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 مقدمة حيدري

يد دان ميبا عرض سالم و آرزوي توفيق و سعادت چنانكه  !يگرامعزيز و خوانندة
عصر ما از هر لحاظ عصر پيشرفت و توسعه است هم در راه خير و هم در راه شر! شايد 

در اختيار انسان  بتوان گفت كه هيچ عصر و زماني به اندازة عصر ما امكانات خير و شر
نبوده است خوشبخت و سرفراز كسي است كه از فرصتها و امكانات موجود در راه خير 
و سعادت و رستگاري خود و ديگران بهره بگيرد. چند سال پيش كه داشتم اين كتاب را 

 م مقدمه را اينگونه شروع كرده بودم:كرد ميآماده 
  !يگرامعزيز و خوانندة«

 يگنگ و مبهم م يفالن موضوع طور يفاق افتاده باشد كه گاهشما هم ات يبرا شايد
كه مستند ثابت نشود  يخبر از راه دور تا زمان يك يا، يستآن مقدور ن يصكه تشخ يدنما

اگر  يژهد بوكن ميكننده و خسته كننده است كه شما را كالفه  يچشما گ يبرا يا به اندازه
 .مهم باشد يليموضوع خ

اواخر با  ينقرنهاست ادامه دارد و در ا يو فكر ياعتقاد مذاهب و مكاتب شمكشك 
اقتصاد و اسباب و امكانات نشر و پخش و  يرو رشد چشمگ يعلم و تكنولوژ يشرفتپ

و  يغاتراه تبل يو فكر يمذاهب و مكاتب اعتقاد يناز ا بعضيدعوت پر و پا قرص 
 .گرفته اند يشپ يا و گسترده يقو بسيارپروپاگنده را در سطح 

كه اهل فكر و مطالعه هستند صدها  يكسان يها حت يليخ يبرا يدكه شا يا گونهب 
 يمذاهب اعتقاد ينا ينو قدرت مندتر ترين ياز قو يكيكرده اند،  يجادشبهه و اشكال ا

مسلمانان جهان را  در صد 7تا  %)5صد ( است كه گر چه پنج در ياثناعشر يعهمذهب ش
گسترده چنان  يو اقتصاد ياسيشتن امكانات سدا يلدهند اما بدل ينم يلتشك يشترب

 !.و شبهات بپا كرده اند كه خودشان هم در شگفت اند يعاتو شا يغاتاز تبل يطوفان
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منظور از (» استبصار«متعلق به موضع به اصطالح خودشان  يغاتتبل يناز ا يبخش 
 يعهاز مذهب اهل سنت به مذهب ش يافتن يتشدن و هدا يابراه يعنياستبصار 

 است.  ي)ناعشراث
عمده اهل  يتهاياز شخص يهستند كه تعداد يبه گزاف مدع يمبلغان مذهب اثناعشر

سند  يكاز  يغاند اما در يرفتهرا پذ يگشته و مذهب اثناعشر خودشان بر يدهسنت از عق
 !.و مدرك قاطع

 يمستبصر م يقاييو آفر يياروپا يو گاه ياييآس يو گاه ياردن يو گاه يمصر يگاه 
 يعبا ير! زينفتوحات مب ينا ينكهبلكه علماء و دانشمندان، جالب ا يافراد عاد نه شوند،

 !.يردگ يانجام م يبوحدت و تقر
 يناست ا يب! اگر وحدت و تقريكيهم  يناست ا ياداسالم ناب! تناقض ز ينا در

اهل سنت است پس شعار وحدت و » استبصار«! اگر هدف و برنامه يست؟ادعاها چ
 .دارد؟! ييچه معنا يبتقر

داشت اما  يوزن م يتناقض هم كم ينبود حداقل ا يادعاها درست م يناگر ا 
 يتهو ياهل سنت؟! چند نفر گمنام و ب يتهايشخص وعلماء  يتكجاست استبصار و هدا
 يعده ا ياشده اند  يتهدا ينهاا ياسوژه ساخته اند كه گو يشانبه خود اجازه داده و برا
 يسخت زندگ يطبه خاطر سد رمق و فرار از شرا ياييآس يا يييقاعوام از فالن كشور آفر

علماء و » استبصار«دهند! اما كجاست  يشدن م ينصران يشدن و حت يعهتن به ش يرانهفق
 اهل سنت؟! هاي يتشخص

كه با علم و دانش و عقل و منطق از خرافات  يقيبزرگ و حق يتهايدر عوض شخص 
 يكيند كه آنها را در تاركن مي يسع يانه اند آقاو راه حق را انتخاب كرد يدهگردان يرو

