش مي رسيد به آن شخص ، از او نقل مي كرد ؛ 

و يكجا بدون واسطه نقل كرده است ؛ در اينجاست كه تقريباً           مي بينيم همه جا با واسطه ،        
  .ظن و اطمينان حاصل مي شو دكه واسطه افتاده است 

ي بينيم فالن كس از حسن نقل مي كند و گاهي مـي             براي اينكه م  . تميز مشتركات   : : : : سوم  سوم  سوم  سوم  
گويد حسن بن يحيي ، معلوم مي شود آنجا كه حـسن گفتـه ، حـسن بـن يحيـي مـرادش                       
هست ، حسن بن عيسي ، مراد نيست ، براي اينكه پنجاه جا گفته حسن و پنجـاه جـا گفتـه       

د كـه  البته در رجال حسن بـن عيـسي هـم داريـم ؛ ولـي معلـوم مـي شـو        . حسن بن عيسي   
  . استادش ، حسن بن يحيي بوده ، نه حسن بن عيسي 



اين كه همـه جـا مـي گوينـد عاصـم بـن              .تعريف و تصحيف هم بدست مي آيد        : : : : چهارم  چهارم  چهارم  چهارم  
و صـحيح   . حميد ، در يك جا نوشته ، قاسم بن حميد ، معلوم مي شود ، اينجا غلط است                   

بعد طبقه بنـدي  .  بودند خالصه ، فوائد زيادي ايشان از اين كار گرفنه   .عاصم با عين است     
مثل ابوذر و سلمان ، طبقه اول تا اينكه زراره و محمـد             ) ص(اصحاب پيامير   . كرده بودند   

. نهم اسـت    خود كليني طبقه    . بن مسلم ، طبقه چهارم و اساتيد كليني ، طبقه هشتم هستند             
بعداً . ه  شيخ طوسي ، طيقه دوازد    . شيخ مفيد وسيد مرتضي ، يازده اند        . صدوق طبقه دهم    

  .تا خودش آمده بود خودش طبقه سي و ششم بود 
،طبقـه بنـدي را ذكركـرده ؛        » مصفي المقال في علم الرجال      « شيخ آقا بزرگ ، در كتاب       

مثالً محمـد تقـي مجلـسي هـم طبقـه      . نوشته است در روش طبقه بندي ، اختالفاتي هست          
ان شـروع كـرده وتـا    بندي كرده ولـي ايـشان بـه عكـس آيـت اهللا بروجـردي ، از خودشـ             

  .رسانده است » ص«حضرت پيغمبر 
اهميت زيـادي بـه بزرگـان        اين بود كه ايشان ،        ديگر از خصوصيات آيت اهللا بروجردي ،      

وزنده كردن آثارعلمي بزرگان مي دادند و سعي مي كردند كه آثار علمـي ، احيـا شـود؛                
از جمله اينها ، همان     . پ رسيد   لذا در زمان ايشان ، و با ارده ايشان ، كتابهاي زيادي به چا             

بود كه مال محمد اردبيلي ، كه از شاگردان عالمـه مجلـسي اسـت ،            » جامع الرواه   « كتاب  
هـم يـك   » الذريعـه  « اين كتاب زمان مرحوم مجلسي نوشته شده اسـت ودر  . نوشته است  

 ، از   وقتي ايشان اين كتاب را نوشت وتمام كرد       « چيز جالبي درباره آن هست ؛ مي گويد         
  -قا جمال خوانساري و عده اي را نام بـرد               مثل مجلسي و آ     –علماء اصفهان دعوت كرد     

عالمـه مجلـسي    . فت كه شما يك خطبه اي برآن بنويـسيد          كتاب را به آنان نشان داد و گ       
؛ بعد يكي ديگـر از علمـاء بـزرگ كـه نـام مـي بـرد                  » بسم اهللا الرحمن الرحيم     « : نوشتند  
« ؛ آن يكـي نوشـت       »  زين قلوبنـا بمعرفـه الرجـال         «آن يكي نوشت     ؛» الحمدهللا  « نوشت  

؛ همينطور هر كدام از اين علماء كه بودند و زياد هم بودند ، يك جمله دو » الثقاه العدول 
   ». جمله نوشتند تا خطبه كتاب تمام شد 

» خـالف  «در زمان معظمه له ، كتاب . چون ايشان اهميت زيادي به احياء كتاب مي دادند    
ايـشان ، آثـار خودشـان را چـاپ     . شيخ طوسي كه تا آن زمان چاپ نشده بود ، چاپ شد   

فكر مي كردند كه آثار علماء ديگر را چاپ كنندكه نام آنان ، زنده باشد و                . نمي كردند   



در درسشان هم وقتي نام هر عالمي را مي بردنـد ، خيلـي بـا احتـرام يـاد مـي كردنـد ، در               
مثالً كالم يكي را رد مي كرد ، خيلي با احترام و تجليل از او نام مـي                ضمن بحث هم اگر     

  .برد 
من در اتاقي : خودشان مي گفتند . ايشان احترام زيادي براي كتب علمي و ديني قائل بود        
  -  قرآن كه مقامش بـاالتر اسـت          -كه كتب حديثي باشد ، حتي يك حديث داشته باشد           

  . ي عجيب است در عمرم نخوابيده ام و اين خيل
هـست كـه بـي      » مال آقـاي دربنـدي      « البته بعضي از علماء اينطور بودند ؛ مثالً در حاالت           

كتـاب  . وضو دست به كتاب حديث نمي زد ؛ در اطاق حديث ، پايش را دراز نمي كرد                  
ايشان هم در اتاقي كه كتاب حديث بود ، . بعد مطالعه مي كرد . حديث را اول مي بوسيد 

گاهي از اوقـات در ضـمن بحثـشان كـه طـالب را بـه جـديت و                     راز نمي كرد ،   پايش را د  
من گاهي بـه قـدري غـرق        : اهميت دادن به درس و بحث تشويق مي كردند مي فرمودند            

يا شام كه آورده بودند . مطالعه مي شدم كه يكمرتبه مي شنيدم صداي اذان صبح مي آيد 
  .، هنوز مانده بود و مؤذن اذان صبح مي گفت 

نظر ايشان درباره اصول چه بود و در استنباط احكام فقهي ، چقدر به اصول فقه ، نظر ايشان درباره اصول چه بود و در استنباط احكام فقهي ، چقدر به اصول فقه ، نظر ايشان درباره اصول چه بود و در استنباط احكام فقهي ، چقدر به اصول فقه ، نظر ايشان درباره اصول چه بود و در استنباط احكام فقهي ، چقدر به اصول فقه ، : : : : حوزه حوزه حوزه حوزه 
        متكي بود ؟متكي بود ؟متكي بود ؟متكي بود ؟

يكي اينكه در فقه ، ما ، چه اندازه از مـسائل فقهـي را بـر اصـول         : دو مطلب هست    : استاد  
مساله ديگر اينكه خوانـدن و دانـستن علـم اصـول و ارزش              . استوار كنيم ، اين يك مساله       

بايد عرض كنم كه ايشان ، علم اصول را خيلي خوب بلـد             . تا چه اندازه است     صول  علم ا 
ارزش زياد بـراي  . بود و اهميت مي داد و در مورد علم اصول هم يك مجتهد كاملي بود      

.  منتهي در بحث اصول هم مانند فقـه مـسائل اصـلي را اهميـت ميدادنـد                    اصول قائل بود ،   
يـت مـي داد ؛ امـا ايـشان فـروع فقهيـه را نوعـاً از مـتن          خالصه ، ايشان به علـم اصـول اهم        

 دكه بخواهـد براسـاس اصـول      ه حتي االمكان ، نوبت به ايـن نرسـ         احاديث در مي آورد ك    
  . استواركند وقوائد مطلب را 

 علم زائدي است و اين را هـيچ وقـت نبايـد     اين دليل نمي شو دكه ما بگوئيم علم اصول ،        
هم نظرشان به فقه سنتي است كه اينهـا ،          » رضوان اهللا عليه    « حضرت امام خميني    . بگوئيم  



خوب اين يك مهارتي بود در ايشان كه سعي مي كردند مسائل فقهي   . بايد محفوظ باشد    
  .را از همان متن خبر در بياورند ، مثل شيخ طوسي 

ن فقهاي عامه بر ما طعن مي زنند كه شما چـو    « : نوشته اند    »مبسوط  « شيخ طوسي در اول     
در تفريع فروع مثل مـا نيـستند و بـه همـان احاديـث               » . به قياس استحسان عمل نمي كنيد       

من خواستم به آنها نشان بدهم كه از همـين     . اكتفا مي كنند و لذا فروع فقهي كمتر داريد          
ما چقدر مسائل فقهي مي توانيم اسـتخراج كنـيم و بـراي    احاديثي كه در دست ما هست ،       

را نوشتم تا معلوم شود كه ما به قياس و استحـسان عمـل نمـي     » وط  مبس« همين جهت اين    
  . بيش از فروع فقهي شما فروع بدست بياوريم  كنيم ، مي توانيم از متن همين احاديث ،

آيـت اهللا العظمـي بروجـردي       : نكته ديگري كه الزم مي دانم عرض كنم ، اين است كـه              
اينان در زماني :  دادند ، ايشان مي گفتند خيلي به اقوال قدماء و شهرت قدماء ، اهميت مي

 وجـود داشـته و در دسـترس          بوده اندكه كتب بيش از آنچه كه اآلن در دست ما هـست ،             
  .آنها بوده است 

نزديكتر بوده اند ، از اين جهـت اگـر ببينـيم آنـان بـه يـك                  » ع  « بعالوه به زمان معصوم ،      
اره آن فتـوا و آن مـسئله در دسـت نداشـته          مطلبي ، فتوا داده اند ولو اينكه ما مدركي دربـ          

فقها و بزرگاني امثال شيخ مفيد . باشيم ؛ نمي توانيم به اين آساني برخالف آنان فتوا دهيم 
مسلماً بدون مدرك ، فتوا نمي داده ند و        » رحمه اهللا عليهم    « ، سيد مرتضي و شيخ طوسي       

توانيم بر خالف شهره القدماء فتـوا       در مقام دادن فتوا دقيق بوده اند ؛ از اين جهت ما نمي              
قائل نبودند به اينكه حجيت اخبار آحاد ، از جهت بناء عقالء اسـت  بدهيم و چون ايشان ،      

از اينجاست كه اگـر خبـري ضـعيف باشـد ولـي             .  بناء عقالء هم بر اساس اطمينان است         ؛
مينان حاصل ميكنيم قدماء به آن خبر اعتماد كرده باشند و بر طبق آن فتوا  داده باشند ، اط          

كه قرائني در بين بوده است كه داللت بر صدور آن خبـر داشـته اسـت و همـين موضـوع               
و بـه عكـس ، اگـر        . موجب اطمينان به صدور آن خبر مي شود و بايد به آن عمـل كنـيم                 

خبري در اعلي درجه صحت باشد ، ببينيم كه فقهاي بزرگ ، از آن اعراض كـرده انـد و                     
در اينجا ، اطمينان به صدور آن نـداريم كـه  از معـصوم صـادر                 . داده اند   بر طبق آن فتوا ن    

ممكن است معارض بوده به اقـوي از خـود و يـا ادلّ از خـود ؛ از ايـن جهـت           . شده باشد   



خالصه اهميت زيادي ايشان براي شهرت متقـدمين قائـل   . ديگر آن براي ما حجت نيست   
  . بودند 

يجه سبك تدريسي كه گفته شد ، تحولي بر طرز درس            در نت   مرحوم آيت اهللا بروجردي ،    
 را به كتب عامه و اقوال عامه و زيرا افكار و انظار. در حوزه مقدسه قم بوجود آوردند فقه 

ادلّه اي كه آنان دارند توجه دادند و سير تاريخي مسأله را در طـي قـرون و اعـصار ، بيـان      
 اقـوال   روي  در تمام رواياتـشان ،     يهم السالم كردند ، و توجه دادند به اين نكته كه ائمه عل          

