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 سرآغاز

كشند و  منظورم از نوشتن سرگذشت خودم اين است كه آنان كه براي خدا زحمت مي
شوند، اميداور باشند  در راه تحصيل علم و خدمت به بشر مضيقه و يا به مصائب دچار مي

خدا سعي ايشان را ضايع نخواهد كرد و در عاقبت، همة اين مصائب را جبران خواهد كه 
كرد و به نتيجة خوب خواهد رسيد و هم اين است كه مردم در آينده كسي را مثل من 

دانند از ترس مردم  شود آنان كه حقيقت را مي مي متهم نكنند چرا كه مسألة تهمت باعث
شوند و  تماع در اين صورت از دانستن حقايق محروم ميكنند و مردم اج آن را پنهان مي

برند، عقب  كنند و در ناداني كه باعث بدبختي دنيا و آخرت است به سر مي ترقي نمي
مانند و ضمناً در اين كتاب لزوم دانستن قرآن براي دينداران بيان شده و دين از بدعت  مي

 . و توحيد از شك و محبت امام از غلو جدا گرديده است
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 زندگينامة عالم رباني محيي الدين بنابي

علي اصغر محيي الدين فرزند مال محمد علي بن مال عبدالمحمد بن مـال تقـي بنـابي،    
نـا بـه اسـتناد سرگذشـت نامـة      واعظ، مفسر و قرآن شناس، مصلح برجستة آذربايجـاني ب 

پـدرش را از دسـت داد.   .ق در بناب به دنيا آمد. بنابي در كودكي هـ 1324خودش به سال
رش مال محمد علي از علماي آن زمان بناب بوده و در مساجد محلة آقاجري و اوليـاء  پد

پرداخـت. محيـي الـدين در دوران     مي پل سنگ به وعظ و ارشاد و امامتو مسجد محلة 
ي و نوجواني در مجالس درس بسياري از بزرگان علم و ادب حضور يافته و از آنان كودك

در علوم متداول زمان اجازة كتبي يا شفاهي اخذ كرده است. وي در مكتب شـيخ عبـاس   
قلي قرآن و گلستان و نصاب و ابواب و تاريخ معجم و جامع المقدمات را فـرا گرفـت و   

مذ نمود و صمديه و سيوطي و جامي را نـزد او  پس از فوت پدرش نزد شيخ غالمعلي تل
آموخت و نيز سيوطي را نزد مال محمد تقي مقدس و شرايع را از مير يوسف فرا گرفـت.  

را نـزد  اللمعـة وي پس آنگاه براي تحصيل به مراغه رفته و در مسجد جامع مراغه شـرح  

كنـد و در مدرسـة    مـي  ميرزا عبدالعلي تلمذ كرد. پس از مراغه بنابي به تبريز نقـل مكـان  

نزد ميرزا صـادق تهباسـي و    اللمعـةطالبيه به كسب علم و دانش پرداخته و در آنجا شرح 

قوانين را نزد سيد محمد موالنا و مطول را نزد حسـينعلي واعـظ و رسـائل را نـزد سـيد      
 كند. وي تا قيام مردم تبريز در دورة رضاشاه در آن مدرسـه  مي مرتضي خسروشاهي تلمذ

پس از شورش مردم مجددا به بناب بازگشته و دوسال در بناب مانـده و در آن   ماند و مي
كند. بنابي پس از آن جهت تكميـل تحصـيالت دينـي خـود راهـي       مي مدت تأهل اختيار

اهللا شيخ عبداهللا ممقاني صاحب تنقيح المقال مالقات كـرده و   آيةشود در آنجا با  مي نجف

األصـول را   يـةسازد. بنابي در نجف كفا مي جف مستقرايشان، بنابي را در مدرسة ايرواني ن

از ميرزا أبو الحسن مشكيني و ميرزا احمـد اهـري و مكاسـب زا از سـيد هـادي ميالنـي       
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تنبيه األمه و «اهللا العظمي ميرزا محمد حسين نائيني صاحب  يةآموخت و در درس خارج آ

اهللا شيخ عبداهللا ممقاني حضور  ةياهللا العظمي سيد أبوالحسن اصفهاني و آ يةو آ »امللةتنزيه 

پس و  اهللا العظمي سيد أبوالحسن اصفهاني اجازة اجتهاد دريافت داشت يـةو از آ يافت

از دو سال تحصيل در نجف به بناب بازگشت و مـدت ده سـال در بنـاب بـه تـدريس و      
كنـد بـراي تكميـل     مـي  موعظه و اقامة نماز جمعه پرداخت. بنـابي در ايـن مـدت سـعي    

اهللا سيد محمـد   آيـةي خارج ها درس علمي خود راهي قم شود و لذا در قم در تحصيالت

 اهللا صدر شركت جسته كه اينان مراجع تقليد وقت قم بودند. آيةتقي خوانساري و 

بنابي پنج سال در قم ماند و در ايام رفتن رضاشاه از ايران بنابي در قم با وضـع اسـف   
ن ايام چهل سـال داشـت و پـس از آن بـه وطـن      دهد. وي در اي مي باري به زندگي ادامه

اصلي خود بناب بازگشت و در مسجد محلة مهر آباد مشغول تبليغ و تفسير قـرآن شـد و   
به اقامة نماز جمعه پرداخت كـه در آن زمـان مخالفـت هـائي را از سـوي عـالم نمايـان        

عـه  برانگيخت و موجب مشكالتي براي بنابي گشت، زيرا برخي معتقـد بودنـد نمـاز جم   
 واجب نيست.

بنابي در سرگذشت خود بارها از اهالي محلة مهر آباد بناب به عنوان حاميان حق طلب 
 و متقي و دوستدار قرآن و اسالم معرفي كرده است.

محيي الدين بنابي چه در آثار و چه در سرگذشت نامة خود تصويري دقيق از اوضـاع  
ردم سـخت بـه شـرك و خرافـات و     كند كه اسف بار است: م مي ديني روزگار خود ارائه

موهومات پايبندند، قرآن مهجور ماند، اسالم غريب افتـاده و مالهـاي اسـالم نشـناس بـا      
 اند، مردم را مشغول كرده ها بدعت ي دروغين و آداب ورسوم غلط وها شفاعت خرافات و

خـدا  كسي نيست كه مردم را بيدار كند و به آنان قرآن بياموزد، نذر و قربـاني بـراي غيـر    
نويسد كه بيشتر اعمـال و آداب آن همچـون قمـه     مي رواج يافته و در بارة مراسم عاشورا

زني و زنجير زني و سينه زني بدعت بوده و خالف اسالم است و در مورد علمانمايان آن 
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را آلوده به عوام فريبي و مريد پروري و شـهرت طلبـي و مصـلحت انديشـي     ها  آن دوره
داند. نكته تأمل برانگيـز در عصـر بنـابي     مي بيان حقايق قرآندنيوي و ترس و وحشت از 

سكوت اكثريت علماء و مجتهدين آن دوره نسبت بـه ايـن آداب و اعمـال بـدعت آميـز      
و خرافـات بـا نخسـتين     هـا  بـدعت  است، و لذا زندگي فرهنگي ـ اجتماعي در مبارزه بـا  

ز همـين مجـالس وعـظ    شود و بيشترين ماية شهرت وي ني مي مجالس وعظ و تبليغ آغاز
 وي بود كه تأثيرات آن به طور گسترده در بناب و شهرهاي همجوار منعكس شده بود.

پنجگانـه در اوقـات   هـاي   از كارهاي مثبت و مؤثر ايشان در بنـاب تجديـد اداي نمـاز   
پنجگانه (صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء) به اتكاي روايات صحيح در منابع شيعه و نامة 

(با توضيح اينكه ايـن شـهادت بـه     »اهللا أشهد أن عليا و يل«و حتي عبارت  نهج البالغه 52

اجماع فقهاي شيعه جزو اذان و اقامه نيست) كه به فرمودة شيخ صدوق (ابـن بابويـه) در   
باشـد را   مـي  بدعت مفوضه (غلو كنندگان درحق علي عليه السالم)» من ال يحضره الفقيه«

دادنـد   مـي  را در پنج وقت به طور جداگانه ندا سرها  در اذان و اقامه حذف كردند، و اذان
 كه هنوز هم اين سنت حسنه در مسجد محلة مهر آباد پابر جاست.

بنابي پيش از آنكه يك نويسندة پركار باشد يك واعظ و مجلس گوي تمام عيار  آثار:

 بود ونوارهاي ضبط شـده از وي در اواخـر عمـر در زمينـة اسـالم شناسـي و مبـارزه بـا        
گردد و مورد استفادة خـاص و عـام    مي و خرافات در ميان مردم دست به دست ها عتبد

بـدين  ها  آن است با اين وصف وي آثار و تأليفاتي را زا خود بر جاي نهاد كه عمده ترين
 قرار است:

(نقد آراء و ادعاهـاي  ها  جواب بهائي -3جواب نسبتهاي ناروا  -2توضيح االشتباه  -1
سرگذشت و زندگينامه ( بـه قلـم خـودش ) كـه در سـال       -4بهائي) بهاءالدين و مذهب 

اسالم واقعي را دريابيد (جلد اول)، اين كتـاب پـيش از    -5ق. تأليف شده است. ه. 1351
ي پراكنده ها يادداشت -7اسالم واقعي را دريابيد (جلد دوم)  -6انقالب ايران منتشر شد. 

 ياز به گرد آوري و تدوين دارد.در مسائل ديني و فقهي به عربي و فارسي كه ن
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مرحوم محيي الدين بنابي پس از عمري مبارزه و جهاد در راه خـدا در زمسـتان سـال    
 خورشيدي در تهران به سبب بيماري به جوار حق پيوست. (رفع اهللا درجته) 1364
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 اهللا بنابي يةاهللا العظمي عالمه نائيني به آ يةاجازة روايت آ

 اهللا بنابي يةالعظمي بروجردي خطاب به آ اهللا يةدستخط آ

 اهللا العظمي سيد أبوالحسن اصفهاني يةاجازه نامة آ
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 ��م ا� ا����ن ا����م

قمري فرزنـد   1324متولد  محي الدينكاتب الحروف علي اصغر سرگذشت اين كتاب 
 ي بنابي است.عبدالمحمد بن حاجي مالّ تق مالّ محمد علي بن حاجي مالّ

ا علي و علي اصغر و آقا زپدرم از دنيا رفت و ما سه برادر (مير كوچك بودم كهمن 
باغي داشت در مادرم بود.  تر كوچك آخريو  تر بزرگ مانديم كه اولي از من علي)

كرديم و  به ارث رسيده بود. ما از عايدات همان باغ تأمين معاش ميكوتمهر كه از پدرش 
ه و به نام وي ريداز عايدات باغش خيك خانه داشت كه پدرم مادرم  چون كفايت نكرد،

 سپس وسايل داخلو كرد ما خرج و اش را فروخت قباله كرده بود. در نتيجه آن خانه
گرديد و بعد ما خرج هاي پدرم به فروش رفت و  اسها و لب هاي اطاق صندوق و فرش

و ديگر از تركة پدرم چيزي  يمخانة بيروني پدرم را فروختيم و به مخارج مصرف نمود
 هاي پدرم كه وصيت كرده بود مال من باشد و ضمناً و فقط كتاب دقابل فروش باقي نمان

محتاج نشوند و هر ها  آن گفته بود كه اگر اوالدم محتاج شوند بفروشند اگر به فروختن
ش نرفت و بحمداهللا به فروها  آن علم باشند سه نفري قسمت نمايند.سه فرزندانم از اهل 

ماند كه  اثاث يقسمت نموديم و نيز مختصراهل علم شديم و برادرانه سر پما هم هر سه 
باقي ماندة ما به بود و يك خانة اندروني ماند كه ال بدمنه بود و اثاث بودنش ضروري 
آن روز به مبلغ يك صد تومان ارزش داشت كه به هر برادري بعد از  قيمت پول نقرة

ران سهم رسيد و چون برادر بزرگم زن گرفت از ما جدا مان و سه قتقسيم سي و سه تو
اش را ريش سفيدان جدا و محدود و معين كردند. پس او در سهم خود  شد و سهم خانه

حاكم و يا عالم باشد و در شب پنجشنبه  ميبرادر و يك مادر در سهم خانة  ود و ما
عه معروف مشهور عالم خطيب سخنور و در عصر روز جمباشد و در شب جمعه  مي

 خواهد شد. 
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و همان حرف را غير از مادرم از چند نفر پيرمردان محل نيز شنيده بودم كه پدرت 
مادرم گفت تو دير زبان گشودي و . باري گفت كه تو عالم خواهي شد ميدرباره تو چنين 

توانستي روشن و واضح حرف  گفتي و نمي مي در دماغت سخنبعد از زبان گشودن 
آن علت رفع شد و به حمداهللا  و تدريجاً . آقايت از اين جهت خيلي ناراحت بوديبزن

و خود من عادت دارم كه هميشه وقت منبر رفتن و قبل از پدرت خاطر جمع گشت. 
 :خوانم زبان حضرت موسي كليم اهللا است ميسخن گفتن اين دعا را كه از 

حۡ ٱَرّبِ ﴿ مۡ   ٢ِ� َصۡدرِي  ۡ�َ
َ

ۡ ِ�ٓ أ ن لَِّساِ�  ۡحلُۡل ٱوَ  ٢رِي َو�َّ�ِ َ�ۡفَقُهواْ قَۡوِ�   ٢ُ�ۡقَدٗة ّمِ
 ].28 -25طه: [ ﴾٢

مايد و رف كنم و خداي تبارك تأييدم مي و بعد شروع به قرآن خواندن و موعظه مي
از اين جهت بود كه او چون مرحومم باشد و شايد غصه پدر  گفتارم قابل فهم ميهللا الحمد

هل خرد خدمت به دين او فائده عالم هم در نزد دير كرده بود عالم تقدر نظرش مرا 
مأيوس اسالم و مبلّغ بودن است و لكن ديده كه لكنت دارم و زبانم فصيح نيست  مقدس

 گشته و غصه خورده و بعد از رفع شدن علّت، خاطرش جمع شده است. 
و گلستان حاج شيخ عباسقلي مرحوم كه مكتب داشت قرآن من اول در بناب از آقاي 

معجم و جامع المقدمات را ياد گرفتم و بعد از آن كه پدرم در و نصاب و ابواب و تاريخ 
گذشت و اهالي بناب در مسجد بازار تعزيه گرفتند و مراقب ما برادران شدند بنابراين 

داد به من  ها درس مي حجره داشت و به طلبهطالّب كه در مدرسه شيخ غالمعلي مرحوم 
را از ي طويآن مرحوم خواندم و اواخر س و سيوطي و جامي را نزد مديهصهم درس داد. 

مير يوسف مرحوم تحصيل آقاي مالّ محمد تقي مقدس مرحوم و شرايع را از آقاي حاج 
نوشتند و هم به  جات مي حجره داشتند و عقدنامه و قبالهكردم و همة ايشان در مدرسه 

 دادند.  ها درس مي طلبه
است و راه غربتي به روي ما گشاد براي ما خوتعالي خير ديگري  تا خداي تبارك و

كه يعني از حسن اتفاق بين من و برادر بزرگم اختالف جزئي روي داد پس آن باعث شد 
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لرس  ف « :اند مادرم مرا به مراغه فرستاد تا در آنجا مشغول درس باشم و بزرگان فرموده
ماند و به  صديق در نزد پدر و مادرش مي و به اضافه اگر چنانكه حضرت يوسف »للغر�ة

يافت و به آن مقام ارجمند كه رسيد  داد ترّقي نمي افتاد و امتحان نمي غربت نمي
 رسيد.  نمي

هم منزل شدم و به درس آقاي حاج مهري  حاج ميرزا حسين الخوشدر مراغه با آقاي 
رفتم و از  رم بود ميميرزا عبدالعلي آقا مرحوم كه مدرس فضالي طالب و از دوستان پد

و خورد و خوراكم را مادرم از بناب از جلد اول شرح اللّمعه درس خواندم ايشان 
ها از شدت  شد حتي بعضي زمين خيلي سردفرستاد. يادم هست كه آن سال زمستان  مي
در فوقاني بود و حاال آن شكافته گشت و منزل ما در مدرسة مسجد جامع مراغه ما رس

اند و در آن منزل فوقاني دست از  ته است و مدرسه فعلي را تازه ساختهمدرسه از بين رف
زير لحاف كرسي بيرون آوردن امر سهل نبود با اين وضع سخت ما درس را مطالعه و 

 كرديم.  مباحثه مي
اش از مدرسه  داد و چون خانه اش مي عبدالعلي آقا مرحوم درس را در خانهحاج ميرزا 

من بعد از خروج از درسش در راهم كه مسجدي بود داخل آن خيلي دور بود، بنابراين 
نوشتم  كردم و مي نشستم درسم را در آن مسجد سرد مطالعه مي شدم و روي بوريا مي مي

ترسيدم مبادا تا به منزل برسم درسم و مطالب كه استاد فرموده از يادم فراموش  كه مي
لذت گرفتم و شايد از كثرت  يشود و آن زحمت سرما را از كثرت عالقه به درس سهل م

كردم و در آن زمان كه ما در مراغه مشغول تحصيل بوديم آقا  مطالعه احساس زحمت نمي
بودند و بعد به تبريز رفتم و آقا انصاري و ميرزا حسين آقا مجتهد در حال حيات د محم

 آقا خسرو شاهي همساكن گشتم و مدتي با آقاي حاجي سيد هادي  طالبيه در مدرسة
كرديم و در تبريز بقيه شرح اللمعه را از آقاي  مباحثه ميمنزل شدم و كتاب معالم را با هم 

صادق آقا تهباسي و قوانين را از آقاي حاج سيد محمد آقا موالنا و مطول را از ميرزا  حاج
آقا شبغزاني كه تازه از آقاي حاج شيخ حسينعلي واعظ و رسائل را از آقاي شيخ حسين 
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رحمت اهللا عليهم بود و مكاسب را از آقاي حاج سيد مرتضي آقا خسروشاهي  نجف آمده
ميرزا تحصيل كردم و آن زمان، عصر آقاي حاج ميرزا ابوالحسن آقا انگجي و آقاي حاج 

 صادق آقا مجتهد بود. 
از فرستاد و ساير مخارجم را خدا  مادر از بناب به وسيله داشقاچي براي من نان مي

خريدم و به  تحصيلم چيزي نسيه نميرسانيد و من در زمان  رفت مي مياهايي كه گمان ج
تا بقّال كردم حتي روزي پول نداشتم انگشترم را رهن گذاشتم  داد قناعت مي آنچه خدا مي

جنس دهد. آن بقال حاجتم را روا كرد و جنس دم مدرسه به اندازة قيمت انگشترم به من 
چه اصرار كردم قبول نكرد خدا رحمتش كند  به من داد ولي انگشترم را نگرفت و هر

 بعدها پولش را دادم. 
هاي علماء آمد و  و من در تبريز تا آن وقت بودم كه اهل تبريز قيام نمودند و به خانه

دولت براي اسكات  بود،رضا شاه  دورة .هايشان ازدحام شد رفت كردند و در خانه
تعطيل گرديد و  ها درس د. سپسفرستاشورش مردم، علما را برداشت و به كردستان 

ها به واليت خود رفتند و من هم به بناب آمدم و چون از درس خواندن مأيوس  طلبه
 ماندم تا عبداهللا فرزند بزرگم را به دنيا آمد. نمودم و دو سال در بناب شدم ازدواج 

كه به نجف اشرف بروم پس بنابراين براي چون تحصيلم ناقص مانده بود قصد كردم 
ها از تحصيل علم روحانيت  در آن روزها اكثر طلبه رنامه گرفتن به مراغه رفتم. واقعاًگذ

را از سر ها عمامه  حتي بعضي و نه احترام، دديدند نه دنيا دار سرد شده بودند كه مي
كه من ت بعد از آنكه فهميد را گرفكه براي گذرنامه عكسم  در مراغه عكاسي .برداشتند 

نيت تحصيل علوم ديني را دارم رو به من كرد و چنين گفتن كه عزم رفتن به نجف و 
كه و دنيا داشته باشيد مند  دولتي بخوانيد تا بهرهي جديد ها درس شايد بهتر آن است از

براي رسيدن به مقام و مال دنيوي  كه من گفتمدنيا ندارد. در جوابش  درس روحانيت،
آن ان شاءاهللا  آشنا باشم تا به ود كامالًخواهم به احكام ديني خ خوانم بلكه مي ميندرس 

به بناب  و را گرفتمگفت پس آن مطلب ديگر است سپس گذرنامه عمل كنم. عكاس 
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آقا علي گذاشتم و به ام را در نزد مادرم و كفالت برادر كوچكم  در بناب زن و بچهآمدم. 
مقدس  خدا سپردم پس با حجاج بيت خدا حركت كرديم تا به نجف رسيديم و در صحن

بعد از نماز مغرب با حضرت آيه اهللا حاج شيخ عبداهللا ممقاني  حضرت امير المؤمنين
شناختند و از  مي مرحوم مالقات نمودم و ايشان پدرم را كه در بناب نايبش بود كامالً

در اولين ديدار كه مرا ديد به من كشيدند بنابراين  من هم مسبوق بودند و انتظارم ميآمدن 
مرا كرد. آن مرحوم  يمانند آمدن شاهان طول كشيد. سپس احوال پرسمدنت فرمود كه آ
گذاشت تا منزلي پيدا شود و من در  ايرواني در منزل يك نفر هم واليتي موقتاًدر مدرسة 

آنجا ماندم و با سليقه او رفتار نمودم تا يك نفر طالب العلم خويي به جهت زلزله اطراف 
داشت به واليتش رفت و منزلش را به من امش نگراني اقوخوي و ماكو چون از سالمتي 

ام را عوض كردم. يعني در اول شب  پس من تنها در آن منزل نشستم و برنامهسواگذاشت 
كردم و نماز  و از چاشت تا ظهر قيلوله ميشدم  خوابيدم و بعد از نصف شب بيدار مي مي

واندم و به نوافل و خ ميها  آن ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح را در اول وقت
كردم و هم صحبت اختيار  كردم و با كسي آمد و رفت نمي مستحبات مواظب مي

آن را با استكان خوردم  حتي چايي كه ميساختم  نمودم و وقتم را ضايع نمي نمي
و ريختم  كاسه مي اش را يك دفعه در ت نشود بلكه همهخوردم تا كه باعث فوت وق نمي

 براي آيتكشيدم. خرجم را از بناب دوستان پدرم  رتبه سر ميبه يك مبعد از سرد شدن 
گذاشتم. روزي بعد از نماز  و پولم را هميشه در زير فرش منزل ميفرستاند  اهللا ممقاني مي

ديدم پولم تمام شده و از اين طرف هم نه نان دارم و نه قند و چاي و مغرب نگاه كردم 
م گرفتم آن شب را گرسنه بخوابم و چاي بنابراين تصمينداشتم نسيه خريدن  نيتچون 

و هنوز نخوابيده بودم كه ديدم يك شخص آمد و در منزلم را زد و ده روپيه به نخورم هم 
را حتاجم را خريدم و در نجف جز از آن ساعت خودم من داد و رفت پس پاشدم و ماي

 پول نديدم.  بي
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بوالحسن مشكيني كفايه اهللا آقاي ميرزا ا صه در نجف دو سال ماندم و از آيتخال
بقيه رسائل و از آقاي آيه اهللا حاج سيد آقا اهري و از آقاي آيه اهللا ميرزا احمد االصول 

آقا ميرزا حسين آقا ناييني  هللاهادي ميالني بقيه مكاسب را خواندم و به درس خارج آيه 
حاضر مقاني هللا محاج شيخ عبداو آقاي آيه اهللا آقا اصفهاني سيد ابوالحسن و آقاي آيه اهللا 

شد ت بسته شد و آمد و رفت از ايران دشوار و در اواخر بود كه راه عتباشدم  مي
م با هواي چنين ديدم كه مزاجها قطع گرديد و فرستادن پول سخت گشت و هم وبرات
بروم به اضافه از رود و ترسيدم از بين  به تحليل ميو روز به روز  سازگار نيست نجف
برادر كوچكم آقا در نظارت مادرم و كفالت ام  گران بودم كه زن و بچهام در بناب ن خانه

توانست از عهده مخارج خانه بيايد. پس  علي بودند و او هم به سختي افتاده بود كه نمي
 آقاي آيه اهللا ممقاني آمدم و اجازه مرخصي گرفتم. اين علل به حضور به سبب 

آيه دهند به من نيز هم  راي محصلين ميب اي كه رسم است مراجع تقليد كتباً و اجازه
اصفهاني در مسجد سيد ابو الحسن و هم ساير آقايان دادند و آقاي آيه اهللا اهللا ممقاني 

در آنجا رسيدم و من به حضورش كوفه چون ايام بيض ماه رجب بود اعتكاف كرده بود 
امير و از او نيز اجازه گرفتم و به نجف برگشتم و بعد از زيارت وداع حضرت 

 حضرت سيد الشهدازيارت و در آنجا چند روز براي آمدم به كربال  المؤمنين
ار را در بغداد به امضاء  آمدم و گذرنامهاقامت كردم و بعد به كاظمين عليهما السالم 

دو سه روز ماندم سپس با كمال عالقه و شوق و ذوق رو به ايران رسانيدم و در كاظمين 
را حواله داشتم گرفتم و راه تبريز شدم و در آنجا  نوارد زنجاكه وطن ما است تا آوردم 

بودند كه يك سوارة دربست تبريزي فقط چهار نفر بود و مسافر هم نبود برف گرفته 
به تبريز و در تا آمديم و ايشان به من هم در آن سواره جا دادند براي خود گرفته بودند 

ي مهمان شدم و او به اهل بناب تلفن خانه حاجي محمد حسن فرزند حاج علي بزاز بناب
بود. آمدن من با خبر ساخت. و در آن روزها راه تبريز از ده روشت و ايشان را از كرد 

مال محمد علي روشتي به خانه خالويم بنابراين و در روشت از ماشين پياده شدم و 
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انه ما بناب يك نفر از روشت فرستاد تا به خمرحوم آمدم وقت شب بود و خالويم به 
و دوستان از ورودم به روشت با خبر شدند قرار نگرفته دسته رساند وقتي كه اقرباء مژده 

آمدن از من بعد از ساعت روز به بناب وارد كردند. ن اوليدر  شب آمدند و مراسته د
نمودم و در اين ظه عماندم و نماز جمعه اقامه كردم و موده سال در بناب  نجف تقريباً

و هادي كه اسمش محمد است و زاكيه به ترتيب به دنيا آمدند پس ديقه مدت مهدي و ص
 و مادرش هفت نفر شديم به عالوه مادرم و دو برادرمن و عبداهللا فرزند بزرگم با ايشان 

با ما بودند و بزرگ و كفيل ايشان ظاهراً من بودم و با اين آقا علي و غالمعلي كوچكم 
بروم ولي اهل بناب اصالً دورة درس خارج به قم  براي ديدنوضع كه داشتم من خواستم 

به نام بنابراين خيلي به دوره ديدن عطش داشتم. خودم  من رضا نداشتند و ليبه رفتن 
رحمت اهللا و از آيه اهللا آقاي سيد محمد تقي خوانساري برنگشتم  زيارت به قم رفتم و

نمايد تا تلگراف به اهل بناب  نمودم كهالتماس  كرد مي جمعه را در قم اقامهعليه كه نماز 
و من به مقصودم كه دوره ديدن  تا اينكهاز آمدن ايشان نشوند مرا بفرستند و مانع خانوادة 

پس آيه اهللا تلگراف كرد و اهالي به امرش كامل شدن است به خواست خدا نايل بشوم. 
 اطاعت نمودند و ايشان را فرستادند. 

دلو از آن  ام و با كه بر سر چاه آب ايستادهدم و در زمان صغر سنم شبي در خواب دي
و باالخره شدم  دو سه دفعه آب كشيدم و خوردم ولي چون دلوها پر نبودند سير نميچاه 

خوردم سيراب دلو را از چاه در آوردم تا پر شد پس دلو را با آب چاه به شدت زدم 
چنانكه م رسيدم. ديده بود رؤيايم كه در كوچكيهللا در قم به تأويل الحمد وگشتم 

 :سيد و به پدرش گفتآرزويش رحضرت يوسف 

ا﴿ وِ�ُل رُۡءَ�َٰي ِمن َ�ۡبُل قَۡد َجَعلََها َرّ�ِ َحّقٗ
ۡ
بَِت َ�َٰذا تَأ
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در بناب ماند و ش غالمعلي تر كوچك به قم مادرم با فرزند خانواده امو بعد از آمدن 
به رحمت رفت و ازدواج كرد و مريض شد مراغه  آقا علي برادرم براي تحصيل علم به

فوت برادرم را شنيدم چنان چون خبر در قم بوديم و عيالم خدا پيوست و من كه با اهل 
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را  سيد الشهداءسخن حضرت عناي شود. آن وقت م كمرم راست نمي كه حس كردم
ميدم. و ديدم درست فه و مصداقش را در واقع د(االن انكسر ظهري را) چون به سرم آم

 يند. گو علم را علم مشاهده مياين قبيل 
آقا سيد محمد حجت خارج آيه اهللا خوانساري مرحوم و آيه اهللا در قم به درس 

ايشان مراجع تقليد بودند و آقاي آيه اهللا صدر مرحوم حاضر كه در آن وقت مرحوم 
د و آقاي آيه اهللا به قم تشريف نياورده بومرحوم شدم و هنوز آقاي آيه اهللا بروجردي  مي

تازه از  علميه را در قم او تشكيل داده بودكريم حائري مرحوم كه حوزة حاج شيخ عبدال
خوانساري آقاي حجت آقاي صدر بودند كه رحلت كرده بود و اين سه نفر آقايان دنيا 

ايشان خصوصاً از درس خارج آقاي حجت دادند و من از درس  شهريه طالب را مي
ي آن مرحوم به دست ها درس خود ازكردم، حتي راه استنباط را به اندازة خيلي استفاده 

 آوردم. 
ما مدت پنج سال در قم مانديم و عليرضا و حسين در قم به دنيا آمدند و ما شديم نه 

او در خانه و ما شد،  جزو خانوادهنفر و يك خانم سيدة حسينيه هم كه قمي بود از 
 ده نفر گشتيم.  نشستيم و
ها هجوم  وقت بود كه وضع ايران تغيير يافت و خيلي خراب گرديد چون اجنبي در آن

 و وكالء آوردند و به سر مملكت ما بمب ريختند و شاه از ايران رفت و امراء و وزراء
و قند و شكر پيدا و نان خريدن سخت گشت ها گران شد  و نرخ آمدندتهران به اصفهان 
اي  ازهها ديدند و هرج و مرج به اند ار ناراحتيسرپرست ماندند و بسي نشد و مردم بي

شد و ارتباط بالد و آمد و ها ناامن  سلب گرديد و راهرسيد كه اعتماد مردم از يكديگر 
خانواده و حتي فشار و سختي افتادند  ها به مضيقه طلبه رفت قطع گشت و مردم خصوصاً

يم تا نان را ا نداشترخريدن يك دسته سبزي  قدرتبه حدي رسيد كه شب عيد فطر ما 
با آن بخوريم. خوشبختانه خانم قمي به خانه برادرش مهمان رفته بود او در خانه نبود تا 

كردم و گفتم كه يك قدر نمك بياور تا ما بنابي  رويم به خانماز اين حال ما با خبر شود. 
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يم و نمك را خورش طعام خود قرار شبيه شو امشب به حضرت امير المؤمنينهم 
ديد و را نخواهيم ش مانند از آن بعد گفتم همانا اين يك امتحانست كه ماو ضمناً يم ده

پيش از آن روز در قم ولي آنچه ايم  همچنين شد كه مثل آن را از آن روز تا امروز نديده
 . هاست اين است و هم در يادم هستآنچه قابل ذكر ايم خيلي است و از آن جمله  ديده

 به فكرم آمدما يك گوسفندي مرده بود و من از شدت مضيقه همسايه خانه روزي در 
كه آن مردة گوسفند را بعد از آن كه دفن كردند و شب رسيد بيرون در آورم و از 

ما از ولكن خدا به خوردن  ريم نمي گوشتش بردارم تا رفع اضطرار كنيم و از گرسنگي
 زمينه راضي نشد. 