 .!از آنان بدست مردم نرسد يگونه اثر يچو ه !مطلق نگه دارند
به مذهب اهل سنت  يعكه از تش يبزرگوار هاي يتشخص يناست كه ا يتواقع ينا اما

بوده  يقيوحدت حق ياهل سنت همواره داع يراند نه تنها عالمند بلكه مانند سا آورده يرو
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را با قلم  يشانكتاب كه ا ينمؤلف ا يقم يابوالفضل برقع يداهللا س يتاز آ يرو هستند، غ
 :يمكن مي يرا به طور نمونه معرف يتشناخت چند شخص يدخودشان خواه

 يزيتبر ياصغر بناب يعل يداهللا س يتآ -1

 يزنجان ينيآل اسحاق خوئ يلاسماع يدعالمه س -2
 يقلمداران قم يعل يدراستاد ح -3
 يتهران يسنگلج يعتراهللا ش يتآ -4
 يشعار تبريز يوسفدكتر  -5
  يبرازنده مشهد ينمهندس محمد حس -6
  يرادمهر تهران يحجت اإلسالم دكتر مرتض -7
 يتهران يرضا محمد يعل -8
  ينيبحر يبيمحمد قض ياستاد عل -9

 يعراق يخالص يمحمد بن محمد مهد ياهللا العظم يتآ -10
 ياهللا اسداهللا خرقان يتآ -11
 دانشگاه تهران ، استاد صادقيدكتر صادق تقو -12
 يرازيش يانمظفر يدكتر عل -13

اند،  گذاشته يبه جا يقيو تحق ياز خود آثار علم ها يتشخصاين  يتمام يباتقر كه
و  يستخود قضاوت كنند كه حق چ يزكتاب خوانندگان عز ينپس از مطالعة ا يدواريمام

 !.يمايندراه استبصار را بپ يدبا يو چه كسان يستجو ك حق
 يكه برا يممخلصانه و مجدانه خواهشمند ياثناعشر يعةش يانداع و يرواناز پ اما

لي اهللا وعليه ص( صحابة رسول اهللا ينمسلمانان از لعنت و نفر ينب يتحقق وحدت واقع
و منحرف كردن اهل  يمنف يغدست بردارند و از تبل ين)أجمعرضي اهللا عنهم وآله وسلم و

د در مقابل دشمنان اسالم محكم و نانبتو يامت اسالم آحاد سنت صرف نظر كنند تا همة
 د.ندفاع كن يو از مقدسات اسالم يستداستوار با
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اهل  يتمسلمانان ناآگاه و خوش ن ي، بعضيبقرار باشد به بهانة وحدت و تقر اگر
د و به ياهل سنت دور كن يلمنحرف كرده و از مذهب اص يشانو باورها يدسنت را از عقا

 يربرخورد غ يند كه مسلمانان باالخره از ايمطمئن باشد، يسوق ده ياثناعشر يعةمذهب ش
بر باد خواهد  ي شما نه تنها همة تالشها و زحمتها نگاهدر خواهند آورد و آ سر ياخالق
 كه صفحات سياهي از شما در تاريخ به جاي خواهد ماند. رفت

و در فكر  يايندب يشمذهب با مسلمانان رك و راست پ ينا يآنكه عقال يدبه ام 
 يرندخود را بگافراطي و مغرض مسلمانان باشند و جلو فعاالن  يقيو حق يحدت عملو
مذهب و طائفه است و  يكمهمتر از مصلحت  يامت اسالم يايكه مصلحت عل يراز

 مذهب منحرف يبرا يغو تبل ينو اتحاد هرگز با دشنام و اهانت و لعن و نفر دتوح
 .يستممكن ن

 !يگرام خوانندگان
 يدس ياهللا العظم يتكتاب آ ينمؤلف ا يمدانست يستهت كه شابه ذكر اس الزم

را به طور  يلذا مطالب يمكن يمعرف يشانرا از زبان خود ا يقم يابوالفضل ابن الرضا برقع
نگاشته شده را  يشانخود ا يخاطرات كه به قلم توانا يا يامپراكنده از كتاب سوانح ا

 . يمانتخاب و سر هم كرد
 يبرا يكنمم يدو تأك يدبشناس يبزرگوار را بدرست ينا يتشخص يدكه بتوان هللاءان شا

سوانح  يژهبو يشانا يگرد يتمام كتابهابه  ينزم يرانچهره ناشناختة ا ينبا ا يشترب ييآشنا
 ».يدخاطرات) مراجعه كن يا( ياما

اما خداوند خواست كه به داليلي (كه فعال نيازي به عرض آن نيست) نتوانم كتاب 
نم با اينكه براي تهية اين گزيده چند بار كتاب سوانح ايام را خواندم و ورق را تكميل ك

 زدم و بخشي از مطالب مورد نظر را انتخاب كردم اما كار ناتمام ماند.
اما همان بخش ناقص چندين مرتبه به مناسبتهاي مختلف در مقدمة بعضي آثار 

  برقعي بدون اسم چاپ شد. و در سايتها نيز منتشر گرديد.