؛ زيرا اين اقوال از ائمه عليهم السالم ، در زماني صادر شده             عامه و ادلّه آنها نظر داشته اند        
كه فتاواي فقهاء عامه بدون توجه به مكتب اهل بيت عليهم السالم و فقط بر اساس كتـاب              

ر دسـت دارنـد و بـر اسـاس قيـاص و              ، آن هم آن اندازه كـه آنهـا د          )ص(و سنت پيغمبر    
در آن زمان ، ائمه عليهم السالم ، آن اخبـار را در برابـر               . استحسان صورت ميگرفته است     

 چه ميگفتنـد كـه امـام         اكنون  بايد ببينيم در دسترس آنان چه بوده ،         . آنان صادر فرمودند    
بدون توجـه   : فرمودند  عليهم السالم اين روايت را در برابر آنان فرموده است ، معظم له مي             

 آن فقه ، فقه كاملي نخواهد  به فقه عامه و روايات عامه ، اگر كسي بخواهد استنباط كند ،            
موقعي استنباط ما كامل خواهد بود كه تسلط و توجهي به فقه عامه داشته باشيم ، بنـا        . بود  

   . بر اين تحولي در حوزه قم بوجود آوردند ، و تا كنون الحمد هللا با قي است
   كتابهاي فقه كه ايشان تدريس كردند ، چه بوده است ؟::::حوزه حوزه حوزه حوزه 
را كـه فرمودنـد بعـد يـك         حدوداً آنجه بنده يادم هست ، ايشان اجـاره و صـلوات             : استاد  

. »فكر ميكنم كه ازاين درس ما سوء استفاده بشود « : مقداري قضا گفتند ، سپس فرمودند     
اوت از ديدگاه فقهـي مهـارت پيـدا كـرده ،            چون در آن زمان ، ممكن بود افرادي در قض         

اين بود كه قضا را يكـي  دو مـاه گفتنـد و تعطيـل كردنـد و                   . قاضي زمان طاغوت بشوند     
كتاب ديگر را كه كتاب خمس است شروع كردند ، و كتاب خمس آن اسـتاد بزرگـوار                  

زرگ توسط يكي از علمـاء بـ  )  المقال في خمس الرسول و االل ةزبد(بطور مختصر به نام    
  . قزوين نوشته و چاپ شده است 

بنده از روزي كه آيت اهللا العظمي بروجردي به قم تشريف آوردند تـا روزي كـه از دنيـا                    
 سال در تمام درسهاي ايشان افتخـار شـركت كـردن            ١٥در حدود   : رحلت كردند ، يعني     

ران ) امـه  اعلـي اهللا مق  ( راد اشتم و مقدار زيادي از درسهاي فقه و اصول آن استاد بزرگ              



وشته ام و در ضمن شركت در درس گـاهي مطـالبي در رابطـه بـا درس مـي نوشـتم و در         
درس به محضر مباركشان تقديم مي كردم ، معظم له آن را مي خواندند و گـاهي هـم بـا                     

  .بزرگواري خاصي كه داشتند مودر تشويق قرار مي دادند 
به قـم تـشريف     ) رحمه اهللا عليه    ( ي  در اين ميان مدتي آيت اهللا العظمي آقاي رفيعي قزوين         

آورده و به تدريس فلسفه و اصول پرداختند ، بنده نيز افتخـار شـركت در درس ايـشان را          
  . پيدا كرده بهره فراوان بردم 

حـاج ميـر    رجعيت آيـت اهللا العـضمي بروجـردي ، آيـت اهللا العظمـي               چنان كه در عصر م    
ن به قم تـشريف آورده ، بـا فكـر وقّـاد و              از كاشا » قدس اهللا نفسه  «سيدعلي يثربي كاشاني    

بيان فوق العاده اي كه داشته اند به تدريس فقه و اصول مشغول شـدند ، بنـده از درس آن       
  . فقيه بزرگوار نيز شركت مي كردم و از آن خرمن پرفيض خوشه چيني مي كردم 

روجردي  اكنون لطفا چند نمونه از برجستگي ها و ويژگي هاي حضرت آيت اهللا ب         ::::حوزه  حوزه  حوزه  حوزه  
  .را بيان كنيد 

  :  از ويژگيهاي آيت اهللا بروجردي چند نمونه فعال به خاطر دارم ::::استاد استاد استاد استاد 
بـراي  .  از لحاظ سخاوت و كرم داراي امتياز خاصـي بودنـد              آيت اهللا بروجردي ،    ----١١١١

نمونه ، نوعاً آقايان طالب وجوه را كه نزد ايشان مي بردنـد ؛ غالبـا نـصف آن يـا                     
خالصـه از نظـر كـرم و بزرگـواري          . شان برمي گردانـد     مه آن را به خود    گاهي ه 

 زني وارد شد و آقا  خيلي بلند نظر بود ، يكي وقت ايشان در بيروني نشسته بودند ،
 .ببينيـد  ايـن زن چـه ميخواهـد           : به پيش خـدمت خـود فرمودنـد         . آن زن راد يد     

اين زن علويه است ، پول يك چـادري مـي خواسـت ، پنجـاه                : پيشخدمت گفت   
علويـه  و پنجـاه   : آقا تا اسم علويه را شنيدند ، فرمودنـد        . ومان به ايشان داده شد      ت

در حالي كه در . تومان ؟ گويي ايشان ، پنجاه تومان را براي علويه توهين دانستند 
اقالً چهارصد ـ  پانصد تومان بـه   : فرمودند . آن زمان ، پنجاه تومان كم پولي نبود 

ي ، هميشه اشخاصي كه نزد ايشان مـي آمدنـد ، ايـشان              به طور كل  . آن زن بدهيد    
  . بيش از آن مقداري كه اشخاص توقع داشتند به آنان عنايت مي كردند 

آقـاي بروجـردي در مـسئله واليـت فقيـه خيلـي وسـعت نظـر          :  مسئله واليت فقه     ----٢٢٢٢
سـالم اهللا   «داشتند آن موقعي كه بعـضي از مقبـره هـاي صـحن حـضرت معـصومه                



اختن مسجد اعظم مي خريدند ، برخورد مي شد بـا مقبـره هـائي               را براي س  » عليها
كه مي بايست خراب بشوند و زميمه صحن مسجد شو دكه اينها ، خريـدني نبـود                 

. يا ورثه مشخص نبود ؛ آقاي بروجردي ، دستور دادند كه همه را خـراب كننـد                    ،
ت ، خـدم  ) آقاي شيخ مرتضي حـائري      ( آيت اهللا العضمي آقا مرتضي حاج شيخ        

متي قائل هستيد كه دستور بهـم      ايشان رسيدند و پرسيدند كه شما براي فقيه چه س         
البته بعضي از صاحبانش  را  مي شد پيـدا كـرد و   ( زندن  اين ساختمان را ميدهيد     

كه همين كار را هم كردند ؛ ولي بعضي از مقبـره هـا              . پول داد و رضايت گرفت      
ما فقيه « : يشان در جواب فرمودند ا) ممكن نبو دكه از صاحبانش رضايت گرفت  

 .»را در قدرت و اختيار ، تالي تلو مقام امام معصوم عليه السالم مي دانيم 
در ماه رمضان ، . توجه ايشان ، به عبادت و تهجد  خيلي زياد بود : عبادت وتهجد  ----٣٣٣٣

 هر شـب مـي    مثال دعاي ابي حمزه ثمالي را با آن تأني كه ايشان در زبان داشتند ،       
آن سـال كـه     . خواندند ؛ ولو اينكه دو ساعت يا سه ساعت به طـول مـي انجاميـد                 

قبل از مـاه  ) سال هزار و سيصد و هشتاد قمري ـ سيزده شوال  ( ايشان از دنيا رفت 
ايـشان  .  پزشك به ايشان توصيه كرد كه امسال ماه رمضان روضه نگيرد              رمضان ، 
تم ، حتـي يـك روز ، روزه ام  را            من از آن وقتي كه خـودم را شـناخ         « : فرمودند  

واقعـا  (» نخورده ام و نميخورم ؛ چون نه مريض شده ام و نه بـه مـسافرت رفتـه ام                    
و آن سال هم ) اين توفيق است كه انسان ، يك روز ، روزه اش  را نخورد ه باشد 

 .ايشان روزه گرفتند 
 آمـده بودنـد   آيت اهللا العضمي بروجردي تازه به قم : اهميت به اجازه نقل حديث       ----٤٤٤٤

آيـت  .  به قم تـشريف آوردنـد         كه آيت اهللا العضمي آقا شيخ آقا بزرگ تهراني ،         
براي مال قـات ايـشان كـه ر         . اهللا العضمي بروجردي به ايشان خيلي احترام كردند         

فتند ، سه ساعت به طول انجاميد ، از ايشان ، اجازه نقل حديث گرفتنـد  بـا آنكـه              
د و اجـازه از علمـاء ديگـر هـم داشـت ولـي بـراي                 معظم له ، در حديث استاد بـو       

 از ايشان هم اجازه نقل حـديث گرفـت ؛ زيـرا ايـشان                ث ، اهميت اجازه نقل حدي   
، شـاگرد حـاج ميـرزا حـسين نـوري بودنـد و آقـاي                )  شيخ آقا بـزرگ تهرانـي       (



براي اينك . بروجردي ، از اين طريق اجازه نداشتند ؛ بلكه  از طريق ديگر داشتند 
 .از اين طريق هم اجازه داشته باشند از ايشان هم اجازه گرفتند 

هيئتـي بـه سرپرسـتي يكـي از علمـاء          يك وقتي ،  : بر منابع روائي اهل سنت      تسلط   ----٥٥٥٥
عربستان سعودي به خدمت آيت اهللا بروجـردي آمـده بودنـد و هـدايايي از قبيـل                  

از طـرف حكومـت آن كـشور        ... يك دست لباس و يك جلد كالم اهللا مجيـد و            
در . نفرمودنـد  براي ايشان آورده بودند كه آن مرحوم هدايا را به جز قرآن قبـول               

ضمن گفتگوي اين هيئت با حضرت آيت اهللا بروجـردي ، عـالمي كـه عهـده دار      
، چـرا در مـسئله   سرپرستي هيئت بود به آيـت اهللا بروجـردي گفـت شـما شـيعيان             

كيفيت حج باما اينقدر فرق داريد كه عمره شما از حج جداسـت ؟ اول عمـره بـه           
حج يرون مي آييد و از آن پس براي و بعد از انجام آن از احرام ب   جاي مي آوريد    
ايـن چـه   . ؛ ولي ما با يك احرام حج و عمره را به جا مي آوريـم   احرام مي بنديد    

اختالفي است كه بين ما و شما وجود دارد  با اين كه هردو گروه مسلمان هـستيم                  
ما همانگونه كـه حـضرت رسـول اكـرم          :  حضرت آيت اهللا بروجردي فرمودند        ؟
ايـن شـما هـستيد كـه        . را به جا مي آورد ، به جـا مـي آوريـم              عمره و حج    ) ص(

شما براي روشـن شـدن مطلـب بـه سـنن ابـي       . طريقه پيغمبر را مراعات نمي كنيد    
 كـه سـند حـديث هـم از         ١٩٠٥حديث  ) ص( باب حجت النبي     ٢/١٨٢داوود ، ج    

يا حج شما كـدام  طريق شما صحيح است مراجعه كنيد ؛ تا معلوم شو دكه حج ما             
 طابق سيره پيغمبر است ؟يك م

ايشان ، در مـورد اتحـاد شـيعه و سـني سـعي              : تالش در راه وحدت بين مسلمانان        ----٦٦٦٦
الزم است شيعه و سني ، صـف واحـدي در برابـر             : فراواني داشتند و مي فرمودند      

دشمنان اسالم و استكبار جهاني ترتيب بدهند و به همين جهـت سـعي كردنـد در                 
، رئيس جامع االزهر ، گامهايي در راه وحدت شـيعه           نتيجه ارتباط با شيخ شلتوت      

و سني برداشته شود و كرسي تدريس فقه جعفري در جامع االزهر براي اولين بار               
ولي با كمال تأسف هنگامي كه اين جانب قبل از انقـالب بـه مـصر                . نسب گردد   