اش رسيده و ما  ه ديوار ما كه انارهاي باغچهكه همسايه ديوار ب متصميم گرفتيو روزي 
 شبها فرزند بزرگم از ديوار بيفتد و از آن انارها بچيند بياورد تا بخوريم و ضمناًمضطّريم 

نويسم و وقتي كه پول به دست ما رسيد به صاحبش  كنم و حسابش را مي را وزن ميها  آن
 مردم نيز براي ما راضي نشد. انار و خوردن گيريم و خدا به اين امتحان  مي داده و حليت

و من در آن ايام سختي گاهي براي نهار و گاهي براي شام يك عدد خربزه و مقداري 
ها به  مانند مرغابيديدند  ها كه مرا مي آوردم و بچه خريدم و با خود مي نان از بازار مي
آن يك ما بود و شدند و آن يك خربزه هم ميوة ما و هم خورش نان  دورم جمع مي

روزي در دكان نان چه وضع بود. شد ببين  خربزه ميان ده نفر به ده سهم تقسيم مي
در انتظار نان ايستاده بوديم كه گراني بود و خريدن نان فروشي با يك نفر طالب العلم 

خوريد  گفت چه قدر نان مي .سخت شده بود او به من گفت چند نفريد گفتم ده نفريم
شما چه طور  آن برايخوريم پس  سه نفريم و همين قدر نان ميما گفتم اين مقدار گفت 

كند امر عجيب است. و ما زماني هم براي خريدن نان لحاف كرسي را نزد نان  فايت ميك
 فروش گرو و رهن گذاشتيم و نان گرفتيم. 

مهرنان گرفتيم كه به هر مهري يك روزه نان به ما بدهد واز نان فروش و زماني ديگر 
و نان گرفتيم و اتفاقاً و چند روز مهر داديم تمام شدن مهرها پولش را بدهيم و بعد از 
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اهل خانه از روي اشتباه مهرها را كه در قوطي كبريت گذاشته بودند با قوطيش براي 
و به نان فروش چه ه بودند. پس چه چاره بايد كرد سوزانداجاق مطبخ روشن ساختن 

ان خريدن شد رفتم به دكانش ديدم اوضاع عوض باري وقت نبايد گفت بلكه قبول نكرد. 
شده و به دكانش آتش افتاده سوخته است و مشغول تعمير كردن است نان ندارد. خالصه 
از جاي ديگر رفتم نان خريدم و هنوز تعميرش تمام نشده بود، به دستم پول رسيد كه از 

بود دادم و بعد از تمام بناب فرستاده بودند و همان پول را به نان فروش كه مشغول تعمير 
شدن تعمير آمدم نان خريدم و ضمناً قضيه سوخت مهرهاي نان را گفتم، گفت غيب 

 ايد قبول است.  دانيد كه نان برده ه شما ميمان كندارد و ه
. از خانه آن را بخرمهم نداشتم بوديم و پول روزي به يك سير روغن خيلي محتاج 

قالي بود از دكانش مرا صدا كرد تا آمدم به من رفتم مدرسه و در راه مدرسه يك ب مي
مناسب به به قيمت  اريددوغن خوب كرمانشاه دارم اگر شما آن الزم يك حلبي ر :گفت

پسند كنند و شما خواهم داد. گفتم پس يك سير از آن براي امتحان بدهيد اگر اهل خانه 
و حاجت ما بدين  يك سير داد به خانه آوردمشوند خواهم خريد ان شاء اهللا. راضي 

دانستند به  شدند در صورتي كه مي آيا چه طور اهل خانه راضي مي طريق روا گرديد.
پول يك سير آن قادر نيستيم و بعد از دو سه روزه كه به دستم پول رسيد آمدم خريدن 

 سيرش را دادم و گفتم در خانه مايل نشدند. 
به ن افتاد و يك نفر از طالب احتياج به دارو خريدها مريض شد.  روزي يكي از بچه

و فالن دواخانه مجاني به حساب دهد  حواله ميخوانساري اهللا  كه آيتمن گفت 
خرم.  دوا ميگيرم و از دواخانه  ميله ادهي از آقا حونويسد و من اگر اجازه  وجوهاتش مي

گفتم نه زحمت نكشيد كه من خودم با پول خود دوا خواهم خريد و آن حواله را 
م خود به يمريض اينكه و ياآيا توانستم دارو را خريدي نيست كه در خاطرم واهم. خ نمي

 خودي بدون دوا صحت يافت. 
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آگاه بود روزي به اي از احوالم و اسرارم  علم بسكه شاگردم بود تا اندازههمان طالب 
گويي پس  را نيز به كسي نميبا اين وضع و با اين حال كه تو داري و دردت  :من گفت

 روم در راهم مسجدي است، ميمن هر روز كه به درس  :رسد. گفتم از كجا ميخارجت م
كنم و آن  و بعد از نماز دعا ميخوانم  نماز ميو در آن مسجد دو ركعت يا چهار ركعت 

خوانم و  نيز مي ش تعليم فرموده است،هاي شيعهبه يك نفر  دعا را كه حضرت صادق

ة یمنّ توجهت بال حول « :دعا اين است تک و ابرء و ال قوّ اليک من  ولكن بحولک و قوّ

ة  تی اللهمّ فارزقاال بک احلول و القوّ  نی من فضلک الواسع رزقاً كثرياً فانت حولی و بک قوّ

دا مخارجم را از پس خ »و انا خافض فی عافيتک فانّه ال يملكها احد غريک باً واسعاً طيّ 

 قرار.  رساند و هر روز به اين جايي كه گمان ندارم مي
يك حتي روزي كردم.  و من از لطف و عنايت پروردگارم به كسي دردم را اظهار نمي

هر وقت به پول احتياج داشته باشم مرا آگاه كن كه  :بناب در قم به من گفتنفر از تجار 
گفت، من  و در همان ساعت كه او اين حرف را ميمن به هر طور خدمت كردن حاضرم 

نشد  و وضع من باخبر حالاهللا. نه او از  ر جوابش گفتم ان شاءبودم ددر نهايت مضيقه 
 . ونه من او را باخبر كردم

كه از آقاي حجت مرحوم كه استادم بود، مكرم ناعالجي به وليكن روزي از شدت 
وقتي وارد شدم كه آن مرحوم به اش.  پس رفتم به خانه مبلغي به عنوان قرض بخواهم،
روزهاي عيد به وم براي خاطر من بيرون آمد و من غير از اندرون رفته بود. پس آن مرح

نشستن از كار خودم پشيمان شدم و بعد از  رفتم و مزاحم نمي خانه مراجع تقليد نمي
از امثال آقاي حجت قرض خواستن جز سؤال چيز ديگر نيست. پس از گشتم كه فهميدم 

و زحمت داده از منزل ت آمدنم چه بايد بگويم كه به امنصرف شدم ولي در علّنيتم 
كه آقا كه در قصد آن نيز بودم  بر آن شدم كه بگويمام.  آوردهاندروني به بيروني 

دهي. چون  به بناب مسافرت كنم آيا صالح است و اجازه ميدر اين روزها  خواهم مي
 اش از ادب است.  استادم بود و اجازه
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ت خواهي رفت. پس تعطيل نزديك است در آن وقوز وقتش نيست، نه نه، :فرمود

  .خواستممرخصي از حضورش  اجازة
دويست تومان به من حواله وقت عصر بود كه از تهران به وسيله پست فرداي آن روز 

 رسيد گرفتم و پروردگارم را شكر نمودم. 
 :فرمايد مي )3-2خدا در سوره طالق (آيه 

ِق ﴿ َّ َ ٱَوَمن َ� َّ  ُ َّ َعل  ۡ رَٗجا  ۥََ ُزقۡ  ٢َ�ۡ ۡ َ�َ  هُ َوَ�ۡر َّ َو ََ ُُ  َوَمن َ� ََِۡس ََ  ََ  ُُ ۡۡ ِ ٱِمۡن َح َّ 
َّ  ۥٓ  َ�ُهَو َحۡسُبهُ  ِ َ ٱِ َّ  ِ ۡمرِه

َ
ُ ٱقَۡد َجَعَل  ۦ  َ�ٰلُِغ أ ءٖ قَۡدٗر�  َّ ۡ�َ ِ

 ].3 -2الطالق: [ ﴾٣لُِ�ّ
بايد در مد نظر بگيريم و به توفيق و تأييد خدا به آن عمل پس ما اين آيه را هميشه 

برسيم يعني تا كفايت خدا و  و توكّل را شعار خود قرار دهيم تا به نتيجهنيم يعني تقوا ك
شاهده ببينيم البته خود بالمرود و گشايش را با چشم  روزي از جايي كه گمان نميرسيدن 

 خدا زيادتر خواهد شد. ما به آيات مان و يقين يادر اين صورت 
سه و ميده بود كه در مضيقه هستم. چون آقاي حجت مرحوم از سيماي من فه ظاهراً

چيز  چهار روز بعد از آن براي من مبلغي رسانيد و خداي تعالي در قرآن آن اشخاص بي
و بدين سبب دهد كه ايشان در راه دين خدا مشغول خدمتند  را محل احسان نشان مي

كه كند  چنين تصور ميو جاهل به وضع ايشان و تجارت نيستند قادر به كسب معيشت 
و از مردم از روي  يشناس سيمايشان مي زارا احتياج هستند، ولي ايشان  ايشان غني و بي
 اند.  ) بيان شده273كنند. چنانكه در سوره بقره آيه ( كردن سؤال نميالحاف و مبالغه 

ِينَ ٱ لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ ْ ِ� َسبِِۡل  َّ وا ۡحِ�ُ
ُ

ِ ٱأ ٗ�ا ِ�  َّ ۡ�َ ََ ِطُۡعو ََ  ٱََ �َۡس
َ
َۡسُبُهُم  �ِض ۡ� اهُِل ٱََ َ�ۡ 

َۡآَء ِمَن  ِ ۡغن
َ

َعّفِف ٱأ ّّ  �َۡ� ََ ََ  َٔ َ�ۡعرُِ�ُهم �ِِسَۡ�ُٰهۡم  َّ  َّاَس ٱلُو ِ ََِ ٖ ۡۡ ََ ْ ِمۡن  اٗ�ا  َوَما تُنفُِقوا َ ۡۡ
ِ َ ٱِ َّ 

 ِ  ].٢٧٣ة: البقر[ ﴾٢َعلٌِۡم  ۦبِه
ما آمد و لم به دست ها گذشت و ما صبر كرديم تا ع منظورم اين است كه آن سختي

از خدا خارج به تأييد و تسديد هم آبروي ما بحمداهللا محفوظ ماند و هم در امتحان 
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از درگاه پروردگارم از روي تضرع خواستارم كه عاقبت اطاعت خدا ظاهراً نشديم و ضمناً 
موحد و متوكّل مسلم بميراند و به ما را خير فرمايد و ما را بفضله و احسانه مؤمن 

 حان ملحق نمايد. صال

�ِض ٱوَ  لّسَ�َٰ�ٰتِ ٱََاِطَر ﴿
َ
نَت َوِ�ِّ  ۡ�

َ
َۡاٱِ�  ۦأ �ۡ َرةِ� ٱوَ  ُّ َِ �  ِ ِۡقِ� ب ۡۡ َ

ٰلِِح�َ ٱتََوَِّ� ُمۡسلِٗما َو� َّ  ل
 ].101يوسف: [ ﴾١

و مانند اين مشكل كه به جز خدا به كسي نگفتم و گشاده شد مشكلي بود كه بعد از 
نيامده و آن وقت هنوز به قم و خدا آن را نيز گشاد  بناب روي دادآمدنم از نجف در 

چون نابلد بود كرد  آقا علي در بناب در كسبي كه ميكه برادرم  بودم و آن مشكل اين بود؛
اي رسيد كه اگر تمامي  به اندازهحتي ضررش  .ضرر كردو آشنايي به كسب نداشت خيلي 

 12در نصف شب ساعت  .كرد و را جبران نميرفت ضرر ا به فروش ميدارايي آن روز ما 
خاك گذاشتم و گريه كردم  نماز خواندم و رويم را بروضو گرفتم و چهار ركعت پا شدم 

اينكه خداي تبارك حاجتم  يك هفته نگذشت تاو حاجتم را به خدا گفتم و از اين مطلب 
نقد پر از پول  هكيسبه اين طريق كه يك نفر در خانة ما را زد و يك را برآورده ساخت. 

درم را هاي برا آورد و ظرفش را گرفت و رفت و او را بعد از آن نديدم. پس تمامي قرض
كيسه آن باقي را چند دادم. حتي قدري باقي ماند و آن وقت مادرم در حال حيات بود. 

صندوق و جعبه نگذاشت بلكه آن مرحومه چون دنيا  ها را در كوچك كرد و آن كيسه
تا كسي انداخت پيچيد و زير صندوق آرد ها  آن بود، لباس كهنه بردار ديده و تجربه 

 ندهد كه در آنجا پول هست. احتمال 
شبيه اين در بناب نيز روي داده است كه آن بعد از آمدن از قم بود. روز عيد قربان بود 

دا خواستند و من پول نداشتم تا قربان بخرم. بنابراين من از خ ها از من قرباني مي بچه
نباشم تا ظهر شد و من ها خجل  كه به ما قرباني و يا پولش برساند تا نزد بچهخواستم 

من در قربان بودند و منتظر ها  ميدان تا نماز جماعت بخوانم بچهبه مسجد جامع رفتم 
توانستم از ايشان چون شناس بودند نسيه  اثناي راه چند نفر را كه گوسفند داشتند و مي
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نخواستم كه شايد ايشان در قلب خود بگويند اگر پول نداري چرا  خريداري كنم. ولي
بعد از اداي نماز كني. واجب كه نيست و امر مستحبي است و من از مسجد  قربان مي

برگشتم و به كسي نگفتم تا به سر در بند خود رسيدم و از دور ديدم كه يك نفر سواره 
زند. وقتي  آورده است و در خانة ما را مي دم خانة ما ايستاده و تازه از ده آمده و يك قوچ

پس سفالن كس اين قوچ را براي شما فرستاد.  :كه مرا ديد از دور سالم كرد و گفت
ايشان از  ام و از ار خريدهها چنان تصور كردند كه از باز خداحافظي كرد و رفت. و بچه

مستجاب فرمود جهت قربان شاد بودند ولي من از اين جهت شاد شدم كه خدا دعايم را 
 و برايم قرباني فرستاد. 

به حل كردن مشكالت و به  خدا را تواند خيلي است و انسان ميها  اين خالصه نظاير
دعوت كردن به سوي ها  اين و اظهار كردنواردات سبحاني بشناسد و مقصودم از نوشتن 

را آرام بنده باشد و هم قلب  و بندگي خدا است كه آن باعث خداشناسي كامل ميطاعت 
هاي مادي است تا انسان چيزي را نبيند  رساند كه فوق از لذت ميسازد و هم به لذتي  مي

 داند.  كند و لذت عشق را نمي حال بالغ را درك نميچنانكه غيربالغ فهمد.  نمي
خواندم تا به اين آيه رسيدم كه در سورة احقاف (آيه  در قم روزي در منزلم قرآن مي

  :) است15
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ۡرَ�عَِ� َسَنٗة قَاَل َرّبِ أ

َ
ٓ ٱ َوَ�لََغ أ ِّ ۡ�َعۡمَت  ّل

َ
�

َك �ّ�ِ  � ِِّ�ِ ُ�ۡبُت َِِ�ۡ ٓ ِّ ّرِّ� َُ  �ِ �ِ ۡۡ ِ ۡصل
َ

ُٰٰه َوأ ََ ٰلِٗحا تَۡر ََ ۡ�َمَل 
َ

َۡ أ َ
ّي َوأ َ ُِ ٰ َٰ  ٰ ّ َوَ�َ   ِمنَ َ�َ

�َِك  ١ لُۡمۡسلِِم�َ ٱ ٰ ََ ْو
ُ

ِينَ ٱ أ ُز َعن َسّ�ِ  َّ َجاَو ََ ْ َوَ� ۡحَسَن َما َعِملُوا
َ

َقّبُل َ�ۡنُهۡم أ ََ اتِِهۡم ِ�ٓ  َٔ َ�
 ُِ ٰ ۡصَ�

َ
ّنةِ� ٱأ ۡدقِ ٱوَۡعَد  ۡ�َ يٱ لّصِ ِ َّ  ََ  ].15األحقاف: [ ﴾١َ�نُواْ يُوَعُدو

سفارش كرديم. مادرش با تحمل رنج ] به پدر و مادرش به احسان  و انسان را [نسبت«
به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنيا آورد. و بار برداشتن و از شير گرفتنِ او سى 

گويد:  ماه است، تا آن گاه كه به رشد كامل خود برسد و به چهل سال برسد، مى
اى سپاس  انى داشتهپروردگارا، بر دلم بيفكن تا نعمتى را كه به من و به پدر و مادرم ارز«
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اى انجام دهم كه آن را خوش دارى، و فرزندانم را برايم شايسته  گويم و كار شايسته
 »)15» (پذيرانم. گردان در حقيقت، من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان

بدون اينكه از اين آيه با خبر باشم همانها را دو روز يا يك  –بحمداهللا  -ديدم كه من 
خواستم. بنابراين بعد از توجه به مضمون آية مباركه به  از ته دل از خدا ميروز پيش 

اي كه در آن است به  عاجزم چون ديدم اين آيه و مژدهكه از بيانش اي شاد شدم  اندازه
و از آن طرف هم حساب كردم ديدم كه سنم نيز به چهل رسيده حال من نيز شامل است 

مشمول ان پيش از خواندن آيه و دانستن مضمونش است بين اينكه انساست. البته فرق 
آيه را بخواند و به آن به كه نيقين كند و بين ايآيه باشد و در شمولش شك ننمايد بلكه 

كه خودش را با زور چي و با زبان خواندن و صوري عمل كردن اين نظر عمل نمايد 
 اشد. و در صدق انطباق آيه در حقش شك و ترديد داشته بمصداق آيه سازد 

واقع در محلة تازه كند، مشهدي محمد مقدس  عبداهللا روزي در بناب در مسجد مالّ
دادند و من هم دردم در  ميخواند و ساير قاريان قرآن گوش  مرحوم در نزد منبر قرآن مي

ظه عمنبر روم و موقرائت بودم تا به مسجد با ريش سفيدان نشسته و منتظر ختم مجلس 
چنان تصور  دادم به طوري قرائش در من اثر نهاد، مين مرحوم نمايم. گوش به قرائت آ

خواند حالم را  كردم كه صداي جبرئيل است به حضرت رسول نازل شده قرآن مي
 دگرگون ساخت. 

از روي قرآن ايستاده  منيم ساعت در حال قيا در قم يك شب در نماز شب تقريباً
گاه ديدم صدايم مرا از هر طرف شدم تا نا خسته نميكردم و از كثرت لذت  قرائت مي

قرآن را از خدا شنيدم پس موهاي بدنم راست شد و بدنم لرزيد و ه چنان احاطه كرد، كانّ
 روي داده است. فقط يك مرتبه  ام بار ديگر نديدهآن حال را جز آن وقت 

ها  آن آل محمد و نوشتناخبار و احاديث به مطالعه در اواخر  من در قم وقتم را غالباً
و نظريات چه راجع به اصول باشد و چه به فقه كردم و چندان به اقوال و آراء  رف ميص

و احاديث آل دانستم كه تمام علماء قواعد و احكام را از اخبار  كردم چون مي توجه نمي
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زحمت را تفسير و بيان كرده و اگر انسان آن  ءعلمااند و اخبار هم  به دست آوردهمحمد 
اند اگر صادر از  فرمودهبه عالوه آنچه علما شود.  علماء نميتوضيح  كشد محتاج به بيان و

خودشان باشد حجيت ندارد. بنابراين خود بايد احكام اصول و فروع را نباشد و رأي ائمه 
 تا به دست آورد.  از اخبار جستجو كند

ز اها پرسيدم ندانستند و باالخره  حديثي رسيدم كه مجمل بود و از طلبهروزي به يك 
خودم بعد از چسبد و آخر  به قلبم نميمجلسي به دست آوردند و من ديدم بيانات 

 زحمتي معناي آن را از اخبار و احاديث ديگر به دست آوردم قلبم آرام شد. 
شغلم خواندن قرآن و  كنم و نوعاً و اما بعد از آمدن از قم كمتر به اخبار رجوع مي

باء تا آخر حروف هجاء را مكرر نوشتم و  نوشتن آيات است و كشف اآليات از الف و
مكرر خواندم تا ديدم كه خود آيات قرآن بهتر از تفسير مفسران معناي مقصود را بيان 

تفسيرها اشتباه و خطاست.  ي ازكرده است و احتياج به تفسير مفسران نيست بلكه بعض
اظ قرآني در چنانكه معناي الف آري شان نزول و وقت نزول آيات در تفاسير ذكر شده،

 د. رفته شوگاين جهت رجوع شود و صحيح آن را  ازها  آن لغات عربي بيان شده، بايد به
كه و انسان اگر در قرآن دقت كند و در فهم آياتش زحمت كشد خواهد دانست 

مدارك غالب اخبار آل محمد نيز آيات قرآن است و حتي سنت حضرت رسول اكرم هم 
يز اساسش قرآن است و از قرآن در آمده و راه عمل كه قول و فعل آن حضرت است، ن

به قرآن را به مردم نشان داده است و ائمه هدايت گاهي از سنت و گاهي از آيات استنباط 
دادند. بنابراين هر چه از اخبار و فتاواي مخالف كتاب خدا باشد نه از  فرموده فتوي مي

ساختة مردم است بلكه باطل و  سنت رسول اكرم و نه از اخبار و فتاوي آل محمد است،
 و باعث گمراهي است. 

  :فرمايد مي )69خدا در سورة عنكبوت (آيه 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  َّ َۡهِدَ�ّنُهۡم ُسُبلََنا  � ََ َٰهُدواْ �َِۡنا  َ ٱَٰ  ].69العنكبوت: [ ﴾٦ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱلََمَع  َّ
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 خود هدايت خواهيم كرد وهمانهاي  راه آنان كه در راه ما كوشش كردند ايشان را به«
 ».خدا با نيكوكاران است

اش بحمداهللا به اجابت  از خدا چند حاجت خواستم و همهدر قنوت و من در مشهد 

يعني . »اللهم فقهنی فی دينک و علمنی التأويل«گفتم  رسيد. از آن جمله اين بود كه مي

 تعليم فرما. خدايا مرا در دينت دانا بنما و تأويل آيات قرآن را به من 
دانند مگر در  يكي آن است كه آن را جز خدا ديگران نمي :تأويل آيات دو قسم است

در قيامت ظاهر خواهد شد مانند زنده ها  آن و آن همان آيات است كه مصداققيامت 
و حساب و بهشت و جهنم و غيره. چنانكه در سوره اعراف (آيه  ترازوشدن اموات و 

  :فرمايد ) مي53

وِ�لَهُ  َهۡل ﴿
ۡ
َّ تَأ ِ ِ ََ و ُر ُُ وِ�لُهُ  ۥ  يَن

ۡ
ِ� تَأ

ۡ
ِينَ ٱَ�ُقوُل  ۥيَۡوَم يَأ ُل  َّ �َُسوهُ ِمن َ�ۡبُل قَۡد َجآَءۡت رُُس

 ِ قِّ ٱَرّ�َِنا ب َ ۡۡ  َ ۡۡ ُّ َ�َنۡعَمَل َ� ۡو نَُر
َ

ٓ أ َا ََ  ْ َفُعوا ۡۡ َ َفَعآَء َََ ُُ َا ِمن  َّ يٱَ�َهل  ِ َّ  ََ ّنا َ�ۡعَمُل  قَۡد  وٓ ُُ ُ�ِ ْ  ا
 ََ و ّل َ�ۡنُهم ّما َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ ََ نُفَسُهۡم َو

َ
 ].53األعراف: [ ﴾٥أ

برند؟! روزى  هايش را انتظار مى ] جز تحقّق وعده آيا [منكران قرآن براى باور كردن آن«
كه حقايق بيان شده در آن [به صورتى ظاهر و آشكار] بيايد، كسانى كه از پيش، آن را 

گويند: يقيناً فرستادگان پروردگارمان حق را آوردند [ولى ما آن را  ىفراموش كرده بودند، م
] شفاعت كنندگانى براى ما هست كه ما را شفاعت  نپذيرفتيم،] پس آيا [در چنين روزى

داديم، انجام دهيم؟! به  شويم تا كارى غير آنچه انجام مى كنند يا [به دنيا] بازگردانده مى
را تباه كردند و آنچه را به دروغ [به عنوان شريك خدا به  ] وجودشان راستى آنان [سرمايه

 ».)53دادند [از دستشان رفت و] گم شد. ( خدا] نسبت مى
آورند و  مؤمنان به آن آيات كه مصداقش در آخرت تحقق خواهد يافت ايمان مي

 كنند شان كجي است به وسيله آن آيات فتنه بر پا ميشوند ولي آنان كه در قلب كوكار ميني

گويند و يا  آن را مي ،و مانند »من حيی العظام و هی رميم«تا مردم را گمراه سازند. يعني 
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و خواهند  گويند تأويلش را مي مي »متی هذا الوعد ان كنتم صادقني«و  »هاايان مرسا«مثالً 

  :فرمايد ) مي39(آية چنانكه در سورة يونس د نكن را كفار تكذيب ميهمان آيات 

ّذبُو بَۡل ﴿ َُ ِ ُِۡطواْ بِعِلِۡمه َُ وِ�لُهُ  ۦاْ بَِما لَۡم 
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
 ].39يونس: [ ﴾َولَّما يَأ

آن را بطن قرآن دانند و  نيز مي »راسخون در علم«و تأويل ديگر آن است كه آن را 
شود. بنابراين قرآن ظاهر دارد كه  يابد و مصداق آيه مي مي در دنيا تحقق كهگويند  مي

ن دارد كه تأويل آيه است و ظاهرش براي آن كساني است كه قرآن تنزيل آيه است و باط
اند و  درباره ايشان نازل است و باطنش براي كساني است كه به مثل اعمالش عمل كرده

ظهر القرآن للذين نزل فيهم و بطنه للذين عملوا « :فرموده كنند. چنانكه ابو جعفر مي

اقرب «گويند. چنانكه در  ن قرآن را تأويل ميو ظاهر قرآن را تنزيل و باط. »بمثل اعامهلم

حضرت  چنينلفظه و بطن القرآن تأويله و هم در باب ظهر گفته (ظهر القرآن)» الموارد

ظهره تنزيله و بطنه تأويله منه ما مضی و « :در روايت ديگر فرموده است قال ابو جعفر

 :يعني فرمود .»ه شیء وقعمنه ما مل يكن بعد جيری كام جيری الشمس و القمر كلام جاء من

ظاهر قرآن تنزيل قرآن و باطنش تأويل آن است بعضي از آن گذشته و بعضي هنوز نشده 
شود هر گاه چيزي از آن آمد قرآن بر آن واقع  است و مانند جريان آفتاب و ماه جاري مي

 گردد.  شود ثابت مي مي
زمان صادق است.  چون قرآن اختصاص به اهل زمان نزولش ندارد بلكه به اهل هر

و فرعون و بني اسرائيل و آل فرعون و يوسف و چنانكه آياتي كه در حق موسي 
برادرانش نازل شده است اگر در آن آيات از زمان و مكان و اشخاص قطع نظر كنيم و 

كند در نظر بگيريم خواهيم  را بيان ميها  آن و مرام ايشان را كه آياتعقايد و اعمال 
ها در ديگران و اهل هر زمان نيز وجود دارد. و  ايد و اعمال و مرامفهميد كه همان عق

همچنين آيات شرك و نفاق و صفات مؤمنان و منكران در هر زمان مصداق دارد ولكن 
راسخون در «تشخيص دادن كار آسان نيست كار و درست مصداق و اهلش را صحيح 
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لنه لشاس  یَ وِ سُ «. سخت است و كار هر كس نيست . چنانكه تشخيص مرض،است» علم
. يعني رسول اكرم »ف بلعه اصح له ا�ه له  ىفه ف لره و و ّمه ه ف للأو�ل لىب

 كن و او را در تأويل داناخدايا او را در دين  :اش اشاره كرد در دعايش براي بعض صحابه
 عالم فرما.  (يعني تفسير)
خواستم  از خدا ميحاجاتم بود كه فقه در دين و دانستن تأويل قرآن يكي از و همان 

و به سرم آمد آنچه به سر پس قضيه اختالف بناب روي داد و بحمداهللا حاجتم روا شد. 
پيغمبر اسالم از مشركان مكه آمد و به سر موسي از فرعون و آل فرعون آمد و تأويل 

را از  و مشركانقرآن را دانستم و دين توحيد را فهميدم و شرك را از توحيد جدا كردم 
 تشخيص دادم. موحدان 

ودتمم آ ة اا�فا نو كن قبم�م  ّمي�م �الىرآن   ا« :حضرت رسول اكرم فرمود
آن باشيد پس قرمالزم  »�فا نو كن قبم�م  ادتنبوها همک م ه اّ مول �ه و نا ودت م وه  

مل يافته است پس به آن عاي كه به سبب آن آنكه پيش از شما بوده نجات  اگر يافتيد آيه
و اگر يافتيد از آنچه به سبب آن آنكه پيش از شما بوده هالك شده است پس از آن كنيد 

و اتباع ايشان را توحيد و عبادت و اطاعت خالق  دور شويد. البته معلوم است كه انبياء
 كوچك هالك ساخته است. نجات داده است چنانكه مشركان را شرك و خدمت خدايان 

به سوي توحيد و  شده كه ايشان در مقابل دعوت انبياء حال مشركان در قرآن بيان
ها و سر و صداها به راه انداختند. با اينكه ايشان به خدا  خالص از شرك چه فتنهعبادت 

خواندند ولي به  اضطرار ميكردند و او را در مقام  قائل بودند و عبادتش را هم گاهي مي
كردند تا  خدمت ميها  آن اشتند و برايو مالئكه نيز اعتقاد دء خدايان ديگر از اوليا

ها و قبورشان ايستاده و از  ها و صورت مجسمهشفاعت كنند و مقرّب نمايند. و در نزد 
را ها  آن از خود و يا به شفاعت كردن، حوائجخواستند، تا ايشان  ميايشان حاجت 

گناهان شفاعت و مغفرت خدا و باعث برآورده سازند و پرستش ايشان را وسيلة تقرّب 
وقتي كه بطالن عقايد و اعمال مشركان را گفتند و ايشان را . و پيغمبران كردند تصور مي
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ايشان از روي انكار و  از شريك قرار دادن به خدا منع كردند و به سوي توحيد خواندند،
  )70تعجب در جواب گفتند (اعراف، آيه 

﴿ ْ َۡعُبَد  قَالُٓوا َِ ِجۡئَََنا 
َ

َ ٱأ ََ َ�ۡعُبُد َءابَآُؤنَا ۥوَۡحَدهُ  َّ  ].70األعراف: [ ﴾َونََذَر َما َ�
كردند ترك  اي تا خدا را تنها عبادت كنيم و آن را كه پدران ما عبادت مي آيا آمده«

 ».نماييم
 )5(ص، آيه  :گفتند و مشركان مكه از روي تعجب مي

َجَعَل ﴿
َ

ٌء ُعجَ  �لَِهةَ ٱ أ َّ َ�َٰذا لََ�ۡ ِ ِ  ۖ ِٰحد� َٰ ٰٗها  ََ ِ  ].5ص: [ ﴾٥اٞب ِ
 ».آيا خدايان را يك خدا گردانيد كه به درستي اين چيزي عجيب است«

و مشركان به ضد حضرت رسول اكرم روز به روز به خدمت خدايان خود رونق دادند 
چنانكه در همان سوره كردند.  ميدادند و تشويق  و اشراف و بزرگانشان بر آن دستور مي

  :فرمايد مي6ص، آيه 

ُ ٱ لَقَ نطَ ٱوَ ﴿ َِ  لَۡمَ�
َ

ْ ٱِمۡنُهۡم أ وا ُۡ ْ ٱوَ  ۡم وا ُُ  ۡصِ�ُ ٞ يَُرا ء َّ َ�َٰذا لََ�ۡ ِ ۡم  ِ ُُ ِ ٰ َءالَِهَ َ�َ٦﴾ 
 ].6ص:[