 9   مقدمة حيدري

 

خدا را شكر اينك كه خداوند فرصتي مهيا فرمود آنرا تكميل و فعال براي نشر 
 م.  التماس دعاي خير دارم.كن ميالكتروني و اگر خداوند ميسر كرد سپس چاپ آماده 

 عبداهللا حيدري
 خورشيدي 88آذرماه 





 
 
 

 ايشان از زبان خود برقعينامة  زندگي

درك حق و باطل داد و ما را به سوي  حمد و سپاس خدايي را كه به اين ناچيز تميز
خود راهنمايي كرد. الحمدهللا الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، إلهي أنت 

محمد امعدود بر رسول محمود ال أنت لم أدر ما أنت و درود ن دللتني عليك ولو
 وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم لقائه. ص مصطفى

اي از دوستان و همفكران اصرار كردند كه اين حقير فقير سيد ابوالفضل  . عدهو بعد
ي تحرير در آورم و عقايد  ابن الرضا برقعي، شرح احوال و تاريخ زندگي خود را به رشته

خود را نيز ضمن ذكر احوال خود بنگارم تا مفتريان نتوانند پس از موتم تهمتي جعل 
خرافي مقدس نمايان مبارزه كرده دشمن بسيار دارد، نمايند. زيرا كسي كه با عقايد 

دشمناني كه چون كسي را مخالف عقايد خود بدانند، از هر گونه تكفير و تفسيق و تهمت 
ند!! و البته در كتب حديث نيز دان ميدريغ ندارند و بلكه اين كارها را ثواب و مشروع 

كم اطالع آن روايات را ديده براي اين كار احاديثي جعل و ضبط شده است كه اگر فردي 
 .باشد مي پندارد كه آنها صحيح اند!

م كه تاريخ زندگاني داشته باشم، دان ميبه هر حال اين ذره ي بي مقدار خود را قابل ن
ولي براي اجابت اصرار دوستان الزم دانستم كه درخواستشان را رد نكنم، و بخشي از 

گرچه گوشه هايي از آن را در بعضي از تأليفاتم زندگاني ام را به اختصار برايشان بنگارم، 
به اشاره ذكر نموده ام و به لحاظ اهميت آنها ناگزير در اينجا نيز بعضي از آن مطالب را 

 م.كن ميتكرار 
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 شريف برقعي نسب 

بدانكه نويسنده از اهل قم و پدرانم تا سي نسل در قم بوده اند و جد اعاليم كه در قم 
ه موسي مبرقع فرزند امام محمد تقي فرزند حضرت علي بن وارد شده و توقف كرد

سلسه نسبم  د كه اكنون قبر او در قم معروف و مشهور است، وباش ميموسي الرضا ؛ 
د رس ميند، و چون به حضرت رضا گوي ميرسد ما را برقعي  چون به موسي مبرقع مي

ابن «ي خود را  د و از همين جهت است كه شناسنامهخوانن رضوي و يا ابن الرضا مي
 ام. گرفته» الرضا

نسب و شجره نامه ام، چنانكه در كتب انساب و مشجرات(شجره نامه) ذكر  ةسلسل
ام، چنين  نيز در باب الف نوشته» تراجم الرجال«شده و در يكي از تأليفاتم موسوم به 

 است: 
ان األول ابن مري مريأمحد بن رضي الدين بن مري حييي بن مري مريان بن أبوالفضل بن حسن بن أ

بوالقاسم بن مري حييي بن السيد حمسن الرضوي الرئيس مبشهدالرضا من أعالم أصفي الدين بن مري 
القاسم علي بن أيب  يبأزمانه بن رضي الدين بن فخر الدين علي بن رضي الدين حسني پادشاه بن 

مد اجلواد. رضي اهللا ام حمماملربقع، ابن اإل یمحد بن موسأمحد بن حممد األعرج ابن أعلي حممد بن 
 عين وغفراهللا يل وهلم.عن آبائي و

والدم سيد حسن، اعتنايي به دنيا نداشت و فقير و تهي دست و از زاهدترين مردم بود 
و در سنين پيري و در حال ضعف و ناتواني حتي در فصل زمستان و در هواي يخ بندان، 

اهل عبادت و بسيار افتاده حال و  . ولي خوش حالت و شاد و شب زنده دار وكرد ميكار 
 سخاوتمند و متواضع بود.