مسافرت كردم به قاهره رفتم و با علماي جامع االزهـر تمـاس گـرفتم ، در ضـمن                   
كـسي نيـست كـه فقـه جعفـري را           : ساتي كه  با آنان داشتم به من مـي گفتنـد             جل



بر اساس فقـه تطبيقـي   تدريس كند و الزم است شخصي كه بتواند در اين كرسي         
، بـه ايـن     درس بگويد و مزيت فقه جعفري را در برابر فقه ائمه اربعـه ثابـت كنـد                  

 .مركز اعزام شود
يك وقـت در محـضر آيـت اهللا         : ليه السالم   ارادت به مراسم عزاداري اباعبد اهللا ع       ----٧٧٧٧

بروجردي در باره ديد چشم بحث شد ، ايشان با اينكه سنشان قريب بـه نـود سـال         
بود ، هيچ وقت احتياج بـه عينـك پيـدا نكـرده بودنـد و دور و نزديـك را بـدون                    

: فرمودنـد  . عينك مي ديدند و در موقع مطالعه هم هرگز عينك به چشم نميزدند       
جرد كه بودم يك وقت در اثر مطالعه زياد در چشمم احساس ضـعف             من در برو  «

در بروجرد مراسم مخصوصي روز عاشورا اجـراء مـي       . كردم و درد چشم گرفتم      
در نقطه هاي مختلف شهر گل درست مي كنند و مردم           : گردد ، بدين ترتيب كه      

عنـوان  و دسـته دسـته بـه    اغـشته مـي كننـد ؛    خود را در آن روز با گل از سر تا پا         
من هم يـك روز عاشـورا ، در آن جمـع بـودم و بـه                 . عزاداري حركت مي كنند     

قصد استشفاء مقداري از گل بـدن يكـي از آن افـراد را گرفتـه و بـر چـشم خـود                 
از آن تاريخ درد چشم و ضعف چشم بر مـن عـارض         . ماليدم ؛ چشمم خوب شد      

 ».وضوع بازگو شود ولي تا زماني كه زنده  هستم زاضي نيستم اين م. نشده است 
   موضع حضرت آيت اهللا بروجردي در مقابل حكوم طاغوت چگونه بود ؟::::حوزه حوزه حوزه حوزه 
 ايشان عظمت داشتند و دستگاه طاغوت ، در مقابل قدرت آيت اهللا بروجردي نمي          ::::استاد  استاد  استاد  استاد  

توانست عرض اندام كند ؛ تا ايشان ناچار شود خودش را با آن قدرت ، هماهنگ كنـد و                   
  .زشي بكند يا بخواهد صلح و سا

شاه آن زمان تصميم داشت كارهايي انجام دهد از جمله تساوي حقوق زنان در انتخابـات           
دكتـر اقبـال نـزد ايـشان آمـد و      ... . ، تقسيم اراضي با آن كيفيتي كه منظور آن رژيم بـود         

آقاي بروجردي فرمـوده    . پيغامي از  طرف شاه آورده بود كه اين كارها مي خواهد بشود              
دكتر اقبال گفت مخالف اسالم است ، چـرا در بعـضي       . اين خالف اسالم است     بودند كه   

كـدام  : از كشورهاي اسالمي اين امور پياده شده است ؟ آقاي بروجـردي فرمـوده بودنـد                 
در مـصر اول    : آقاي بروجـردي فرمـوده بودنـد كـه          . مصر  : كشور ؟ دكتر اقبال گفته بود       

ايـن جـواب در آن      . بـه ايـن كارهـا زدنـد         رژيم سلطنتي را عوض كردند و آنگاه دسـت          



موقعيت محكم بود كه دكتر اقبال نتوانسته بود چيزي بگويد و از حاضر جـوابي حـضرت                 
دام ظله (يكي از اساتيد بزرگ ما ، حضرت امام        . آيت اهللا بروجردي مبهوت گرديده بود       

 من بـا ايـشان ،       راجع به حضرت امام ، بايد عرض كنم ، اولين وسيله آشنايي           . بود  ) العالي
در درس اخالق ايـشان       ، سال هزار و سيصد و شست و دو قمري ،          در ابتداي ورودم به قم      

زيـر   كه روزهاي جمعه عصرها تقريبا يك ساعت به مغرب مانده در مدرسـه فيـضيه ،      بود ، 
بعد توسط حـضرت آيـت اهللا العـضمي خوانـساري ،            . كتابخانه درس اخالق مي فرمودند      

 شـركت   بنده هم در درس اخالقي ، عرفاني و علمـي ايـشان ،  . مه مي شد نماز جماعت اقا 
آيـات و احاديـث آميختـه بـا برداشـت           . بسيار سازنده و كامل بود        اين درس ،  . مي كردم   

تحـولي  .  اخالقي با بيان بسيار رسا و كافي از دل برميخواست و بر دل مي نشـست     علمي ، 
  . عميق در شنونده ايجاد مي كرد 

در همـان  .صفا و معنويت اعضاي مجلـس را فـرا ميگرفـت     .  مملو از جمعيت ميشد      مدرسه
موقع هم ايشان يكي از علماي بزرگ و مـشهور بودنـد و در تيـز بينـي و ژرف انديـشي و         

يكي از چيزهايي كه در معرفي فكـر ايـشان ، خيلـي     . واقع بيني و وسعت نظر ممتاز بودند        
كه آن موقع اين كتاب چاپ شـده بـود و در   . بود ايشان ) كشف االسرار (مؤثر بود كتاب    

  . البته هنوز هم اين كتاب بسيار ارزشمند و عالي است. دسترس بود 
يكى از جهت بعد فلسفى كه شايد اآلن مثـل  . شخصيت ايشان ، داراى ابعاد مختلفى است    

شـتيم ،  اگر چه در آن زمان در تهران مرحوم آشـتيانى را دا     . ايشان ، كسى را سراغ نداريم     
  . عالمه طباطبائى آن موقع در نجف بودند

همچنين ، استاد معقولى حضرت امـام ، مرحـوم آيـة اللَّـه العظمـى آقـا سـيد ابـو الحـسن                   
قزوينى ، معروف به عالمه رفيعى بودن كه چند ماهى قم تشريف آوردند و درس معقـول                 

  . رفتم فرمودند و بنده هم دسر ايشان مى مى

از لحاظ بعد فلسفى ،     . ح مملكت ، كسى مانند ايشان در اين فن نداريم           اما اكنون در سط    
. شخصيت بسيار كاملى است از ايـن جهـت    ، شخصيت امام ، تاكنون شناخته نشده است

و در بعد عرفانى هم ايشان منحصر به فرد هستند و از لحاظ قلم ، چه فارسى و چه عرفى ،         
قالب عظيم اسالمى ، يكى از چيزهائى كـه مـوثر   در همين ان . به آن قدرت ، ممتاز هستند       

بوده است ، به هر كجا كه رفت ، تحول ايجاد كرد و موج عظيمى برپا ساخت ، حاال هـم     



حاال هم همين قلـم در پيـشرفت انقـالب          . همين قلم در پيشرفت انقالب خيلى موثر است         
بـود ايـن پيـام مهـم ،     كـه اگـر ن   . ٨٩٥همين پيام بعد از پذيرش قطعنامه . خيلى مؤثر است    

 ، بيان ايشان هم ، خيلى عالى و ممتاز اسـت . افتد  پذيرش قطعنامه ، به اين ترتيب جا نمى

دام »اند و يا بالعكس ؛ ولـى در حـضرت امـام              اند و اهل قلم نبوده     ها ، اهل بيان بوده     بعضى
  . هم قلم قوى است و هم بيان ، عالى و نيرومند. ، هر دو جمع شده است« ظله

كه بنده چند سالى افتخار شركت در آن را پيدا          . امام سبك درس ايشان در فقه و اصول          
كردند ؛ يعنى تمام ابعاد مسأله را مورد بحث ، قـرار       كردم ، با يك وسعت نظرى بحث مى       

كتابهائى كه خودشـان در ايـن زمينـه         . دادند كه اين يكى از امتيازات درس ايشان بود           مى
دهـد كـه آنچـه پيرامـون يـك       اند ، نشان مـى     گران بحثهاى ايشان را نوشته    اند ، يا دي    نوشته

آيد ، فروگذار نشده است ، دقت نظر ايشان ، خيلى خيلى  مطلب به ذهن علماء آمده يا مى
تر اسـت ؛ زيـرا ايـشان در     زياد است ؛ مثال حاشيه ايشان بر عروه ، از حواشى ديگر مفصل            

 از دقت نظر ايشان است كه يك يـك مـسائل را هـر         اين حاكى . اكثر مسائل حاشيه دارند   
دقت نظر و وسعت نظر ، دو چيز است و هر دو در حـضرت               . كنند   تر بررسى مى   چه دقيق 

  . ايشان جمع است 
شود صحبت كرد ، كه از نظر بنده ، آنچه           درباره شخصيت ايشان ، از جهات مختلفى مى        

ينى ما هست كه عالم ، بايد عارف بـه          در متون د  . است  « شناخت زمان »مهم است ، مسأله     
امتيـاز خاصـى    ايشان ، از لحاظ شناخت  جريانات و مقتضيات زمـان ، داراى . زمان باشد 

است و در ميان علماء بزرگ ، هر يك از آنان كه فكر و فعاليتـشان ، بـا زمـان هماهنـگ                       
  . بوده است ، توانسته است تحولى ايجاد كند

زيسته است كه خلفاء بنى عباسى ، هـر چنـد ماننـد          در زمانى مى  شيخ مفيد ،    : براى نمونه    
اند و كتابها و بحثهاى همه آنـان ، متوجـه            اسالف خود ، تقويت كنند ه مذهت تسنن بوده        

كوبيدن شيعه بوده است ، ولى شيخ مفيد چون مالحظه كـرد كـه آل بويـه ، كـه از ايـران               
ساس كـرد زمـان خيلـى جوابگـوى     حركت خود را آغاز كرده بودند ، شيعه هـستند ، احـ           

تأسـيس   سؤاالتى باشد كه پيرامون تشيع وجود دارد ، لذا حوزه علميـه شـيعه در بغـداد را   
كردند و مباحثات و مجالس و تأليفات زيادى در اين زمينه داشتند ، شاگردان زيـادى نيـز      

ن كـه   مرحوم سيد مرتضى ، سيد رضى ، شيخ طوسـى و امثـال اينـا              : تربيت كردند ، مانند     



مرحوم شيخ صدوق نيـز بـر اسـاس مقتـضيات زمـان خـود ، بـه           . خودش خيلى مهم است     
همين مكتب شيخ مفيد است و همين حـوزه اسـت كـه             . تأسيس حوزه در قم دست زدند       

شـود و دنبالـه كـار شـيخ          كند و ايشان ، مؤسس حوزه نجف مى        شيخ طوسى را تربيت مى    
اى در حلـه تأسـيس       ه همـين موضـوع  ،مدرسـه       از آن پـس در دنبالـ      . مفيد ادامه پيدا كرد     

را نوشـت كـه    گردد كه تربيت كننده محقق و عالمه حلى سيد مرتضى ، كتاب شـافى  مى
ابن ابى الحديد ، مباحثات سيد مرتضى را كه با علماء اهـل سـنت داشـته ، در شـرح نهـج               

 شـيخ   نويسد و  همين كار بزرگ است كه سيد مرتضى شافى مى        . البالغه ذكر كرده است     
آينـد و مـذهب تـسنن را        از آن بـه بعـد ، سـالجقه مـى          . نويسد   طوسى ، تلخيص شافى مى    

كنند در نتيجه ، كتابخانه شـيخ طوسـى را آتـش             تقويت و ايجاد اختالف و تحريكات مى      
شوند و  زنند و در محله كرخ بغداد تعداد زيادى از شيعيان ، قربانى اين تفرقه افكنى مى مى