آمدند كه برويد و بر خدايانتان صابر و ثابت باشيد كه اين بزرگانشان رفتند به حركت «
خواهد  ميچيزي است اراده شده است. و ايشان چون فهميدند كه حضرت رسول اكرم 

پرستي را از بين بردارد و توحيد را برقرار سازد بنابراين نقشه بر قتلش  بتتشكيالت 
 ».كشيدند

 :اشاره به آن شده است 30چنانكه در سوره انفال آيه 

ِينَ ٱ﴿ َّ  ََ َ ٱيُقُِۡمو ََ  لّصلَٰوة َزۡقَ�ُٰهۡم يُنفُِقو  ].3األنفال: [ ﴾٣َوِمّما َر
كردند تا تو را (با حبس كردن) در جايي ثابت  كر ميرا موكفار در آن وقت كه ت«

كنند و خدا جزاي مشركان را  گردانند و يا تو را بكشند و يا بيرون كنند و مكر و حيله مي
 ».دهد و خدا بهتر مكركنندگان است مي
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 دعوتخويش  آيينكنند و يا به  بيرونخواستند پيغمبران خود را از ديارشان  كفار مي
پيغمبران را مژده داد كه البته ظالمان را هالك خواهيم كرد و شما را در دهند. پس خدا 

 14-13چنانكه در سورة ابراهيم آيه روي زمين بعد از ايشان ساكن خواهيم ساخت. 
  :فرمايد مي

ينَ ٱ َوقَاَل ﴿ ِ َّ ِ� ِملّ  َّ ُُ َُعو َّ ۡو 
َ

ٓ أ َنا َِ �
َ

م ّمِۡن أ ُُ رَِجّن ِۡ ُ ََ ْ لِرُُسلِِهۡم  وا َفُر ِهۡم ََ ۡ�َِِ ٰ ََ ۡو
َ

ََِنا  ََأ
ّن  َُ ِ ُۡهل ََ ٰلِِم�َ ٱَرّ�ُهۡم  َّ مُ  ١ ل ُُ �َض ٱ َولَنُۡسِكَنّن

َ
اَف َمَقاِ�  ۡ� ََ مِۢن َ�ۡعِدهِۡم  َ�ٰلَِك لَِمۡن 

اَف وَِ�ِۡد  ََ  ].14 -13ابراهيم: [ ﴾١َو
بيرون  شما را از سرزمين خودمان«و كسانى كه كافر شدند، به پيامبرانشان گفتند: «

پس پروردگارشان به آنان وحى كرد كه » خواهيم كرد مگر اينكه به كيش ما بازگرديد.
)و قطعاً شما را پس از ايشان در آن سرزمين 13حتماً ستمگران را هالك خواهيم كرد. (

] در  سكونت خواهيم داد. اين براى كسى است كه از ايستادن [در محشر به هنگام حساب
 ».)14از تهديدم بيم داشته باشد. (پيشگاه من بترسد و 

از دين و خواهند ايشان را  با ايشان دشمني دارند كه ميكردند كه انبياء  خيال مي هانآ
دانستند كه ايشان را پدران و بزرگانشان به علت ناداني و  راه حق بيرون آورند چون نمي

خود بزرگان و اند و  راست و درست گمراه كردهاز دين خدا و راه  ييا به غرض شخص
از دنيايشان استفاده خواهند ايشان را در گمراهي نگه دارند تا به اين وسيله  ميمهتران 

كه  بودندها  آن دوست ودلسوز آنان دشمن ايشان بودند و انبياء كنند. پس در واقع
و شرك نجات دهند و به راه خواستند بدون گرفتن اجر و مزد ايشان را از گمراهي  مي

خدا بياورند چنانكه قسمتي كه از ايشان هدايت يافتند اين معني را فهميدند  توحيدراست 
حق فداكاري وي در راه حمايت  دوست داشتند و در نهايت بيخود را پس هادي 

 . نمودند
سرگذشتم. من در قم پنج سال ماندم و در آخرين روزهايم بود كه  باري برگرديم به

صالح اند و آن مرحوم مرا  عالمي خواسته رحوم،شنيدم اهالي مياندوآب از آقاي حجت م
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من است  ه جايي روم بايد بناب بروم كه زادگاهاگر بنا باشد از قم بدانسته ولي من گفتم 
ديگري را فرستاد آن مرحوم به جاي من اند. بنابراين  و اهلش هم زحمت مرا خيلي كشيده

و برادران و دوستانم  ي ديدن مادرو بعد از آن من به بناب آمدم نه به قصد ماندن بلكه برا
. ولكن اهالي بناب وقتي كه مرا ديدند آمدم و اهل و عيالم را در قم گذاشتم تا برگردم

 در قم بمانمچون من تصميم داشتم كه براي هميشه خواستند مرا در بناب نگه دارند و 
ين باره اش مهمان بودم به من در ا حاضر نشدم تا روزي يكي از دوستان كه در خانه

  .قرار به استخاره گذاشتماندازه اصرار و پافشاري كرد تا بمانم و من باالخره  بي
سرپرست  هد اهل محله مهرآباد بناب را كه بيخوا دانستم كه خداي عزّوجلّ مي

اند و عالمي از خود ندارند به واسطه من كه از خود اهل محله ايشانم هدايت فرمايد  مانده
 مانده بودند قدرت يافته بر قبطيان ظفر يابند. سرپرست  اسرائيل كه بيو ايشان مانند بني 

و بيان شده  البته قصه موسي و فرعون و بني اسرائيل و آل فرعون در قرآن تفصيالً
آل فرعون از آب گرفتند و پروريدند و عاقبت آن  دانيد كه موسي را در ابتداي امر همه مي

  :فرمايد چنانكه ميحضرت دشمن و باعث حزن ايشان گرديد 

ََقَطهُ ٱََ ﴿ ُهَما َ�نُواْ  ۥٓ ّۡ َُ ََ َوَ�َٰ�َٰن وَُجُنو َّ َِرَۡعۡو ِ �ا  ِ ن ََ � وََح ََ لَُهۡم َعُدّوٗ ََ ِ�َُكو َءاُل َِرَۡعۡو
 ].8القصص: [ ﴾٨َ�  َِٔ�ِٰ� 

دانند كه اولين باعث ماندن من در بناب عالم گزاوشت شد كه او به اهل  اهل بناب مي
اهل  نگه دارند و نگذارند به قم برگردم. پس اهالي مخصوصاً ا مرا در بناببناب گفت ت

علم و اتباع وي از من دست بردار نشدند. و آل فرعون بعداً كه موسي ايشان را به توحيد 
و راه راست خدا دعوت كرد و از شرك و فسادهاي ديگر منع نمود و آيه آورد، با اينكه 

اهللا خنانش درست و راست و آياتش من نزد س فرعون دانست كه موسي حق است و
اسم موسي را ساحر و مضلّ و مفسد گذاشت و آياتش را سحر ناميد.  است، با اين [حال]

خواهند به  و آل فرعون تابع وي شدند و گفتند موسي و هارون هر دو ساحرند و مي
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هاست از بين  سحرشان از زمينتان شما را بيرون نمايند و آيين شما را كه بهترين آيين
  :فرمايد مي 63ببرند. چنانكه در سوره طه آيه 

﴿ ْ م �ِِسۡحرِهَِما َوَ�ۡذَهبَا  قَالُٓوا ُُ َِ �
َ

م ّمِۡن أ َُ رَِجا ۡ�ُ َ
َ

َِ أ َِ يُرِ�َدا ٰ ِحَ� َِ لََ�ٰ ٰ �َٰ�َ َۡ ِ ِ
ُم  ُُ ِ  ].63طه: [ ﴾٦ لُۡمۡثَ�ٰ ٱبَِطرِ�َقَ

نيست مگر سحر بافته شده  تموسي آورده اس گفتند آنچه از آيات توحيد،چنين و هم 
  :فرمايد مي 36چنانكه در سوره قصص آية ايم؛  و ما آن را در پدران پيشين نشنيده

ى َوَما َسِمۡعَنا بَِ�َٰذا ِ�ٓ َجآَءُهم ّموَ�ٰ � ََلَّما﴿ َّ ِسۡحرٞ ّمۡفَ�ٗ ِ ِ ٓ ْ َما َ�َٰذا َِ�ٰٖت قَالُوا ّۡ َ�ََِٰنا َ�
ّولِ�َ ٱَءابَآ�َِنا 

َ
 ].36القصص: [ ﴾٣ ۡ�

و فرعون چون ديد كه موسي اطاعت فرعون و پرستش او و خدايان او را تجويز 
كند و نخواهد كرد. پس در اين صورت اگر جلو موسي را نگيرد و او را متهم نسازد  نمي

ش مردم و خدايي خود و خدايانش و هم رياستحتماً آيين و بر بني اسرائيل اذيت نرساند 
موسي و فرعون اقدام به اتّهام  بنا نهاده شده از بين خواهد رفت. بنابراينا ه آن كه بر

هاي بني اسرائيل را كه قوم  تكذيب آياتش كرد و دست ستمگري گشاد و فرمان قتل بچه
موسي را به اين عنوان نمود موسي و تابعش بودند صادر كرد و ارادة قتل خود حضرت 

آورد. چنانكه در  كند و در زمين فساد به وجودتبديل ترسم موسي دين شما را  كه مي
  :فرمايد مي 26سورة مؤمن (غافر) آيه 

ُُ َرّ�هُ  َوقَاَل ﴿ َُۡل ُموَ�ٰ َوۡ�َۡد �ۡ
َ

ٓ أ ِِ ُرو ََ  َُ ِهَر  ۥٓ  َِرَۡعۡو ُۡ �ُ َ
َ

ۡو أ
َ

ۡم أ ُُ َل ُِينَ َ ُ�َبّدِ
َ

اُف أ ََ َ
ٓ أ ِ�ِِّ

�ِض ٱِ� 
َ
َُ ٱ ۡ�  ].26غافر: [ ﴾٢ ۡلَفَسا

بود كه من با شمايم كه خدا فرموده چرا وانست آن حضرت را به قتل رساند ت ولي نمي
. و فرعون تشبثات ديگر نيز كرد. سحره را جمع نمود و )46آيه  (طه،بينم  شنوم و مي مي

مغلوب سازند. ولي وقتي كه ديد  دهند، هاي بزرگ داد تا موسي را شكست دهايشان را وع
تادند و به پروردگار موسي و هارون ايمان آوردند، خودشان مغلوب شدند و به سجده اف

دست و پاي ايشان كرد از تهديد به صلب و بريدن  ايشان را نيز متهم نمود و ضمناً
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يعني يكي از راست و ديگري از چپ بريده شود. چنانكه در سورة  خالف يكديگر،
 است.  124-110اعراف آيه 

بنابراين  و مسرف در قتل بود،از حد  زمتكبر و علو طلب و متجاوچون فرعون خيلي 
رساند به حضرت موسي  ميدهد و شر و بال  ميكند و شكنجه  از ترس او كه عذاب مي

  :فرمايد مي 83جز فرزندان قومش ايمان نياورند. چنانكه در سوره يونس آيه 

﴿ ٓ ِ  َ�َما ن قَۡوِمه ٞ ّمِ ّرِّ�ة َُ  َّ ِ ۡوٖف مِّ  ۦَءاَمَن لُِموَ�ٰ ِ ََ  ٰ َ�َ َّ َ َ�ۡفََِنُهۡم  �
َ

يِْهۡم أ ِ
ََ ََ َوَم ن َِرَۡعۡو

ََ لََعاٖل ِ�  �ِض ٱَِرَۡعۡو
َ
 ].83يونس: [ ﴾٨ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱلَِمَن  ۥ�نّهُ  ۡ�

خوردند و كه قوم و اتباع خاص فرعون بودند به سخنان وي باور نموده فريب قبطيان 
از دستشان آمد درباره آزار و اذيت  هر چهو از او شدند و مرامش را اجرا كردند حامي 

ز جانب خداي تعالي بني اسرائيل كه قوم موسي بودند مضايقه نكردند و ايشان با اينكه ا
و دم (= سنين و نقص ثمرات و طوفان و جراد و قمل وضفادع  به چند بال من جمله

دست از ، ديدند و عذاب چشيدند با اين [حال]را يك به يك ها  آن گرفتار شدند و خون)
قول دادند كه به سخنان موسي نياوردند و چند دفعه و ايمان فرعون و اطاعتش نكشيدند 
ايشان گراني و  ولي وفا نكردند حتيرفع كند ايمان آورند اگر خدا عذاب را از ايشان 

ها و ارزاني ووفور ثمرات را به  نيكي ديدند وها را از موسي و اتباعش  نقص ميوه
  :فرمايد مي 131. در سورة اعراف آيه خودشان چسبانيدند

َسَنةُ ٱَجآَءۡ�ُهُم ﴿ َ ۡۡ  ِ َا َ�ِٰذه ََ  ْ ْ بُِموَ�ٰ َوَمن ّمَعهُ  ۦ  قَالُوا وا ُ ّۡ ٞ َ�ّط َِئة َّ  ﴾ۥٓ �َ تُِصۡبُهۡم َس
 ].131األعراف: [

و اشراف و اطرافيان فرعون بعد از آنكه ايشان نيز استكبار نمودند و به آيات خدا 
  :برادرش هارون چنين گفتندوردند به حضرت موسي و ايمان نيا

﴿ ْ ََ لَُكَما  قَالُٓوا و ُُ َ ِ َءابَآَءنَا َوت ه ۡۡ َنا َ�ّما وََجۡدنَا َعلَ ََ َۡلفِ ِّ ِجۡئَََنا 
َ

�ِض ٱِ�  ۡلِكۡ�ِ�َآءُ ٱأ
َ
َوَما  ۡ�

ُن لَُكَما بُِمۡؤمِنَِ�   ].78يونس: [ ﴾٧َ�ۡ
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ايم برگرداني  يي از آنچه پدران خود را بر آن يافتهاي ما را منصرف نما گفتند آيا آمده«
نخواهيم تا بزرگي و پادشاهي براي شما باشد در زمين مصر، و ما هرگز به شما ايمان 

 ».آورد

نمود و قومش را از  يك مردي ايمان آورد ولي ايمانش را پنهان ميآري از آل فرعون 
 تفصيالً ش در سورة مؤمن (غافر)ترسانيد. چنانكه سخنان رسيدن عذاب خدا در دنيا مي

نكشيدند و و چون آل فرعون متنبه نشدند و دست از شرك  )45-28بيان شاه است. (آية 
فرعون كردند و بني اسرائيل را اذيت و آزار رسانيدند و بني اسرائيل هم صبر اطاعت 

دند و نمودند و توكّل به خدا كردند و به همة مصائب در راه ايمان به توحيد متحمل ش
در اثر اعمال بد خويش غرق قبطيان  پس در نتيجه، در انتظار فرج و نجات نشستند،

شدند. چنانكه بني اسرائيل در مقابل صبر و تحمل مصائب در راه خدا نجات يافتند و به 
 امنيت كامل رسيدند و وارث مشرق و مغرب زمين گشتند. 

كردم و از بناب را اختيار  درماندن من و بعد از استخاره سر گذشت  برگرديم به
به قم منصرف شدم. سپس اهالي بناب به فوري به آقاي حجت مرحوم تلگراف برگشتن 

تا بفرستد و خرج راه ايشان را هم به خدمتش مرا از او خواستند  كردند و خانوادة
 يان خود فرستاد. فايشان را با يك نفر از اطراآن مرحوم نيز به فوري رسانيدند و 

كه  بمانم با همان علماءدر بناب استخاره و حكم ي كه بنا شد با خواهش اهالي من وقت
شرط نمودم كه بايد در بناب نماز جمعه نمودند  و اصرار ميمن بودند خيلي مايل ماندن 

نه اقامه نماز جمعه  :ايشان گفتندهم اقامه شود و تكليف كردم كه يكي از ايشان بر پا كند. 
كه من نماز جماعت ظهرم را در روزهاي جمعه تعطيل خواهم يكي گفت حق شما است. 

به من ون چ :بود، گفتحاضر خواهم شد و ديگري كه عالم گزاوشت كرد و خودم هم 
بنابراين از حضور معذور ولي به مردم خواهم د، ده نمي در آن وقت حاضر شدن دست

 گفت كه همه حاضر بشوند. 
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خودش حاضر نشد تعطيل كرد ولكن  سپس اولي، روز جمعة اول نماز ظهرش را
بود اش را فرستاد تا روي آن سجاده ايستاده نماز جمعه بخوانم و دومي كه قرار  سجاده
روز جمعه در منبر بگويد، منبري نگفت ولي بنا به قول راوي وقت پايين آمدن از صبح 

حاضر به نماز جمعه فالن كس كه بنا است اقامه نمايد كه اي جماعت منبر خبر داد 
 ي در جمعة اول به قولي كه داده بودند وفا نمودند. مسبه اندازة مبنابراين ايشان شويد. 

با خبر گشت و گفت دانا و با خرد از اين موضوع آن جمعه گذشت و يك نفر مؤمن 
امام عصر عج  كنم كه علما اين طور رفتار كنند و اگر چنين باشد حتماً نميكه من باور 

حدس وي خطا نرفت كه آن  »املومن ينظر بنور اهللا«خواهد كرد و به حكم  اهللا فرجه ظهور

و شيطان و نفس اماره نگذاشت تا دوام يابد. رفتار و قرار داد فقط يك هفته شد و تسويل 
به نماز  جمعة دوم كه شد اولي نماز جماعتش را تعطيل نكرد و مردم را نيز نگذاشت

حدي رسانيد كه در منبري به خالفت گذاشت تا به بناي م جمعه حاضر شوند و متدرجاً
 نيست و به امام زمان مخصوص است. او بحمداهللا اخيراًكه نماز جمعه منبر قسم خورد 

توفيق يافت خودش نماز جمعه را در شهر در اخبار آل محمد دقت نمود و در نتيجه 
 و خدا توفيقش را دائمي فرمايد. اقامه كرد ديگر 

كه مخالفت كرده و هنوز كه هنوز است در مخالفتش ي عالم گزاوشت و اما دومي يعن
باقي است اما بعد از انقالب اسالمي امام جمعة بناب شده و او وقتي كه به نجف اشرف 

در جمعة اول كه در صبحش به  مسافرت كرد بعد از برگشت از سفر،به عنوان زيارت 
به فالن كس (نام مرا آورده  :رد گفتخطاب به مردم كمنبر رفت وقت پايين آمدن از منبر 

مراجع تقليد رجوع كنيد و  كهبرسانيد كه نماز جمعه نخواند و اگر در جواب بگويد  بود)
 نماييد قبول نكنيد. استفتاء 

 در سوره علق است و او اين آيه را كه 

رََءيَۡت ﴿
َ

يٱأ ِ ا ٩َ�ۡنَ�ٰ  َّ ا َصّ�ٰ  َ�ۡبد� ََ ِ  ].10 -9العلق: [ ﴾١ِ
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جرئت به نهي از عبادت بزرگ خدا نبايد كرد كه  دانست و االّ ده گرفت و يا نمينادي
نواقص نمازهاي ديگر است و تا قيامت خواست نماز جمعه كه افضل فرايض و مكمل 

چه زمان حضور امام باشد و چه زمان غيبت، ثابت است، اقامه نشود متروك گردد و ما به 
 حكم آيه آخر سورة علق 

﴿ ََ  ّ  ].19العلق: [ ﴾١۩ ۡ�َ�ِبٱوَ  � تُِطۡعُه وَ ََ
 به حرف او گوش نداديم و به اقامه نماز جمعه ادامه داديم. 

به شك افتادند و به قم تلگراف چون اهالي بناب سخن او را شنيدند، در نماز جمعه 
ست و جمعه واجب انمودند. جواب آمد كه نماز اء تقليد استفت كردند و از فقها و مراجع

ند و از نماز دكند و او ديد كه مردم به حرفش ترتيب اثر ندا ظهر كفايت مياز [نماز] 
پس نقشه ديگر كشيد تا نماز جمعه خوانده نشود و طبق مثل مشهور جمعه پا نكشيدند. 

شود تصميم گرفت هر چه به خيالش آيد بگويد خواست معلم را بكشد تا درس تعطيل 
 تا مرا متهم نمايد. 

كرد متهم ساخته  يش از من يك نفر تاجر محصل را كه حمايت از نماز جمعه مياو پ
به خانه كه خودش چايش را به آب كشند ولي چند روز نگذشت و گفته بود استكان 

رسانيد و خطا و اشتباه خود را به ثبوت  اش آمد و چايش را خورد يعني عمالً متهم ساخته
بنابراين او را رها كرد و سپس گريبان مرا ود. نب بود و تكفيرشچون او يك نفر تاجر 

ها را در حق من گفت. گاهي گفت سنّي است كه نماز جمعه را  حرفرفت. پس اين گ
العياذ  –خوانند و گاه مرا وهابي ساخت و گاهي ناصبي و دشمن آل محمد كرد  ميايشان 

تر و چه از  خالصه هرد. گاه منكر فضائل آل محمد شو گاه منكر واليت و  –باهللا 
اينكه چيزي با چشم خود به خيالش آمد دربارة من گفت و مضايقه نكرد. چون خشك 

 خود از زبانم شنيده باشد. در من ديده باشد و يا با گوش 
گفت باور  و اهل محله گزاوشت كه تبعه وي هستند به سخنانش كه در حق من مي

تي كه مدرك شهادتشان جز دند در صورداخبري عليه من شهادت  كردند و از روي بي
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ها و دهات انتشار دادند  و در شهرها و قصبهنبود كه از او شنيدند  يسخنان او چيز ديگر
 ولي هر باطل و حرف ناحق مانندتا مرام عالمشان رواج يافت و مردم را به شك انداختند 

ماند و نفع  آب باقي ميو اما حق و سخن راست و درست مانند  است فيذهب جفاء
وخيم بود ديدم هر چه در اهد داد. من در آن وقت كه اول اتّهام و وضع بناب هم خو

نش مشكل است. پس دوقتي كه سيل آيد بند كرفايده است. چون  جوابش بگويم بي
هاي نارواي عالم گزاوشت را ناشنيده گرفتم و جوابش را ندادم  ها و حرف گفتار بنابراين،

واقع است و خدا اش باطل و خالف  گويد همه مي مندانستم آنچه او در حق  ميچون  و
باطل را زايل و حق را كشف و ظاهر خواهد كرد و به حق نصرت خواهد فرمود باالخره 

وضع به قدر امكان جلوش را بگيرم يا نه به قرآن و به عالوه نيز در اين باره كه آيا با اين 
  .است 24-23دخان آيه آيه آمد كه سورة استخاره كردم، اين 

﴿ ِ�ۡ
َ

ََ  ََأ َبُعو َّ م ّم ُُ ّ ََ  ۡ�َۡحرَ ٱ تُۡركِ ٱوَ   ٢بِعَِباُِي َ�ۡإ� ِِن ۖ  ِِّ�ُهۡم ُجنٞد ّمۡغَرقُو  ﴾٢رَۡهو�
 ].24 -23الدخان: [

كه شما تعقيب فرمايد بندگانم را شبانه ببر  امر مي اش موسي كه خدا به بنده
اهد كرد) و دريا را آراميده و گشاده ن بالشكرش شما را تعقيب خووعشوندگانيد (يعني فر

كه اين تعقيب كردن ايشان مرا و كه ايشان لشكر غرق شدگانند. از آيه فهميدم واگذار 
جمعه و خواندن قرآن اقامة نماز ها  آن ها و افتراها كه باعث همة دوستانم را به آن تهمت

پس من نبايد رسانيد. به هالكت خواهد را باالخره از روي قرآن است، ايشان  ها در خطبه
اين است كه به كار خويش مشغول باشم ومردم را را بگيرم و بلكه تكليفم جلو تعقيبشان 

با خواندن قرآن و اقامه نماز جمعه در اين عصر ظلماتي و دورة خرافات به سوي راه 
 توحيد و خداپرستي هدايت نمود و سير دهم. و اگر چه مردم تعقيبم كنند و تهمتم بزنند. 

اند  خبر هستند و دأب پدران را دين خود گرفته البتّه معلوم است آنان كه از قرآن بي
خواند و در قرآن  اش قرآن مي چون او در خطبهبدشان آيد از كسي كه نماز جمعه بخواند. 

وجود ندارد. بلكه  شهرت يافته است اصالًاين دأبهاي مرسوم كه به نام دين و شعائر اهللا 
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وجود داشت البته وقتي كه كسي قرآن را شنيد و از كان ردر ميان مش ها مانند آن دأب
او از آنچه در قرآن نيست بلكه ساختة مردم است دست خواهد  مضمونش با خبر شد،

خرافات استفاده دارند بازار ايشان كساد خواهد كشيد و در اين صورت آنان كه از راه 
است و چون خواندن آن نند كه در قرآن گذارند مردم حقايق دين را بدا شد. پس آنان نمي

 شوند مردم به نماز جمعه حاضر بشوند.  در خطبة نماز جمعه واجب است پس راضي نمي
و شنيدن آن خيلي سخت است. چون قرآن در اين عصر حاضر قرآن گفتن واقعاً 

خبران است  مردم است و بنابراين باعث نفور و دوري كردن بي برخالف مذاق و عقيدة
دهد ديگران متهم نمايند.  را نشان ميگويد و راه  را كه از قرآن ميگوينده  اًخصوص

گذاشت و مردم را از دور ما و نماز جمعه پراكنده را خالصه اين نقشه تهمت تأثيرش 
جز چند نفر معدود به شمارة انگشت كسي باقي نماند و اين ساخت و در نماز جمعه 

گويد دروغ و بهتان  ها كه مي حرفكه آن همه انستند د ميرا امر  نفر هم چون از اولچند 
 بودند باور نمودند. عده اي ازخبر  و ساختة خود است اعتنا نكردند. ولي ديگران چون بي

تحقيق  اصالً د، آن دستهكش بودن نقشه شخص خودكه اهل محله گزاوشت و تابع ها  آن
باعث رسوايي او شوند.  نكردند و يا نخواستند تحقيق كنند و كشف حقيقت نمايند و

روز تا به حال بعضي از ايشان يا از روي تعصب و آن بنابراين در شك باقي ماندند و از 
چون  شوند عظ من نيز حاضر نميو ترديد به مجلس و يا از ترس وي و يا از جهت شك

و  عالم ايشان تحريم كرده است. تا كسي نداند آنچه در حق من گفته است جز افتراء
اگر خدا در اثر دانستن داند. پس  مي ان چيز ديگر نيست و اگر حاضر شود حتماًبهت

سازد  نميدارد و خود را بدبخت  از دشمني من دست بر مي هدايت يابد و يا اقالًبخواهد 
كنم و تابع  ميگويم و از اخبار آل محمد استشهاد  دانند از قرآن مي كه حاضران من مي

آيا حضرت م و دوست آل محمدم و به دوازده امام قائلم. احكام خدا و سنّت رسول اكر
كردند  مكّه متهم ميبود كه او را بزرگان  كننده ساحر و يا مجنون و يا گمراه رسول اكرم
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بايد بگوييم ساختند. البتّه  وعنتحريم نمودند و حضور مجلسش را ممو شنيدن قرآنش را 
 برسيم. و تحقيق كنيم تا به هدايت پس عبرت بگيريم نه،

مهرآباد بودند كه محلة ما است و ايشان دگان اهل محلة و قسمت ديگر از شك كنن
هاي مرا پرسيدند ديدند كه  و از دانشمندان شهرهاي ديگر حرفچون آمد و رفت كردند 

هايم راست و از قرآن است و طبق دين اسالم است و مذهب حق جعفري نيز  حرف
 اند ها كه به مذهب جعفري افزوده ا اين نو در آوردههمان است كه مطابق قرآن باشد و ام

را ها  آن علما و مذهب جعفري نيست بلكه بدعت است، نبايد مردم خصوصاًاز دين ها  آن
از دين و مذهب نداند او را ها  آن از دين اسالم و مذهب جعفري قرار دهند و كسي را كه

اند و  از قرآن چنين تصور كردهخبران  بيرا خارج از دين و يا مذهب شمارند. چنانكه 
آباد بعد از تحقيق فهميدند كه آنچه  و اهل مهراند.  حق را باطل و باطل را حق جلوه داده

خبري از قرآن است.  است و از روي ناداني و بيدروغ و افتراء گويند  دربارة من مي
بلكه ايشان به دورم جمع شدند و  متدرجاً ، بنابراين بعد از تحقيق و كشف حقانيت من

نمودند، به من ياري و از  كردند و دفاع مي مانند انصار كه به حضرت رسول اكرم ياري مي
اند و طبق قرآن  كشيدههاي مردم دست  و ساخته ها بدعت كنند و از خرافات و من دفاع مي

هدي راه راست دين اسالم و خداپرستي را گفته و  و دستور پيغمبر اسالم و رهنمايي ائمة
خوانند  نمايند و نماز جمعه مي روند و به احكام قرآن عمل مي روشنايي توحيد راه ميدر 

باشند و در  مي »كمثل زرع اخرج شطاه فازره«شوند.  و نيرومند ميو روز به روز زياد 

خوانند و در هر شب بعد از نماز مغرب درس  مسجد مهر آباد پنج وقت نماز جماعت مي
خوانند و  شوند و نماز شب مي از نماز صبح حاضر مي پيشدارند و در سحرها قرآن 

ا سجداهم ترا«  بايد اين طور باشد.  البته تابع قرآن »ركعّ

ها هر شب روضه خواني و احسان در دهه محرم دارند و اما  و اما در ساير مسجد
به  و اهل مهر آباد از بركت قرآن دانستن،بندي و سينه و زنجير و قمه زدن ندارند.  دسته

ها  آن از اند كه قبالً از قرآن درك كردهلبي ادين اسالم از ديگران بصيرترند. چون مط
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مغفرت گناهان توبه و آمرزش خواستن از خدا نه در اند كه باعث  خبر بودند و فهميده بي
زدن و به شفاعت آن حضرت بدين وسيله  راه حضرت سيد الشهدا قمه و زنجير و سينه

به توحيد خدا و به روز جزا و كه خدا بهشت را بعد از ايمان  اند و دانسته چشم دوختن،
و اعمال صالح كه خدا خواسته  عبادت خالص از شرك و رياءها در مقابل  و كتاب انبياء

ضمناً ديدند كه آنچه در پيش  د. وده نمي دهد و به آرزوها چيزي مياست مزد و پاداش 
مانند مكاء و تصديه است كه اهل مكّه ها  آن آورند، را ميها  آن اند و به قصد ثواب هگرفت

دانستند. چنانكه خدا در سورة  و مانند نماز عبادت ميند دآور را ميها  آن در نزد بيت خدا
  :فرمايد مي 35انفال آيه 

ََ َصَإُ�ُهۡم ِعنَد  َوَما﴿ ِت ٱَ� ۡۡ َ�ۡ  ْ َّ ُمَ�ٗٓء َوتَۡصِديَٗة  ََُذوقُوا ِ َُمۡ  ۡلَعَذاَب ٱِ ن ُُ ََ  بَِما  و ُفُر ُۡ َ ت
 ].35األنفال: [ ﴾٣

و نمازشان در خانه [خدا] جز سوت كشيدن و كف زدن نبود. پس به سزاى آنكه كفر «
 ».)35ورزيديد، اين عذاب را بچشيد! ( مى

ائمه هدي و تمسك به قرآن و سنّت نمودند و تابع هدايت را رها كردند ها  آن بنابراين
خدا در حق كسي اذن ندهد دا بسته است و اگر شدند. و دانستند كه شفاعت به اذن خ

آنان و به  خوانند نمي كساني كه نمازكند و دربارة  شفاعت نميهيچ كس  هيچ كس براي
د. ده نمي ند شفاعت شافعان نفعده نمي و آنان كه زكات ندده نمي مساكين اطعامكه به 

ََ َجّ�ٰٖت يَََسَ  ِ� ﴿ :فرمايد مي 48-40چنانكه در سوره مدثر آية   ٤ لُۡمۡجرِمِ�َ ٱَعِن   ٤آَءلُو
ۡم ِ� َسَقَر   ُُ ْ  ٤َما َسلََك لُوا ّنا ٤ لِۡمۡسِك�َ ٱَولَۡم نَُك ُ�ۡطعُِم   ٤ لُۡمَصلِّ�َ ٱلَۡم نَُك مَِن  قَا ُُ  َو