و أما جد اول يعني والد والدم، سيد احمد مجتهدي بود مبارز و بي ريا و از شاگردان  
تراجم «ميرزاي شيرازي صاحب فتواي تحريم تنباكو، و مورد توجه وي بود و چنانكه در 

 :نيز آورده ام» الرجال
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ه ي اجتهاد از سامراء به قم مراجعت كرد و مرجع امور دين وي پس از ارتقاء به درج 
و حل و فسخ و قضاوت شرعي محل بود و اثاث البيت او مانند سلمان و زندگي او ساده 

 مانند ابوذر بود و درهم و ديناري از مردم توقع نداشت.

 تحصيالت ابتدايي

استطاعتي نداشت، بلكه به هر حال چون پدرم فاقد مال دنيا بود، در تعليم و تربيت ما 
فرستاد و هر طور بود ماهي يك  و جوشش مادرم كه مرا به مكتب مي به بركت كوشش

 ، درس خواندم.فرستاد ميريال به عنوان شهريه براي معلم 
زني عابده، زاهده و قانعه بود كه پدرش حاج شيخ غالمرضا » سكينه سلطان«مادرم 

م حاج شيخ غالمحسين واعظ و حاج قمي صاحب كتاب رياض الحسيني است و مرحو
را شيخ غالمحسين نوشته  »فائدة املماة«ند و كتاب باش ميشيخ علي محرر برادران مادرم 

إلهي از قحطي  است. به هر حال مادرم زني بود بسيار مدبره كه فرزندانش را به توفيق 
د ايران نجات داد. و در سال قحطي يعني در جنگ بين الملل اول كه ارتش روسيه وار

 شد، اين بنده پنج ساله بودم.
ي گوش دادن  هنگام كودكي و رفتن به مكتب مورد توجه معلم نبودم، بلكه به واسطه

به درس اطفال ديگر، كم كم، خواندن و نوشتن را فرا گرفتم. و در مكاتب قديمه چنين 
ز اطفال يك اتاق درس بگويد بلكه هر كدام ا در نبود كه يك معلم براي تمام شاگردان

 درس اختصاصي داشتند.
دادم درس خصوصي نداشتم، فقط در پرتو درس  نويسنده چون شهريه مرتب نمي 

اطفال ديگر توانستم پيش بروم و حتي دفتر و كاغذ مرتبي نداشتم بلكه از كاغذهاي دكان 
 !.مكرد ميبقالي و عطاري كه يك طرف آن سفيد بود استفاده 

هاي خشك و پرخرج به  م كه كالسهاي جديد با برنامهر كنولي در عين حال بايد شك 
ي جديد هر طفلي بايد چندين دفتر و چندين كتاب ها برنامهوجود نيامده بود. زيرا با اين 
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داشته باشد تا او را به كالس راه بدهند، اما همچو مني كه حتي يك قلم و يك دفتر در 
 ياموزم.م دانش بتوانست ميم تهيه كنم چگونه توانست ميسال ن

 تحصيالت حوزوي

پس از تكميل درس فارسي و قرآن در همان ايام بود كه عالمي به نام حاج شيخ 
عبدالكريم حائري يزدي كه از علماي مورد توجه شيعيان بود و در اراك اقامت داشت، بنا 

 اي تشكيل داد. كرد و براي طالب علوم ديني حوزه به دعوت اهل قم در اين شهر اقامت
دروس طالب شركت كنم، و  سال داشتم تصميم گرفتم در 12ه كه ده سال يا نويسند 

اي تهيه كنم و در  ي قم واقع است، رفتم تا حجره ي رضويه كه در بازار كهنه به مدرسه
 آنجا به تحصيل علوم ديني بپردازم. 