  . زنند و نزديك بود شيخ طوسى را به شهادت برسانند  آتش مىكرسى درس ايشان را

اينها ، همه همـراه  . كند  را تأسيس مى رود و حوزه نجف اينجاست كه شيخ به نجف مى 
اگـر ايـن آقايـان در همـان حـوزه خودشـان فقـط        . مقتضيات زمان حركت كـردن اسـت        

ى در برابر طاغوتهاى آن مشغول درس و بحث بودند و به دفاع از حريم تشيع و موضعگير   
آمـد ؛ و ايـن    پرداختند ، كسى به ايشان ، كارى نداشت و اين مسائل ، پيش نمى              زمان نمى 

بوجود آمدن اين تحول و پيشرفت تشيع ، كه همـان اسـالم             . آيد   همه تحول نيز پيش نمى    
شـيخ  . حقيقى است ، در نتيجه همين عارف به زمـان بـودن اسـت كـه پـيش آمـده اسـت              

اى از   ايـشان ، مجموعـه    « خـالف »كتـاب   .  پايه گذار رشته حقوق تطبيقـى اسـت          طوسى ، 
اسـت كـه در اينجـا    « تلخيص الـشافى »آغاز كتاب  حقوق تطبيقى است ، يك عبارتى در

  : كنيم بيان مى

كان شيوخنا ، رحمهم اللَّه ، المتقدمون منهم و المتاخرون ، بلغـوا الـى النهايـة القـصوى                 « 
  .»ضت از منتهم من االدلة والكالم على المخالفينفى استقصاء ما اقت

شيوخ و اساتيد ما كه خداوند همه آنان را رحمت كند به نهايت درجـه رسـيدند در ايـن                   
. كرد ، از ادله كالم در برابر مخالفين ، اعمـال كردنـد    كه آن چيزى كه زمانشان اقتضا مى   

 در شناسـاندن مكتـب اهـل بيـت     شود كه اساتيد شيخ طوسى كه تحولى   از اينجا معلوم مى   
امام هـم در يـك زمـانى واقـع شـده      . ايجاد كردند ، به جريانات زمان ، كامال آشنا بودند       



شـود و قـدرتهاى بـزرگ ، اسـالم           بودند كه حس كردند اسالم واقعى ، دارد منـزوى مـى           
 اى كـه ممكـن اسـت ،    در چنين زمانى، الزم بود بـه هـر وسـيله       . كنند   واقعى را منزوى مى   

هايى  اگر چه منتهى به اين شود كه درگيرى. براى معرفى اسالم واقعى ، گام برداشته شود   
آنـان در  . براى اين كه اسالم واقعى با منافع قـدرتهاى بـزرگ منافـات دارد      . بوجود بيايد   

  . نشينند  مقابل خود نمائى اسالم واقعى ، ساكت نمى
ديدنـد كـه    افع آنان نداشت ؛ زيرا منافاتى نمـى ديدند ، منافاتى با من آن اسالم كه آنان مى   

كشورى اسالمى باشد ولى دسـت نـشاندگان بيگانگـان و كفـار در آنجـا حـاكم باشـند و           
ديدند كشورى اسالمى    مشروبات الكلى ، فساد و فحشاء ، رواج داشته باشد و منافاتى نمى            

ديدنـد كـه در       نمـى  منافـاتى . باشد و مستشاران خارجى ، در آنجا تاخت و تاز هم بكننـد              
كشورى اسالم باشد و منابع ثروت و فرهنـگ و اقتـصادش ، در دسـت ابرقـدرتها باشـد ؛                     

در چنين زمـانى    . اسالمى باشد ولى مصرف كنند فكر و فرهنگ و صنعت بيگانگان باشد             
رفت فرهنگ غنى اسالمى ، روح غيرت و سلحـشورى اسـالمى و روحيـات عـالى                  كه مى 

اى در كالبد مسلمانان   سپرده شود وارد ميدان شدند و روح تازه اسالمى ، بدست فراموشى   
  . دميدند 

كردند ولى كم كم ، علماء كنار زده شدند و امور افتاد دست  در مشروطيت ، علماء قيام 
آنانى كه ضد اسالم بودند ، هر كسى كه توانسته است در برابر قدرتهاى استكبارى و ضد              

 به زمان بوده است ؛ مثال مرحوم ميـرزاى شـيرازى ، كـه               اسالم تحولى ايجاد كند ، عارف     
  . در جريان تحريم تنباكو گام مهمى برداشت ، عارف به زمان بود

شيخ فضل  . شاگردان مرحوم ميرزاى شيرازى نيز ، اين درس را از استاد خود فرا گرفتند                
 كـرد و شـيخ       قمرى وفـات   ٢١٣١اللَّه نورى ، يكى از شاگردان ميرزاى شيرازى ، در سال            

سـيد عبـد اللَّـه    .  در نتيجـه مبـارزات ضـد اسـالم ، بـدار زده شـد               ٦٢٣١فضل اللَّه در سال     
 ٨٢٣١از شـاگردان مرحـوم ميـرزا بـود در سـال             . بهبهانى ، كه از رهبران مـشروطيت بـود          

سيد محمد طباطبايى ، يكى ديگر از رهبران مشروطيت ، او هم از شاگردان      . وفات كردند 
آخوند خراسانى ، كه طرفدار مشروطيت    .  در گذشت    ١٤٣١ بود كه در سال      مرحوم ميرزا 

ميـرزا محمـد تقـى    .  اسـت ٦٢٣١وفـات ايـشان ،    . از شاگردان ميرزاى شيرازى است      . بود  
شيرازى نيز ، كه عليه استعمار در عراق مبارزه كرد ، از شاگردان ايشان بـود كـه در سـال                     



در شـاگردان چقـدر   . ه استاد وقتى مبارز باشد     شود ك   درگذشت، از اينجا معلوم مى     ٨٣٣١
شـاگرد ميـرزاى شـيرازى اسـت ؛ زيـرا ايـشان ،              . امام  هم با يـك واسـطه         . گذارد   اثر مى 

  . شاگرد آقا شيخ عبد الكريم هستند و شيخ عبد الكريم هم شاگرد ميرزاى شيرازى است 
 جريانـات زمـان     باالخره ، عظمت كار حضرت امام ، در اين است كه تحولى بـر اسـاس                

هر عالمى كه توانسته است با احتياجـات        . گردد   ايجاد كرد كه روز بروز طنين اندازتر مى       
  . و جريانات زمان گام بردارد ، منشأ خدمات بزرگترى گرديده است

سـيد حـسن صـدر ،    : نمونه ديگرى در رابطه با موضوع زمان ، سه نفـر از علمـاء بـزرگ         
اى ديگـر بـه مقتـضاى         محمد حسين كاشف الغطاء ، بگونه      حاج شيخ آقا بزرگ تهرانى و     

آداب اللغه  »زمان كار كردند ؛ زيرا در آن تاريخ ، جرجى زيدان ، كتابى نوشته بود به نام                  
شيعه ، كارى : اى كوچك شمرده بود و نوشته بود كه        ، كه در آن ، شيعه را طائفه       « الغربية

  . نكرده و اكنون در شرف انقراض است 
سه بزرگوار ، تصميم گرفتند در برابر آن فكر ، شيعه را معرفـى كننـد ، هـر كـدام از             اين   

 است و شـيخ محمـد حـسين كاشـف الغطـاء             ٤٥٣١سيد حسن صدر ، متوفاى      . اين طريق   
  . ٠٩٣١ و آقا شيخ آقا بزرگ تهرانى ٣٧٣١متوفاى 

 شيعه را معرفـى   هزار از مؤلفان٠٦را نوشت كه در آن حدود « الذريعة»آقا شيخ بزرگ ،    
ها  كرده است ، اين كار ، بسيار كار مشكلى است ؛ چون بايد انسان راه بيفتد تمام كتابخانه

را زيرورو كند ؛ با مؤلفين و علماء شهرها آشنا بـشود ؛ تـا چنـين كتـابى را بنويـسد و نـام                        
  . مؤلف و خصوصيات كتاب و عصر مؤلف را ثبت كند 

اش را   را رد كرد و اشتباهات ادبى و تارخى       « للغة العربية آداب ا »كاشف الغطاء هم تاريخ      
  . را هم نوشت« اصل الشيعة و اصولها»گرفت و كتاب 

را نوشـت و ثابـت كـرد كـه     « تأسيس الـشيعة لعلـوم االسـالم   »سيد حسن صدر هم كتاب      
  . اند شيعيان در تمام علوم اسالم ، پيشتاز، موسس و مبتكر بوده

بسيار بزرگ و كار معظم له ، آنقـدر بـزرگ اسـت كـه مـن             ولى شخصيت حضرت امام      
  . توانم درباره ايشان صحبت كنم  بيش از اين نمى



ايـد و از نزديـك بـا نارسـاييها و            جناب عالى مسافرتهايى به خارج كشور ، داشته       : حوزه   
هـاى علميـه اگـر طبـق اقتـضاى زمـان ،              ايد ؛ اكنون حوزه    نيازهاى تبليغى ، بر خورد كرده     

  ت كنند چه بايد بكنند ؟حرك

 كه نماينده حضرت امام در اروپا بودم و به آن ديـار رفـت و   ٩٥ و  ٨٥من در سال    : استاد   
آمد داشتم در ظرف اين دو سال در موقع تحصيل در قم اشتغال به تدريس داشمت ولـى                  

ريش ، انگلستان ، فرانسه ، آلمـان ، اطـ    : در موقع تعطيلى حوزه به كشورهاى اروپا از قبيل          
ايتاليا ، سوئد ، بلژيك ، هلند ، دانمـارك ، سـوئيس ، نـروژ ، فنالنـد ، اسـپانيا ، يونـان ، و        

كردم ، و در طى مالقاتها و مصاحبه و تشكيل مجالس حقايق اسـالم و                تركيه مسافرت مى  
كردم ، و به سؤاالت علمى و مذهبى با توفيـق خداونـد              عظمت انقالب اسالمى را بيان مى     

ام ، و سفرهائى به پاكستان و يك سفر هم به تايلنـد ، بـنگالدش و هندوسـتان                   پاسخ مى د  
در كـشورهاى   : ام و جريانات زيادى ديـدم ، يكـى از ايـن جريانـات ايـن اسـت كـه                      رفته

يكـى كتــابى در اقتـصاد اســالمى ، در مقابـل اقتــصاد    : كردنــد  اروپـائى از مـن ســؤال مـى   
كتاب آقاى . من چنين كتابى سراغ نداشتم . نيد دارى ، به ما معرفى ك      كمونيستى و سرمايه  

هـاى مثبـت و وسـيع اقتـصادى اسـالمى را             صدر در رد آن دو نظام اسـت كـه آنـان جنبـه             
شـود بـر اسـاس آن اقتـصاد      خواستند ، و جلد دوم هم كه خيلى مختـصر اسـت و نمـى              مى

 كـارى   كند كـه چنـين     جامعه را بنا كرد پس هماهنگ با زمان ، حركت كردن اقتضاء مى            
اى بايد باشد كه در بعد اقتـصاد اسـالمى كتـابى كـه وسـيع و           انجام بشود يعنى در قم لجنه     

  پاسخگوى كامل نيازها باشد تنظيم كنند  و 
باز در رابطه با زمان ، عرض كردم بخاطر ارتبـاط آيـة اللَّـه العظمـى بروجـردى بـا شـيخ                        

قـه جعفـرى در جـامع     شلتوت رئيس جامع األزهر مصر ، كرسـى درسـى بـراى تـدريس ف              
األزهر برقرار شد ؛ ولى از همان زمان تاكنون اين كرسى خالى است و كـسى نيـست كـه                    

بايد براى اين امر مهم فردى تربيـت شـود و بـه آنجـا اعـزام                 . فقه جعفرى را تدريس كند      
اينها مسائلى است كه اقتـضاى زمـان آنهـا را ايجـاب     . شود تا فقه جعفرى را تدريس كند  

   .كند  مى
بايد طبق نيازهاى زمان كتاب : در ارتباط با فرمايشات حضرت عالى كه فرموديد    : حوزه   

بـا توجـه بـه      : كنيم   نوشته شود و بر همين اساس افراد تربيت شوند اين سؤال را مطرح مى             