وُض َمَع  َۡۡوِم   ٤ ۡ�َآ�ِِض�َ ٱَ�ُ ِ ُب � ّذِ َُ ُ ّنا ن ُُ ِينِ ٱَو تَىَٰنا   ٤ ُّ
َ

� ٰ ّّ تَنَفُعُهۡم  َ�َما ٤ ۡ�َقِ�ُ ٱَح
َ�َٰعُة  فِعِ�َ ٱَُ ٰ َّ  ].48 -40املدثر: [ ﴾٤ ل

چه چيز شما را در ) «41)درباره مجرمان: (40پرسند، ( در ميان باغها. از يكديگر مى«
)و بينوايان را غذا 43از نمازگزاران نبوديم، («)گويند: 42» (آتش [سقَر] درآورد؟
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شمرديم،  )و روز جزا را دروغ مى45كرديم، ( درايى مى رزهدرايان ه )با هرزه44داديم، ( نمى
 ».)48را سود نبخشد! (ها  آن )و شفاعت شفاعتگران47» ()تا مرگ ما در رسيد.46(

  :فرمايد مي 7دادند چنانكه در سوره فصلت آيه  خواندند و زكات نمي مشركان نماز نمي

ِينَ ٱ﴿ َّ  ََ ٰوةَ ٱََ يُۡؤتُو َُ َّ ِ  ل َِ ٱَوُهم ب � ِ ََ  َرة و  ].7فصلت: [ ﴾٧ُهۡم َ�ٰفُِر
 ».ند و ايشان به آخرت كافرندده نمي واي بر مشركان كه زكات«

خيلي خرج و ها  آن دند و در راهكر مي خضوع وخشوعولي براي خدايان خود خيلي 
ده بودند نصيبي قرار داو چهار پايان  از زراعت كردند و حتي ايشان براي بتها ف ميمصر

 دند و از اوالد خود نيز براي بتهاكر ايشان مصرف ميو آستانة  خادمان بتهاكه آن را به 
 دادند.  قربان مي

آوردن تا شفاعت كند و يا  خضوع وخشوع براي خداكه به جز اهل مهر آباد فهميدند 
كار  دقيقاًو عمل و صحيح نيست چون آن عقيده خدا نمايد، كار درست مقرّب به درگاه 

ر بت پرستي و مالئكه و اولياء پرستي ونظمده كه ايشان به همين و اعتقاد مشركان بو
  :گفتند گردانند. چنانكه مي بكردند تا شفاعت كنند و به خدا مقرّ مي

ُؤنَا ِعنَد ﴿ ٰ ََ َف ُُ ٓءِ  ََ ُؤ ٰ ِ  ٱَٓ  ].18يونس: [ ﴾َّ
 ».شفيعان ما هستند در نزد خدا ها آن«

  :گفتند و مي

﴿ ُ�ِ َّ ِ ِ ٱَقّرُِ�ونَآ َِِ� َما َ�ۡعُبُدُهۡم ِ َّ  ٰ ََ  ].3ر: الزم[ ﴾ُزلۡ
 ».وي خدا مقرّب نمايندكنيم مگر براي اينكه ما را به س ايشان را خدمت نمي«

نسبت را به خدا ها  آن ،شانرسومِ پدرانرسم و كردند و از  حتّي مشركان آنچه مي
  :فرمايد مي 28چنانكه در سوره اعراف آيه دادند.  مي

ََا﴿ َهآ َءابَآَءنَا وَ  � ۡۡ ٗة قَالُواْ وََجۡدنَا َعلَ َۡ ُ ٱَ�َعلُواْ َ�ِٰح َمَرنَا بَِها   َّ
َ

 ].28األعراف: [ ﴾أ
گويند  ميها)  بت چون كار زشت كنند (مانند عريان دور زدن به بيت خدا و عبادت«

  »امر كرده استها  آن ايم و خدا به ن يافتهخود را بر آپدران 
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لمىونون ع لهللا ناال  اء�الف شقل لن لهللا ال  أمر « :فرمايد ن ميو خدا در رد ايشا
 دانيد.  گوييد آنچه نمي كند آيا بر خدا مي يعني بگو كه خدا به چيز قبيح امر نمي. »مصم ون

و اهل مهر آباد بناب بعد از درك اين مطلب دانستند كه دين اسالم آن است كه در 
آورند  پدران مي وهم و ظنّ و تقليد نفس و تبعيت مردم از روي هوايقرآن است و آنچه 

زيرا  شعائر اهللا دانست، از حساب كرد ورا نبايد از دين اسالم ها  آن پندارند، و از دين مي
خود گرفته بودند و ز پدران اهايي كه آن عادت است. اهل مكه لهو و لعب ها  آن كه

چيز ديگر نبود جز لهو و لعب ها  آن ،نمودند دعوت ميها  آن و بزرگانشان به سويمهتران 
حضرت اسماعيل پنداشته و خودشان را نيز در دين آن را از دين ها  آن و با اين وصف

از دين آن حضرت بود و نه ايشان در ها  آن كردند در صورتي كه نه حضرت تصور مي
و  دين پدرش حضرت ابراهيم بود و دين توحيد آن حضرت،دين او بودند. زيرا كه دين 

 است.  انبياءبود كه دين اسالم و دين تمام خدا پرستي 
پنداشتند و چنان تصور  چنانكه اهل كتاب نيز غلوي كه داشتند آن را از دين خود مي

كردند كه آن دستور خود انبياء است. در صورتي كه آن را گذشتگان گمراه ساخته  مي
و خدا از آن جهت ايشان را از د. تابع شده گمراه گشته بودنها  آن بودند و ايشان هم به

  :فرمايد تبعيت گذشتگان نهي مي

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ

أ ٰ ُِ ٱََ ٰ َ  لِۡكَ� ۡۡ ۡم َ� ُُ ِ ْ ِ� ُِين قِّ ٱََ َ�ۡغلُوا َ ْ ِمن  ۡۡ ّلوا ََ ٖٖ قَۡد  ۡهَوآَء قَۡو
َ

ْ أ ََ تََّبُِعٓوا َو
ّلواْ َعن َسَوآءِ  ََ � َو ٗۡ ِ ث َُ ّلواْ  ََ َ

 ].٧٧ئدة: املا[ ﴾٧ لّسبِۡلِ ٱَ�ۡبُل َوأ
بگو اي اهل كتاب در دينتان ناحق غلو نكنيد و از حد در نگذريد و تابع هواهاي «

اند و از راه راست منحرف  گمراه كردهرا گمراه شده و بسياري قومي نباشيد كه از پيش 
 ».اند گشته

نيز مانند انبياء ديگر دين توحيد و خدا  و در صورتي كه دين حضرت عيسي
كرد و چه طور معقول  د و آن حضرت مردم را به سوي پرستش خدا دعوت ميپرستي بو
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باشد كه آن حضرت به پرستش خود اجازه دهد و مردم را مشرك نمايد، در حالي كه  مي
  :فرمايد خودش مي

َفَر  لََقدۡ ﴿ ِينَ ٱََ َّ  َّ ِ ِ ْ َ ٱقَالُٓوا ُۡ ٱُهَو  َّ ُۡ ٱَمۡرَ�َم  َوقَاَل  ۡ�نُ ٱ لَۡمِسۡ ٰءِيَل  لَۡمِسۡ ََ َ�ٰبَِ�ٓ ِِۡس
ْ ٱ َ ٱ ۡ�ُبُدوا ۡم  ِِنّهُ  َّ ُُ ِ  ۥَرّ�ِ َوَرّ� ِ ٱَمن �ُۡ�ِۡك ب ُ ٱَ�َقۡد َحّرَم  َّ َّ  ِ ه ۡۡ ّنةَ ٱَعلَ َوٮُٰه  ۡ�َ

ۡ
َوَما  َّاُر  ٱَوَمأ

نَصارٖ 
َ

ٰلِِمَ� ِمۡن أ َّ  ].٧٢ة: املائد[ ﴾٧لِل
وي بهشت را تحريم كرده و جايش  همانا هر كه به خدا شريك گرداند پس خدا به«

 ».آتش است و براي ظالمان هيچ يار و ياوري نيست

مردم از خود ساخته و به  كه به نام خدمت به حضرت سيد الشهداءها  مو اين رس
را از شعائر اهللا گفتن مانند آن است كه ها  آن شعائر اهللا نيست وها  آن اند دين افزوده

گفتند. يعني بر خدا افتراء گفتن  مي »هبا ناواهللا امر«خود هاي پدران  ساخته مشركان به

ستمگرترين مردم قرار داده است. چنانكه  ، آيات خدااست و خدا مفتري را مانند مكذّب 
  :فرمايد مي 21در سورة انعام آيه 

لَُم ِمّمِن  َوَمنۡ ﴿ ۡۡ َ
ىٰ ٱأ ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َ ّذَب � َّ َُ ۡو 

َ
�ا أ ِذب َُ ِ ِ  ۦٓ  َ�َِٰه ُۡ  ۥنّهُ ِ ِ ََ ٱََ ُ�ۡفل ٰلُِمو َّ  ﴾٢ ل

 ].21األنعام: [
كيست ستمگرتر از آن كس كه بر خدا دروغ بافته و يا به آياتش تكذيب كرده است «

 ».شوند همانان ستمگران رستگار نمي

 بلكه مراد از شعائر اهللا كه در قرآن است 

�َِر ﴿ ٰ ََ َُ ۡم  ِ ُّ ِ ٱَ�ٰلَِك  َوَمن ُ�َع  ].32احلج: [ ﴾٣ لُۡقلُوِب ٱِمن َ�ۡقَوى ََِِّ�َها  َّ
]  اين است [فرايض خدا] و هر كس شعاير خدا را بزرگ دارد در حقيقت، آن [حاكى«

 ».)32از پاكى دلهاست. (
از بندگانش خواسته است و آن  راها  آن ها است كه خدا خودش حج و قربان فرايض،

آل محمد شود، او بايد تابع و اگر كسي خواهد دوست باعث دوستي هم نيست ها  عادت
چنانكه در كتاب خدا و سنت رسول اكرم بشود و طاعت و تقوا را شعار خود نمايد. 
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و كن هللا  فو ىا و� ون نو كن هللا نطيصاً « :است روايت جابر از حضرت امام باقر
است و كسي كه ما دوست  ي كه خدا را مطيع است پس اويعني كس »لهيا  فو ىا ّتو

 است. ما كند پس او دشمن  ا نافرماني ميخدا ر
  :فرمايد مي 32-31و خداي تعالي در سورة آل عمران آيه 

ََ  قُۡل ﴿ ِّبو ُُ ۡم  َُ ن ُُ َ ٱَِِ  ِِ ٱََ  َّ ُم  تّبُِعو ُُ بِۡب ۡ ُ ٱَُ ۡم  وَ  َّ ُُ نُو�َ َُ ۡم  ُُ ُ ٱَوَ�ۡغفِۡر لَ َ�ُفورٞ  َّ
ْ  قُۡل  ٣رِّحۡٞم  ِطُۡعوا

َ
َ ٱأ َّ  وَل  لّرسُ ٱوَ  َّ ِ ََِ ْ َ ٱَََِِ تََوّلۡوا َّ  ُّ ِ َُ آل [ ﴾٣ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱََ 

 ].32 -31عمران:
ما را دوست د مرا پيروي نماييد در اين صورت خدا شيدار بگو اگر خدا را دوست مي«

مرزد و خدا آمرزندة مهربان است بگو خدا و رسول را اطاعت آ مي دارد و گناهانتان را
 ».دارد ي گردانند پس به درستي كه خدا كافران را دوست نميكنيد پس اگر رو

د ده نمي دوستي آل محمد بدون تبعيت كتاب و سنت و بدون طاعت و تقوا فايده
پس بنابراين آن كسي  ايشان است و كفر.بلكه ترك طاعت خدا و رسول باعث دشمني 

خدمت خود آل  ،د ده نمي كند و زكات خواهد و بر مساكين اطعام نمي كه نماز نمي
 ايشان فايده بخش نيست و شفاعتو زيارت قبرهاي بر مصائبشان محمد و گريه كردن 

 د. ده نمي سودها  آن براي ايشان
خدا و رسول كردن و تقوا و شعار و طاعت پس برادران؛ راه ائمه هدي را گرفتن 

خبرانه  ياست. اما راهي كه مردم بنمودن دليل محبت است و در دنيا و در آخرت مفيد 
دانند و به احكام خدا استخفاف دارند  و عزاداري چيز ديگر نمياند كه جز زيارت  گرفته

خود آن اند و از شيعيان  محبت آل محمد نيست و ائمه هدي آن راه را نساختهآن راه، راه 
اند بلكه آن راه ساختة هواي مردم است و دلخواستة  طوري زيارت و عزاداري نخواسته

 چه شيطان جن باشد و چه انس. شيطان است 
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شدند خود نكردند بلكه پيرو پدران  دين خداما نبايد مانند اهل مكه باشيم كه اطاعت 
گمراه گشتند ايشان در روز قيامت در در نتيجه و اطاعت بزرگان و مهتران خود نمودند 

  :آتش خواهند گفت

ُُ وُُجوُهُهۡم ِ�  يَۡومَ ﴿ ِ ٱُ�َقّل ٰ  َّار �َ ََ َطۡعَنا َ�ُقولُو
َ

ٓ أ َََنا ۡۡ َ ٱلَ َطۡعَنا  َّ
َ

۠ ٱَوأ ََ ْ  ٦ لّرُسو َرّ�نَآ  َوقَالُوا
ّلونَا  ََ َ

آَءنَا ََأ َ�َ ُُ َ�َنا َو َُ َطۡعَنا َسا
َ

ٓ أ ۠ ٱِِّ�ا ٓ  ٦ لّسبَِۡإ ۡعَفۡ�ِ ِمَن  َرّ�َنا َِ لَۡعٗنا  ۡلَعۡنُهمۡ ٱوَ  ۡلَعَذاِب ٱَءاتِِهۡم 
 � ٗۡ ِ ب  ].68 -66األحزاب: [ ﴾٦َُ

خدا  شود خواهند گفت اي كاش ما هايشان در آتش گردانيده مي روزي كه روي«
مهتران و بزرگان خود را اطاعت  پروردگارا ما گويند مي كرديم و مي ورسول او را اطاعت

كرديم پس ما را از راه راست اضالل كردند پروردگار ما ايشان را از عذاب دو برابر بده و 
 ».را لعن بزرگ كنايشان 

عزير را و نبايد مانند اهل كتاب باشيم كه كتاب خدا را ترك كردند و يهود حضرت و 
كردند و احبار و رهبان را ارباب نصاري حضرت عيسي را فرزند خدا نمودند و پرستش 

ديدند كه گفتارشان مخالف  ميايشان گفتند اطاعت كردند با اينكه خود گرفتند و هر چه 
 31چنانكه در سورة توبه آيه كنند.  و حرام را حالل ميكتاب خدا است و حالل را حرام 

  :فرمايد مي

ْ ٱ﴿ َُذٓوا َّ  َِ و ُُ ن  ۡرَ�اٗ�ا ّمِ
َ

رُۡهَ�َٰنُهۡم أ ۡحَبارَُهۡم َو
َ

ِ ٱأ َۡ ٱوَ  َّ  ].٣١بة: التو[ ﴾َمۡرَ�مَ  ۡ�نَ ٱ لَۡمِسۡ
علماي خود و عابدان خود را خداوندان گرفتند يعني به ايشان هر چه گفتند چه «
ق كتاب خدا باشد و چه نباشد اطاعت كردند و عيسي بن مريم را خدا گرفتند يعني مطاب

 ».و حاجت خواستندكمك و از او  پرستش كردندرا پسر خدا دانستند و وي 

 »ّ ا رش�ونو نا لمرول لال بصبتول لاا و لدتل ال لل لال هو سب انه « :فرمايد و بعد مي
يگانه را عبادت كنند كه جز او خدايي نيست او منزه اند مگر آنكه خداي  يعني امر نشده

پيغمبر و امام براي آن نيست كه او را مانند خدا . او قرار دهند است از آنچه شريك
و  چيزر به هر نا و در همه جا حاضر و ناظر و قادگردانيم و مثل خدا دانا و شنوا و بي
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خدا خواسته شود مانند دفع بال و  مردم بدانيم. و يا آنچه را كه بايد ازمالك نفع و ضرر 
ا آنچه را و ياز ايشان بخواهيم را و صحت و امن  مال وثروتمرض و فقر و رسيدن به 

سزاوارست مانند سجده و قربان و نذر و طواف به ايشان روا داريم. و يا از كه به خدا 
ايشان نزد خدا تا  ايشان كارهايي انجام دهيمبه براي تقرّب  يا اينكه خود خدمتي ساخته،

براي اين پيغمبر و امام شفيعان ما باشند مانند قمه و زنجير و سينه زني و نظاير آنها. بلكه 
الزمند كه راه دعا و عبادت و اطاعت خدا را به ايشان دهند و قوالً و فعالً به سوي بندگي 

حاضر است پس به واسطه احتياج ندارد و . و چون خدا در همه جا خدا دعوت كنند
محتاج باشند به وسيله مقربانش كه  مردم ودسترس نباشد در نيست كه شاهان پادمانند 

دسترس هستند حوائج خود را به وي رسانند و خدا به بندگانش از همه كس نزديكتر و 
مهربانتر است و از بندگانش خواسته حوائج خود را مستقيماً به خود پروردگارشان بگويند 

  :فرمايد چنانكه مي

﴿ ِ ۡعَوةَ ََِ َُ  ُُ ِجۡ
ُ

ٌُ  أ ُِ ٱّ�ِ قَرِ� ا ُّ  َِ �َ َُ ا  ََ ِ  ].١٨٦ة: البقر[ ﴾ِ
 ».دهم وقتي كه مرا خواند همانا من نزديكم جواب دعاي دعاكننده را مي«

  :فرمايد و مي

ٓ ٱ﴿ ِِ ُعو مۡ  ُۡ ُُ َ ُۡ ل ِج ََ ۡس
َ

 ].60غافر: [ ﴾أ
 ».تا شما را جواب دهممرا بخوانيد «

دسترس نيستند و شيعيان كه در قابل عد از رفتن از دنيا بلكه خود انبياء و ائمه هدي ب
چيزي كه بايد از خدا رسيدند از خودشان  به حضورشان ميحيات ائمة هدي حال 

را ها  آن و نظيرخواسته شود مانند شفاي مرض و غني و طول عمر و اوالد و غافيت 
 را از خداها  آن و خود اماماندر دست ائمه نيست ها  آن دانستند خواستند كه مي نمي
خواند تا  گرفت و خدا را با همان دعا مي خواهند. بنابراين بعضي از امام دعايي ياد مي مي

و شفاعت نيز همچنين است. در اختيار شافعان نيست تا به هر شد.  ميحوائجش بر آورده 
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شود كه  كنند و قبول مي كس خواهند شفاعت كنند، قبول شود بلكه به آن كس شفاعت مي
 و پسند نمايد. دا خواهد خ

ٓ ٱ﴿ فرمايد بعد از برادر عزيزم دعا عبادت است. چنانكه خدا مي ِِ ُعو ۡم   ُۡ ُُ َ ُۡ ل ۡسََِج
َ

 ﴾أ

َّ ﴿ (كه گذشت) ِ ِينَ ٱِ رِ�َن  َّ َِ ا َُ ََ َجَهّنَم  لُو َُ ۡد َۡ ِ� َس َُ ََ َ�ۡن ِعَبا و يعني مرا  ﴾٦�َۡسََۡكِ�ُ
كنند به زودي  ان كه از عبادتم استكبار ميتا شما را جواب دهم به درستي آنخوانيد ب

 خواهند رفت. ذليالنه به جهنم 
. پس فقط مخصوص خداوند است وبراي احدي غير از خدا جائز نيستعبادت 

كه بايد از خدا خواسته شود از غيرخدا شرك است. و عادت مشركان خواستن حاجت 
  :فرمايد مي 20بوده و خدا در سوره جنّ آيه 

ِ ِِ�ّ  قُۡل ﴿ ۡ�ُِك بِه
ُ

ٓ أ ََ ُعواْ َرّ�ِ َو ُۡ َ
َحٗدا  ۦٓ َمآ أ

َ
 ].20اجلن: [ ﴾٢أ

 .»مده نمي او قرارخوانم و احدي را شريك  بگو جز اين نيست كه پروردگارم را مي«
بعد از رفتن از دنيا. چنانكه  و به اضافه غير از خدا كسي مالك چيزي نيست خصوصاً

  :فرمايد مي 16خدا در سورة فاطر آيه 

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ِ ونِه ُُ ََ ِمن  ٍۡ  ۦتَۡدُعو ََ ِمن قِۡطِم ۡم  َِِ ١َما َ�ۡملُِكو َُ َ�َٓء ُُ  ْ ََ �َۡسَمُعوا تَۡدُعوُهۡم 
ْ َما  ْ ٱَولَۡو َسِمُعوا ۡم  َو�َۡوَم  ۡسَََجابُوا ُُ َ ِ ٱل بِٖۡ  لۡقَِ�َٰمة ََ ََ يُنَّبُِئَك ِمۡثُل  ۡم  َو ُُ ِ ُ ۡ�ِِ� ََ و ُفُر ُۡ َ ي

 .]14 -13فاطر: [ ﴾١
خوانيد مالك قطميري (يعني پوستك نازك و باريك كه بر  آنان كه از غيرخدا مي«

 شنوند و اگر اگر ايشان را بخوانيد دعاي شما را نمي باشند نميباشد)  هسته خرما مي
شوند و  مي ومعارض كردن شما كافربه شريك كردند و روز قيامت  شنيدند اجابت نمي مي

 ».دده نمي مثل خداي داناترا خبر
كه گزاوشت بعد از گفتن آن سخنان ناروا در حقّ من  سرگذشت عالم برگرديم نيز به

مخالف قرآن به من قرآن است و در برابر قرآن اخبار ديد مدرك تبليغات گذشت چون 
رود و قابل  به گوش مردم نمي اند، از اعتبار انداخته و زخرف قرار داده طوري كه ائمه
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هدي است و براي و ائمه رسول اكرم  ن را كه سپرده خدا وقرآشود. خواست  قبول نمي
در حقّ قرآن زد كه هايي  حرف، در نتيجه  از اعتبار اندازدنازل شده است هدايت بشر 

مانع است و آنچه ذكرش الزم است تا جوابش داده شود عبارت از ها  آن عفت قلم از ذكر
  :اين چند مطلب است

نوشته است و از بودن قرآن به منزله كتاب ثمره  80-79يكي اين است كه در صفحه 
اين است كه مسلمانان را از دانستن قرآن ناتوان و عاجز و دومي  اعالن خوشش نيامده،

هدي كرده است و ائمه گردانيده، و سومي اين است كه فهم قرآن را مخصوص به پيغمبر 

اقيموا الصلوه و آية زكات «معناي هر يكي از آيات و تمامي دانشمندان را در حلّ و كشف 

انیو الرسقه و آية و آية حج و آية السارق  اگر ها  آن كلماتو در معناي  »حد الزانية و الزّ

رسالت كبري و تشريحات ائمه هدي صلوات اهللا عليهم نبود هم سرگردان و متحير بيان 
 تصور كرده است.  ماندند، مي

كه خدا در زيرا قابل انكار نيست  ، نستن اعالن دا اما قرآن را به منزلة :جواب اولي
  :فرموده 52سورة ابراهيم آيه 

ِ  َ�َٰذا﴿ ْ بِه وا ٰٞغ ّلِلّناِس َوِ�ُنَذُر ََ َ ْ  ۦب ْولُوا
ُ

َر أ ُّ ِٰحٞد َوِ�َّذ َٰ  ٞ ٰه ََ ِ ّ�َما ُهَو ِ
َ

� ْ ُِ ٱَوِ�َۡعلَُمٓوا ٰ ۡلَ�
َ
�ۡ ٥﴾ 

 ].52ابراهيم: [
جز اين نيست آن ترسانيده شوند و بدانند  اين رسيدن است براي مردم و تا به سبب«

 ».كه او يك است و صاحبان خود متذكّر شوند
(مورد،  :چنين نوشته 15 سطردر  430به عالوه خو صاحب كتاب در صفحه 

 در قرآن) و اعتراف به اعالن بودن قرآن نموده است. خداوند است هاي صريحة  اعالن

 و» هيا الناسأيا «در جاهاي بسيار در قرآن  و اما جواب دومي اين است كه خدا اوالً

كالم را بفهمد و ثانيا  خطاب كرده بايد مخاطب، »هيا الكافرونأيا « و» آمنواالذين  هياأيا «

 :فرمايد مي 2سوره يوسف آيه  در
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﴿ ََ ۡم َ�ۡعقِلُو ُُ ا ّلَعّل ّٗۡ ِ �ا َعَر� ۡلَ�ُٰه قُۡرًن ََ ن
َ

 ].2يوسف: [ ﴾٢ِِّ�آ أ
 همچنين  و در سورة زخرف

﴿ ََ ۡم َ�ۡعقِلُو ُُ ا ّلَعلّ ّٗۡ ِ �ا َعَر�  ].3الزخرف: [ ﴾٣ِِنّا َجَعۡلَ�ُٰه قُۡرًن
ما قرآن را عربي نازل كرديم و عربي گردانيديم تا شما در يابيد و درك يعني به تحقيق 

  :فرمايد مي 40-32-22-17نماييد و در سورة قمر آية 

نَا ﴿ ََ ٱَولََقۡد �َّ�ۡ ِ  لُۡقۡرَءا رِ َ�َهۡل ِمن ّمّدُِرٖ ل ُۡ ِ  ].40 -17القمر: [ ﴾١ِّ
و پند گيرنده  گيرندهبه تحقيق قرآن را براي ياد گرفتن آسان گردانيديم پس آيا ياد «

 ».؟هست

 :فرمايد و در جاي ديگر مي

﴿ ََ و َدبُّر ََ َََإ َ�
َ

ََ  ٱأ ِ  لُۡقۡرَءا ۡۡ ََ ِمۡن ِعنِد َ� ِ ٱَولَۡو َ� ٰٗفاٱهِ لَوََجُدواْ �ِۡ َّ ََ ِ َ َۡ  � ٗۡ ِ ث َُ٨﴾.  
در آن اختالف و  بودخوانند و اگر از نزد غيرخدا  يعني آيا قرآن را با انديشه نمي

معني غير متصور است و  و تدبر بدون فهم . البته تعقّل و تذكّريافتند بسيار ميناموافقي 
آسان باشد و قرآن را خدا عربي نازل كرده تا گفتنش براي رسول اكرم كه از عرب بود 

كرد  فهميدنش براي شنوندگان كه عرب بودند سهل شود و اگر عجمي نازل مي
  :فرمايد مي 44آيه كردند چنانكه در سورة فصلت  فهميدند و اعتراض مي نمي

هُ  َولَوۡ ﴿ َُ ٰ لَۡت َءاَ� ََ َُّصِ ْ لَۡو ا ّلَقالُوا ّٗۡ ۡعَجِم
َ

�ا أ ٞ وََعرَ  ۥٓ  َجَعۡلَ�ُٰه قُۡرَءان يَن َء�ۡعَجِ�ّ ِ ِّ ِ ٞ  قُۡل ُهَو ل ّ�ِ
ٞ  وَ  َفآء ُِ ْ ُهٗدى َو ِينَ ٱَءاَمُنوا �َِك  َّ ٰ ََ ْو

ُ
ِهۡم َ���  أ ۡۡ انِِهۡم َوۡقٞر َوُهَو َعلَ ََ ََ ِ�ٓ َءا ََ  ََ يُۡؤِمُنو ۡو َُ ِمن  ُ�َنا

َِ بَعِٖۡد   ].44فصلت: [ ﴾٤ّمَ�
هاى آن  چرا آيه«گفتند:  مىو اگر [اين كتاب را] قرآنى غير عربى گردانيده بوديم، قطعاً «

] براى  اين [كتاب«بگو: » ] عرب زبان؟ روشن بيان نشده؟ كتابى غير عربى و [مخاطبِ آن
آورند در  اند رهنمود و درمانى است، و كسانى كه ايمان نمى كسانى كه ايمان آورده
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ى دور ] آنان را از جاي گوشهايشان سنگينى است و قرآن بر ايشان نامفهوم است، و [گويى
 »دهند! ندا مى

ا جواب سوو غير ذلك مي اين است كه فهم معناي لغوي صاله و زكاو ام ه و حج
را پيغمبر ها  هاست آن آن حاجت به بيان نيست و آنچه راجع به كيفيت و آداب و شرايط

  .يمهستايشان  تابعما اند و  اكرم فرموده و ائمه هدي رسانيده

ۡم ِ�  ّلَقدۡ ﴿ ُُ ََ لَ ِ ٱرَُسوِل َ� َّ  ْ ََ يَرُۡجوا ٞ لَِّمن َ� ۡسَوةٌ َحَسَنة
ُ

َ ٱأ رَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  َّ َِ َر  � َُ ََ َ ٱَو َّ 
 � ٗۡ ِ ث  ].21األحزاب: [ ﴾٢َُ

] رسول خدا سرمشقى نيكوست: براى آن كس كه به خدا  قطعاً براى شما در [اقتدا به«
 »ند.ك و روز بازپسين اميد دارد و خدا را فراوان ياد مى

خالصه فهم قرآن محتاج به خبر نيست. بلكه هر خبري كه آيه را از مدلول ظاهري آن 
د بود كه حضرت رسول اكرم قابل قبول نخواه مانند بعض تأويالت،بيرون در آورد 

يعني اگر شما را از من آمد آن  »ّ�ه نا ال  ول ق للىرآن  مم لقمهنا داء�م « :فرموده

نا « :فرموده و حضرت صادقام.  ندارد پس آن را من نگفتهچيزي كه با قرآن موافقت 
قه كتاب لهللا  فو �اطل د كه يعني اگر شما را حديثي آم »داء�م نو دت ث ال  صته

آيا اگر انسان معناي قرآن را پس باطل است. پس  كند، كتاب خدا آن را تصديق نمي
 طل بودنش را بداند. آن بفهمد تا باتواند مخالفت حديث را با قر چه طور مينفهمد 

هم وقت نزول معلوم ها  آن مقطعه اشاره شده استها كه با حروف  و اما اوايل سوره
اصفهاني و از  ما در اين زمان خود از (ص)فهميدند چنانكه  را همه ميها  آن بود و معناي

يه ملهاي حوزه ع فهميم كه در رساله ي را ميعراقي و از (م) ممقان (ط) طباطبايي و از (ع)
باشد كه جز  آن وقت ميآن زمان مانند تصريح بود و رمز در ها  آن وجود دارد. حتّي

كردند  استفاده نميها  آن آن را ديگران نفهمند. به عالوه اگر مردم چيزي از مخاطب،
 ولي .گرفتند معني بودن دليل به ديوانه بودن پيغمبر اسالم مي را به جهت بيها  آن مشركان

 نسبت به ما كه اهل آن زمان نيستيم مخفي شده است و بايد از تفاسير معانيها  آن معاني
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از آيات ديگر كه معناهايش در ها  آن و نبايد ما به علت ندانستنرا پيدا كنيم ها  آن
و اما وجود متشابه در قرآن دليل و معلوم است نيز دست بر داريم.  هاي لغت واضح كتاب

كه معناي ويي است و در خور افهام علماي بشر نيست، زيرا بر اين نيست كه قرآن ابهام گ
نيست كه به معني پوشيده گذاشتن و در بستن است تا كسي نتواند متشابه ابهام گويي 

و » است (كنز اللّغه »مانند شونده«بلكه معناي متشابه  قرآن را بفهمد و درش را بگشايد،

يعني محكم آن  »للی رشبه �صضه �صضالل �م نا  ص ل �ه و للتشا�ه « :در روايت آمده
. و بعضي ديگر استشبيه  شود و متشابه آن است كه بعضي از آن ل مياست كه به آن عم

يعني اما متشابه پس به آن  »لنا للتشا�ه  نونو �ه و ال نص ل �ه« :در روايت ديگر است
ن بياورد به سخني كه تواند ايما انسان ميكنيم. و چگونه  نميعمل آوريم و به آن  ايمان مي