ي مادرم بود در آن مدرسه توليت و  يد محمد صحاف كه پسر خالهسيدي بنام س
، اما چون كوچك بودم حجره اي به من كرد ميو در امور مدرسه نظارت تصدي داشت 

ي داالن مدرسه واقع بود و  ندادند لذا ايوان مانندي كه يك متر در يك متر و در گوشه
 .ت به من واگذار شدگذاش ميخادم مدرسه جاروب و سطل خود را در آنجا 

ي مادر گليمي آوردم  هسته بر آن نصب كرد من هم از خانخادم لطف كرده دري شك 
ي محقر و كوچك  صيل شدم و شب و روز در همان حجرهو فرش كردم و مشغول تح

 زيرا آن در شكاف و خلل بسيار داشت.  كرد ميبودم كه مرا از سرما و گرما حفظ ن
ي محقر بودم و گاهي شاگردي عالف  ال در آن حجرهبه هر حال مدتي قريب به دو س

ي تحصيل فراهم  ي مختصري براي ادامه پذيرفته و بودجه شاگردي تاجري راو گاهي 
م. و از طرف پدر و يا خويشاوندان و يا اهل قم هيچگونه كمك و يا تشويقي به كرد مي

 .كسب علم برايم نبود
تا اينكه تصريف و نحو يعني دو كتاب مغني و جامي را خواندم و براي امتحان به نزد  

از علماي ديني ديگر كه طالب در محضر ايشان  حاج شيخ عبدالكريم حائري و بعضي
 ي امتحان برآمدم.  ند، رفتم و به خوبي از عهدهكرد ميبراي امتحان شركت 
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ي مختصري كه ماهي پنج ريال باشد به من بدهند، ولي ماهي پنج ريال  بنا شد شهريه
براي مخارج ضروري من كافي نبود، لذا چند نفر را واسطه كردم تا با حاج شيخ 
عبدالكريم صحبت كردند و قرار شد ماهي هشت ريال برايم مقرر شود. تصميم گرفتم به 

 .آن هشت ريال قناعت كنم و به تحصيل ادامه دهم
نانوايي  و براي اينكه بتوانم با همين شهريه زندگي را بگذرانم ماهي چهار ريال به 
قرصي يك دهم  دادم كه روزي يك قرص و نيم نان جو به من بدهد، چون نان جو مي

 ريال قيمت داشت.
شد چهار  صرف نان مقرر داشتم كه در ماه ميهر روزي سه شاهي براي م ،بنابر اين 

م و يك من برگه زرد آلوي خشك داد ميريال و نيم. و دو ريال ديگر را براي خورش 
ي حجره ام گذاشتم كه روزي يك سير آن را در  اي در گوشه و در كيسهخريداري كردم 

گر از ريزم و با آب زردآلو و نان جو شكم خود را سير گردانم و يك ريال و نيم ديآب ب
تم كه ماهي چهار مرتبه گذاش ميماند براي مخارج حمام  آن هشت ريال را كه باقي مي

 .شد ميحمام بروم كه هر مرتبه هفت شاهي الزم بود و مجموعا يك ريال و نيم 
تا به درس خارج رسيدم و فقه و اصول را فرا  بدين منوال مدتي به تحصيل ادامه دادم

م و كم كرد ميند تدريس خواند ميگرفتم و در ضمن تحصيل، براي طالبي كه مقدمات 
هاي الزم و از  يه قرار گرفتم و بدون داشتن كتابعلم ي حوزهكم در رديف مدرسين 

 م.گفت ميحفظ، فقه و اصول و صرف و نحو و منطق را درس 

 گرانبرقعي از نگاه دي

عالوه بر اين چون در جواني و در دوران تحصيل با آيت اهللا سيد كاظم شريعتمداري 
نصاف م وي اكرد ميهمدرس بودم و در ايام اقامت در قم با ايشان مراوده داشتم، گمان ن

 را زير پا بگذارد.
و مهمتر  كرد ميتا حدودي از من حمايت » درسي از واليت«وي تا هنگام كتاب  

اي برايم نوشته و از من تعريف و تمجيد نموده و تصرفات مرا در امور  يديهاينكه تأي
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نيز تا مدتي سكوت » درسي از واليت«شرعيه مجاز دانسته بود و حتي پس از انتشار 
 اختيار كرد. 

من نيز با توجه به سوابقم با وي، جواب او را به استفتايي كه در اين موضوع از او 
چاپ و تكثير كردم و به هر يك از كساني كه به مسجد يا شده بود، در كارتي كوچك 

 م.داد ميند، يكي از اين كارتها آمد ميمنزل ما 
در پاسخ سؤال مردم درباره كتاب  آيت اهللا حاج شيخ ذبيح اهللا محالتيهمچنين 

 د:نويس مي» درسي از واليت«
م، عقيده او كتاب درسي از واليت حجت االسالم عالم عادل آقاي برقعي را خوانده ا

د. سخنان مردم تهمت به ايشان است. اتقوا اهللا حق كن ميصحيح است و ترويج وهابي ن
 تقاته، ايشان مي فرمايد اين قبيل شعر درست نيست:

 كند قيامت اگر بپا شود علي بپاش مي كند جهان اگر فنا شود علي فناش مي
 

 م اين شعر درست نيست.كن ميبنده هم عرض 
 امضاء: محالتي

 د:نويس مينيز  آقاي علي مشكيني نجفي
اينجانب علي مشكيني كتاب مستطاب درسي از واليت را مطالعه نمودم و از مضامين 

 عاليه آن كه مطابق با عقل سليم و منطق دين است خرسند شدم.
 امضاء: علي مشكيني

 

 د:نويس مي آقاي حجت االسالم سيد وحيدالدين مرعشي نجفي
 بسمه تعالي

عالمه برقعي دامت افاضاته العاليه، شخصي است مجتهد و عادل و حضرت آقاي 
اش  أليف شخص دليل عقلش و آينه عقيده(كتاب و ت امامي المذهب و بنا به گفتار مشهور

) و عد) و ايشان مطالب بسيار عاليه راجع به مقام و شأن حضرت اميرالمؤمنين (باش مي
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كه تازه به » تراجم الرجال«و كتاب » دينعقل و «ساير ائمه هدي عليهم السالم در كتاب 
 .هاي ديگرشان نوشته اند طبع رسيده و در ساير كتاب

و جار و جنجال و قيل و قال يك عده اشخاص مغرض و يا عجول و عصبي كه  
كتاب مستطاب درسي از واليت را كامال نخوانده و ايمان خود را از دست داده و قضاوت 

 !.ند كوچكترين تأثيري نزد علما و عقال نداردكن ميظالمانه در حق معظم له 
واي به حال كساني كه اين ذريه طاهر ائمه هدي عليهم السالم را كه از چند نفر  

مراجع، تصديق اجتهاد دارد رنجانيده و در عين حال بهتان عظيم و افتراي شديد بر يك 
 نفر مسلمان عالم فقيه ميزنند. 

 ﴿ حق تعالي فرموده:                       

                         ﴾  :19[النور[ 

 خادم الشرع المبين: سيد وحيدالدين مرعشي نجفي 
  1389به تاريخ شهر ذي القعده الحرام 

22/10/1348 
شناخت و به ياد دارم زماني كه در نجف سخنراني  مرا خوب مي آيت اهللا خويي

ا بسيار م و البته در آن زمان به خرافات حوزوي مبتال بودم، ايشان سخنان مركرد مي
ايين آمدنم از منبر، دهانم را پسنديد و براي تشويق و اظهار رضايت از حقير، پس از پ مي
 بوسيد. مي

. و حتي زماني در كرد مينيز بسيار مرا تشويق و تمجيد  آيت اهللا) شاهروديآقاي(
از طالب به فراگيري كتب و افكار  اي عدهاي از فلسفه بوجود آمده و  نجف شعب باطله

فالسفه حريص شده بودند و مراجع نجف از من خواستند براي طالب آنجا كه اكثرا در 
ند، سخنراني كنم، و دان ميرا با افكار فالسفه ن نهااثر بي اطالعي از قرآن و سنت، تضاد آ
نمود و از  منزلش را براي سخنراني من فرش ميبدين منظور آيت اهللا شاهرودي حياط 

 !.ست كه منبر بروم و مسايل اعتقادي را براي طالب بيان كنمخوا ميمن 
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م. و دكر ميمن نيز درخواست ايشان را اجابت كرده و حقايق را براي طالب بيان  
، ولي در اين اواخر كه به نمود ميايشان از من اظهار رضايت و تجليل و تمجيد بسيار 

ستند مرا دان ميند و سوابق مرا شناخت ميمبارزه با خرافات قيام كردم همه كساني كه مرا 
 .!!تنها گذاشتند و سكوت اختيار كردند و بعضي از ايشان نيز به مخالفت برخاستند

به   خميني (آيت اهللا سيد روح اهللا) و آقايت شاه سرنگون شد مپس از اينكه حكو
سال با  )30( رياست رسيد، خواستم با ايشان تماس بگيرم، زيرا در جواني حدود سي

 .شناخت مييكديگر همدرس و در يك حوزه بوديم و ايشان مرا كامال 
ايران و و حتي پيش از آنكه به ايران مراجعت كرده و با اوضاع و احوال جديد  

وضعيت معممين در ايران آشنا شود، در سخنراني خود پس از فوت فرزند بزرگش آيت 
روزنامه كيهان پنجشنبه اول آبان  9اهللا حاج سيد مصطفي خميني (كه متن آن در صفحه 

 چاپ شده) هر چند جرأت نكرد اسمم را بياورد ولي به اشاره گفته بود: 1359ماه 
دارند، از باب  له دارم! اينها هم از بسياري از امور غفلتاز آقايان علماي اعالم گ« 