مسايل و شبهات جديدى كه در پيرامون دين و دنيا مطرح است و دين بايد به آنها پاسـخ                   
كنـد؟ و بايـد در ايـن         ا كالم قديم كارساز است ؟ زمان چه اقتـضا مـى           مناسب را بدهد آي   

بعضى از مسائل كالمى كه در شرح تجريد مطرح : استاد . ارتباط چه كارهايى انجام شود 
ولى بعضى از بحثها كـه مـورد ابـتالء          . و مورد ابتالء نيست     . شود   است امروزه مطرح نمى   

مخصوصا برخى از مـسائل مهـم كـه ارتبـاط بـا             . هست الزم است با بيان روز مطرح شود         
سياست و اقتصاد و فرهنگ اسالمى دارد الزم است با منطق و استدالل مـورد توجـه قـرار             

ها نوشته شود تا دنياى امروز به عظمت و حقانيت مبـانى             گيرد و درباره آنها كتابها و مقاله      
  .ببرد   و معارف اسالمى پى

 فصل دومفصل دومفصل دومفصل دوم

 خاطراتخاطراتخاطراتخاطرات

  .  و مطلب ديگرى كه استاد در پاسخ سؤاالت بيان فرمودندسوابق مبارزاتى 

هاى مبارز ايران اسالمى هستيد ، كـه در دوران سـتم             حضرت عالى يكى از چهره    : حوزه   
كنـيم مقـدارى از خـاطرات آن دوران و       خواهش مى . ايد   شاهى عليه استبداد مبارزه كرده    

   .هاى خود را براى ما بيان بفرماييد چگونگى فعاليت
  :استاد  
  

سالى در مكتب پرفيض حـضرت آيـت         من از جمهل كسانى هستم كه توفيق داشتم چند          
آللَّه العظمى امام خمينى، درس بخوانم و عـالوه بـر مطلـب علمـى ، از سـجاياى اخالقـى                     

در طول اين ساليان با توجه به متون و موازين اسالمى در يافتـه بـودم                . ايشان نيز، بهره ببرم   
به ايـن جهـت   . شود  وحانيت ، خالصه در درس خواندن و درس گفتن نمى     كه مسؤليت ر  

من سعى كـردم كـه پـشت    . از آن روز كه حضرت ايشان انقالب و تحول را آغاز كردند       
  . سر ايشان بقدر توانم گام بردارم 

در آن زمان ، جلسات مرتبى به رفقاى همفكر خود داشتيم كه پيـشبرد امـور تـصميماتى                    
البته مـتن بعـضى   . كرديم  هائى عليه رژيم و شاه امضاء مى   گاهى اعالميه . يد  گرد اتخاذ مى 

  . كردم ها را نيز گاهى من تنظيم مى از آن اعالميه



افـرادى را بـه ايـن منظـور بـه نقـاط             . در نشر و توزيع آنها نيز ، همكارى نزديك داشـتم             
  . فرستاديم مختلف كشور مى

هايى كه عليـه رژيـم از قـم          تركيه تبعيد كردند ؛ اعالميه    بعد از اين كه حضرت امام را به          
بـه همـين جهـت در آن زمـان چنـد نفـر مـأمور از        . را نيز داشت  شد امضاى من صادر مى

حتى يادم هست كه كتابها . طرف ساواك به منزل ما ريختند بطور دقيق همه جا را گشتند 
ردند و مرا نيز ، دسـتگير كردنـد و بـه            مقداى از كتابها را برداشتند ب     . زدند   را نيز، ورق مى   

شبى را آنجا بسر برديم ؛ بعد منتقل شدم . ساواك قم ، كه در خيابان راه آهن بود ، بردند  
قزل قلعه يكى از زندانهاى رژيم شـاه بـود كـه افـراد را در آن      . به تهران ، زندان قرل قلعه       

ن ديگرى نيز آنجا هـستند ؛ البتـه         بردند ، در زندان ، متوجه شدم كه آقايا         زمان به آنجا مى   
همگى ما در سلولهاى انفرادى بوديم و فقط روزى سـه مرتبـه صـبح ، ظهـر و شـام درب                      

هنگـامى  . كردند و ما حق داشتيم براى تجديد وضو از آن خـارج بـشويم                سلول را باز مى   
ان هـم   بردند از دور اين آقايان را ديدم و فهميدم كه ايـن آقايـ              كه مرا براى دستشويى مى    

  . آنجا هستند 
داخل سلول المپ نبود ؛ تنها از روزنه كوچكى كه باالى درها وجود داشت شعاع كم و            

اى كوچـك    اين سلولها بـه انـدازه     . تابيد   سوئى از روشنائى داخل سالن به درون سلول مى        
كف سلولها را . رسيد  كرديم به ديوارهاى دو طرف مى هايمان را باز مى بود كه اگر دست

اى كه موقع خوابيدن پشت و كمر انـسان را           با آجرهاى ناهموار فرش كرده بودند به گونه       
  .آزرد   به سختى مى

حدود سه ماه بدون محاكمه و ممنوع المالقات با اين وضع ، در اين سلولها بـودم و بجـز           
 بعد از محاكمه ، روزى فقط ده دقيقـه . توانستم خارج شوم  هنگام تجديد وضو از آن نمى  

هنگامى كه مرا براى    . بردند كه قدم بزنيم      ما را به عنوان هواخورى داخل حياط زندان مى        
ترين حرف آنان اين بود كه شما طرفدار حضرت امـام هـستيد و بـه                 بازجويى بردند ، مهم   

نزديك دو ماه كه از تاريخ محاكم . كنيد  نويسيد و امضاء مى پشتيبانى از ايشان اعالميه مى
 .  د شدمگذشت من آزا

در همـدان علمـاء و    . چند ماه از آزادى من نگذشته بود كه مسافرتى بـه همـدان داشـتم    
تابستان بود ، من در مدرسه همدان ، درسى شـروع كـردم             . غيرعلماء به ديدن بنده آمدند      



ساواك همدان از اين موضع كه جوانهاى شهر و مردم بـا مـن   . كه مورد استقبال واقع شد   
اى گرفتنـد   آمدند نگران بود ؛ به اين جهت مرا به بهانه و به درس و بحث مى   رابطه داشتند   

دوباره روانه زندان قزل قلعه شدم و چندين ماه ديگر در آنجا زندانى . وبه تهران فرستادند    
  . گشتم

بعد از آزادى از زندان ، مدت زيادى به اصطالح ممنوع المنبـر بـودم و حـق نداشـتم بـه                       
بعد از دو سه منبر ، ساواك كرمان مطلـع شـد و         . دازم به رفسنجان رفتم     وعظ و خطابه بپر   

  . ادامه جلسات سخرانى ، جلوگيرى كرد از

هـاى مناسـب و      از آن تاريخ بـه قـم برگـشتم و مـشغول درس بحـث شـدم و در فرصـت                     
 بوجود  ٦٥ دى   ٩١كردم تا اين كه جريان       هاى گوناگون هدف خود را تعقيب مى       موقعيت

  : ن به اين شرح استآمد ، و آ

آميز و تنـدى عليـه حـضرت امـام ، كـه آن                مقاله توهين  ٦٥ دى   ٧١در روزنامه اطالعات     
انتـشار ايـن مقالـه  ، خـشم آقايـان اسـاتيد و               . زمان در نجف تشريف داشتند ، چاپ شـد          

اى در منزل اين جانب برگزار شد        به همين مناسبت جلسه   . فضالى حوزه قم را برانگيخت      
در آن جلـسه تـصميم   . مشكينى ، وحيـد خراسـانى نيـز حـضور يافتنـد      : آن آقايان  كه در   

اى در اولـين گـام حـوزه و بـازار قـم              گرفته شد كه به عنوان اعتراض به انتشار چنين مقاله         
فضالى حوزه و آقايان بازاريها به منزل مراجع و . حوزه قم و بازار تعطيل شد. تعطيل شود 

. شـد   در آنجا جلسات سخنرانى در اعتراض به رژيم بگزار مـى           رفتند كه  اساتيد بزرگ مى  
 دى ، كه قبل از ظهر آقايان به منزل بعضى از اسـاتيد رفتـه بودنـد ، قـرار گذاشـته           ٩١روز  

ايـن قـرار در نمـاز جماعـات هـم اعـالم         . بودند كه بعد از ظهر در منزل ما اجتمـاع كننـد             
اى آمدنـد و چنـدين بلنـدگو داخـل           از حدود ساعت يك بعد از ظهر عـده        . گرديده بود   

آمـد داخـل حيـاط و پـشت بامهـا ؛ و              رفته رفته جمعيت مـى    . منزل و كوچه نصب كردند      
نخـست  . اى كه جمعيت به خيابان رسـيده بـود    كوچه از جمعيت متراكم شده بود به گونه      

داماد اينجانب آقاى سيد حسين موسوى تبريزى سخنرانى كردند ، سپس بنده وظيفه خود              
انستم كه صحبت كنم و جنايات رژيم ستمشاهى را به صراحت بيان كنم ، لذا سـخنرانى            د

  . جامع و تندى عليه جنايتهاى رژيم شاه ، انجام دادم 



در آن سخنرانى من الزم دانستم كه انگشت روى مركز و منبع اصلى جنايتها بگذارم ؛ از               
ات بخش حضرت امام كـه از  اين رو مركزيت را هدف قرار داده و در مقايسه حركت نج  

گرفت با عكس العملى كـه از اسـتكبار    اسالم و قرآن و روش اهل بيت عصمت نشأت مى    
  : جهانى و دست نشاندگان آن صادر شد اين اشعار را خواندم 
 مه فشاند نور و سگ عو عو كند

 تند هر كسى بر طينت خود مى

 چون تو خفاشان بسى بينند خواب

  آفتابكاين جهان ماند يتيم از

 كى شود دريا زپوز سگ نجس

 كى شود خورشيد از پف منطمس

 در شب مهتاب مه را بر سماك

 از سگان و عوعو ايشان چه باك

 گذارد هر كسى كارك خود مى

 آب نگدارد صفا بهر خسى

 اى بريده آن لب  حلق دهان

 كه كند تف سوى ماه آسمان

 رود بر روى آب خس خسانه مى

 باضطرا رود بى آب صافى مى

 نيمه شب شكافد مصطفى مه مى

 ژاژ ميخايد ز كينه بو لهب

 كند آن مسيحا مرده زنده مى

 كند آن جهود از خشم سبلت مى

مردم از اين صحبت جامع و منطقى و كوبنده شـارژ شـدند و بـا شـعارهاى تنـد از منـزل                        
 آمـديم بيـرون ، از     . من خود نيز ، الزم دانستم كه بـا مـردم حـرت كـنم                . حركت كردند   

ابتداى جمعيت به چهاراه مقابـل كالنتـرى رسـيده    . كوچه كه گذشتيم وارد خيابان شديم   
در اينجامزدوران رژيم ، مردم را به گلولـه بـستند و بـه سـالح گـرم بـه مردمـى كـه                        . بود  



اى  اى از مـردم شـهيد شـدند ؛ عـده           عـده . هيچگونه وسيله دفاعى نداشـتند حملـه كردنـد          
همـين جريـان ، موجـب    . جـان سـالم بـدر برنـد      توانستنداى هم  مجروح و زخمى و عده

بـه مناسـب بزرگداشـت شـهداى        . حركت وقيان مردم در ديگر شهرهاى مختل ايران شد          
  . اين روز ، قيام فراگير ملت ايران از تبريز آغاز و رفته رفته تمام ايران را فرار گرفت

بـه  « دام ظلـه  »ى حضرت امام    و وقت . به همين مناسب كوچه ما كوچه قيام نام گذارى شد            
قم مشرف شدند به منزل ما نيز تشريف آوردند ، و به محضر ايشان عرض شد كه انقالب                  

  . اسالمى از اين خانه آغاز شده است

 دى ، در انتظار اين بودم كه ساواك دنبالم بيايد و ٩١بعد از جريان اين سخنرانى در روز  
وقتـى بـه   . رى داشتم رفتم كه آن را انجام دهـم   دستگيرم كند ؛ به اين جهت در تهران كا        