قرآن تمام محكمات و متشابهاتش قابل فهم و ترجمه است. و  ،فهمد   معنايش را نمي

 ا ل�  ل  سي   لدت ّش « :حضرت يوسف صديق خوابي كه ديد و به پدرش گفت
معناي آن را فهميدند ولي تأويلش بعد از  »كو�با و لنش   و للى ر سل تفم ل سادت و

 ا ل�  هتل «كه به سجده افتادند ظاهر گشت كه گفت به پدرش  وقتيمدت مديدي 
پدر اين تأويل رؤياي من است كه يعني اي  »مأو�ل سؤ�ای نو قبل قت دصمفا س� دىا

با معلوم است كه آية اول از اين ديده بودم و پروردگارم خوابم را درست گردانيد. پيش 
فهميد، ولي  داد و شنونده از آن چيزي مي يرا ماينكه تأويلش هنوز نيامده بود باز معنايش 

آياتي كه در  و كليةباشد آن هم بعد از آمدن وقت تحقّقش معلوم شد.  تأويل آن چطور مي
فهمند  چيزي مي كه شنوندگان از آن قرآن به روز قيامت راجع است از همان قبيل است

آن را غير از خدا كسي خواهد شد و در قيامت ها  آن آورند و تأويل پس مؤمنان ايمان مي
ه است كه آن را بطن قرآن دتأويل به معناي ديگر نيز آم نماند در اخبار،داند. ناگفته  نمي

دانند كه اولين ايشان ائمه هدي  گويند و آن تأويل را راسخون در علم هم مي هم مي
داقش و مصهر چه فهميده شود ظاهر آن است به عبارت ديگر از لفظ . (التأويل)باشد.  مي

را دانستن و تطبيق بر مصاديق حيني كه پيش آيد باطن و تأويل است. و اما تفسير قرآن با 
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نو  سه للىرآن �ري ه «روايت است.  رأي جايز نيست. چنانكه از حضرت رسول اكرم
 كه قرآن را به رأي خود تفسير كند حتي و مصيبكسي يعني هر  » اهاب للقه  ىت لخطأ

نو « :روايت شده يق خطا كرده است و از حضرت امام صادقبه تحقحق شود، پس 
يعني هر كه قرآن را با رأي خود تفسير كند  »نىصته نو لىهاس  سه للىرآن �ري ه  ميتبوء

نو  سه آ ة « :روايت شدهرا از آتش بگيرد. و نيز از حضرت امام صادق جاي نشستنش 
را از كتاب خدا با رأي خود تفسير  يعني هر كه يك آيه » ىت �فر نو كتاب لهللا �ري ه

نا آنو ن نو  سه ك� « :كند پس به تحقيق كافر شده است و از حديث قدسي نقل شده
 مرا به رأيش تفسير كرده.  ي به من ايمان نياورده آنكه كالميعن »�ري ه

كند  فقط از تفسير كردن به رأي منع مي كه ذكر شد از روايات،ها  آن مخفي نماند همة
كند. مانند اينكه گوييم مراد از مطر  قواعد عربي منع نميو اما از تفسير كردن قرآن مطابق 

  :سورة نمل 58در آيه 

ۡمَطۡرنَا﴿
َ

ِهم ّمَطٗر�  َََسآَء َمَطُر  َوأ ۡۡ  ].58النمل: [ ﴾٥ لُۡمنَذرِ�نَ ٱَعلَ
  :فرمايد سورة حجر كه مي 74به دليل آيه 

ِ  َََجَعۡلَنا﴿ َها َساَ َۡ ِ ٍۡل َ�ٰل ِهۡم ِحَجاَرٗة ّمِن ِسّجِ ۡۡ ۡمَطۡرنَا َعلَ
َ

 ].74احلجر: [ ﴾٧لََها َوأ
خطا و باعث ه اين طوري تفسير بدون دليل صريح و صحيح تّگل است. البباران سنگ 

لن «و ائمه هدي روايت شده كه دخول ناراست و جايز نيست چنانكه از رسول اكرم 
�ح مفس� للىرآن ال �وز لال �األثر لنصه يح ترجمه و  مراد از تفسير، ولي »و لىه  لنصه

لفظ و كشف المراد عن رآن نيست بلكه مراد ايضاح معني معناي لغوي ظاهري قفهم 
و بيان مراد المتكلم است (اقرب الموارد، باب باب تفسير)  المشكل است (اقرب الموارد،

چ وجه درست نبايد و ظن به هيپس بنابراين كالم خدا را تفسير كردن با رأي  تأويل)
تدبير و  »رأي«و مراد از  ما ارتاه االنسان و اعتقده (اقرب الموارد)» الرّأي«باشد و مراد از 

و وجود متشابهات در  انديشه، و تدبير كردن و چيزي گفتن به اجتهاد است (كنز اللغه)
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تيم در قرآن با مبين بودن قرآن و تيسير و آسان گردانيدن آن مناقض نيست. چنانكه گف
است كه معنايش است نه به معني مشتبه » شوندهمانند «كه متشابه به معني  48صفحه 

نه پوشيده شده باشد و همچنين مبين هم به معني آشكاركننده و آشكارشده است در لغت 
طور  باشد و همين و مشاهده و نه به معني عربيت آن آشكار است، نميبه معني محسوس 

آسان گردانيم است و به معني دسترس شما گردانيدم نيست زيرا كه يسرنا القرآن به معني 
 و دليلي وجود ندارد. هاي لغت و نه از اخبار، شاهدي  بر آن معناها نه از كتاب

و  البته قرآن داراي معناي لطيف و نكات دقيق و ظاهرش انيق (يعني خوب و عجيب)
موده و از حيث بيان بر فر است. چنانكه حضرت امير باطنيش عميق (يعني قعير)

دشواري فهم مطالب قرآن هاي عربي مزيت دارد ولي اين تفوق باعث  ديگر كتاب
نگرديده و مغلق و غير قابل فهم بودن آن را فراهم نياورده است. و اما باعث تفرقه و 

را بفهمند پس فرقه فرقه  ناند قرآ هفتاد و سه فرقه از آن جهت نسبت كه مردم نتوانسته
خود و با ديگران شده و ي أاز اين جهت است كه مردم تابع هواي نفس و ربلكه  .اند شده

اند و سپس هر فرقه خواسته براي  شدهاند و فرقه فرقه  از كتاب ديني خدا دست كشيده
است. پس اگر خود دليل بسازد دست به تأويل و تفسير زده و آيات را تحريف كرده 

دست بر دارند و پرستش خدا را رها نمايند و پيرو  مردم از اطاعت خدا و پيروي كتابش
را اطاعت كنند. فرقة مشرك ها  آن هواي نفس خود و يا تابع هواي ديگران شوند، پس

  :فرمايد مي 32باشند و خدا در سورة روم آيه  مي

ْ مَِن ﴿ ونُوا ُُ َ ََ ت ِينَ ٱ ِمنَ  ٣ لُۡمۡ�ُِِ�َ ٱَو َّ  ْ ْ ُِيَنُهۡم َوَ�نُوا يِۡهۡم ََّرقُوا َ َُ ِب بَِما  َۡ ّ ِح ُُ ٗعا   َۡ ُِ
 ََ  ].33 -32الروم: [ ﴾٣ََرُِحو

ها شدند و هر  بعضي از مشركان نباشيد از آنان كه دينشان را پراكنده كردند و گروه«
 ».اي به آنچه نزدشان است سخت شادي كنندگانند طايفه

ْ ٱوَ ﴿ ردانيدهفرستاده و وسيله اتحاد گها  انسو خدا قرآن را هدايت كننده ان ََِصُموا �ۡ 
ِ ٱِ�َۡبِل  َّ   ْ ََ َ�َفّرقُوا ِۡٗعا َو را نفهمند فرموده است و اگر مردم قرآن  ]103آل عمران: [ ﴾ََ
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زنند. پس در هر زمان بايد مردم  يابند و چگونه به قرآن چنگ مي آيا چه طور هدايت مي
ن كه ائمه هدي دسترس نيستند قرآن را بفهمند و به آن چنگ زنند تا هدايت يابند و اكنو

 آيا جز تمسك به قرآن چارة ديگر داريم؟ نه. 
خودش  عصر و االّ خواهد در هر ين و روشن، گوينده و آشكاركننده ميه قرآنِ مبِتّالب

ذلک للىرآن « :157فرمايد در خطبة  مي چنانكه حضرت اميرگويد.  سخن نمي
ي آن قرآن پس از آن سخن گفتن خواهيد يعن » استنطىوه و لو  نطق و ل�و لخب�م ّنه

لال لنه  يه ّمم نا  أت و «دهم  گويد ولكن شما را از آن خبر مي و هرگز سخن نمي
يعني آگاه شويد كه در آن است علم  »بلع�م و نظم نا �ین�م للت ث ّو للاض و بولء

هاي  صهقاحوال قيامت و بهشت و جهنم) و حديث از گذشته (مانند آنچه آيد (مانند 
و دواي درد شما (مانند توبه و استغفار و اعمال صالح كه دواي درد گناه و باعث  انبياء)

حضرت امير بود و مغفرت و نجات از آتش و سبب دخول بهشت است). و مبين آن روز 
 بعد از او اوالد معصومينش بودند و در عصر حاضر كه امام عصر غائب است بايد علماء،

و ميثاق متروك نگذارند. چنانكه خدا عهد  و آن را به مردم رسانند و يان كنندقرآن را ب
گرفته است و نبايد آن را پشت سر اندازند و يا براي دنيا آن را تحريف و تأويل باطل 
نمايند و يا كتمانش كنند. پس مانند علماي اهل كتاب نباشند كه در حقشان خدا در سورة 

  :فرمايد مي 188-187آل عمران 

َذ  َۡ �﴿ ََ َ
ُ ٱأ ِينَ ٱِمَۡ�َٰق  َّ َّ  ْ وتُوا

ُ
َُ ٱأ ٰ ِنُّنهُ  ۡلِكَ� ّۡ ُبَ ُمونَهُ  ۥَّ َُ ُۡ َ ََ ت َرآَء  ۥلِلّناِس َو َ�نَبَُذوهُ َو

رِهِۡم وَ  ُهو ْ ٱُۡ ۡوا َ�َ ُۡ  ِ ََ  ۦبِه و ُ�َ ۡۡ َ ّ  ََ  ١َ�َمٗنا قَلِۡٗإ  ََبِۡئَس َما � ََ َس ۡ ينَ ٱَُ ِ َّ  َ ت
َ

� ٓ ََ بَِما واْ َ�ۡفرَُحو
ٖ ّمَِن  َسبَّنُهم بَِمَفاَز� ۡ َُ ْ َََإ  ْ بَِما لَۡم َ�ۡفَعلُوا َۡمُدوا َُ  َ

َ
ََ أ ِ�ٞم  ۡلَعَذاِب� ٱّوُ�ِحّبو

َ
 ﴾١َولَُهۡم َعَذاٌب أ

 ].188 -187آل عمران: [
پيغمبر و امامان ما است و اگر به آن چنگ اين قرآن نازل از جانب خدا است و سپردة 

و چون قرآن حافظش خدا است ايم  ول و ائمه هدي همه را كردهاطاعت خدا و رس زنيم،
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هشام  اند. چنانكه در صحيحة دس كردهو دست نخورده است و اما به اخبار و احاديث 
  :حكم است بن عبد

نغ�ب �و سصيت ب  ف كت  له اب لن لداب ث نم  انه قال ...  ّو لن ّبتل�«
يعني مغيره در  »نا خالف قول س�نها و سنهة نبيهنا مول ّمينادته  �فا لن،  امهىوللهللا و ال مىب

را نگفته است پس از ها  آن هاي اصحاب پدرم احاديثي دس و پنهان كرده كه پدرم كتاب
بترسيد و بر ما آنچه مخالف گفتار پروردگار ما و روش پيغمبر ما است قبول نكنيد. خدا 

و براي ما  كدام حديث از شما است،دسترس نيستند تا بپرسيم كه  در همو خودشان 
اند كه هر حديثي كه از ايشان آمد و آن را كتاب خدا تصديق نكرد  را ميزان قرار دادهقرآن 

پس آن حديث باطل است. بنابراين نبايد مردم پيروي از اخبار مشكوك الصدور كرده و 
ت و صادر از ساخته هواهاي گذشتگان گمراه اسكه آن اخبار  معلوم است از ظاهر قرآن

 هدي نيست. ائمه،
آن خالصه فهم قرآن محتاج به خبر نيست، بلكه هر خبري كه آيه را از مدلول ظاهري 

تأويالت باطل كه مخالف ظاهر آيات قرآن است. و بيرون كند قابل قبول نتواند بود مانند 
و  انسان بعد از آنكه ظاهر قرآن را فهميد بايد زحمت كشد تا ناسخ و منسوخ و عام

خاص را نيز بداند و افتتاح كالم و اختتامش را مالحظه نمايد و موارد و مصادرش را 
ائمة جايش و اهلش آورد و اصل از جايش و اهلش به دست بشناسد. البته علم را بايد 

دسترس نيستند. پس چه بايد كرد. چاره  در هدي هستند ولي در عصر حاضر متأسفانه
گرفتن است و به مدارك معتبر رجوع كردن است كه فقط اخبار صحيحه و صريحه را 

 به هر حرف نبايد اعتماد كرد كه آن باعث گمراهي است.  باشند و االّ  اطمينانمورد 
هر كس از ظاهر قرآن دست بر دارد و تابع سخناني باشد كه ساخته هواهاي مردم 

گمراه  ، آن كس را خدااهل زمان حاضراست چه از گذشتگان ساخته شود و چه از 
ها زائل گردد ولي  بگيرد شايد كوهكند. چنانكه اگر كسي دينش را از كتاب و سنت  مي

 گردد.  دين او زائل نمي
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ع نا سوله  نو لثره ( ص� قرآن)« :روايت شده است كه فرموده از حضرت رسول
بدارد يعني هر كه قرآن را بر ديگري مقدم  »هتله لهللا و نو طم  لاتی ف غ�ه لضمه لهللا

خدا او را هدايت فرمايد و هر كه در غير آن هدايت جويد خدا او را گمراه گرداند. و از 

وله لنرهدال لزلله نو يخذ ب نه نو ي « :روايت است كه فرموده حضرت امير المؤمنين
يعني هر كه دينش را از  »زلل  للبال و نم  زل نةلنردال و نو يخذ ب نه نو لنكتاب و لنسه 

كنند و هر كه دينش را از  گيرند و زائل مي از دستش ميمردم بگيرد آن را مردم  هاي دهن
شود و دين او زائل  ها زائل مي كند و به دست آورد كوهكتاب خدا و سنت رسول اخذ 

 شود.  نمي
. چنانكه حضرت رسول اكرم در خود آن حضرت دينش را از كتاب و سنت گرفته

يعني اين علي  » هول�ا مزول للبال و ال  زول ّو ب نههذل ع ال  ىول لال« :حقش فرموده
ميل از دينش گردد و  نمي نابود او شود و ها نابود مي كوه گويد مگر حق و درست را، نمي
روايت  از امير المؤمنين .خدا اخذ كرده بودكند. چنانكه عملش را نيز از كتاب  نمي

ی  مق �م نو سسول لهللا ءء نو لنوح سئل هل ّنت«است:  سوی للىرآن قال ال و لله
يعني روايت كرده كه از آن حضرت  »لال لن  صط  ّبتل  ف ا ف كتا�ه للبة و �ری للنهس ة

فرمود نه  چيزي از وحي وجود دارد؟پرسيده شد آيا در نزد شما از پيغمبر غير از قرآن 
ن را به رآفهم ققسم به آن خدايي كه دانه را شكافته و آدمي را آفريده است. جز اينكه 

  .بندش عطا فرمايدبندگا زبعضي ا
 و چون قرآن

ءٖ ﴿ ۡ�َ ِ
 ].89النحل: [ ﴾تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

  ».يز امر ديني نازل شدهبراي آشكار كردن همه چ«
 و مانند تورات بود كه 

ءٖ ﴿ ۡ�َ ِ
 ].154األنعام: [ ﴾َوَ�ۡفِصۡٗإ لُِّ�ّ
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 ». گرديده بودبراي آشكار كردن همه چيز ديني به موسي عطا «

اش را  مردم به مطالب دين بود و آنچه در قرآن است همهآن حضرت داناترين براين بنا
 ةبعض انبياء چنانكه در سور مانند قصةذكر نشده است دانست ولي آنچه در قرآن  مي

  :فرمايد مي 164نساء، آيه 

رُُسٗإ ّلۡم َ�ۡقُصۡصُهمۡ ﴿  ].164النساء: [ ﴾َو
  :فرمايد مي 78افر) آيه و در سورة مؤمن (غ

َك ﴿ ۡۡ  ].78غافر: [ ﴾َوِمۡنُهم ّمن ّلۡم َ�ۡقُصۡص َعلَ
 ».بعضي را بر تو حكايت نكرديم از انبياء«

 چه از گذشته باشد و چه آينده و چه حال حاضر همة و هر آنچه ذكر نشده در قرآن،
است و بس.  كتاب در نزد خدايعني در لوح محفوظ است و علم آن در كتاب مبين ها  آن

  :فرمايد مي 59داند. چنانكه در سورة انعام آيه  پس جز از خدا كسي غيب را نمي

ُۡ  ۥ۞وَِعنَدهُ ﴿ ِ ُِ ٱَمَفات ۡۡ َّ ُهَو  َوَ�ۡعلَُم َما ِ�  ۡلَغ ِ ِ ٓ ِ ٱََ َ�ۡعلَُمَها ِ  ٱوَ  لَۡ�ّ َوَما �َۡسُقُط ِمن  ۡ�َۡحر
 ُۡ ََ َحّبةٖ ِ�  َّ َ�ۡعلَُمَها َو ِ َرقٍَة ِ �ِض ٱلَُ�ِٰت َو

َ
ُٖ ّمبِٖ�  ۡ� ٰ �َُِ �ِ َّ ِ ََ يَا�ٍِس ِ ُٖ َو ََ َرۡط  ﴾٥َو

 ].59األنعام: [
داند آنچه در خشكي  داند، او مي در نزد خدا است كليدهاي غيب. غير از او آن را نمي«

هاي زمين  اي در تاريكي داند و هيچ دانه نيفتد مگر كه آن را ميو هيچ برگي ست ا و دريا
 ».و هيچ تري و خشكي نيست مگر كه در كتاب مبين است )داند ت (مگر كه مينيس

ها را بداند بلكه آن  عالم به آن كتاب مبين نبود تا همة غيب بنابراين حضرت امير
باشد دانست چه راجع به گذشته  بود و احكام و مطالب ديني را ميحضرت عالم به قرآن 

باشد و در  علوم است كه كاسه از آش گرمتر نمي. البته محال و چه بهو چه به آينده 
پس حضرت  صورتي كه پيغمبر غيب را نداند مگر در آن وقت كه به وي وحي شود،

 داند.  علي كه شاگرد اوست به طريق اولي نمي
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بر سرگذشت عالم گزاوشت، او بعد از گفتن آن چيزها كه درباره من و بعد برگرديم 
مان نيز تابع وي شدند. در صورتي كه براي ايشان الزمدربارة قرآن گفت، بعضي از معم 

  :است 6كه در سورة حجرات آيه  بود تبين كنند به موجب آيه نبأ

ّ�َها﴿
َ

� ٰ ِينَ ٱ ََ ۡصبُِحواْ  َّ َُ ْ قَۡوَمۢ� ِ�ََ�ٰلَةٖ َ� َ تُِصُۡبوا
َ

ْ أ ُنٓوا ّۡ ٖ َ�ََبَ ۡم ََاِسُقۢ بِنََبِ َُ ْ َِِ َجآَء َءاَمُنٓوا
ٰ َما ۡم َ�ِٰدمَِ�  َ�َ َُ  ].6احلجرات: [ ﴾٦َ�َعۡل

 است  75و الزم بود كه از آية اخذ ميثاق انبياء كه در سورة آل عمران آيه 

﴿ َۡ َذ  � ََ َ
ُ ٱأ ۡم رَُسوٞل  نَ  َّۧبِّ�ِ ٱِمَۡ�َٰق  َّ َُ ٖ ُ�ّم َجآَء ُٖ وَِحۡكَمة ٰ م ّمِن َُِ� ُُ َُ َۡ َ ٓ َءات لََما

 ُ َّ ۡم  ُُ ٞق لَِّما َمَع ِ ّمَصّدِ ّ بِه ُُ نّهُ  ۦۡؤِم َنُ�ُ َّ  ].81آل عمران: [ ﴾َو
هنگامي كه خدا پيمان پيغمبران را گرفت كه آنچه شما را از كتاب و حكمت دادم «

آن كتاب و حكمت است كه با شما است البته  كنندة را رسولي آمد كه تصديقسپس شما 
 ».او را تقديق كنيد و البته او را ياري نماييد

 ياري دهند،است تصديق كنند و به من و سخنان مرا كه از خود قرآن ند عبرت بگير
نماز جمعه گفت سورة جمعه راجع به را زدند. يكي  سخناناين و ولي شروع كردند 

موب«نماز ظهر است يعني  دربارهنيست بلكه   ة(ای لصلو» نو  و  لل صة لذل نوبی نمصه

پس بشتابيد. و ديگري گفت  ز جمعه،از رو . يعني چون ندا كرده شده به نماز،الظّهر)

َ ﴿ در آيةمراد از ذكر اهللا  ْ ٱَ ِ  ۡسَعۡوا ر
ُۡ ِ ِ ٱَِِ�ٰ َ َّ  ْ وا ُر ََ عَ ٱَو ۡۡ يعني به سوي ذكر  ]٩ة: اجلمع[ ﴾ۡ�َ

ذكر مصيبت آل محمد است. و آخري گفت  خدا بشتابيد و خريد و فروش را واگذاريد،
 كند.  د گمراه ميهر كس قرآن را بگشايد و از روي قرآن موعظه كن

به  اين نفر سوم يخواستند به نماز جمعه خواندن من ايراد بگيرند ول مي آن دو نفر اول
 كنم.  قرآن موعظه ميكرد كه از روي  موعظة من اشاره مي

البته معلوم است كه از روي قرآن موعظه نمودن هم از خطا و نسيان و اشتباه نگه 
 رآن را دارد. دارد و هم ثواب نگاه كردن به ق مي
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ذكر مصيبت بلكه چنانكه معلوم است در زمان نزول قرآن ذكر مصيبت آل محمد نبود. 
صفويه و بعد رونق جديد االحداث است و همه اين تشكيالت عزاداري از دورة سالطين 

ِ ِمن يَۡوِم ﴿ آيةو جواب اولي را كه يافته است.  ُمَعةِ ٱََِِا نُوَُِي لِلّصلَٰوة ُ�ۡ  َ ْ ۡسَعوۡ ٱَ رِ  ا ُۡ ِ َ ٰ�َِِ
ِ ٱ َّ  ْ وا ُر ََ عَ ٱَو ۡۡ سواد از دوستان ما كه  كرد يك نفر بي تأويل ميرا به نماز  ]٩ة: اجلمع[ ﴾ۡ�َ

پس بايد چنين داده بود كه اگر نماز ظهر مراد باشد  در همان مجلس تأويل او حاضر بود،
انده و چيزي آن آقا از شنيدن اين جواب مبهوت م در روزهاي ديگر ظهر واجب نباشد؛

 نگفته و ساكت گشته بود. 
بسيار است. آية مباركه  ناگفته نماند فرق بين من يوم الجمعه با (في يوم الجمعه)

نماز  رساند كه از جهت روز جمعه بودن واجب شده باشد و آن نماز، ازي را ميماهميت ن
ماز ظهر جمعه است نه نماز ظهر كه همه روزها واجب است پس نبايد كسي بگويد كه ن

 در روز جمعه وقتي كه خوانده شد شتاب به سويش واجب است. 
ه از آن جمله در سورة دكه در آيات متعدده آم »من دون اهللا«و يكي گفت كلمة 

  :فرمايد كه خدا مي 6-5احقاف آيه 

َِ  َوَمنۡ ﴿ و ُُ ْ ِمن  ّل مِّمن يَۡدُعوا ََ َ
ِ ٱأ َّ  ُ ََ  ُُ َّ �َۡسََِجۡ ِ ٱِم َِِ�ٰ يَوۡ  ۥٓ َمن  َوُهۡم َعن  لۡقَِ�َٰمة

 ََ َ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُو ََا ٥ُُ تِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن  َّاُس ٱُحِ�َ  � َُ ْ بِعَِبا ۡعَداٗٓء َوَ�نُوا
َ

ْ لَُهۡم أ  ﴾٦َ�نُوا
 ].6 -5األحقاف: [

كسي را خواند كه او را تا روز قيامت  كيست گمراهتر از آن كس كه غير از خدا،«
ها  آن خبرند و چون مردم زنده و محشور شدند از دعاي ايشان بيها  آن د وده نمي جواب

 ».دارند و به عبادتشان كافر باشندايشان را دشمن 

  :فرمايد مي 44-43و در سورة زمر آية 

مِ ﴿
َ

ْ ٱ أ َُذوا َّ  َِ و ُُ ِ ٱِمن  َّ  �ۡ َُ  ََ ََ َ�ۡملُِكو  ْ َولَۡو َ�نُوا
َ

َفَعآَء  قُۡل أ ُُ ٗٔ  ََ ََ َ�ۡعقِلُو ِ  قُل ٤ا َو ّ ِ َّ

َ�َٰعةُ ٱ ّۡ ُ  ل َّ ِۡٗعا   �ِض ٱوَ  لّسَ�َٰ�ٰتِ ٱُمۡلُك  ۥََ
َ
 ].44 -43الزمر: [ ﴾ۡ�
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 بگو اگر چه چيزي را مالك نباشند و درنيابند، اند، گرفته آيا غير از خدا شفاعت كننده«
 ».استاز آن او ها و زمين  است و ملك آسمانازآن خدا شفاعت  بگو همة

  فرمايد مي احقاف 5همان آية در  كه صراحتاً

﴿ َِ و ُُ ِ ٱِمن   ].5األحقاف: [ ﴾َّ
نمايد و همة  را ذم مي زمر گرفتن شفعاء 43در آية  دهد و همچنين را گمراهي قرار مي

 وي چنين گفت كه ائمة هديكرده است، اما  دشفاعت را مخصوص خو

﴿ َِ و ُُ ِ ٱِمن  َّ﴾. 
پس بنابراين در نظر آن گوينده  ايشان نيست. آيات فوق و نظائرش شاملنيستند. يعني 

ايشان تا  طلب كردن ازايشان را خواندن و از ايشان حاجت و مدد خواستن و همچنين 
 شفاعت نمايند مانعي ندارد. 

و جواب آن اين است كه خدا حضرت عيسي را كه نصاري خدا و فرزند خدا دانسته 
 76كردند در سوره مائده آيه  و پرستش مي

َِ  ِمن﴿ و ِ ٱُُ َّ﴾. 
 :فرمايد قرار داده مي

﴿ َِ و ُُ ََ ِمن  َ�ۡعُبُدو
َ

ِ ٱقُۡل � ََ َ�ۡفٗعا  وَ  َّ � َو ۡم َ�ّٗ ُُ ََ َ�ۡملُِك لَ ُ ٱَما   ۡلَعلِۡمُ ٱ لّسِمۡعُ ٱُهَو  َّ
٧﴾. 

كنيد كه براي شما مالك ضرر و نه نفع  بگو آيا غير از خدا كسي را عبادت مي«
 ».شنوا و داناباشد و خود خداست  نمي

خواندند تا دعاي ايشان را اجابت كنند  و همچنين مقرّبان در گاهش را كه مشركان مي
 56ا بر دارند در سوره اسراء آيه و ضررشان ر

﴿ ِ ونِه ُُ ن   ].56اإلرساء: [ ﴾ۦّمِ
  :فرمايد گردانيده مي
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ْ ٱقُِل ﴿ ُعوا ِينَ ٱ ُۡ َّ  ِ ونِه ُُ ۡۡ  ۦزََ�ۡمَُم ّمِن  َُ  ََ ِّ ٱَف َََإ َ�ۡملُِكو ُّ وِ�إ�  ل ۡ َُ  ََ ۡم َو ُُ  ﴾٥َعن
 ].56اإلرساء: [

ايد كه ايشان به برداشتن ضرر از  بگو بخوانيد آن كساني را كه از غير خدا گمان نموده«
 ».باشند شما و نه بگردانيدنش مالك نمي

اهللا را مانند خدا شنوا و دانا و مالك نفع و دفع  پس بنابراين حضرت عيسي و اولياء
گمان كردن و ايشان را خواندن و براي ايشان پرستش و خدمت خضوعي نمودن و ضرر 

خدا خواهند و نجات از عذاب چشم به شفاعتشان دوختن كه ايشان شفاعت خواهند كرد 
دليل است و  سازند بي كنند و داخل بهشت و رحمت خدا مي داد و در نزد خدا مقرّب مي

چنانكه در سوره  ،دايشان مانند بندگان ديگرنزيرا كه  آيات قرآن است. چرا؟ هم مخالف
  :فرمايد مي 194اعراف آيه 

﴿ َّ ِ ِينَ ٱِ َّ  َِ و ُُ ََ ِمن  ِ ٱتَۡدُعو مۡ  َّ ُُ ۡمَثالُ
َ

ٌُ أ  ].194األعراف: [ ﴾ِعَبا
 ».خوانيد امثال شما بندگانند آنانكه از غير خدا مي«

اجابت رض شنيدن شنوند. و بر ف و ايشان مالك چيزي نيستند و خواندن را نمي
  :فرمايد مي 14كنند. چنانكه در سورة فاطر آيه  نمي

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ  ِ ونِه ُُ ََ ِمن  ٍۡ  ۦتَۡدُعو ََ ِمن قِۡطِم ۡم  ١َما َ�ۡملُِكو َُ َ�َٓء ُُ  ْ ََ �َۡسَمُعوا َِِ تَۡدُعوُهۡم 
ْ َما  ْ ٱَولَۡو َسِمُعوا ۡم  َو�َۡوَم  ۡسَََجابُوا ُُ َ ِ ٱل ِ  لۡقَِ�َٰمة � ََ و ُفُر ُۡ َ بِٖۡ ي ََ ََ يُنَّبُِئَك ِمۡثُل  ۡم  َو ُُ ِ ُ ۡ�ِ

 ].14 -13فاطر: [ ﴾١
پوست نازك هستة خرمايي مالك ها  آن خوانيد غير خدايند ميآن كساني را كه «
كردند  شنيدند اجابت نمي شنوند و اگر مي را بخوانيد دعاي شما را نميها  آن باشند اگر نمي

 ».ندده نمي و تو را مثل خداي آگاه خبر شوند و روز قيامت به شرك شما كافر مي

و به رحمتش اميد دارند و از جويند  به عالوه ايشان خودشان به سوي خدا تقرّب مي
  :فرمايد مي 57. چنانكه در سوره اسراء آية ترس دارندعذابش 
 ].57اإلرساء: [ ﴿﴾
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 )57 :اسراء( 
به سوي پروردگار خود  ترند،هر كدام ايشان كه مقرّبها  آن خوانند خود يي كه ميها آن«

ترسند و عذاب پروردگارت  ابش ميدارند و از عذ اميد  رحمتشبه جويند و  وسيله مي
 ».حذر كردني است

جستند، وسيله ايشان  البته معلوم است كه مقرّبان درگاه خدا كه به سوي خدا وسيله مي
اگر خدا دانستند  خالص و طاعت و تقوا چيز ديگر نبود كه ميجز بندگي خدا و عبادت 

و به رحمت خواهند  نجات يافتهرا بندگي و عبادت و طاعت و تقوا كنند از عذابش 
شود تا از  نميكند و ايشان را پناه  رسيد و اگر عصيان كنند غير خدا كسي فريادرسي نمي

 دفع عذاب كند. ايشان 
  :فرمايد مائده كه مي 35در آيه ذكر شده  ))وسيله((بنابراين 

ّ�َها ﴿
َ

� ٰ ِينَ ٱََ َّ  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ ّ�ُقوا ْ ٱوَ  َّ ُغٓوا ََ �ۡ  ِ ه ۡ ٱَِِ�ۡ ِ  وَِسۡلَةَ ل ْ ِ� َسبِۡلِه ِٰهُدوا َٰ ۡم  ۦَو ُُ لََعّل
 ََ  ].٣٥ة: املائد[ ﴾٣ُ�ۡفلُِحو

وسيله جوييد و در راهش جهاد كنيد و جهاد اي مومنان از خدا بترسيد و به سوي او «
 ».كنيد تا شايد شما رستگار شويد

اشد، زيرا كه خدا ب و اولياءو نبايد مراد از آن توسل و تقرّب جستن به خود مقرّبان 
به انواع تقرّب و توسل اولياء پرستش است كه مشركان  اين نوع توسل و نزديكي كردن به

در سوره . چنانكه دايشان را به سوي خدا مقرّب نماين تا اولياء ندجوي مي تقرب به اولياء
  :فرمايد مي 3زمر آية 

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ٱ َّ َُذوا َّ  ِ ونِه ُُ ۡوِ�َآَء َما �َ  ۦٓ ِمن 
َ

َّ ِ�َُقّرُِ�ونَآ َِِ� أ ِ ِ ٱۡعُبُدُهۡم ِ َّ  ٰ ََ  ].3الزمر: [ ﴾ُزلۡ
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كنيم مگر براي اينكه ما را  را عبادت نميها  آن كهآنان كه از غير خدا دوستان گرفتند «
 ».ايشان را در نزد خدا شفاعت كنند ،؛ و تا اولياء مقرّب گردانندبيشتر خدا به سوي 

  :فرمايد مي 18ه چنانكه در سورة يونس آي

﴿ َِ و ُُ ََ ِمن  ِ ٱَوَ�ۡعُبُدو ُؤنَا ِعنَد  َّ ٰ ََ َف ُُ ٓءِ  ََ ُؤ ٰ َٓ  ََ ََ يَنَفُعُهۡم َوَ�ُقولُو ُهۡم َو ّ ُُ َ ََ ي ِ  ٱَما  َّ 
ُ�َنّ�ِ 

َ
ََ  ُٔ قُۡل � َ ٱو ََ َ�ۡعلَُم ِ�  َّ ََ ِ�  لّسَ�َٰ�ٰتِ ٱبَِما  �ِض  ٱَو

َ
ََ َوتََ�َٰ�ٰ �َ  ۥُسۡبَ�َٰنهُ  ۡ� و ُُ

 ﴾١ّما �ُۡ�ِ
 ].18يونس: [

 رساند وبه ايشان نفع نمي ضرر ايشانبه كه  كنند از غير خدا چيزي را عبادت مي«
ا خبر ، بگو آيا خدا ررساند ومي گويند آنان شفاعت كنندگان ما نزد خدا هستند  نمي
از  و باالتر استاو منزّه  داند، ها و نه در زمين وجود آن را نمي دهيد به آنچه در آسمان مي

 ».گردانند آنچه شريك مي

باشد. چنانكه در سوره كهف آيه  خالصه اولياء پرستي شرك است و باعث نجات نمي
  :فرمايد مي 102

﴿ َُ َََحِس
َ

ِينَ ٱأ ۡدنَا َجَهّنَم  َّ ََ �ۡ
َ

ٓ أ ۡوِ�َآَء  ِِّ�ا
َ

ٓ أ ِِ و ُُ ْ ِعَباُِي ِمن  ُذوا ِِ َّ �َ َ
َ

ْ أ ٓوا َفُر ََ

َٗ  لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ  َُ ُ  ].102الكهف: [ ﴾١ن
، دوستان و سرپرستان كه بندگان مرا غير از منيي كه كافر شدند آيا پنداشتند ها آن«

دهند نه) به درستي كه ما جهنم را  كنند و از عذاب من ياري مي ايشان ياري مي بگيرند (به
  ».مهيا و پذيرا قرار داديممنزل براي كافران 

است معنايش در لغت اين  به آن امر شدهدا كه در آيه پس وسيله گرفتن به سوي خ
به  برَّقَالً تَمع لَمع ل)سوالي اهللا بوسيله و تَ لَس(و ما يتقرّب به الي الغير، :الوسيله :است

نزديكي و  (اقرب الموارد (وسيله) (وسل الي اهللا بالعمل وسيله) رغب و تقرباليه تعالي 
ن نزديكي جويند به چيزي (كنز اللغه). پس مانند قربان و دستاويز و هر چه به سبب آ

صدقه و نماز و يا جهاد و نظائرش و يا تقوا مراد است كه در خود آيه است و شامل 
از خدا ترسيدن و از مخالفتش كه موجب عقاب است  جميع طاعات است كه معناي تقوا،
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نده از سخط و عذاب خدا و نگه دار ه طاعتش عمل كردن است كه آن وقايهپرهيزيدن و ب
 است. 