كه دستگاه راه مياندازد واقع  اي دارند، تحت تأثير تبليغات سوئي اينكه اذهان ساده
دستهايي دركار است كه  !شوند، تا از امر بزرگي كه همه گرفتار آن هستيم غفلت كنند مي

ه چيزي درست كنند و دنبالش سر و يعني دستهايي هست ك !اينها را بغفلت واميدارد
 !.صدايي راه بياندازند

شود و تمام وعاظ محترم و علما و  هرچند وقت يكبار مسأله اي در ايران درست مي 
اعالم وقتشان را كه بايد در مسايل سياسي و اجتماعي صرف شود در مسايل جزئي 

 كنند.  صرف مي
كنند.  يك وهابي است صرف ميدر اينكه زيد مثال كافر است و عمرو مرتد و آن 

ينهايي كه هستند بهتر است و عالمي را كه پنجاه سال زحمت كشيده و فقهش از اكثر ا
 .گويند وهابي است! تر ميباشد مي فقيه
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اين اشتباه است، اشخاص را از خودتان جدا نكنيد، يكي يكي را كنار نگذاريد،  
ن نميدانم چه هست؟! (اگر اين كار دين است و آ كه وهابي است و آن كه بي وييد ايننگ

 »ماند؟! را كرديد) براي شما چه مي
به دخترم احترام بسيار كرد و نامه را گرفت و با خود برد  آقاي خمينيبا شنيدن نامم 

 و دخترم براي خداحافظي به اندرون نزد خانواده وي برگشت. 
و برايتان به تهران گيريم  م گفت ما جواب نامه را از آقا ميزوجه ايشان به دختر 
ثقفي به تهران آمد و ميهمان دخترم شد ولي پاسخي  آوريم. پس از مدتي خانم مي

همراهش نبود، فقط گفت: آقا در جواب نامه پدرتان گفتند آقاي برقعي خودشان مجتهد و 
 .!ولي ايشان مردم دار نيستند !صاحب نظرند

ز زندان آزاد شد و من به مالقاتشان كه وقتي در اوايل انقالب اآيت اهللا طالقاني ديگر 
اثناي صحبت ايشان سرش را پيش آورد و در گوشم گفت: مطالب شما حق  رفتم، در

است ولي فعالً صالح نيست كه اين حقايق را بگوييم! من مطمئنم در آن دنيا از ايشان 
 ند: پس كي صالح است كه حقايق را بگوييد؟!كن ميسؤال 

امي كه ال در ايرسيده بود يا نه، به هر حآقاي بازرگان ست ام به د م اعالميهدان مين

دكتر صدر و مهندس گذراندم آقاي مهندس مهدي بازرگان و  دوره نقاهت را در منزل مي

 براي عيادتم به منزل ما آمدند.توسلي 
آيا نتيجه تقليد را ديديد، كسي كه  :پس از احوال پرسي، صورتم را نشان دادم و گفتم 

د و اصالً از آنها كن ميكرده يك مقلد است كه كور كورانه از ديگران تقليد  با من چنين
نمي پرسد، دليل شما براي صدور چنين دستوري چيست؟ پس شما و دوستانتان از تقليد 

 آخوندها دست برداريد.
شناسد و در دوران جواني  مرا خوب ميآقاي موسوي اردبيلي ست دان ميپسرم كه 

 ي منبر ميرفتم وي پس از من به منبر ميرفت.زماني كه من در انزل
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كه قبل از اينكه  آقاي (آيت اهللا) محمد امامي كاشانيرونوشت اين نامه را خطاب به 
 ، نيز فرستادند.كرد ميبه مبارزه با خرافات بپردازم، به اينجانب بسيار اظهار ارادت 

و در مدرسه مسايه بود مدتي همحمد محمدي ري شهري پسرم در دوران طلبگي با 
 شهري او را ميشناخت. هايشان به هم متصل بود و ري حجتيه حجره

و از  كه از اهالي قم  آيت اهللا فيضاي براي عرض تسليت به منزل  از قضا روز جمعه
 خويشاوندان ما و مدعي مرجعيت نيز بود، رفتم.