 وقتـى از تهـران   �.شبانه به منزل ما ريختـه و همـه جـا را گـشته بودنـد             . تهران رفته بودم    
خـودم را بيـشتر آمـاده كـردم و بعـد از خـداحافظى و       . برگشتم و جريان را به من گفتنـد       

. ام  اريـد از تهـران برگـشته   اگر با من كـارى د : آماده شدن ، به ساواك تلفن زدم و گفتم     
حدود نيم ساعت بعد آمدند و مرا به شهربانى قم بردند ، و از آنجا مـرا بـه خلخـال تبعيـد                       

  . كردند 
در ايــن مــدت نــسبت بــه مــن . تبعيــدى مــن در خلخــال چنــدين مــاه بــه طــول انجاميــد   

منزل  . كنمهر روز الزم بود به شهربانى رفته و دفترى را امضا . گيرى فراوان ميشد  سخت
 .  كردند ؛ حتى رفت و آمدهاى عادى را زير نظر داشتند ما را شديدا كنترل مى

كردنـد كـه از    تهيه ارزاق عمومى را براى ما مشكل كرده بودند و به كـسبه سـفارش مـى                 
  . فروش اجناس مورد لزوم به ما خوددارى كنند

د كه ديگر به منزل برنگردم      يك روز صبح كه براى امضا دفتر رفته بودم ؛ به من گفته ش              
هر چه اصرار كردم كه بـروم و حـداقل خبـر بـدهم            . خواستند مرا به سقز ببرند       ؛ چون مى  

  . مرا به همراه چند مأمور به سقز منتقل كردند. پذيرفته نشد 

 .  در سقز چند نفر ديگر از آقايان نيز تبعيد بودند 

دولت شريف امامى كـه روى كـار        . ديم  كر دوران تبعيد را با مشكالت فراوان سپرى مى        
كـرد و تبعيـديها    هاى سياسى را آزاد مى  زندانى- به اصطالح    -آمد براى كسب و جاهت      

  .در اين زمان نيز من از تبعيد گاه آزاد شدم  . گرداند  را برمى



« رضوان اللَّه عليه»از آخرين تبعيدگاه خود يعنى سقز كردستان كه آزاد شدم امام خمينى  
بودند، پس از چند روز در قم به پاريس رفته ، در نوفل لوشـاتو               « نوفل لوشاتو » پاريس   در

شرفياب و چند روز در جلساتى كه در محضر آن « رضوان اللَّه عليه»به محضر مقدس امام 
نمودم و چنـد دفعـه بـا       شد شركت مى   پرچمدار نهضت اسالمى و استاد بزرگ تشكيل مى       

  .م  معظم له مالقات خصوصى داشت
اى كه با خط مبارك خود نوشته و مطـالبى كـه    و در هنگامحرت براى ايران به بنده ورقه       

درباره حكومت اسالمى بعد از سقوط رژيم ستم شاهى در آن مرقوم داشـته بودنـد دادنـد      
كه بنده آنرا با آقايان دكتر بهشتى و استاد مطهرى مورد مذاكره قرار بدهم و نتيجـه را بـه                    

  . گزارش بدهم كه انجام دادمنوفل لوشاتو 

  آيا دفعه دوم كه شما زندان رفتيد ، مانند دفعه اول در سلول بوديد ؟: حوزه  

سولهايى بود شبيه حمامهاى نمره كه دو . بله ، اين دفعه هم در سلول زندانى شدم         : استاد   
سمان مدتى كه ما در آنجا بوديم رنگ آ       . رديف سلول در يك سالن مسقف بنا شده بود          

اى كه در اواخر، ما را براى هواخورى بيـرون           و خورشيد را نديدم ؛ مگر همان چند لحظه        
  . آوردند  مى

اى سـاخته    داخل سلول را هم بـه گونـه       . تنها دو تا پتوى خشك و خشن به ما داده بودند             
 .ردون سلول تاريك و رنـج آور بـود   . بودند كه بقدر امكان بتواند انسان را ناراحت كند    

تنها بعد از محاكمـه بـود   . گذاشتند  تا مدت زيادى هيچ چيز براى مطالعه در اختيار ما نمى       
گذاشتند مطالعه كنيم، كـه   كه تا حدودى از آن مشكل كاسته شد و بعضى از كتابها را مى  

توانستيم مقدارى  متأسفانه به علت كمبود نور ، فقط در روز ، آن هم با مشكل فراوان ، مى  
  . يمبكن مطالعه

همچنين از نظر بهداشت ، حمام و غيره هم مشكالت          . غذاى آنجا نيز بسيار نامناسب بود        
آمـد ؛    كردند كه صدايشان مـى     عالوه بر اين، افراد را در آنجا شكنجه مى        . فراوان داشتيم   

بسيار دردناك و ناراحت كنند بود ، مجموعه اين امور ، نـوعى شـكنجه روحـى بـود كـه                    
  . نيان فراهم شده بودعمدا براى زندا

يكى از فعاليتهاى مهم علماء قم ، اعالم مرجعيـت وا علميـت امـام خمينـى بـود ؛                    : حوزه   
  . لطفا در اين باره توضيح دهيد



از جمله جريانهـايى كـه در آن دوران پـيش آمـد ، جريـان در گذشـت آيـة اللَّـه            : استاد   
و ديگر خصائص روشن و بارزى      ما به لحاظ خصوصيات علمى      . بود  ( ره)العظمى حكيم   

كه در حضرت امام ، سراغ داشتيم ، تصميم گرفتيم كارى كنيم كه چهره ايـشان ، خـارج     
از اين جهت تصميم گرفتيم . هاى علميه نيز براى مردم بهتر و كاملتر شناخته شود  از حوزه
  .  كنند بعد از مرحوم آقاى حكيم ، مردم به حضرت امام مراجعه: اى بدهيم كه  اعالميه

دوازده نفر از مدرسين حوزه علميه قم ، كه اينجانب نيز جزء ايشان بودم ايـن اعالميـه را                    
. در تأييد مرجعيت حضرت امام بعد از مرحوم آقاى حكيم امضاء كرده و پخش كـرديم                 

علماى شهرستانها از اين اعالميـه اسـتقبال خـوبى كردنـد و در بعـضى از مراكـز ، آقايـان                      
  . وى منبر براى مردم خوانده بودند كه تأثيرى گذاشته بود اعالميه را ر

دانستم صدور چنـين     بعد از صدور اين اعالميه ، منتظر بودم كه دنبالم بيايند ؛ چرا كه مى               
همين طور هم شد ، يك روز ظهر مأمورين ساواك به منـزل             . عاقبت نيست    اى بى  اعالميه

  .  ظيفه خود عمل كرديمما ريختند ، و ما در اين جريانات نيز به و
 

آيت اللَّه حكيم با سـال شـهادت        : نكته ديگرى كه تذكرش مناسب است ، اين است كه            
مرحوم سعيدى در همـان سـال بـر اثـر     . مرحوم آقاى سعيدى در ساواك شاه ، مقارن بود          

اميدواريم خداوند متعال او را با اجداد طاهرينش محشور         . شكنجه بسيار به شهادت رسيد      
   . كند

  . لطفا مقدارى هم از خاطرات دوران تبعيد در خلخال و سقزبيان بفرماييد: حوزه  

رفتند ، كه اين خود يـك   ها مى در آن دوران رسم بود كه به ديدار آقايان تبعيدى   : استاد   
آمدند ؛ بخصوص آن زمان كـه   به ديدن من هم مى. آمد  نوع مبارزه با رژيم به حساب مى  

عموما سعى من ايـن بـود كـه در ايـن            . آوردند   وستان زيادى تشريف مى   در سقز بودم ، د    
كردم مطـالبى را    تا حد امكان سعى مى    . مجالس ديدار ، نوعى تبليغ و روشنگرى نيز باشد          

گاهى از آيات قـرآن كـريم و بعـضى از احاديـث ، در رابطـه بـا           . براى آقايان داشته باشم   
 ، كمك گرفته ونـسبت بـه روحيـه مقـاوت و         فرجام ظلم و ستم و عاقبت صبر و استقامت        

و چون طبع شعرى هم دارم در خلخال كه بودم قطعه          . كردم   اميد ورزيدن مطالبى بيان مى    
هاى رژيم منفور پهلـوى و       شعر نسبتا بلندى گفته بودم كه در آن ، نمايى از ظلم و جنايت             



عالوه بر اين ، بـا      . د  قيام مردم شهرهاى ايران و چگونگى سركوب اين قيامها بيان شده بو           
اى از روحيـه قـوى و خـستگى ناپـذير            سعى شده بود نمونه   « اميد به پيروزى  »تكرار كردن   

  . مردم انقالبى ما در مقابل وحشى گريهاى رژيم عرضه شود 
اين اشعار كه در يك قصيده بلندى مندرج گرديده بود و در ضمن نـام كليـه شـهرهائى                     

  : د ذكر شده بود به اين ترتيب آغاز گرديده بود كه در تالطم انقالب سهم داشتن
  زهر سو انفجار آيد 

  صداى انزجار آيد 

  خزان رفت و بهار آيد 

  گردد هدف نزديك مى 

  نماند اين نظام آخر 

  ند ملت قيام آخر 

  ببگيرد انتقام اخر 

  گردد هدف نزديك مى 

  روان شد جوى خون در قم 

  بناحق كشته شد مردم 

  ونها نگردد گمولى خ 

  گردد هدف نزديك مى 

  خيابان ارم پر خون 

  صفائيه شده جيحون 

  ها گلگون تمام چهره 

  گردد هدف نزديك مى 

  چه جالب نهضت شوشتر 

  زده بر قلب شه نشتر 

  به اميد دل خوشتر 

  گردد هدف نزديك مى 



ر را بـشنوند ؛ و عمومـا   آمدند بسيار مايل بودن كه آن اشـعا   دوستانى كه به ديدن بنده مى      
  . بردند  آن را يادداشت كرده و به عنوان نوعى ارمغن با خود مى

كنـيم نـسبت بـه     از حـضور حـضرت عـالى تقاضـا مـى      : آثار و تحقيقات علمى معظم لـه         
ايد چه آن مقدار كه منتشر شده يا د ردست تحقيق و به صورت فـيش              تحقيقاتى كه داشته  

 . ماييدو يادداشت است توضيحاتى بفر

مقدمتا يكـى از موضـوعاتى كـه الزم اسـت بـه آن توجـه داشـته باشـيم موضـوع                      : استاد   
افراد زيادى بودند كـه سـاليان درازى زحمـت كـشيدند و      . نويسندگى و داشتن قلم است      

هايشان بـاقى مانـده و از دنيـا     درس خواندند ؛ ولى چون قلم نداشتند زحمات آنها در سينه 
شود  بينيم بسيارى از علماء اسمشان برده مى       آثارى باقى نمانده است ، مى     اند و از آنها      رفته

ولى آنها كه اهل قلم بودند و در فن نويسندگى مهـارت  . ، ولى آثارى از آنها باقى نيست       
اند دست به تأليف بزنند و آثار علمى خودشان را بنويسند ، قرنهاست كـه   داشتند ، توانسته 

  . شود و نامشان جاودان است  از آنها استفاده مى. آثارشان هست اند ؛ امام  از دنيا رفته
  : در كالم حضرت امير مؤمنان چنانكه در نهج ابالغه آمده است فرموند 

يا كميل معرفة العلم دين يـدان بـه ، بـه يكـسب االنـسان الطاعـة فـى حياتـه ، و جميـل                 « 
هلـك خـزان األمـوال و هـم     ... األحدوثة بعد و فاته و العلم حاكم ، والمال محكـوم عليـه             

  . «احياء و العلماء باقون ما بقى الدهر أعيانهم و مفقودة و امثالهم فى القلوب موجودة
مروحوم والد ما از ابتداى تحصيل بنده ، عنايـت زيـادى داشـتند كـه بـا فـن نويـسندگى                       