بنابراين مسلمانان وقتي كه به زيارت قبور اولياء رفتند و يا براي ايشان چيزي احسان 
كردند قصد و نيتشان در آن بايد تقرّب جستن به خدا باشد تا خدا در مقابل آن زيارت و 

رّب به خود تقمزد و پاداش دهد و نبايد مقصودشان  احسان هم به ايشان و هم به اولياء
به ايشان مزد و پاداش دهند  ءاوليابه اين نظر نباشد كه اولياء باشد. يعني زيارت و احسان 

سازند و يا به شفاعت كردن كارشان را اصالح  مي و در برابر آن حوائجشان را برآورده
. زيارت و احسان، شبيه به كار مشركان است گونهكنند و در قيامت پناهشان باشند كه اين 

تقرّب خدا شود و  سببن از اعمال مستحبه باشد تا آ آورند، هم بايد آن چيزي كه مي و
آوردن آن چيزي كه ساخته خود مردم است  االّ وفايده دهد و ساختة هواي نفس نباشد 

 اگر چه قربه الي اهللا نيز باشد فايده ندارد. بلكه بدعت و باعث ضاللت است و خود
 از حضرت رسول اكرم كافي حضرت ابي عبداهللامبتدع، مشرك است. در اصول 

 و از حضرت امام جعفر صادق »ال �تّه ض ل و ال ض ل ف لىاس« :روايت كرده

ّو ين للصبها  قال سأل  ل�ا « :مشرك استآورد د بدعت بوجوروايت شده كه هر كس 
يه و ل�غح نا �ون �ه لالسسان مش�  ىال نو ل�تتع سي ا  اد  ّمّبتل� ّو لب  

بناب طول كشيد و  چند سال اين اختالف بين دو محلة برگرديم بر سر گذشت؛ »ّميه
پس اهالي خواستند كه علماي تبريز ميان من و ميان عالم باعث عداوت و دشمني گرديد. 

م شوند ما را به تبريز فرستادند در آن وقت حاج ميرزا خلبان آقا كَمحله گزاوشت ح
سيد كاظم آقا شريعتمداري حيات بودند و آقاي حاج  ي در حالمجتهدي و آقاي شهيد

و خواستند صلح دهند و نخواستند پرده ند در تبريز ساكن بود. پس علماء رسيدگي كرد
كه ما باعث فتنه و انقالب نشود. قرار گذاشتند بر دارند و حقيقت كشف شود تا در بناب 

حق و  جاًيه من گفتند كه تدرهر جمعه صحبت كنيم و ببا هم در يك مسجد و منبر 
 حقيقت معلوم خواهد شد. 
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نهايت  بياند  اهالي بناب از شنيدن اين خبر كه علماي تبريز در ميان ما صلح داده
به استقبال ما آمدند و  مهر آباد و گزاوشت عموماًمسرور گشتند و اهل هر دو محله بناب 

جمعه در مسجد جامع بازار جمع ما را با هم در يك درشكه به بناب وارد كردند و روز 
من به مسجد . در هفتة سوم گونه پيش رفتدو جمعه اين .شدند و ما هر دو به منبر رفتيم

معلوم شد كه در مسجد اسماعيل بيك در  واند  هو تابعانش نيامد ايشانديدم كه ورفتم 
 اند و او به منبر رفته است.  محله گزاوشت جمع شده

مام او در آن مسجد محله و من در اين مسجد جامع مشغول تا مدتي با آرامي تباري 
هاي سابق به ميان آمد و روز به روز شدت يافت و مقداري  حرف تبليغ شديم ولي مجدداً

گرديد و چيزهايي ساختند و به ما نسبت دادند اضافه ها  آن هاي ناروا به روي نيز از حرف
دند و سخن حق را به باطل آميختند و بري بوديم و سخنان مرا تحريف كرها  آن كه ما از

كرد  حمايت نمي ن راملوه دادند و اگر خدا به صورت باطل در آوردند و در انظار مردم ج
د شو اين دفعه آمد و رفت و حضور مسجد من خيلي سخت قدغن كردند.  بدبختم مي

خبر نشسته بودم يك نفر مقدس مآبي كه از  در مجلسي كه من از اوضاع بيروزي 
ريدانش بود با فرزندش استكان مرا كه در آن چاي خورده بودم به آب كشيده بود و در م

 اش پاشيده بود، ببين چه اوضاع بود. و ضمناً مقابل آن، صاحب خانه همان آب را به خانه
وفات  طوري كه در وفات هر امام وزني و زنجير رونق يافت. به  بندي و سينه دسته

هاي احياء شهر رمضان سه شب صورت گرفت و در دهة  حضرت زهرا دو بار و در شب
عاشورا ماشين آراستند، آالت لهو زدند و روز عاشورا تيغ زن به حدي رسيد كه تاجر و 
حاجي حتي فرزند خود عالم، كفن به تن پوشيدند و به سرشان قمه زدند و خونين كفن 

لود كردند و جلو دسته شدند و خودش هم با اطرافيانش رويشان ران گل مالي و گل آ
  ترسيدند دين از بين برود! افتادند چون كه مي

  :فرمايد به بعد چنين مي 3آيه  خدا در قرآن راجع به اوضاع اهل مكه در سورة ص،
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ۡنُهۡم  َوقَاَل ﴿ َ َجآَءُهم ّمنِذرٞ ّمِ
َ

ْ أ ََ ٱوََعِجُبوٓا و ّذاٌب  لَۡ�ٰفُِر َُ ِحرٞ  ٰ ََ َجَعَل  ٤َ�َٰذا 
َ

 �لَِهةَ ٱأ
ٌء ُعَجاٞب  َّ َ�َٰذا لََ�ۡ ِ ِ  ۖ ِٰحد� َٰ ٰٗها  ََ ِ ُ ٱ نَطلَقَ ٱوَ  ٥ِ َِ  لَۡمَ�

َ
ْ ٱِمۡنُهۡم أ وا ُۡ ْ ٱوَ  ۡم وا ۡم   ۡصِ�ُ ُُ ِ ٰ َءالَِهَ َ�َ

 ُُ ٞ يَُرا ء َّ َ�َٰذا لََ�ۡ ِ ِ ٱ لِۡمّلةِ ٱَما َسِمۡعَنا بَِ�َٰذا ِ�  ٦ِ َرة َِ �  َّ ِ ِ ٓ َۡ َ�َٰذا ِ ٰقٌ ٱِ ََ ِ َ ُءنََِل  ٧ َۡ
َ

هِ  أ ۡۡ َعلَ
رُ ٱ ُۡ ِ رِي  بَل لّّما يَُذوقُواْ َعَذاِب  َّ ُۡ ِ ن َ ّكٖ ّمِ َُ نَِنا  بَۡل ُهۡم ِ�  َۡ َ  ].8 -4ص: [ ﴾٨مِۢن ب

و كافران گفتند كه آمد ها  آن به سويخودشان  ترساننده اي ازتعجب كردند از اينكه «
چيزي عجيب  كه ايناست. آيا خدا را يك خدا گردانيد ساحر است بسيار دروغگو اين 

خدايانتان صابر (و ثابت)  كه برويد و بر (عبادت)است و بزرگانشان به حركت آمدند 
نيست را در دين اخير، اين  ايم اين (توحيد) دهنينش .شدهباشيد كه اين چيزي است اراده 

مگر دروغ بافتن آيا از ميان ما بر او ذكر نازل شده بلكه ايشان از ذكر من در شكّند بلكه 
 ».اند مرا نچشيده عذاب

باز دارم كه از پدران به ايشان ارث ترسيدند كه من ايشان را از خدمت كردن به امامان  و مي
 .مانده است

  :فرمايد مي 43آيه سبأ  هدر سور وندخدا

َ يَُصدّ ﴿
َ

َّ رَُجٞل يُرِ�ُد أ ِ ِ ٓ ْ َما َ�َٰذا َِ�ٰٖت قَالُوا ّۡ َنا َ� َُ ٰ ِهۡم َءاَ� ۡۡ َ�ٰ َعلَ َۡ ََا ُ� � ََ ۡم َ�ّما َ� َُ

ى  َوقَاَل  ٞك ّمۡفَ�ٗ َۡ ِ ِ ٓ َّ ِ ِ ٓ ْ َما َ�َٰذا ۡم َوقَالُوا َُ ِينَ ٱَ�ۡعُبُد َءابَآُؤ َّ  َۡ ِ ْ لِۡلَحّقِ لَّما َجآَءُهۡم ِ وا َفُر ََ

َّ ِسۡحرٞ ّمبِٞ�  ِ  ].43سبأ: [ ﴾٤َ�َٰذآ ِ
نيست مگر مردي كه  گويند كه اين ما خوانده شود مي چون برايشان آيات آشكارانة«
نمودند و گفتند اين نيست مگر  خواهد شما را باز دارد از آنچه پدرانتان عبادت مي مي

دروغ بافته شده و آنان كه كافر شدند گفتند درباره حق وقتي كه ايشان را آمد كه اين 
 ».نيست مگر سحر واضح

ها  ق پيدا كرد و دروغمصدا) (البلد »اهلكت ما ال لبدا«هاي بسيار خرج كردند تا  و پول
 است  82ساختند و خدا ابطالش فرمود و در سورة يونس آيه 
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﴿ َّ ِ َ ٱِ َّ  ۥٓ َسَُۡبِطلُهُ  َّ ِ َ ٱِ ُۡ َ�َمَل  َّ ِ ُ ٱَوُ�ِحّق  ٨ لُۡمۡفِسِدينَ ٱََ يُۡصل قّ ٱ َّ َ ۡۡ  ِ لَِ�َِٰه َُ ِ  ۦب
رِهَ  َُ ََ ٱَولَۡو   ].82 -81يونس: [ ﴾٨ لُۡمۡجرُِمو

تازه واردي از علماي بناب خواست براي اصالح اقدامي كند ولي نتيجه و يك نفر 
افتاد و قرار شد به قم برويم تا چهار نشد بدتر شد تا كار ما به سازمان امنيت  ترنداد. به

پس رفتيم و من به قم وقتي رسيدم كه ديدم نفر از مراجع تقليد به امر ما رسيدگي نمايند 
در غياب سخنان من چند نفر كمي قبل از رسيدن و شنيدن علما و طلبه و كسبة قم جز 

قرار داده ها و افتراها چنان ايشان را تحت تأثير  اند و بهتان شنيده و باور كرده من حرفها
. حتي در اثر تبليغات سوء و شايعات شوم حاضر به شنيدن حرفهاي من نبودنداست كه 

و ساير تبريز و مراغه و تهران و اهالي و كربال و مشهد قم، علماي نجف  عالوه از ساكنان
و مريدانش كه اهل محله همه به شك افتاده و مبهوت مانده بودند  بلدان نزديك،

رفتند از شهرها مانند مراغه و مياندوآب و تبريز و آذر شهر به نام اهل  بودند ميگزاوشت 
زدند و به  يتلگراف مآن شهر و به نام آيت اهللا حجه االسالم آن شهر به قم و نجف 

محمد بيرون شده و دشمن آل  دادند كه فالن كس از طريقه حقّ يمراجع تقليد خبر م
من  لم گزاوشت خوب پشتيباني كنند و ازباشند و از عاتامسبوق  گشته است العياذ باهللا،

دهند تا بلكه غالب وپيروز شوند. حتي تعدادي از حمايت نكنند و به سخنانم گوش ن
ها نيز عمل به احتياط نكردند و به سبب شنيدن سخنان ناروا درباره شهر يمعممان بعض

بنابراين در قم هر  من بدون اينكه مرا ديده و سخنانم را شنيده باشند تلگراف كرده بودند!
به چشم دشمني و درست است  ها ها و بهتان ديد به گمان اينكه آن حرف ميكسي كه مرا 

مردم ديندار و حامي دين  ،عالم گزاوشت راكرد. ولي  حقارت به سوي من نگاه مي
و حمايت او را به هر وسيله باشد، گذاشتند  احترام مي پنداشته و به نظر محبت نگاه كرده،

و گذاشت  كردند و اگر پروردگارم مرا تنها مي وظيفه دانسته پشتيباني مي كتباً و شفاهاً
بطالن اكثر سخنانش از علماء ي بعضكردند. با اينكه  مين را سنگباران كرد م حمايتم نمي

ايضاح (در آوردند ولي پنهان داشتند و با اينكه نوشته من  )ثمر الفواد(را از كتابش 
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كردند، بلكه  رسوا مي ولي نيافتند و االّ ،را به دقّت مطالعه كردند تا ايرادي يابند )االشتباه
از قم به مشهد تلگراف  حق يافتند و مطابق كتاب و سنّت اما به اين امضا نكردند. يكي

مردم بيدار شوند و دست از كرد تا علماي مشهد نيز امضاء و تصديقش كنند، مبادا 
بكشند و نماز جمعه بخوانند و امام را بشر بدانند و يا ترسيدند نزد عوام متّهم زني  قمه

ابا  هاًو شفا كتباًحرف هايم را تصديق كردند ولي از حمايتم  ها غياباً شوند. چنانكه بعضي
د، سني و يا دشمن آل محمد يدند ايشان را نيز مثل من متهم شونچون ترس نمودند،

 . شناخته شوند
دانند ولي از  اين مسأله اتهام و يا تكفير باعث شده كه اكثر علما با اينكه حقايق را مي

حق ولي نبايد ترسيد بلكه بايد به خدا توكل كرد و اظهار  كنند، ترس مردم اظهار نمي
كتمان نكنند و حضرت پيمان گرفته كه كتابش را بيان كنند عهد و نمود كه خدا از علماء

شريك جارح اوست براي آنكه جارح  فرموده كه تارك شفاي مجروح، المحاله مسيح
و چون صالحش را نخواست پس فسادش خواست و تارك عالج به صالحش نخواست 

ف لنهت لذل هفر  لاتع « :م فرمودهفسادش را خواسته است و حضرت رسول اسالالبد 
در امتم ظاهر شد  ها بدعت يعني چون »لصنة لهللا ميظفر للصانم ّم ه   و نم  فصل  صميه 

 او باشد.  كند پس كسي كه نكند  پس بايد عالم علمش را اظهار

ثم غمب  ع نا هو ز�ابب ف لره و لو نىصان نا لخ ع ع غ� نثال سا�ق « :ّهلات

 �تع (لقرب للولسب)  :ج». �صت لالك ال ننه
خواند فرمود صحيح ) ايضاح االشتباه(ايضاح االشتباه نوشتة مرا يكي از علماي تهران 

دانند. گفتم پس  اي نمي است ولي گمان نكنيد كه ديگران اين سخنان را كه شما نوشته
 ترسند.  ييعني از متهم ساختن مردم م ترسند كه به سر شما آمده، چرا از آن مي

روزي قبل از اين واقعه يعني در زمان تحصيلم در قم با فضالي قم در خانة يكي 
مهمان بوديم تا صحبت از ذبح كردن قربان در زير پاي مسافر و داماد و غيره كه معمول 

ايشان حكم به حرمتش كردند  به ميان آمد پس همة كشند؛ است براي تعظيم و احترام مي
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تواني تو خودت بگو  در جواب گفتند اگر مي ؟گوييد چرا نمياين و يكي گفت پس بنابر
 كنند.  گفت من نه، گفتند ما هم نه، كه مردم قبول نمي

خدا آيا قابل قبول است و يا ترسند و اين عذر در نزد  دانند ولي مي  البته علماء مي
 فرمايد: ن ميلقما است. خدا در سورة لقمان از سخناننيست آن مسأله ديگر 

قِِم ﴿
َ

ِ  لّصلَٰوةَ ٱَ�ُٰبَ�ّ أ ُمۡر ب
ۡ
وِف ٱَوأ َّ َ�ٰلَِك ِمۡن  ۡصِ�ۡ ٱوَ  لُۡمنَكرِ ٱَعِن  نۡهَ ٱوَ  لَۡمۡعُر ِ َصابََك  ِ

َ
ٓ أ ٰ َما َ�َ

ِم  َۡ ِ ٱَع ُمور
ُ
 ].17لقامن: [ ﴾١ ۡ�

اي پسرم نماز را بپا دار و به شايسته امر كن و از ناشايسته نهي كن و بر آنچه تو را «
صبر نما كه آن از كارهايي است كه بر فعل آن عزم و اراده جدي بايد  ز مصيبت،رسد ا مي

 ».هل نبايد داشت)استكرد (

  :چنين فرموده 39و خدا در مدح انبياء عليهم السالم در سورة احزاب آيه 

ِينَ ٱ﴿ ِٰت  َّ ََ ٰ ََ ِ ََ ر ِ ٱُ�َبّلُِغو ۡونَهُ  َّ َۡ ِۡ َّ  ۥَوَ� ِ ا ِ َحد�
َ

ََ أ ۡو َۡ ۡ�َ ََ َ  ٱَو َّ  ِ ٰ ب ََ َُ ِ ٱَو َحِسَٗبا  َّ
 ].39األحزاب: [ ﴾٣

ترسند  ترسند و از كسي جز خدا نمي رسانند و از او مي هاي خدا را مي آنان كه رسالت«
 ».و خدا در حسيبي كافي است

بس شونده و حساب كننده و دانا و توانا  :حسيب، رساالت  :پيغام و كتاب ج :رساله
 (كنز اللغه). 

ا جسورند ولي در نهي كردن از آنچه خارج از دأب و عادت مردم است يعني ه بعضي
در صورتي  غيرممنوع هم باشد، كنند، اگر چه كار مباح و شرعاً از هر امر جديدي نهي مي

كه منكر آن است كه شرع مقدس از آن نهي كند، نه آن است كه خالف عادت مردم 
در صورتي كه ايند كه آن رسم شده است، چنانكه جسارت دارند وادار به امري نم

معروف آن است كه شرع مقدس آن را خواسته باشد برخالف علماي متدين كه سليقه 
 گويند.  گويي حرف ديگر نمي ايشان جز حقيقت
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در ايام تحصيلم در قم، شبي در منزل من آقاي صدر و آقاي خوانساري و چند نفر 
رسيد در آن زمان با قاشق م خوردن مهمانم بودند وقت شا ديگر از فضالي طالب،

خوردن متعارف نبود. بنابراين ايشان به دست ولي من با قاشق كه عادت كرده بودم 
خوردم اين مسأله را مطرح نمودند كه حكم خوردن طعام با دست و يا با قاشق چه  مي

 هخوانساري فرمود كه راجع با آقاي خاطرم نيست كه آقاي صدر فرمود و يطور است. در 
اين كه با دست خوردن مستحب باشد چيزي در اخبار نيامده، منتها اگر كسي با دست 

شود و با قاشق خوردن  ميبخورد، مستحب است بشويد و اين حكم در قاشق هم جاري 
 بالمانع است نه ترك مستحب است و نه مكروه بلكه مانند مباحات ديگر است. 

دفعه نه آقاي صدر بود و نه آقاي برگرديم بر سر گذشت وحشتناك قم كه اين 
رحمت  –خوانساري و نه آقاي حجت. بلكه همة ايشان از دار فاني رحلت كرده بودند 

هاي قم براي ما طوفان  خالصه اين دفعه اوضاع قم و مدرس –اهللا عليهم و رضوانه 
ما  ارهوزيد و سخنان ناروا درب از هر طرف مي ، آور بود كه بادهاي مخالف شديد وحشت
پاره در روي دريا نشسته باشد و يا به من مثل كسي بود كه در تخته شود و مثل  گفته مي

و به جز خدا و نود و نه درصد احتمال هالكت دهد  ، وي دشمن از هر طرف هجوم آورد
اهل بناب وارد منزلم  به كسي اميدوار نباشد. در اين حال ديدم كه چند نفر از دوستان

ند. ند و وحشت داشتيدترس بسيار ميند و بسيار ردكو صحبت  نشستند نمشدند و با 
 9بنابراين براي آرامي قلب ايشان و دانستن عاقبت امر خود به قرآن تفأل كردم، اين آيه 

  :آمد كه در سورة احزاب است

ّ�َها ﴿
َ

� ٰ ينَ ٱََ ِ َّ  ْ ْ ٱَءاَمُنوا ُروا ُُ ِ ٱنِۡعَمَة  َۡ ۡم جُ  َّ ُُ ۡ َۡ َجآَءت ِ ۡم ِ ُُ ۡۡ ِهۡم َعلَ ۡۡ رَۡسۡلَنا َعلَ
َ

ٞ ََأ ُنوُ
 ََ ا ّلۡم تََرۡوَها  َوَ� ُٗ ُ ٱرِ�ٗحا وَُجُنو ا  َّ �ۡ ََ بَِص ۡسَفَل  ٩بَِما َ�ۡعَملُو

َ
ۡم َوِمۡن أ ُُ ِ ن ََۡوق م ّمِ ُُ َۡ َجآُءو ِ ِ

َۡ َزاَغِت  ۡم � ُُ ٰرُ ٱِمن ََ ۡ ب
َ
َناِجرَ ٱ ۡلُقلُوُب ٱَو�َلََغِت  ۡ� َ ۡۡ  ِ ََ ب ّنو ُُ ِ ٱَوَ� ۠ لٱ َّ ُنونَا  ۡ�َُِ�َ ٱُهَنالَِك  ١ ُّ

ََ ٱ ِديٗدا  لُۡمۡؤِمُنو َُ  َٗ ا ََ ۡ ُزلَِۡلُواْ زِل  ].11 -9األحزاب: [ ﴾١َو



 سرگذشت عالم رباني شيخ علي اصغر محي الدين بنابي    76

 

اي مؤمنان نعمت خدا را بر شما ياد آوريد هنگامي كه شما را لشكرها آمدند پس بر «
بيناست كنيد  ديديد و خدا به آنچه مي را نميها  آن ايشان بادي و لشكرهايي فرستاديم كه

ها  ها ميل كرده و قلب و هنگامي كه چشمهنگامي كه از باالي شما و از پايين شما آمدند 
برديد. آنجا مؤمنان  ها مي رسيده بودند و به خدا گمان هاي حلق) ها (يعني ناي و به حنجره

 ».شدند و سخت متزلزل گشتند و لرزيدند هآزموده و در بال افتاد

گفتم كه نترسيد كه اين فتنه را خداي تعالي با يك باد پس من رو به دوستان نمودم 
 اي قلبشان آرام شد.  خاموش خواهد ساخت و آيه را خواندم و ترجمه كردم، تا اندازه

همچنين شد كه در آن ساعت خبر رسيد كه آقايان مراجع تقليد كه قرار بود به أمر ما 
كه در اند  وشت را دعوت كردهرسيدگي و قضاوت كنند هم مرا و هم او را يعني عالم گزا

به تفسير الميزان حاضر شويم تا آقايان فالن شب به خانه حاج سيد حسين آقا صاحب 
ولي عالم گزاوشت م شوند و هر دو وعده داديم، كَسخنان من و سخنان او برسند و ح

شود و آن چه گفته است معلوم  اگر در آن مجلس حاضر شود رسوا ميچون فهميد 
هايي كه در كتابش نوشته است فاش خواهد شد،  راء و بهتان بوده و حرفشود افت مي

با عجله تمام از آقاي آيه اهللا نجفي يك نوشتة خارج از موضوع به دست آورد كه بنابراين 
مضمونش اين بود كه اين كس از علماي شيعه است و به فوري از قم خارج شد به تهران 

او نبود بلكه و يا نبودن تالف ما در سر شيعه بودن رفت تا به بناب رود. در صورتي كه اخ
ساخت و  ها بود كه در حق من بدون مدرك و از روي هواي نفس مي در آن حرف

گفت و هم در آن مطالب بود كه او در كتابش ثمره الفؤاد نوشته است و من در ايضاح  مي
 ام كه كدام از اين مطالب حق و كدام باطل است.  نوشتهاالشتباه 
تنها به همان مجلس حاضر شدم و علما از رفتن وي صه مجلس منعقد شد و من خال

بح شد فرار كردن او در قم شهرت صمطلب را فهميدند و چون با خبر شدند و حقيقت 
و سخنان باطل كه در  ساكن وآرام شد. يافت و اعتقاد مردم را عوض كرد و طوفان دريا،

بود حاضر  هايش درست مي اگر حق و حرف گفتند از بين رفت و همه گفتند حق من مي
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ا ّلۡم ﴿ كرد. مصداق آيه تفأل شد و فرار نمي مجلس علماء مي ُٗ ِهۡم رِ�ٗحا وَُجُنو ۡۡ رَۡسۡلَنا َعلَ
َ

ََأ
ۡوَها   ظاهر شد. ]9األحزاب: [ ﴾تََر

آيد و چون فرار كردنش را  وقتي كه به اهل بناب خبر رسيد كه عالم گزاوشت تنها مي
آمده است و همين طور هم مريدانش در  كردند كه فاتح شده، چنين خيال ميدانستند  نمي

دادند. بنابراين آن خبر باعث شادي اهل محله گزاوشت شده و مجلس  بناب شهرت مي
 نفر مسلمان را خارج از طريقه حقّشيريني خوراني ترتيب داده بودند. براي اينكه يك 

ت كه مردم به سبب كشته شدن اند. چه عجيب است ولي جاي تعجب نيس ساخته
چهار مسجد در كوفه ساختند به شكرانه اينكه آن امام را به قتل  حضرت امام حسين

اش كردند ولي  رسانيدند و آن حضرت را در آن زمان خودش اگر چه كشتند و متهم

ن  للس�  ناله لدش«كشته نشد بلكه زنده شد و حقانيتش آفتابي گرديد،  هايش حرف
لح�  اب للس�و له  . »�فضمک و سحتک  ا خ� لنره

لكن اهل محله مهر آباد و دوستان ما از اين جهت خيلي خيلي ناراحت شده بودند. 
ايشان از كثرت غم و  حتي شبي كه در روزش بنا بود كه عالم گزاوشت وارد بناب شود،

ما حاجي محمد درستي بودند. و از حسن اتّفاق در قم يك نفر از دوستان اندوه نخوابيده 
اي نوشتم با وي فرستادم او در همان روز پيش از ورود عالم  عازم بناب بود و من نامه نام،

ها و بازارهاي  و ايشان در كوچهبه بناب رسيده بود و نامه را به دوستان داده گزاوشت 
به طوري  به فرار كردنش پي برده آرام شده بودند و االّبناب خوانده بودند و همة دوستان 

رسيد حتماً جنگ بين اهل دو محله، مهر  كنند اگر آن نامه در آن ساعت نمي كه نقل مي
گشت و علماي قم كه براي  گرفت و باعث قتل جمعي مي آباد و گزاوشت صورت مي

رسيدگي جمع شده بودند چون طرف حاضر نشد، صالح در اين ديدند كه حكميت را به 
ايند به تبريز نامه نوشتند و من بعد از آن چند روز ديگر در عهده علماي تبريز واگذار نم

شدم و بعد از چند روز  و بعد عازم زيارت مشهد مقدس حضرت رضاقم ماندم 
 اقامت در مشهد به بناب آمدم. 
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عالم گزاوشت براي استقبال ما به مراغه آمدند و اهالي بناب عموماً به جز دوستان 
ه مراغ اند و اهل ها درج كرده ها را در روزنامه شتند و عكسها بردا و عكسشعرها سرودند 

برداشتند  ردر ايستگاه خط آهن از كثرت ازدحام اهل بناب به حيرت افتادند و مرا از قطا
آوردند و به گفتم پايين ها آن قدر راه بردند كه خسته شدم تا باالخره  و بر باالي دوش

نيز نوشته بودند استقبال ها  كه در روزنامهماشين سوار كردند و آن استقبال به طوري 
و دوچرخه سوار و سابقه بود كه دو فرسخ راه از مراغه تا بناب پر از ماشين و درشكه  بي

 ايستاديم. اسب سوار و پياده بود تا آمديم با آن جمعيت در بيابان 
از بعد خطبه  واز حسن تصادف روز عيد قربان بود نماز عيد قربان را خوانديم و د