  . خدمت آن بزرگوار بود كه با قلم آشنا شدم. آشنايى پيدا كنم 

  : و تأليفات معظم لهنمونه آثار  

  : راجع به كتابهايى كه بنده نوشتم آنچه چاپ و منتشر شده است عبات است از 

كتـاب انـسان و جهـان ، موضـوع ايـن كتـاب نـوعى خداشناسـى اسـت بـا توجـه بـه              .١ 
  . شگفتيهاى آفرينش جهان و انسان

  . كه مربوط به عالم گياهان و جانوران است ، شگفتيهاى آفرينش .٢ 

  . جهان آفرين ، كه مربوط است به عجايب منظومه شمسى .٣ 

  . كتاب دانش عصر فضا ، كه موضوع آن ستارگان ثابت است با مقدماتى جامع .٤ 

 .  كتاب داستان باستان .٥ 



  . كتاب ما و مسائل روز .٦ 

ها در مدرس مدرسه فيـضيه درسـى         قبل از انقالب چند سالى در حوزه علميه قم پنجشنبه          
در آن جلـسات سـؤاالت زيـادى مطـرح          « جلسات علمـى پرسـش و پاسـخ       »داشتيم به نام    

هـا   مجمـوع ايـن پرسـش و پاسـخ        . گفـتم    شد ، كتبى و شفاهى ، كه به آنها پاسـخ مـى             مى
اى از فضالى حاضر در آن جلسه ، كـه نامـشان             عده. دهد   موضوع اين كتاب را شكل مى     

دو نفر از تنظيم . ه اين كتاب را تنظيم كردند نيز در پشت جلد كتاب هست ، با نظارت بند
البتـه سـه جلـد كتـاب        . « رحمـة اللَّـه عليهمـا     »كنندگان آن كتاب به شهادت نائل گـشتند         

كوچك هم به نام جلسات علمى پرسش و پاسخ ، بعد چاپ شـد كـه ايـن هـم محـصول                      
  . همان جلسه روزهاى پنجشنبه چندين ساله است 

  . بالغه ، در اين كتاب چهره خوارج ترسيم شده استخوارج از ديگاه نهج ال .٧ 

  . آغاز يك حركت انقالبى در مصر ، مربوطه به عهدنامه مالك اشتر است .٨ 

 . بيت المال از ديدگاه نهج البالغه .٩ 

ايـن درس ، در     . در اين سه كتاب ، برخى از مطالب درس نهج البالغه چاپ شده اسـت                 
. شـد    نفر از فضالى محترم حوزه علميه قـم برگـزار مـى           مسجد اعظم قم با شركت صدها       

  . كه متأسفانه ساواك مانع ادامه اين درس شد 
اين كتاب مجموع سلسه مقاالت مختلـف و متنـوعى   ( در دو جلد)اقتصاد اسالمى ،  .٠١ 

  . است كه قبال در مجله پاسدار اسالم به چاپ رسيده بود

رسهايى اسـت كـه در حـوزه مقدسـه قـم ،      منطق خداشناسى ، اين كتاب محصول د .١١ 
  . پيرامون مسائل خداشناسى داشتيم

جمهورى اسالمى ، وقتى كه انقالب پيروز شد ، بعضى شبهاتى پيرامـون آن مطـرح    .٢١ 
مـن ايـن   . كردنـد   ها هم مطرح مـى  شود و چه خواهد شد ؟ روزنامه كه چه مى  : كردند   مى

  . ت آن روز باشد گوى بعضى از شبها كتاب را نوشتم كه پاسخ
 . )عربى به فارسى)جهاد  .٣١ 

  . آمادگى رزمى و مرزدارى در اسالم .٤١ 

  . )به عربى و فارسى)امر به معروف و نهى از منكر  .٥١ 

  . اسالم مجسم شرح و حال علماى بزرگ اسالم .٦١ 



 .  جايگاه بانوان در اسالم .٧١ 

 . رساله توضيح المسائل .٨١ 

 . ٢ و ١مسأله فقهى استفثائات ج هزار و يك  .٩١ 

 . ) فارسى-عربى )مناسك حج  .٠٢ 

 . )عربى)منتخب المسائل  .١٢ 

 . كتاب الخمس .٢٢ 

 . مسائل من اجتهاد و التقليد .٣٢ 

 . استفتائات در رابطه با ربا .٤٢ 

 است كه پس از تنظـيم و ترتيـب          ٠٥٣١اين كتاب درس خارج فقه بنده ، در حدود سال            
اپ كنم ، ولى ساواك مانع شد و نگذاشت ؛ تا اين كه مسافرتى بـراى مـن بـه                    خواستم چ 

در ضمن سـفر ، چـون كتـاب را همـراه داشـتم ، بـه بعـضى از            . كشور پاكستان پيش آمد     
و بعدا آن كتاب را بـرادر  . علماى بزرگ پاكستان دادم ، كه در الهور پاكستان چاپ شد            

  . ترجمه كرده و اكنون منتشر گرديده است محترم آقاى محمدى اشتهاردى ، به فارسى 
  . اگر ممكن است انگيزه مسافرت به پاكستان را بيان فرمائيد: حوزه  

حدود پانزده نفر از علماء و فضالى       : انگيزه مسافرتم به پاكستان اين گونه بود كه         : استاد   
منزل ما هم آمدند در ضمن به . پاكستان با چند نفر از مشاهير آن كشور به قم آمده بودند          

ايم كه يك نفر از مجتهدين حوزه قم را بـه پاكـستان ببـريم ؛ چـون در                    ما آمده : و گفتند   
آنجا حدود سى ميليون شيعه هستند كه رهبر و سرپرستى ندارنـد ، كـه از لحـاظ علمـى و              

ا اى باشد و بتواند شيعه را در مقابل و هابيت و انحرافها و كمونيـسته            هاى الزم وزنه   آگاهى
شـما بـا   : من گفـتم  . به من نيز براى رفتن به پاكستان پيشنهاد كردند . حفظ و تقويت كند    

اين افراد ، حـدود     . گويم   من نظرم را روز آخر به شما مى       . آقايان ديگر نيز صحبت كنيد      
جلسه درس ما هم چند دفعه . كردند  پانزده روز اينجا بودند و در درس آقايان شركت مى     

افراد : آقايان چه گفتند ؟ گفتند : نظر شما چيست ؟ گفتم : ر آمدند و گفتند    اواخ. آمدند  
  . مورد نظر ما غذرهائى داشتند ؛ و هيچ كس تاكنون جواب مثبت نداده است 

  . آيم پاكستان ، تا اوضاع آنجا را ببينم حال من مى: من گفتم  

  . همين هم براى ما مغتنم است: گفتند  



هاى علميه ، در رابطه با پاكستان ، كه در حدود  ها و حوزه كه ما طلبهآنجا احساس كردم  
سى ميليون شيعه دارد ، مسؤليت شديد داشته و داريم ؛ چرا كه سى ميليون شيعه در مقابل                 

شـود ؛ و تقويتهـاى       سيل انبوه شبهاتى كه از طرف وهابيان ، بهائيان و كمونيستها القاء مـى             
آورنـد قـرار    تكبرين از آنـان در مقابـل شـيعيان بـه عمـل مـى       اى كه اجانب و مـس      اندازه بى

  . هاى مادى عربستان سعودى  اند ، مخصوصا كمك گرفته
شـيعيان  . من حدود بيـست و پـنج روز آنجـا مانـدم و در جلـسات آنـان شـركت كـردم                        

  . پاكستان ، مردمى باصفا و صميمى و خوش عقيده هستند

ضعيت مزاجى من سازگار نبود ؛ لذا بنده هم به آنـان  متأسفانه ، آب و هواى پاكستان با و       
  . با كمال تأسف جواب منفى دادم

  .حضرت استاد ، اكنون اسامى كتابهايى را كه هنوز چاپ نشده است ، بفرماييد: حوزه  

  : استاد ، اما كتابهايى كه چاپ نشده عبارتند از  
كـردم ، چهـار    لبالغه را بحث مـى موقعى كه نهج ا. راهنماى نهج البالغه و شروح آن  .١ 

شرح ابن ابى الحديد ، شرح خوئى ، شرح ابن ميثم بحرانى و شرح              : شرح مورد نظرم بود     
. در اين شـروح مطلـب بگونـه متفرقـه آمـده اسـت              . فى ظالل ، تأليف محمد جواد مغنيه        

مطالب اين شروح را طبق حروف تهجى دسته بندى كردم ؛ و مشخص كردم هر كدام از                  
  . اند ، در كجا بحث كرده( اعم از مطالب يا اعالم)ن شروح ، موضوعات را اي

اگر اين كتاب كه به نظر من كتابى جامع و جالـب اسـت چـاپ شـود ، راهنمـاى خـوبى              
  . بردارى از نهج البالغه و شروح آن  خواهد بود براى بهره

  . طبقات الرجال و ثقاتهم و فقهائهم .٢ 

  .  جلد٢ر قضاء و شهادات ، د .٣ 

  . ارث .٤ 

  .  جلد٣خمس و انفال ، در  .٥ 

 .  مضاربه .٦ 

  . صالة المسافر .٧ 

 .   جلد٢ديات ، در  .٨ 

 .  مكاسب محرمه .٩ 



 . أحكام النساء .٠١ 

 .  يك دوره كامل اصول فقه .١١ 

 .   جلد٦تراجم و احوال علماى اسالم در  .٢١ 

 .  اخالق و عرفان .٣١ 

 . حكومنت و بيت المال در نهج البالغهسياست و  .٤١ 

آيا حضرت عالى غير از تدريس در حوزه علميه قم ، فعـال اشـتغال ديگـرى هـم                   : حوزه   
  داريد ؟

مقدارى از . كار عمده بنده اكنون ، تدريس فقه و اصول در حوزه علميه قم است    : استاد   
  . نمايم   است ، مىاوقاتن خود را نيز صرف نوشتن مطالبى ، كه از نظر بنده مهم

اكنون بسيارى از آنها بطبع رسيده       آيد ، كه هم    ها كم كم بصورت كتاب درمى      اين نوشته  
 .و مقدارى هم بطبع نرسيده است

يكى ديگر از كارهاى بنده ، اداره مدرسه مهدى موعوع عليه السالم است ، كه در حدود  
. باشند   شغول درس خواندن مى   دويست نفر از طالب محترم با برنامه مخصوص در آنجا م          

بنده ، با آيت اللَّه شهيد حـاج شـيخ محمـد مفـتح     : تأسيس مدرسه ، به اين شرح است كه     
مجاهـد بـرزگ بـه     همدانى ، كه از آغاز طلبگى مدتى هم حجـره و تـا هنگـامى كـه آن    

شهادت رسيدند ، با هم در ارتباط بوديم ؛ تصميم داشتيم كـه يـك مدرسـه ، كـه پايگـاه                      
آن شهيد بزرگوار ، در ايـن رابطـه پـولى ، در             . م و تربيت باشد ، با هم بوجود بياوريم        تعلي

حدود يك ميليون و دويست هزار تومان ، فراهم كرده بودند، كه بعد از شهادت ايـشان ،                  
فرزندان و خانواده آن شهيد مجاهد بـه محـضر مبـارك حـضرت امـام ، دام ظلـه العـال ،                       

ل ، در اختيار اينجانب قرار بگيرد ، تا اقـدام مقتـضى بعمـل               شرفياب شدند و جريان آن پو     
  .بيايد

اينجانب نيز، با بعضى افراد خير انديش ، مطلب را در ميان گذاشتم ؛ تـا بـاالخره پـس از                
قابل توجه ديگر ، يك نفر خير انديش ، حاضر شد هشتصد متـر زمـين    فراهم شدن مقدار

  . نيز كمك نمايددر اختيار گذاشته و پانصد هزار تومان 

باألخره ، اين مدرسه در چهار طبقه ، با يك سرداب بزرگ و چندين مدرس و كتابخانـه    
در اين چند سال، كه دفاع مقدس بر پا بود ، هميشه يك سـوم از طـالب       . تأسيس گرديد   



 -از اين آقايان ده نفر شهيد شـدند ؛ و چهـل             . محترم آن حوزه ، به نوبت در جبهه بودند          
 نفر زخمى و معلول را به اسالم تحويل دادند و هم اكنـون بـا جـديت تمـام مـشغول          پنجاه

   . باشند تحصيل مى
  
 

 فصل سومفصل سومفصل سومفصل سوم

         سحرخيزى و تهجد سحرخيزى و تهجد سحرخيزى و تهجد سحرخيزى و تهجد- - - - نظم نظم نظم نظم 
        

كسانى كه با جناب عالى آشنائى بيشترى دارند از نظـر جنـاب عـالى در كارهـا و        : سؤال   
ايـد ، سـخن      كـرده اينكه براى هـر يـك از كارهـاى زنـدگى خـود برنامـه دقيقـى تنظـيم                    

  گويند لطفا مقدارى درباره نظم و برنامه ريزى در زندگى توضيح بدهيد ؟ مى

بلى بنده از آغاز زندگى به لزوم داشتن برنامه و رعايت نظـم در زنـدگى ايمـان                  : جواب   
داشتم و دارم اعتقادم بر اين است كه رمز موفقيـت و پيـشرفت در زنـدگى در سـه مقولـه                    

   : شود خالصه مى
   استقامت-٣ جديت -٢نظم  -١

همين اندازه كافى است كه در وصيت نامه حضرت اميـر مؤمنـان عليـه               « نظم»در رابطه با     
را سرلوحه برنامـه زنـدگى معرفـى    ( نظم)كه آنرا در آستانه شهادت خود فرمودند  السالم
  : كردند

  »اوصيكا و جميع ولدى و من بلغه كتابى بتقوى اللَّه و نظم اموركم« 

و همـه فرزنـدانم   « حضرت مجتبى و حضرت سيد الشهدا عليه السالم»يعنى شما فرزندانم     
و هر كسى كه اين نوشته باو برسد را به دو امر مهم ، داشتن تقوا و رعايـت نظـم ، توصـيه      

 .  كنم مى

بر اين اساس بنده اوقات خود را هميشه تقسيم ميكنم و بـراى هـر كـارى اعـم از درس ،                     
 نوشتن ، كارهاى اجتماعى ، حتى خواب ، استراحت          �رات علمى ، مطالعه ،    بحث ، مذاك  

كـنم و موفقيـت خـود را در ايـن            و غذا خوردن وقت معينى را بـه طـور دقيـق تنظـيم مـى               
  . دانم  موضوع مى



ام مورد مطالعـه قـرار دهيـد       اگر شما سرگذشت بزرگان را كه بنده از آنها سرمشق گرفته           
انـد ، نظـم در زنـدگى را          ى كـه در عرصـه زنـدگى موفـق بـوده           خواهيد ديد ، كليه كـسان     

ايـن موضـوع مخـصوصا بـراى سرپرسـت يـك            . انـد    سرلوحه تمام اعمال خود قـرار داده      
افـراد نـامنظم كـه حتـى در     . خانواده و يك اداره و باالخره يك مجتمع خيلى مهم اسـت       

نرسـانده فـردا كتـاب      كننـد و بجـائى       مطالعه خود امروز كتابى را برگزيـده و مطالعـه مـى           
  . گيرند ، موفق نيستند ديگرى را دست مى

كليـدهاى موفقيـت اسـت شـما      جديت در كارها و در راه رسيدن به هدف نيز ، يكى از 
 ٠٠٢( ره)بينيـد مـثال شـيخ مفيـد          هاى فراوانى از  موفقيت را در زندگى بزرگان مـى           نمونه

ا كه در دست است به اهميت بقيه پى كتاب تأليف كرده است كه با مطالعه تعدادى از آنه
 كتاب به رشته تأليف درآورده است كه فقـط  ٠٠٣( ره)بريم ، و شيخ بزرگوار صدوق     مى
 كتـاب تـأليف    ٠٠٥در حـدود    ( ره) تا از آنها دست دست است ، همچنين عالمه حلى            ٤٢

جلـسى  اى از آنها است، با عالمـه م        كرده است كه تذكره و تحرير و منتهى و قواعد نمونه          
با ين همه تأليفات از جمله كتاب جواهر با آن عظمت و دقـت ، و شـاه كارهـاى عظـيم و       

  . چشمگير و موفقيت بارش فقط و فقط در گرو جديت است 
اراده و سـست اراده و كـسانى كـه زود            اهميت استقامت نيز روشن است ؛ زيرا افـراد بـى           

در زنـدگى موفـق نخواهنـد شـد و     كنند هرگز  شوند و عقب نشينى مى   خسته و وامانده مى   
  . توانند گامى بجلو بردارند نمى

چه در مسافرتها و چه در وطن بسيار اتفاق افتاده است كه شبها نيز              : آخرين سؤال اين كه    
م كه به سحر خيزى و تهجد خيلى مقيد هستيد مقـدارى هـم در       در محضرتان باشم ، ديده    

  . باره توضيح بدهيد اين

رض كنم كه سحر لحظات بسيار مباركى است ، وقـت تهجـد و عبـادت                در پاسخ بايد ع    
است ، وقت انس گرفتن با محبوب حقيقى در خلوت شب است وقتى است كه ائمه اهـل            

در ايـن   : فرمودنـد    بيت عليه السالم همواره مردم را به بيدارى و تهجد در آن ترغيـب مـى               
قت بيدار بودند و اين عبـارت       هنگامه كه علماى بزرگ و صالحان روزگا هميشه در آن و          

يعنى هرگـز اتفـاق نيفتـاد       « ما طلع الفجر عليه و هو نائم      »: خوانيم   را نيز در حاالت آنها مى     
آنان در اين لحظات نـورانى در پيـشگاه حـق           . كه فجر طلوع كند و آنها در خواب باشند          



نـد ، و حـل      پرداخت تعالى خاضع بودند ، به خوانـدن نمـاز و تـالوت قـرآن و اسـتغفار مـى                  
خواستند و  مشكالت و برآوردن حوائج مهم خود را در اين ساعات از آن ذات مقدس مى

همچنـين خداونـد ريـم در دو جـاى قـرآن كـسانى كـه در               . رسـيدند    به مقـصود هـم مـى      
پردازند و از خداوند كريم و رحيم بخشايش گناهان خـود را             سحرگاهان به راز و نياز مى     

  : ار داده است خواهند مورد تمجيد قر مى
ــحار   «  ــستغفرين باألس ــين و الم ــانتين و المنفق ــصادقين و الق ــصابرين و ال ــا در «  ال و »و ي

   »باألسحار هم يستغفرون

  . ٧١وره آل عمران آيه 

  . ٨١وره الذاريات آيه 

شود  وقت سحر ، بنابر اظهر آخرين قسمت از يك ششم شب كه منتهى به طلوع فجر مى                 
  .باشد مى

كنـد ؛   شود و تاطلوع فجر ادامـه پيـدا مـى    وقت نماز شب از نصف شب آغاز مى       هر چند    
  .ولى هر چه به طلوع فجرنزديكتر باشد ثواب بيشترى دارد  

هاى فراوانى وارد شده و تأكيـد بـسيارى از اهـل بيـت عـصمت و       براى نماز شب فضيلت    
 و خـواص و فوائـد        سالم اللَّه عليهم براى بجا آوردن آن به عمل آمـده اسـت ،              -طهارت  

  : اى از آنها به اين شرح است زيادى براى آن ذكر شده است كه نمونه

  . نماز شب ، شرافت مؤمن است .١ 

  . سازد نماز شب ، گناهانى را كه انسان در روز ممكن است انجام دهد ريشه كن مى .٢ 

  . كند نماز شب ، چهره انسان را نورانى و شاداب مى .٣ 

  گرداند گردد و درد و مرض را از انسان دور مى ، موجب سالمت بدن مىنماز شب  .٤ 

. 

  . كند دلپذير مى نماز شب ، بوى انسان را .٥ 

  .گردد نماز شب ، بازع فراوانى روزى مى .٦ 

نماز شب ، زينت انسان در عالم آخرت است كه حضرت صادق عليه السالم فرمودند  .٧ 
زينـت  ( به اسـتثناى نمـاز شـفع وتـر        )شت ركعت نماز شب     مال و فرزندان زينت دنيا و ه      : 

  . انسان در جهان آخرت است



  . گردد نماز شب ، موجب بخشودگى گناهان مى .٨ 

هاى را كه در روز ممكن است دامنگير انسان بشود ، برطرف  نماز شب ، غصه و اندوه .٩ 
  . سازد مى

  .گردد شم مىنماز شب ، موجب افزايش دامنه ديد و روشنايى چ .٠١ 

  . گرداند نماز شب ، خلق و خوى انسان را نيكو مى .١١ 

  . شود  نماز شب ، موجب اداى دين و قرض انسان مى .٢١ 
  . بخشد نماز شب ، فرح و نشاط مخصوصى به روح انسان مى .٣١ 

  . شود نماز شب ، كفاره گناهان مى .٤١ 

  .گردد نماز شب ، ارمغن بهشت مى .٥١ 

دهـد   اى كه خوانده شود آن خانه به اهل آسمان روشنائى مى  شب ، در هر خانهنماز .٦١ 
  . دهند چنانكه ستارگان آسمان به اهل زمين روشنائى مى. 

  .برد نماز شب ، درجه و مقام انسان را نزد خداوند باال مى .٧١ 

  . نماز شب ، انسان را از عذاب قبر ايمن ميدارد .٨١ 

  .گردد افزايش عمر انسان مىنماز شب ، موجب  .٩١ 

  . كند  نماز شب ، چون سدى در مقابل از ارتكاب گناه ايستادگى مى .٠٢ 
بيــدار كــردن اعــضاى خــانواده بــراى خوانــدن نمــاز شــب موجــب جلــب رحمــت  .١٢ 

  .گردد پروردگار مى

  : حضرت امام صادق عليه السالم فرمودند 

  .  مؤمنين در سه چيز استافتخار ، سربلندى ، زينت دنيا و آخرت براى 

  . نماز و عبادت خداوند، در آخر شب .١ 

  . داشتن خودكفائى ، استقالل و چشم نداشتن به آنچه كه در دست ديگران است .٢ 

 اسـت امـام زمـان    -رشته واليت و محبت را با امام معصومى كه از اهل بيـت پيغمبـر    .٣ 
 .  مستحكم گرداندن-ارواحنا فداه 

  : اگر پيغامى و كالمى دارد بيان فرمائيد: ل آخرين سؤا 

دانم كـه پيغمـى داشـته باشـم ؛ وى ايـن              بنده خود را كمتر و كوچكتر از آن مى        : جواب   
رسانم كه در عصر ما جريانى پيش آمد كه در طول تـاريخ هـزار و                 مطلب را به عرض مى    



 و فرمانروايـان و     چند صد ساله اسالم سابقه نداشته است ، آن هم سقوط حكومت جباران            
پديد آمدن حكومت اسالمى است ، اين موضوع نعمتى است بزرگ كـه بـه دسـت يـك                
مرد الهى ، مجتهد وارسته ، فقيه شجاع ، با شهامت ، مدير ، مدبر و آگاه بـه اوضـاع زمـان          
با توفيق خداوند متعال توانست پرچم نهضت اسالمى را به دوش گرفتـه و مـردم مـسلمان                  

بـا تحمـل زحمـات ،    . ها و شهرها پشت سر او بـه راه افتادنـد       بزرگ حوزه ايران و علماى    
زندآنها، تبعيدها ، شهادت شهداء و تحمل خسارتهاى فـراوان مـالى بـا داد خـون هـزاران                   
شهيد اين نهضت را به ثمر رساندند و حكومت اسالمى كه منتهاى آرزوى علماى بزرگ               

ون الزم است ، پس اين نعمت يعنى نعمت ،          اسالم در طول قرنها بود بوجود آوردند ، اكن        
قدرت  پياده كردن احكام اسالم را بدانيم ، و همه و همه همت كنيم كـه ايـن انقـالب را                       

    . هاى استعمارگران بيدار باشيم  حفظ كنيم و در برابر نقشه
  
  