توصيه كردم كه اي برادران عزيزم  نماز به وسيله بلندگو به گوش مردم رسانيدم و ضمناً
بزرگ و كوچكتان درس بخوانند تا  اگر خواهيد هميشه سعادتمند باشيد جديت نماييد،

ام  ها در ناداني است و بعد از آن گفتم تا اكنون هر چه گفته سواد نمانند كه همة بدبختي بي
ام خواهم گفت و تغيير  ها را نيز بعد از اين انشاء اهللا مادام كه زنده ن هماناز بركت قرآ
 سپس وارد بناب شديم و در مسجد مهر آباد نشستيم.  نخواهم داد،

بعد از دو روز به تبريز رفتم تا علماي تبريز به امر ما رسيدگي كنند و قضاوت نمايند 
او عذر آورده بود تا  ن من خواسته بودند،گزاوشت را علماي تبريز قبل از آمدو اما عالم 

رفته بود. من وقتي رسيدم كه ديدم وضع تبريز نرود ولي قبول نكرده بودند و خواه ناخواه 
اطرافيان عالم آميز  تحريكدر اثر تبليغات ناحق بدتر از قم گشته است. و در اثر تبليغات 

لس اها در مج ر و نوحه خواندر منابتبريز به حركت آمدند روضه خوانان گزاوشت، مردم 
ها و اصناف و كسبه در بازارها مرا دشمن دستگاه حسيني  ها در عزاخانه و رؤساي دسته

اقداماتي كنند. وقت شب بود شهرت دادند و وظيفه عمومي خود دانستند كه در اين باره 
بنا  تلفن كرد كهاش بودم  كه يك نفر از تجار به يك نفر از دوستان ما كه من در خانه

اين مطلب صورت است فردا بازار ببندد تا مردم به اين درد چاره كنند ولي بحمداهللا 
 نگرفت. 
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اي دوستان از روي قرآن موعظه در تبريز شبي در خانة دوستي جمع شده بوديم تا بر
خوانان ناخوانده وارد شدند و نوحه خواندند و در ضمن نوحه  كنم. ناگاه جمعي از نوحه

تو را  يعني به ما اشاره شود (سنه بيز يا ابا عبداهللا آغال روخ اغيار ايچنده) چنين گفتند تا
و ايشان براي مقصود ديگر آمده بودند كه كنيم  ها گريه مي ما يا حسين در ميان بيگانه

ها را خاموش كنند و بدين وسيله فرصت  نظرشان اين بود، شام غريبان بگيرند و چراغ
موفق نشدند كه در آن مجلس از سازمان ولي بحمداهللا  شند،يابند چاقو كشند تا مرا بك

خطر كرده و به فوري به وسيله تلفن كه در آن يك نفر بود و از آمدنشان احساس امنيت 
خواست و ايشان هم بدون تأخير حاضر شدند جلو شرّ را خانه بود چند نفر پاسبان 

سرپرست مگذار و باعث آن  گرفتند. خداوندا به عزّتت قسم هيچ وقت مملكت ما را بي
 دار.  امنيت را مؤيد فرما و مسلمانان را از شرّ مفسدان و اشرار نگه

اي كه ما نشسته بوديم نفت بپاشند و آتش  روزي چند نفر تصميم گرفته بودند به خانه
 بزنند و همة ما را بسوزانند ولي از سازمان امنيت يك نفر آمد در جلو در بند ما ايستاد،

 ت كرد. حفاظ
محرم بود و ما در منزل ديگري كه مشرف به خيابان بود ساكن شده بوديم.  در دهة

شدند در  رسيد در وقت نماز شام واحسن يا حسين كشندگان جمع مي وقت شب كه مي
فرياد  جلو ايوانِ ما در خيابان ايستاده و صف كشيده عوض نماز خواندن در مساجد،

بودند كه من قمه زدن را براي اينكه شنيده  ؟اند. چرگفت زدند واحسين ياحسين مي مي
را كه به عمل شمارم و اين كارهايي  نميزدن را از دين  دانم و زنجير و سينه جايز نمي

دانم. پس اين معني باعث غيظ و غضب ايشان شده بود و  لهو و لعب مي آورند مي
هديد كنند تا دگر من از آن مرا ت ،اين كارها را به شدت آوردن ةخواستند كه به واسط مي

شدند. خدا آن اجتماع  از كمك مانعنيز ها نزنم و مانع از اين دأبها نشوم و پاسبانان  حرف
  :فرمايد مي 35انفال آيه در سورة 
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ََ َصَإُ�ُهۡم ِعنَد ﴿ ِت ٱَوَما َ� ۡۡ َ�ۡ  ْ َّ ُمَ�ٗٓء َوتَۡصِديَٗة  ََُذوقُوا ِ فُ  ۡلَعَذاَب ٱِ ُۡ َ َُۡم ت ن ُُ ََ بَِما  و ُر
 ].35األنفال: [ ﴾٣

م شوند و قضاوت كنند ما را به كَعلماي تبريز كه بنا بود به دستور علماي قم ح
قم حاضر نشد. بنابراين مجلسي دعوت كردند. پس عالم گزاوشت به آن مجلس نيز مانند 

مجلس ديگري كه اكثر اهلش طرفداران مقلد وي بودند و او وي را به ايشان توصيه كرده 
رئيس سازمان امنيت تبريز تشكيل يافت. خود حاضر گرديد و من  »مهرداد«به حكم  بود

مجلسي بودم تا به سخنان ما گوش دهند و قضاوت عادالنه هم كه طالب انعقاد هر گونه 
انعقاد كنند جلوتر از همه وارد مجلس شدم و در انتظار آمدن آقايان نشستم. ايشان بعد از 

كردند و از من نوشته و از او نوشته  تند و مهرو امضاءنوشمجلس و رسيدگي چيزي 
ما را با علماي تبريز با هم به بناب ا يا پس فردا دو قرار بر اين گذاشتند كه فرگرفتند 

اند آن را به چاپ دهند به ديوارها زنند، اعالن نمايند. و ما را امر  آورند و آنچه نوشته
با تمام م ما اطاعت كرديم پس مجلس و معانقه كنيكردند در همان مجلس مصافحه 

چون فردا شد رأي آقايان فسخ گرديد و حتّي چند نفرشان خوشحالي خاتمه يافت. ولي 
خود را از آن نوشته در آورده بودند شده و مهر و امضاي ه بودند پشيمان به آنچه نوشت
 پس قضيه را 

ِّ ٱَُ ﴿ نَ�ٰثٗ  ّل
َ

لََها ِمۢن َ�ۡعِد قُّوٍ� أ َۡ  ].92النحل: [ ﴾اَ�َقَضۡت َغ
نشد ولي پاره شده امضاها و مهرها به كردند. اين نوشته اگر چه بيرون نيامد و اعالن 

گوش اهل تبريز و بناب و غيره رسيد. باعث وهن ايشان گرديد كه مردم گفتند كه آنچه 
نوشته بوديد اگر باطل بود چرا امضاء و مهر نموديد و اگر حق بود چرا مهر و امضاي 

مجلس در نظر حمايت عالم گزاوشت پاره كرده از آن در آورديد. و اكثر اهل  خود را
اش بود.  كردند كه مقلدش و سپرده شده مرجع تقليد نجف كار مي ببودند و براي تقرّ

زني و مانندش را از شعائر اهللا  كردند كه من قمه چنانكه در همان مجلس به من اصرار مي
طول كشيد و باالخره ب نيم ساعت اين اصرار و اجبار كردم تا قري من ابا مي وبنويسم 
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چنانكه در ساير  از رسوم شيعه نيست،ها  اين كهگويد  آقاي مهرداد گفت كه راست مي
م باشد مانند نماز و روزه و حج الم نيست و اگر از شعائر دين اسالبالد و كشورهاي اس

از اصرار دست كشيدند و  باشد. بلكه شعاير شيعة است پس در تمام ممالك اسالمي مي
حقيقت امر چنين باشند بلكه  شيعه عصر ائمه هم نميشعاير ها  آن گويم كه من بلكه مي

 آثار سالطين آل بويه و صفويه است. ها  آن است كه
چون ايشان آن نوشتة خود را كه نوشته و مهر و امضا كرده بودند بعداً مالحظه كردند 

؛ لذا پاره كرده و مهر و يه عالم گزاوشت است و به نفع مااي عل و ديدند كه آن تا اندازه
و او را مرد اقدامات ديگر كردند امضايشان را از آن در آوردند و بعد از بين بردن آن، 

و مهر و امضا كردند. نزاع ما در فضل و خوبي و يا ناخوبي او نبود. فاضل خوب ساختند 
فته بود و در مطالبي بود كه در كتاب ما گمدرك در حق  هايش بود كه بي بلكه در حرف
در سخنان من كه و همچنين درست است يا نادرست ها  آن نوشته است كهثمره الفؤادش 

اينكه عالم گزاوشت را ايشان، مرد گويم. با  ام و هم در زبانم مي االشتباه نوشته در ايضاح
ا از كتابش در غالي بودنش رفاضل خوب ساختند ولي در مقابل آن علماي ديگر تبريز 

دسترس در آوردند و ايرادات ديگر بر كتابش گرفتند كه تفصيل آن مفصل است و كتابش 
 است. 

ي اگر چه اجازه اجتهادش را منتشر ساختند ولي در برابرش جعلي بودن اجازه و تقليد
فاش كردند و دوستش مدعي شد كه آن را براي نامه را ديگران  بودن مهر و امضاء اجازه

زني  ام و ثمر نبخشيد. آري بعض علما هم عليه ما گفتند و نوشتند كه اين قمه ن گرفتهاو م
خارج از طريقه شيعه بلكه منكرش و زنجيرزني از شعاير است و مانعي ندارد زني  و سينه

در  دانشمندان آگاهند كه اصالً است. البته بايد منظور از آن شيعه شيعيان فعلي باشد واالّ
م السالم اين چيزها در ميان شيعة ايشان نبود بلكه ايشان متصف به صفاتي عصر ائمه عليه

چون  را به آن صفات بيان كرده است و حضرت امير المؤمنينبودند كه قرآن متّقيان 
نيز با همان اوصاف اهل تقوا  امام متقيان است؛ شيعة آن حضرت را، اخبار آل محمد
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نيست تا منكرش و يا تاركش شيعه نباشد ها  آن ها از توصيف كرده است و اين نودرآورده
 را داشته باشيم و بس.  شيعه باشيم بايد همان صفات متقيانو ما اگر بخواهيم 

از جهت اضرار به بدن حرمت دارد و يا ها  آن ناگفته نماند سخن ما در آن نيست كه
م و مذهب جعفري اند و از دين اسال نودرآوردهها  آن حرامند. بلكه در اين است كه ذاتاً

را به نام دين آوردن تشريع ها  آن باعث ثواب نيست وها  آن پس بنابراين آوردننيستند. 
گفتن مشركانست و به خدا افترا  ،»بها ناواهللا أمر«عائر اهللا گفتن مانند شها  آن باشد و به مي

د شيعه و در بالدر عصر حاضر ها  آن گفتن است، جايز نبايد باشد و اما دأب و رسم بودن
دانند ولي  را باعث شفاعت هم ميها  آن ها حتي عاميمشاهده مشرفه جاي انكار نيست 

 تأييد اشتباه ايشان كنند و ايشان را در شبهه نگه دارند. نبايد دانشمندان 
شان پاره شد و قرار داد شب بر هم خورد كه قرار بود ما را با اعالن كردن  چون نوشته

ت سازمان امنيبنابراين آمدن ما به بناب از طرف ناب آورند پس همان نوشتة علما، به ب
مسجدي تعيين كردند حاميان او براي وي ممنوع گرديد و ما هر دو در تبريز مانديم. پس 

نمايد ولكن ما را مردم نگذاشتند حتي يك روز تا در آن نماز جماعت بخواند و موعظه 
 در مسجد محلّه نماز بخوانيم. 

ن بود. دوستان از بناب براي ديدن ما به تبريز آمده بودند و چون جماعت روز عيد قربا
محله مانع شدند و كثرت داشت خواستند نماز عيد را در مسجد محله بخوانيم. اهل 

پريشان حال شدند لكن به من خوشحالي روي داد و به  دوستان خيلي دلتنگ گشتند
آمده كه او را در مسجد الحرام، ايشان گفتم كه مانند اين به سر حضرت رسول اكرم 

 آن نيز به سر من هم آمد. نگذاشتند نماز بخواند و من از آن خوشحالم كه مثل مشركان 
من نزدم آمدند و بعد از فهميدن حقانيتم،  كه براي دانستن عقيدةچند نفر از اهل تبريز 

دواري براي جلس به من ياري كردند خدا ناصرشان باشد و ممانند انصار حقّا فوق العاده 
رفتيم و از  هاي جمعه به اين محلّه و آن محلّه مي ام تشكيل دادند و در شب تبليغ و موعظه

دهند و من  اجرو مزد مي كرديم و در تبريز رسم است كه به واعظ موعظه ميروي قرآن 
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ه خواستند كه اجر و مزدشان ب نگرفتم و تأسي به انبياء كردم كه از مردم اجر و مزد نمي
 145از هود و آيه  127از زبان نوح و آيه  109عهدة خدا بود. چنانكه در سورة شعراء آيه 

  :فرمايد از شعيب چنين بيان مي 180از لوط و آيه  164از صالح و آيه 

﴿ ٓ ۡ�  َوَما
َ

ٰ َرّبِ  َٔ أ َ�َ َّ ِ ۡجرَِي ِ
َ

َۡ أ ِ ۡجٍر� ِ
َ

هِ ِمۡن أ ۡۡ ۡم َعلَ ُُ  ].109الشعراء: [ ﴾١ ۡلَ�ٰلَِم�َ ٱلُ
 ».خواهم و اجر من فقط بر پروردگارم است رسانم هيچ مزدي نمي از شما بر آنچه مي«

يك عده خواص يعني از آن اشخاص كه به قرآن آشنايي دارند به دور ما جمع  تدريجاً
در تبريز ماندم باعث نگراني دوستان شده و شدند و با ايشان بوديم تا آن وقت كه ديدم 

رئيس سازمان امنيت اجازه گرفتم به بناب  »مهرداد«بنابراين از آقاي جانم در خطر است. 
قرار  آمدم و در خانه فرزند بزرگم عبداهللا مانندآمدم و بعد از دو سه روز ماندن به تهران 

قرار گرفتم و بعد از آن با كمال فراغت و آرامي  در خانه شعيب گرفتن موسي
رمضان رسيد و در همان محلّة خزانه مسجدي قلب مشغول مطالعه و نوشتن شدم تا ماه 

خواند من رفتم در آن مسجد چند  كرد و روضه هم مي بود كه در آن واعظي موعظه مي
آيه از قرآن به ايشان خواندم و معني نمودم و فردا و پس فردا به همين قرار. ولي چنين 

گيرم،  چيزي نمي و چون فهميدند كه من براي موعظه كه توقّع مزد دارمكردند  تصور مي
خيلي احترامم گذاشتند و روز عيد فطر شد. در همان مسجد نماز عيد را خواندم و خطبه 

. آن واعظ اندندوخ به جا آوردم و چنين معلوم شد كه ايشان نماز عيد را بدون خطبه مي
از من ترسيد كه مبادا در آن مسجد نماز جماعت بر پا كنم. پس به قم رفت و براي امامت 

باعث آمد نماز جماعت خواند و من خوشحال شدم از اينكه فت، رعت اجازه گجما
وي را از شدم و من چون نظر ماندن در تهران نداشتم تا مسجد انعقاد نماز جماعت 

ناراحتي مرا كه براي از بين بردن من اسباب ترسيدم دستش در آورم. من هم از آن واعظ 
كه در حق من شهرت  و گوشه سخنان ناروا رادر آن محلّه فراهم سازد. يعني از كنار 

اندازد و دشمن به من د و بگويد و مردم را مانند اهل قم و تبريز به اشتباه اند بگير داده
ار براي اجابت خواهش آن يك بدو سال ماندم و در اثناي  گرداند. من در تهران تقريباً
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در  و اينكه عالم گزاوشت بود و وضع آرام نبوددهة محرم به بناب آمدم  يك نفر دوست،
باشد.  تبريز بماند ولي من در بناب باشم، اين براي هواخواهان وي قابل تحمل نمي

امنيت خبر دادند كه رئيس سازمان  »مهرداد«بنابراين چند نفر به فوري به تبريز رفتند و به 
د حتي هاي بسيار جمع كردن هواخواهان عالم گزاوشت پول قعاًابناب ناامن شده است. و

 »مااللبدا«از شاگردان فرش باف هم گرفتند و در راه هواي وي گذاشتند و ثروتمندانشان 
ها به كار انداختند كه  هالك ساختند ولي به هدر رفت و فايده نداد و مكرها و حيله

مرا به » مهرداد«نتيجه مثبت و عاقبت خوب نديدند. ها  آن بود. ولي از »تزول منه الجبال«
ماندن شما با اين وضع فعلي نه گفت  ت و با هواپيما به تهران فرستاد و ضمناًتبريز خواس

مناسب خودم خبر خواهم داد. در بناب در بناب و نه در تبريز صالح نيست و در وقت 
جمع شده صدا به  عموماًبعد از خروج من كه اهل مهر آباد فهميدند كه من به تهران رفتم 

حمله اند  دند به اهل محله گزاوشت كه باعث رفتن من شدهبو وفرياد به پا كردهصدا داد 
اند انتقام بگيرند و در آن وقت حاج خليل حيدرزاده  آورند و از ايشان از كارهايي كه كرده

ه بودند از تبريز رسيده و دو فرزندم مهدي محي الدين كه براي مشايعت من به تبريز آم
هللا خاموش ساخته بودند و اگر ايشان در آن اهل مهر آباد را آرام كرده و فتنه را بحمدا

كنند جمع  كردند به طوري كه نقل مي رسيدند و فتنه و فساد را خاموش نمي موقع نمي
 گرديد.  شد و يا زخمي مي كشته ميخبر، از طرفين  بي هگنا بي

ِ ِعۡل�ٖ ﴿ ۡۡ ۡنُهم ّمَعّرةُۢ بَِغ م ّمِ ُُ ِصَۡب َُ  ].25الفتح: [ ﴾َ�
دانستن و بمحداهللا رسيد بدون  شما را از ايشان بدي كردن مي گرفت. يعني صورت مي

 هايرويدادخداي تعالي هزاران حمد و ثنا كه از اهل بناب در اين  صورت نگرفت. براي
يكي آن روز بود كه دانستني و دومي ، چند مرتبه فتنه و فساد را خاموش ساخته است.  ما

ام پيش از  تنها آمد و من نبودم ولي نامهاز قم به بناب همان روز بود كه عالم گزاوشت 
 گذشت.  67، چنانكه تفصيلش در صفحه باعث خاموشي فتنه شد ورود او به بناب رسيده،
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در و سومي آن روز بود كه قبل از رفتن ما به قم براي رسيدگي علماي قم، در بناب 
جات به بناب  ميوهكه يك نفر از كسبه تبريز براي خريد ، وديگري اتفاق افتاد  دهة محرّم

شد در مسجد جامع بازار به پا ايستاد به طوري حرف زد كه در آن آمده بود، تحريك 
ها را دين  شدهخبر شد و ساخته  بيچون وقتي كه انسان از قرآن  اشاره عليه من بود؛

پندارد  شنيد آن كس را هادي مياو وقتي كه مطابق عقيده خرافي خود را از كسي دانست 
گمان كننده  را كه بر خالف خرافات است اگر از ديگري بشنود او را گمراه ولي حقيقت

و از راه پدران بيرون سازنده به كننده  را گمراه هاي نادان انبياء كه انبياء تمانند ام كند، مي
آباد از من در منبرم شنيد  مهر تبريزي يك ساعت پيش در مسجد جامعدادند و آن  نظر مي
كردن است نه واجب االطاعه دانستن و به امام اطاعت  ز معرفت امام،گويم منظورا كه مي
اين سخن ايشان ها بردن و دستمال سرش را به عرش بستن است و  او را به آسمان قنداقة

حرف را زد (اي بعد از ايستادن اين در مسجد جامع بازار بنابراين  .بود ديده ناپسندرا 
جوابش اين  ،اشاره به من كرد كننده است) گمراهاهل بناب شما دو نفر عالم داريد يكي 

است غفلت كننده  فروش و يا هدايت شناسد يا ميوه هر را جواهر فروش ميااست آيا جو
 نكنيد) اشاره به عالم گزاوشت نمود و نشست. 

و بعد از او خود عالم گزاوشت به منبر رفت و سخنانش را گفت و راجع به قرآن و 
در پايين مسجد از آنكه سخنانش را خاتمه داد صبحت كرد. پس يك ساعت  امام تقريباً

به منبر رود و من هم پاشدم كه خواست و شد روضه خوانش بلند نشست و بالفاصله 
قصد منبر كردم و چون مسجد پر از جمعيت بود كه هم از اهل گزاوشت و هم از اهل 

دم براي من پا شدند و مهر آباد به سبب دهة محرم بودن در آنجا جمع بودند و چون مر
بنابراين من پيش از آن روضه خوان به منبر رسيدم و در باالي منبر قرار راه عبور دادند. 

خواست من اصالً به منبر نروم  گرفتم و او آمد در جلوي منبر به زمين نشست كه او مي
رفتم  من به منبررا نشنوند و در شك بمانند و اهل گزاوشت چون ديدند تا مردم سخنانم 
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ولي خدا قلبشان را پا شوند بروند تا مجلس بر هم خورد خواستند مرا در منبر گذاشته 
 مرعوب ساخت نتوانستند مجلس را بر هم زنند. 

تا مردم پنج و شش دقيقه ساكت نشستم  من ديدم مجلس قيل و قال است تقريباً
ماند، من گشتند وقتي كه جز نفس كشيدن و قلب طپيدن چيز ديگر ن وساكت شدند 

نَا ﴿ ، قرآن را گشودم و آيةوع به خطبه كردم شر ََ ٱَولََقۡد �َّ�ۡ رِ َ�َهۡل مِن ّمّدُِرٖ  ۡلُقۡرَءا
ُۡ ِ ِّ ِ ل

سخن گفتم و  فهم بودن قرآن بدون بيان امام، را خواندم و راجع به قابل ]40القمر: [ ﴾٤
ور هر كسي به اندازة چنانكه از درخت انگقرآن را تشبيه به درخت انگور كردم و گفتم 

اش و يكي از انگورش و  كند يكي از برگش و يكي از غوره توانايي خود استفاده مي
پزند و مربا  ها از آن دو شاب مي كند و بعضي بعضي آن را كشمش و بعضي سبزه مي

آنكه قادر نيست از آن مربا استفاده از درخت انگور است پس ها  آن سازند و همة مي
پس  منافع ديگر آن محروم گرداند و قرآن همچنين است؛ را از نبايد خود وادرست كند 

به كلّي از قرآن محروم بكند. كسي كه از قرآن مانند امام نتواند استفاده كند نبايد خود را 
ن قرآنماييم و خود را از هدايت  استفاده بنابراين ما به قدر امكانات خود بايد از قرآن

عاجز مانديم آن را از فوق تا برسد به تفسير و تأويلش در هر جا  محروم ننماييم و اگر در
 أخذش كنيم. قال سبحانه و تعالي  امام

﴿ ٓ ِهۡم  ََۡ�  َوَما ۡ�َِِ ٓ َِ َٗ نّو َّ رَِجا ِ رَۡسۡلَنا ِمن َ�ۡبلَِك ِ
َ

ۡهَل  َٔ أ
َ

ْ أ ِ ٱلُٓوا ر
ُۡ ِ َّ  ََ ََ َ�ۡعلَُمو َُۡم  ن ُُ  َِِ

 ].43النحل: [ ﴾٤
﴿ ٓ رۡ  َوَما

َ
ِهۡم  ََۡ� أ ۡ�َِِ ٓ َِ َٗ نّو َّ رَِجا ِ ۡهَل  َٔ َسۡلَنا َ�ۡبلََك ِ

َ
ْ أ رِ ٱلُٓوا

ُۡ ِ َّ  ََ ۡم  َُ ن ُُ  َِِ
 ََ  ].7األنبياء: [ ﴾٧َ�ۡعلَُمو

كر  )ةقرآن (ك� لنمغ :ذكر لنكتاب  يه مفصيل لر و و وض  للمل (لقرب للولسب) :لله

 س شتن (ك� لنمغة). سول :ت و �ه (لقرب للولسب) لهللهل للذه  نو  



 87  علي اصغر محي الدين بنابيسرگذشت عالم رباني شيخ  

 

بعد گفتم مقصود از امام هم، از علم وي كه به قرآن و سنت دارد استفاده كردن است. 
كند  چنانكه منظور از طبيب استفاده كردن از علم طب اوست و آن كس از او استفاده مي

 تولّدش،و عوض آن در روز كه به دستوري كه او داده اطاعت كند و اگر اطاعتش نكند 
 د. ده نمي گرفتن و يا در وفاتش گريه كردن فايدهجشن 

اند.  گزاوشت ديد كه مردم با تمام هوش و گوش به سخنان من متوجهدر اين جا عالم 
ز دريابند كه غرض از امام يو نترسيد بفهمند و هدايت يابند و قرآن را قابل فهم بدانند 

چنين تصور ايشان زني و سينه و زنجيرزني اهميت ندهند. چون  چيست و به قمه
داد و در كتابش نيز نوشته است كه قرآن  كردند به طوري كه او ايشان را تعليم مي مي

قابل فهم نيست و هم امام براي آن است كه به وي عزاداري كني كه  بدون بيان امام
گذشته باشد و گناهان داري هر گونه باشد، باعث مغفرت همة گناهان است چه  آن تعزيه

صغيره باشد يا كبيره و حقّ اهللا باشد يا حقّ الناس و حقّ الناس هم خواه چه و چه آينده 
و هم  ،شود بدون استثناء اش بخشوده مي مالي و خواه جاني و خواه عرضي باشد، همه
اعت جويي تا حوائجت برآورده شود يا شفامام براي اين است كه به وي توسل و تقرّب 

صورتي كه در اختيار امام جز تبليغ احكام اهللا مانند در كند تا گناهانت بخشوده شود. 
در ها  آن اجابت دعا و مغفرت ذنوب همة چيز ديگر نيست كه اختيار شفاعت و انبياء،

  :فرمايد دست خدا است. چنانكه مي

ِ  قُل﴿ ّ ِ َ�َٰعةُ ٱَّ ّۡ ِۡٗعا ل  ].42مر: الز[ ﴾ََ
 ». بگو خدا راست همة شفاعت)«(

 :فرمايد و مي

﴿ ٰ ََ ءِ
َ

ِ ٱهٞ ّمَع أ  ].64النمل: [ ﴾َّ
 آيا با خدا خداي ديگر هست)  :فرمايد (تا در آخر آيه مي 

  :فرمايد و مي

نُوَب ٱَوَمن َ�ۡغفُِر ﴿ َّ  َّ ِ ُ ٱِ  ].135آل عمران: [ ﴾َّ
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 (و كيست گناهان را بيامرزد جز خدا). 
رحمتش  خواستند و خودشان به حتي پيغمبر و امام خودشان از خدا حاجت مي

پيروي كنيم و به اخبار ترسيدند پس ما بايد ايشان را  مياميدوار بودند و از عذابش 
و  نماييم نه به اخباري كه ساخته غُالت (غلوكنندگان)يحه و آيات صريحه عمل صح

را افتراء و ها  آن نبايد عمل كنيم بلكه بايدها  آن بهفوضه است و مخالف قرآن است و م
 اند.  دستور دادهنيم و به ديوار بزنيم چنانكه ائمه خودشان به ما همچنين دروغ به ائمه بدا

عالم گزاوشت چون مخالف مذاقش را شنيد و نتوانست ردش كند جز اينكه چيزي 
بگويد الاقلّ حواس مردم را پراكنده سازد تا نتيجه نگيرند. بنابراين از پايين مسجد با 

 امام را به طبيب تشبيه نكنيد.  گفتصداي بلند از جايي كه نشسته بود 
از امام است در نهج پيغمبر اكرم را كه افضل  در صورتي كه حضرت امير المؤمنين

باري من سخنش را ناشنيده فرموده است.  (دواي بطبه)البالغه به طبيب تشبيه نموده 
به گرفتم و به سخن خودم ادامه دادم ولي يك نفر جوان از اهل مهرآباد بلند شد و رو 

و اگر بگذار به موعظه گوش دهيم  آقا شيخ شلوغ نكن! :وي كرد و چنين خطابش كرد
 حرف حسابي داري بعد از فراغ و آمدن از منبر با خودش گفتگو كنيد. 

اهالي بناب سخن مرا بشنوند البته آقا شيخ حاضر نبود با من گفتگو كند و مايل نبود. 
منبر كه من رفتم و عموم حاضر بودند يك اتّفاقي تا در آن فكر كنند و هدايت يابند و اين 

مردم از حضور منبر من قدغن بودند منتها اهل محلّه مهرآباد قدغنش را  بود افتاد و االّ
شكستند به هدايت رسيدند ولي اهل گزاوشت از روي تعصب و يا از راه ترس حاضر به 

 وم ماندند. مجلس من نشدند و از شنيدن قرآن و فهميدن معناي امامت محر
محضر رسول اكرم و شنيدن قرآنش منع مردم را از حضور ناگفته نماند اكابر مكّه 

هاي  كردند كه مبادا در مردم اثر كند و باعث هدايت و تبعيت شود حتي در گذر گاه مي
داشتند تا آنان را كه از اطراف به مكّه  حقمكّه، يك نفر و دو نفر گذاشته بودند و ايشان 

كند.  مي برويد كه شما را با سحرش گمراهشوند بگويند مبادا نزد محمد ساحر  وارد مي
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خواند گوش  رفتند و وقتي كه قرآن مي بنابراين مردم كنار و اطراف نيز به حضورش نمي
 دادند حتي مجرمان مكّه مانند نميبه قرآن 

ُرٞ ّمۡسََنفَِرةٞ ﴿ ُُ ّ�ُهۡم 
َ

�  ].51 -50املدثر: [ ﴾٥ََّرۡت ِمن قَۡسَوَرةِ  ٥َُ
 گريختند. رميدند و مي خران رمنده كه از شير گريخته باشد از قرآن مي

هاي  از طلبه يكينيست. روزي در بناب و يادآوري وپند اين حكايت خالي از تذكّر 
شد و بعد از صرف نهار به بازار رفت و  خانه ماقديم نجف كه به ايران آمده بود مهمان 

برگشت  حالي و غم زدگيعت نگذشت ديدم كه با كمال پريشان تركي زبان بود. يك سا
گفتم براي چه گفت من كه  ان بدي هستندمردمم چه شده گفت اهل شهر ما خيلي گفت

چون فهميدند كه من مهمان تو هستم در حقّ و به نزد منبه بازار رسيدم چند نفر آمدند 
او براي تسلّي من چنين . تيهس پاك وبريءها  آن بينم تو از تو چيزهايي گفتند كه مي

ضل را به اف چند طلبه، يك نفر مجتهد يارواني مرحوم در نجف گفت كه در زمان فاضل 
ساختن بود،  »بابي«ردند و آن روز حربة اتّهام خاطر ترويج يك نفر مجتهد ديگر متّهم ك

0Fگفتند بابي مسلك شده است.

د و و مردم ديگر آم ها از دورش كنار رفتند پس همه طلبه 1
شد از نجف به ايران بيايد و چند االغ اجاره كرد  مجبورپس او  قطع كردندرا نزد او رفت 

كه او به خاطر در همان حال مجتهد ديگري  اتفاقاً .اش را حمل كنند تا اهل و عيال و اثاثيه
ها ديدند كه اگر از نجف اين متّهم برود  وي متّهم شده بود از دنيا رحلت كرد و طلبه

ماند تا مردم به وي تقليد كنند و وجوهات بفرستند.  ر نجف مرجع تقليد اليق نميديگر د
بنابراين او را دوباره به منزلش برگردانيدند و به دورش جمع شدند و روزي او در ميان 

هستم كه ديروز آن طور گفتيد  »يببا«ها و چنين گفت كه من همان  درس رو كرد به طلبه
و بعد از نقل اين حكايت  .ايد و در حقيقت شما دين نداريد و امروز به دورم جمع شده

و اين يك امتحان است  ،خير خواهد شدان شاء اهللا نكنيد عاقبت امر به من گفت هراس 

______________________________________ 
را  »بودن وهابي«همين طور كه اين روزها تهمت بوده است،  بودن گرم »بابي«در آن زمان بازار اتهام  - 1

 دهند. به حقيقت جويان مي
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و خدا در هر عصر امتحان دارد تا متدين صادق را از غير صادق . است به سر شما آمده
 جدا سازد. 

فرود آمد رو  وقتي كه به كربالءروايت شده كه آن حضرت  و از حضرت حسين

لىا  ّبيت لرنيا و لل و لصق ع لنسنتفم دوطونه نا بس  « :فرمودوبه اصحابش كرد 
يعني مردم دنيا پرست بندگان دنيا . »نصارشفم  اذل اصول �اا ء قل لر انون (لر نون)

رگاه به بال كنند وه نمي هايشان چسبيده است و آن را رعايت هستند و دين بر زبان
 .آزمايش گشتند. بگو دينداران كجايند!

فاني آخرتش  ياين كارها را كردند و از دنيا رفتند. چه بهتر است كه انسان براي دنيا
يعني خدا پرستي كند كه هر كه براي رضاي خدا كار كند و مردم را از دست ندهد. 

و همة مردم چه خدا ست پرستي و دنيا پرستي را رها نمايد او به لقاي خدا اميدوار ا
كنند و خدا را به دنيا  پرست و چه غيرخدا پرست يعني آنان كه حق را اختيار مي

كنند و براي دنيا و اهل دنيا از اطاعت خدا دست  كه بر عكس ميفروشند و با آنان  نمي
شوند هر دو گروه مرگ را  معصيت خدا ميكشند و به جهت دنيا و اهل دنيا مرتكب  مي

ه يروزي يافترديد او پشيد ولي آن كسي كه از آتش دور شود و داخل بهشت گخواهند چ
رك آلوده و آن كسان خدا پرستانند نه آنان كه اعمال خود را با ش) 185 :(آل عمران است
مانند اهل كتاب كه احبار و رهبان خود را اند  هخود گرفت اند و خداي ديگر براي كرده

اطاعت كردند و اهل مكه كه به سبب رده به ايشان ارباب گرفتند و ترك اطاعت خدا ك
اطاعت كبراء و سادات، از اطاعت خدا دست كشيدند و تابع قرآن نشدند و دشمن پيغمبر 

ايت دكند و باعث ه مرده را زنده ميهاي  ب، قلشدند و قرآن مانند باران رحمت خدا 
هاي  ند و از تاريكيرسبتوانند به هدايت  است و با آن وسيله، امروز بندگان خدا مي

 د. توفيق يابنگمراهي و ناداني به راه روشن و سالمتي 
كردند كه خدا زن و بچه دارد چون ازمردم شنيده و راست  و جنّ چنين گمان مي

دروغ و ساخته مردم بوده و  سخنبودند ولي بعد از شنيدن قرآن فهميدند كه آن پنداشته 
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ند و از ده نمي انس و جن به خدا نسبت دروغ كردند كه هرگز ايشان نيز چنين تصور مي
 . دهند مي به خدا دروغ نسبتقرآن دانستند كه مردم جسارت كرده و 

برادر عزيزم بعد از دانستن قرآن، خواهي فهميد كه به خدا و پيغمبر و امام، خيلي 
ه به هر سخن چه در كتاب باشد و چ ااند، مباد و گفته و يا نوشتهداده مردم نسبت دروغ 

اعتماد كني بلكه هر سخن را تحقيق كن و با كتاب خدا ميزان كن اگر مطابق  در غيركتاب،
 قبول نكن.  نشد آن را بگير و االّ شد و مخالف

آسماني و دين انبياء هاي  اينكه از كتاببه علّت رميدند  و اهل مكّه از شنيدن قرآن مي
خود ديده گشوده و در پدران شم هايي كه چ كردند، همان خبر بودند و چنين گمان مي بي

براهيم و اسماعيل است در دستور خدا و دين حضرت اها  آن اند، و از ايشان شنيده
و پيروي ظنّ  از روي هواي نفس كه ن بوداو اجداد ايش پدرانساخته ها  آن صورتي كه

 وعاداتو دين خدا نبود بلكه دأب  دستور خدا و دستور انبياء درست كرده بودند. و از
 گذشت.  76خودشان بود و در صفحه 

دانستند و  پرستي و عيسي پرستي را از دين ميعزير اهل كتاب  به اين ترتيبو 
كردند كه فقط خودشان دوستان  پنداشتند و چنين خيال مي مينحضرت ابراهيم را از خود 

به ايشان مغفور خواهد شد و آتش جهنم جز چند روز معدود خدايند و گناهانشان 
رود. ايشان چون كتاب خدا را پشت سر  رسد و غير از ايشان كسي به بهشت نمي نمي

انداخته و متروك كرده بودند، بنابراين قرآن را كه صدق كتاب ايشان بود قبول نكردند و 
تكذيبش كردند و انكارش نمودند. چون ديدند رياستشان  حتي بزرگانشان عالماً و عامداً

ها را در  اگر عامي مانند؛ رسد و از استفاده مي صدمه مي و به دنيايشانرود  از دست مي
اهل كتاب كه از كتاب خدا  مردم عادي ازشان به سبب تكذيب قرآن نگه ندارند.  گمراهي

گويند از كتاب خدا  پنداشتند كه احبار و رهبان ايشان هر چه مي اطالع نداشتند چنين مي
براين ايشان از علما و رهبان خود نه فقط از گويند. بنا انبياء و از دينشان ميو از سخنان 

كردند كه ايشان حاميان دين و  روي تعصب، بلكه براي اين نيز حمايت و پشتيباني مي
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هاديان راه خدايند و حمايتشان با مال و جان الزم و در راه خدا و حمايت دين است. و 
كه هم مال مردم را  رانكه ايشان مخرّب دين خدا و گمراه كننده و خيانتكادانستند  نمي
خود  ساختةها  آن گويند همه كنند و آنچه مي خورند و هم ايشان را از راه خدا صد مي مي

كنندگانست و در كتاب خدا و سخنان انبياء  و يا ساختة هواهاي گذشتگان گمراه و گمراه
وجود ندارد، پس حمايت از آن سخنان ساخته، باعث خرابي دين و گمراهي ها  آن از

 باشد.  مي

خدا از علماي اهل كتاب ميثاق گرفته بود كه كتابش را براي مردم بيان كنند و كتمان 
دليل اينكه كتاب خدا را به ها  آن ي ازآن نكنند ولي ايشان آن را پشت سر انداختند و بعض

 ي ديگر براي حفظ مقام و راضي كردنرساند بيان نكردند و بعض ان ضرر ميبه دنياي ايش
و اباطيل خرافات استفاده از مال ايشان به تحريف كتاب و تأويل آيات و ترويج عوام و 

دانند  خبر خرافات باطل را دين مي مشغول گشته و حقّ را كتمان نمودند، چون مردمان بي
رسانند ولي حقگو را دشمن خود  دارند و به وي بسيار خير مي و مروجش را دوست مي

بنده وند خدا ليو ،د و بلكه به وي ضرر خواهند رسانيددانسته و از وي دوري خواهند كر
 38چنانكه در سورة حج آيه گذارند و از او دفاع خواهد كرد.  را تنها نمي دارايمانو مؤمن

  :فرمايد مي

﴿ َّ ِ َ ٱ۞ِ ِينَ ٱيَُ�َُِٰع َعِن  َّ َّ  َّ ِ ِ  ْ َ ٱَءاَمُنٓوا ٍر  َّ ُفو َُ  َٖ ّوا ََ  ّ ُُ  ُّ ِ َُ  ].38ج: احل[ ﴾٣ََ 
دارد كه خدا خيانتكار گناهكار  كند و شرّ را باز مي البته خدا از مؤمنان دفاع مي«يعني 

 ».دارد را دوست نمي

مبالغه خائن (اقرب  :خوان،  زبون و ناكس (كنز اللغه) :خوان، باز داشتن  :دفاع
 الموارد). 

ي فرموده و از به من در چند جا محبت و يار خداي عزّوجل با وجود دشمني خلق،
منبر در دهه محرم در باالي من دفاع كرده است. از آن جمله در تبريز يك نفر اهل 

به  منبرش در مجلس پر جمعيت بازار مرا بدون ديدن و سخنانم را از خودم شنيدن،
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محض شنيدن از ديگران نسبت به آل محمد دشمن قرار داد ولي در همان مجلس به 
نام كه امامان خواسته و جوابش داده » اكبر محمد شاهي علي« وسيله يك نفر مشهدي،

خدا فتنه و فسادش را خاموش ساخت و اگر او در همان مجلس جوابش را  ؛ندبود
د و خدا همة رسانيدن صدمه ميبه من تبليغات وي  اهل تبريز به سبب سوء داد حتماً نمي

 مسلمانان را از شرّ همچنين تبليغ كنندگان نگه بدارد. 
شهادت ديگران را كه بر  ن جمله شنيدم كه در قم شهادت يك نفر طالب العلم،از آ

نتيجه ساخت و اين هم از لطف خدا و  دادند خنثي و بي عليه من در محضري شهادت مي
 دنيا نفروخت،كاشف از ديانت آن طالب علم بود كه ناديده شهادت نداد و دينش را به 

 خدا توفيقش را دائمي فرمايد. 
هايي كه در بناب  ن جمله يكي هم اين است كه آن هشترودي آن همه زحمتو از آ

مرا  هاي دروغ و ساخته جمع كرد و به قم رسانيد تا در محضر علماء كشيد و شهادت
را يك نفر ها  آن به هدر رفت زيرا كه بنا به قول آقاي نخجوانيها  آن رسوا سازد، تمامي

 از آنكه آن را به دست علما برساند. برداشته سوزانده بود، قبل طلبه، سرّي 
خواستند به عالم گزاوشت كمكي نمايند و  هايي كه مي و از آن جمله در قم آن طلبه

ها  آن به نظر دهند ايشان چند تا سخنان ناروا بر عليه من جمع كردند كه بعضيمرا ناحق 
ازند مرا مجبور سمحض بود و در محضري خواستند تحريف شده و بعض ديگر بهتان 

را يك مرتبه تصديق و يا تكذيب نمايم و مرا بدين وسيله رسوا كنند و من ها  آن تا من
ه بودم تنويسم، قبول نكردند. چون بعضي را نگف و جداگانه جواب ميگفتم يك به يك 

افتراي محض بود ولي بعضش را گفته بودم لكن تحريف شده بود. بنابراين يك مرتبه 
 وقتي كه ديدم قبول نكردند پاشدم به بيرون روم،درست نبود.  ياًو نف جواب دادند اثباتاً

 بمهدي به ايشان خطافرزندم مهدي با من در همان مجلس حاضر بود در وقت پا شدن 
كرد و گفت مبادا بعد از رفتن ما انتشار دهيد كه فالن كس از امضا كردن ابا و امتناع كرد 

 نيز» محمد شاهي«يعني جداگانه و آقاي  ن طوري كه گفت حاضر است امضا كند.آكه او 
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بعد از بيرون آمدن ما آن نسخه را  ها با اين عهد، حاضر و شاهد ماجرا بود. ولي آن طلبه
و منكر اخبار و فضايل آل محمد  نسخه كردند و به دست مردم دادند تا مرا ناحقچندين 

كه امضاء نكرد. ما در دهند و شهرت دادندكه اين سخنان را گفته است جلوه نظر مردم  در
مجلس آيت اهللا آقاي حاج سيد كاظم آقا شريعتمداري نشسته بوديم. ناگاه يك نفر اهل 

ت ، رو به آقاي سمن نشمتبر تهراني خيلي سخت عصباني گشته وارد شد و در پهلوي 
ها را از جيبش در آورد گفت آقا يك نفر را  اي از آن نسخه ريعتمدار كرد و نسخهش

كنيد. آيت  ن باره نميچرا رسيدگي و اقداماتي در اي زند، ها را مي كه اين حرفاند  آورده
با خودش او همان است كه در پهلويت نشسته است (اشاره به من كرد)  اهللا فرمود

غضب و من با آرامي جوابش را صحبت كنيد. پس او با من صحبت كرد ولي با شدت 
 ميان،اين در  افترا و تحريف شده است و اصالً تماماًها  دادم تا باالخره فهميد كه آن نسبت

 ،و فضايل ايشان وجود ندارد كه او را عصباني كرده استدشمن آل محمد و منكر اخبار 
بود اشاره كردم تا حاضر مجلس  درخاموش گشت و به مهدي كه  تا اندازه ايو غيظش 
از فضل خدا بود، و به دست ما به آساني برداشت و رسيدن اين نسخه  فوراًرا آن نسخه 

يش را يك به يك بنويسم. ها جواب ها آن نسخه را به ما بدهند تا محال بود كه طلبه االً
يش را به طوري كه ها جواب واز محضر آيت اهللا مرخص شديم و به منزل آمديم  پس،

و بعد بود تفصيالً نوشتيم و چند نسخه كرديم و به محضر علماء و مراجع تقليد فرستاديم 
ه و نبحمداهللا جلو فت »هاي ناروا جواب نسبت«چاپ رسانيديم تا به همه رسيد و همان به 

 فساد ايشان را گرفت. 
و نه شفاهاً  سوخت ولي نتوانست نه كتباً و آقاي آيت اهللا شريعتمداري دلش به من مي

 به من ياري كند !!
سالم و ايشان از حقيقت دين ا يخبر بي ،وحشت مردم از سخنان مناصلي و علت 

دانند تا معناي اسالم را از شرك تشخيص  ندانستن قرآن است. چون مردم قرآن را نمي
نستن را با خدا و يا دوستي و واليت آل محمد را از غلو جدا سازند و فرق امام دادهند 
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خواني و عزاداري نيست. بلكه تبعيت  خواني و نوحه . عالج درد ما روضهگردانيدن بدانند
است و به قرآن تمسك كردن و به ظاهرش  احكام اهللا هدي و اطاعت كردنرسول و ائمه 

كه صدورش از پيغمبر و امام معلوم است و عمل نمودن است و آن اخبار را گرفتن است 
 كردن داست رآن هم با قرآن مخالف نيست. اما اخبار مشكوك الصدور كه مخالف قر

ها  آن و قرآن را به سببعمل كردن ها  آن الزم است و وظيفه علما آن است و اما بهها  آن
تأويل و تفسير نمودن در مذهب جعفري جايز نيست. چنانكه علماي با اطالع آگاهند و 

كننده است و به  گذشتگان گمراه و گمراهاز آن اخبار كه ساخته هواهاي  پيروي كردن
و درباره  به طوري كه اهل كتاب مبتال شدند دست كشيدن از كتاب خدا،ها  آن وسيله
 است. غلو كردند. منهي عنه  عيسي

به وضوح آن را پيمان گرفته بود كه كتمانش نكنند و عهد وخدا از علماي اهل كتاب 
بدبخت  ند،راي دنيا كتاب خدا را ترك كردبه مردم بگويند و آن را نپوشانند ولي ايشان ب

از ايشان عبرت گرفته و دنيا و آخرت گشتند. پس ما نبايد مثل ايشان كنيم بلكه بايد 
فاقرؤوا ما «خواسته  را كتاب خدا (قرآن) را به مردم رسانيم و خدا از ما قرآن خواندن

و وظيفة انبياء و جانشينان ايشان احكام اهللا و رساالت خدا  نه روضه خواندن،» تيسر منه
اسرائيل  عبرت گرفت كه درباره بنياز اين آيه نيز بايد را رسانيدن است نه چيز ديگر. 

به  تبديل كردند، خداغير  دة خدا را نگفتند و آن را به گفتهاست وقتي كه فرموشده نازل 
  :فرمايد مي 59ايشان عذاب نازل گرديد. چنانكه در سورة بقره آيه 

ِينَ ٱَ�َبّدَل ﴿ َّ  َ ۡۡ �َ �َ ْ قَۡو لَُموا ِيٱَۡ َا َ�َ  َّ َۡ ََ ن
َ

ينَ ٱ�َِۡل لَُهۡم ََأ ِ لَُمو َّ َن َۡ � ّمِ َٗ ْ رِۡج  لّسَمآءِ ٱا
 ََ  ].٥٩ة: البقر[ ﴾٥بَِما َ�نُواْ َ�ۡفُسُقو

ل كردند يبدت يعني (فرموده خدا را) ستمگران مانند آن را 162و در سورة اعراف، آيه 
بود كه برايشان گفته شده بود. پس بر ستمگران عذابي از آسمان  خدا به قولي كه غير از

 ا بيرون رفتند. خدز فرمان نازل گرديد به سبب آنچه ا
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برادران ديني دانستن كتاب و سنت براي اهل دين الزم و باعث سعادت دنيا و آخرت 
مانند ها  آن فايده است كه و بيبوده مردم  ياد گرفتن آن چيزهايي كه ساختهاست نه 

 است كه رابس

َسُبُه ﴿ ۡ ۡ� ٱََ ُّ َُ  َٔ ل ٰ ََِِا َجآَءهُ  ا ّّ ِ  ۥَمآء� َح ََ ۡ� لَۡم  َُ  ].39النور: [ ﴾ا ٔٗ ۡدهُ 
 ».يابد كند تا چون به نزدش آمد آن را چيزي نمي آب گمان مي آن را تشنه،«

نه سراب  كند؟ دهد و آن را آب مي آيا سراب را آب گمان كردن واقع را تغيير مي
كند آن  دهد و داخل بهشت مي سراب است. پس برادر آنچه انسان را از جهنم نجات مي

اند، بلكه آن امور است كه  كه از روي هواي نفس و تبعيت ظنّ درست كردهچيزها نيست 
 در قرآن هدايت فرموده است. ها  آن خدا به

  :فرمايد چنين مي خطاب به مشركان، 23ة نجم آية خدا در قرآن در سور

َل ﴿ ََ ن
َ

ٓ أ م ّما َُ ۡم َوَءابَآُؤ َُ ن
َ

ٓ أ ُموَها َُ ۡۡ ٞ َسّم ۡسَمآء
َ

ٓ أ َّ ِ ِ َ ِ َۡ ِ ُ ٱِ َّ  َّ ِ ِ ََ بُِعو َّ َ ٍٰن  َِِ ي َٰ بَِها ِمن ُسۡل
نّ ٱ ُّ نُفُس  ٱَوَما َ�ۡهَوى  ل

َ
 ].23النجم: [ ﴾٢ لُۡهَدىٰ ٱَولََقۡد َجآَءُهم ّمِن ّرّ�ِِهُم  ۡ�

 را شما و پدران شما نامها  آن هايي كه (الت و عزي و منات) نيستند. مگر نام ها آن«
باشند مگر  دليلي و حجتي نازل نكرده است. ايشان تابع نمي ها آن ايد خدا به كرده اريزگ

انب كند و به تحقيق ايشان را از ج دارد و آرزو مي به ظنّ و به آنچه نفسشان دوست مي
 ».پروردگارشان هدايت آمده است

ِن َما َ�َمّ�ٰ ﴿ :فرمايد ميو بعد  ٰ�َ� ِ
َۡ ِ ۡم ل

َ
ِ  ٢أ ُ ٱََلِّله َرة َِ وَ�ٰ ٱوَ  �

ُ
يعني  ]24النجم: [ ﴾٢ ۡ�

پس براي خدا است دنيا و آخرت. پس خدا به آرزو  يا براي انسان است آنچه آرزو كرد؟آ
و خدا پرستي دهد  انجام دهد كه عمل صالح د بلكه به آن كس آخرت ميده نمي چيزي

خدا است و شفاعت شفاعت بسته به اذن دهد كه كسبش كند. و  كند و به آن كس دنيا مي
آن كساني ها  آن و ،د مگر براي كساني كه خدا خواهد و راضي شودده نمي شافعين فايده

ايشان از  اند كه مالئكه عرش براي بيان شده 8-7آيه  د كه در سوره مؤمن (غافر)هستن
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اند كه  خدا گشتهخواهند يعني ايشان مؤمنانند كه توبه كرده و تابع راه  خدا آمرزش مي
 :گويند شان ميمالئكه در حق اي

ْ وَ  ۡغفِرۡ ٱََ ﴿ يَن تَابُوا ِ ِّ ِ ْ ٱل ِحۡمِ ٱَسبِۡلََك َوقِِهۡم َعَذاَب  ّ�َبُعوا َ�ۡ ٧  ٍَ ۡلُهۡم َجّ�ِٰت َعۡد َِ ُۡ َ
َرّ�َنا َوأ

ِّ ٱ ّرِّ�َِِٰهمۡ  ّل َُ ِٰجِهۡم َو َٰ ۡز
َ

َۡ ِمۡن َءابَآ�ِِهۡم َوأ   ].8 -7غافر: [ ﴾وََعدّ�ُهۡم َوَمن َصلَ
اند و ايشان را از عذاب دوزخ  راهت شده رده و تابعان را بيامرز كه توبه كيعني پس آن

اي و آنان را  دهوعده داها  آن به. پروردگارا ايشان را داخل جنات عدن فرما كه جات بدهن
 . را هم وارد بهشت فرما)ها  آن (يعنيكه از پدران و زنان و فرزندانشان صالحند

و پرستش كردند شفاعت  را دختران خدا گردانيدندآنان كه ايشان  برايو مالئكه 
ان كه پيغمبر پرستي و يا اولياپرستي براي غلوكنندگ و اولياءنخواهند كرد و همچنين انبياء 

 كنند.  كنند شفاعت نمي مي
دوايش فقط تحصيل دانش ناداني دردي است كه باعث بدبختي دنيا و آخرت است. 

ز نفعش زيادتر اهر كاري بكند چون از روي علم نيست ضررش  نواقعي است. نادا
چون راهش  اشد و چه اخروي. ولي دانا از كاري كه انجام ميدهدبباشد چه كار دنيوي  مي

كه داني  ميبرد چه سود دنيوي باشد و چه اخروي. البته  داند سود مي و شرايطش را مي
 داني چرا؟ براي كنند. آيا مي و مانندشان بسيار استفاده ميمهندسان و صنعتكاران و دكتران 

ما هم برند. بنابراين  اند پس به اندازه دانش خود فايده مي اند دانسته اينكه زحمت كشيده
واهد بايد راه علم دنيا را در خ بايد زحمت بكشيم علم بدست آوريم و اگر كسي دنيا مي

و اگر هر دو را بگيرد و اگر طالب آخرت است علم دين را بايد ياد بگيرد  ويتلاو
عالم بايد نصيب داشته باشد و بعد به علم خود بايد عمل نمايد تا به  از هر دوخواهد  مي

 عمل مثمرثمر نيست.  سعادت برسد كه علم بدون
پس برگرديم به بقية سرگذشت و خاتمه دهيم آري ما در اين حادثه اتّهام و سخنان 

يم و در به تبريز رفت نشد، اي حاصل هناروا كه در حق ما گفتند در قم دو ماه مانديم نتيج
تكليف مانديم  بييك سال و نيم نشد بلكه بدتر شد.  ترتبريز نيز به درد ما عالج نشد. به
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از خطر مردم، به تهران رفتم و در خانه فرزندم عبداهللا  حفظ جان خود و بعد به جهت
كردم و از آمدن  اختيار نشيني انس گرفتم و گوشه به سر بردم و به تنهايي ماه تقريباًپانزده 

اي در تهران  خانه ، تصميم گرفتمبناب منصرف گشتم و تصميم گرفتم در تهران بمانم به
كه در آن روز  اي را براي خريد انتخاب كردم هخاندر همسايگي عبداهللا خريداري كنم. 

هاي تا بهادي فروختم به فرزندم را قيمتش شش هزار تومان بود و قسمتي از خانه بناب 
ر آنجا نشينم و از مردم كنار شوم تا عمرم به سر رسد و خداي آن را به آن خانه دهم و د

  :فرمايد مي 110تعالي در سورة يوسف آيه 

ٰ ََِِا ﴿ ّّ ََۡ� ٱَح نَا لّرُسُل ٱ َس  َٔ ۡس ِذبُواْ َجآَءُهۡم نَۡ�ُ ُُ ّ�ُهۡم قَۡد 
َ

ّنٓواْ � َۡ  ].110يوسف: [ ﴾َو
اند نصرت  دروغ خبر داده شدهتا چون رسوالن نااميد شدند و گمان بردند كه ايشان «

 ».ما ايشان را آمد

به ما فرج داد. در منزل خود در خانه عبداهللا نشسته بودم ديدم بعد از يأس خدا پس 
وارد شد كه از بناب آمده تا مرا ببرد و خانم مادر  »علي اصغر آقا قدحي«دامادم حاجي 

او به زن عبداهللا  ه روز برگردد،رفته بود و قرار بود تا دعبداهللا كه سه روز پيش به بناب 
وقت رفتن به بناب گفته بود كه من ديگر به تهران نخواهم آمد و در بناب خواهم ماند. 

نانكه زن عبداهللا نيز از اين چ كرد، ز غربت به تنگ آمده بود ولي به من اظهار نميازيرا كه 
گفت كه  »قدحي«مبادا كه باعث غصه من باشد. آقاي  ساخت، مرا با خبر نمي موضوع

داند كه من از آمدن  آقاي ميرزا مهدي به حضورت مرا فرستاد تا تشريف آوري. خدا مي
آمد به  آمد و ديگري به جاي او مي نمي »قدحي«ميل بودم كه اگر آقاي  به بناب آنقدر بي

ناراحت شود و در همان ساعت به ياد آن آيه رفتم ولي ترسيدم قلبش بشكند و  بناب نمي
  :است 212كه در سورة بقره آيه  افتادم

ُم ﴿ ُُ ۡۡ َُ َعلَ ِ َ ََاُل ٱُُ ۡ�  لۡقِ َُ  ْ َرُهوا ُۡ َ َ ت
َ

ٰ أ ََ ۡم  وََع ُُ ٞ ّل ۡره ُُ ۡم   ٔٗ َوُهَو  ُُ ٞ لّ ۡۡ ََ ا َوُهَو 
 �ۡ َُ ِّبواْ  ُُ  َ

َ
ٰ أ ََ ۡم  وَ  ٔٗ وََع ُُ ٞ ّل ُ ٱا َوُهَو َ�ّ َّ  ََ ََ َ�ۡعلَُمو ۡم  َُ ن

َ
 ].٢١٦ ة:البقر[ ﴾٢َ�ۡعلَُم َوأ
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سختي ويعني بر شما نوشته شده است كارزار كردن و آن براي شما رنج و ناخوشي 
تر است و شايد دوست بهرا ناخوش داريد كه آن براي شما نيك و است و شايد چيزي 

دانيد. پس به  ما نميداند و ش و بدتر است كه خدا ميداريد چيزي را كه آن براي شما شر 
خير هم شد. اما ن به بناب كردم و بحمداهللا دم و عزم رفتشآن آيه راضي  سبب يادآوري

دند و نماز جمعه حقايق و آيات قرآن ببننظر دشمنان من اين بود كه زبان مرا از رسانيدن 
ن بردارند. ولي خداي عزّوجلّ به من از هر جهت عنايت فرمود و شرايط تبليغم ايرا از م

را جمع و نماز جمعه را ثابت فرمود و خرافات را فراهم آورد و موانع را از ميان برداشت 
قرآن مبدل به و اختالف و عداوت را به بركت برد  از بين مي را متدرجاً ها بدعت كرد و

حتى يكون الدين ﴿ مجاهده كنيموقت بايد كوشش و  اتحاد و محبت خواهد فرمود ما تا آن
 دين توحيد و خداپرستي باشد و بس.  يعني تا دين منحصراً  ﴾كله هللا

يك كشتي آمد تا يك  ديدم كه يو من بعد از آمدنم از تهران در خواب يك درياي
زد و به عقب برگشت  موجي كه به كشتيطرف دريا را بشكند تا آيتي جاري شود ولي 

كه نتوانست بشكند تا نهري جاري سازد و من يك بيلي به دستم گرفتم و جوي كوچكي 
 آساني از دريا گشودم و آب جاري شد و به خودم گفتم در خواب ان شاء اهللا متدرجاًبه 

شود و آن آب آمد حوض را پر  آب، اين جوي روز به روز وسيعتر ميبه سبب جريان 
محتاج به ها رفت كه خشك و  كرد كه من در نزدش ايستاده بودم و بعد از آن به بيابان

خواستم آن آب را  سنگ فرش بود و من مي حوض تا سيرابش كند و كنارآب بودند 
و يك قبضه ام پس دستم را بردم  مالحظه كنم كه خودم باعث احداث و آوردن آن شده

و شيرين است پس به شكرانه آن وضو گرفتم و چشيدم ديدم خيلي خنك  آب برداشتم و
بخش  در روي همان سنگ نماز خواندم و خدا را حمد و ثنا كردم كه عملم را فايده

كه اول از  ،. و اين خواب را به خدمت جزئي خود تعبير و تأويل كردماست گردانيده
رسد كه حاجت به  شوند و بعد به ديگران ان شاء اهللا مي ، اهل مهر آباد بناب پر ميهمه

آب هدايت قرآن دارند و من بعد از آمدن از تهران در بناب در مسجد جامع مهر آباد نماز 
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آورم و هر شب  اقامه كردم و نماز يوميه را در پنج وقت فضيلت به جا مي جمعه را مجدداً
 دهم و بعد از آن درس، در همان مسجد تا يك ساعت درس قرآن ميبعد از نماز مغرب 

خوانيم و همان مسجد را اهالي تعمير كردند و مفروش نمودند. حتّي  نماز عشاء را مي
اند  را هم فرش كردهه و كفش كنش نخا و قهوهو مسجد كوچك بغل ديوارها و ايوانهايش 

شود و  و در زمستان شب روز در بيست و چهار ساعت بخاري روشن است خاموش نمي
و  فقراء . و اهل مهرآباد بهدنساز د و مسجد را خنك مينچرخ ميه پنكدر تابستان چهار تا 

ش از طلوع صبح كنند و هر شب پي خيلي مساعدت مي و بيمارانمساكين و ايتام و غرباء 
خوانند و بعد از اذان صبح نماز  نماز شب مي شوند و ضمناً براي نماز در مسجد جمع مي

هاي ماه  شنوند و در شب مي از اخبار آل محمدآورند و چند خبر  جماعت به جا مي
و  صدقهعاشورا  احياء و اعتكاف داريم و موعظه و قرائت قرآن داريم و در دهةرمضان 

هاي دهة محرم و  خوانند و ذكر مصيبت در شب د و روز عاشورا زيارت ميدهن احسان مي
زنند و شبيه و سينه و زنجير ندارند و  دارند ولي قمه به سر نميروز تاسوعا و عاشورا 

شود و  و روز به روز حقايق دين آشكار ميمالند.  پوشند و گل به روي خود نمي سياه نمي
گردد. و مزاحمت نادانان و اذيتشان  آن زيادتر ميگيرد و طالب قر خدا پرستي رونق مي

اند و من اگر چه ثروت ندارم و يا به قول مردم  شده ناپيدااي  كمتر گشته بلكه تا اندازه
كنم كه از  شكر مي را خدا ود راضي واز زندگي خ نهايت بيدارم ولي  نگه نميپول 

اخبار و تدبر در قرآن شغل و جز مطالعه  ام ها فارغ شده وده و از ناراحتيزحمات آس
وعظ و نماز و قرآن و  صرفديگري ندارم و هشت ساعت استراحت دارم و بقية ساعاتم 

گيرم كه ضروري و  است و با مردم فقط در آن وقت تماس مي اخبار و يا به نوشتن
هر در دارم. الحمداهللا رب العالمين و  مي تنهايي را بيشتر دوست تكليف شرعي بدانم و االّ

 :به حضرت يوسف نمايم تأسياً گويم اي پروردگارم به درگاهت عرض مي ميخاتمه 

�ِض ٱوَ  لّسَ�َٰ�ٰتِ ٱََاِطَر ﴿
َ
نَت َوِ�ِّ  ۡ�

َ
َۡاٱِ�  ۦأ �ۡ َرةِ� ٱوَ  ُّ َِ �  ِ ِۡقِ� ب ۡۡ َ

ٰلِِح�َ ٱتََوَِّ� ُمۡسلِٗما َو� َّ  ل
 ].101يوسف: [ ﴾١
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