آن روز ايشان مجلس روضه و دعا داشت، چون براي دلداري و تسليت گويي  
، اين مرتبه با كرد ميت ايشان رسيدم با آنكه هميشه اظهار لطف و خصوصيت خدم

 !.اي عبوس با من روبرو شد، مثل آنكه به نويسنده اعتراض داشت چهره
من از  :عرض كردم آيا اتفاقي افتاده كه اوقات شما تلخ است؟ در جواب فرمودند 

ايد و مرا تهديد  اي نوشته شما نامه :شما توقع نداشتم. عرض كردم موضوع چيست؟ گفت
كنم آبروي ما را در بازار قم  ايد كه اگر غير از بروجردي را براي مرجعيت معرفي كرده
 .؟!ريزيد مي

عرض كردم من از اين نامه خبري ندارم، ممكن است نامه را بياوريد اگر امضا و خط  
 .!ندمن باشد مجعول است و برايشان قسم خوردم تا ايشان سخنم را باور كرد

پس از خاتمه مجلس كه بيرون آمدم، حيرت زده در اين انديشه بودم كه دست 
مرموزي براي تعيين مرجع تقليد دركار است و قضيه آنچنان كه من ميپندارم ساده نيست. 
فهميدم مرجعيت هم بازي شده براي بازيگرها، و با قضاياي بعدي معلوم شد دستي 

  .!!!ها برد از وجود او بهرهي را مرجع كرد و مرموز آقاي بروجرد
قصد  آيت اهللا كاشانيلوزرايي احمد قوام، شمسي در زمان رئيس ا 1328در سال 

 دخالت در انتخابات كرد تا از تعداد وكالي انتصابي دربار در مجلس بكاهد.
م تهران به آمد مينويسنده از دوستان صميمي آيت اهللا كاشاني بودم و تابستانها كه 

م، در همين سال بود كه به من فرمودند شما برويد يك ماشين شد ميارد منزل ايشان و
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اين بنده نيز چنين كردم و مهياي مسافرت  .دربست كرايه كنيد براي سفر به خراسان
 شديم.

و يكي دو نفر ديگر نيز حاضر شدند با نويسنده و  اي آقاي شيخ محمد باقر كمره 
يم به طرف مشهد حركت شد ميا شش نفر آقاي كاشاني و يكي از فرزندانشان كه جمع

كرديم، دولت از مسافرت ما وحشت داشت كه مبادا در شهرهاي بين راه، ايشان وكاليي 
را براي مجلس تعيين و پيشنهاد كند و مردم را ترغيب كند به انتخابات و تعيين 

 .نمايندگاني كه خيرخواه ملت باشند
ي بين راه مطلع و آماده استقبال شدند و و لذا چون ما از تهران حركت كرديم، شهرها 

ند اخالل توان مياز آن طرف دولت به مأمورين شهرستانهاي بين راه ابالغ كرده بود كه تا 
 اي بدست دولت بدهند كه آيت اهللا كاشاني را به تهران برگردانند. كنند و بهانه

مه را بردند و ايد، نا ي مرا ديدند گفتند خوب نوشته سرهنگ و اطرافيان چون نوشته
 ي و همراهانش آزادند.دستور داده مالي قم شاهفرداي آن روز آمدند كه 

محبوس بودند، پيغام  ها ها و كمونيست اي تودهاي از  در اتاق متصل به اتاق ما عده
اي غير  هيم فالني را ببينيم. گفتم اشكالي ندارد تشريف بياورند. عدهخوا ميدادند كه ما 

كنند.  ازداشت بودند، گفتند ممكن است ما را به كمونيست بودن متهمروحاني كه با من ب
من گفتم چه اتهامي، نترسيد بگذاريد بيايند. به هر حال آمدند و اظهار خوشوقتي كردند 

شود كه با ديكتاتوري مخالف باشد. ما با ايشان  كه يك نفر روحاني شجاع هم پيدا مي
 قوانين اسالم داشتند كه به آنها جواب گفتم. گرم گرفتيم، آنها سؤاالت و اشكاالتي به

 !ايران قبرستان بود

جستند  در آن زمان تمام اهل علم از سياست و امور مملكتي بركنار بودند و دوري مي
شديم چندان مورد  و اگر كسي مانند كاشاني و يا اين بنده وارد مبارزه با ديكتاتوري مي
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و خود ايران مانند قبرستاني بود كه سرنوشتش به عالقه مردم نبوديم، و اصال مردم ايران 
 .كنند! ها باشد كه هر كاري بخواهند با مرده مي دست گوركن

فردي مانند كاشاني منحصر به فرد بود و ايشان زجر و حبس زياد ديد تا حركتي و  
ي غير ملي اصال وجود  ي ملي و جبهه ا آن زمان جبههموجي در ايران بوجود آورد ت

 شناختند.  مرحوم مصدق را جز معدودي نمي نداشت، و
ولي چون كاشاني سعي داشت يك مجلس شوراي ملي و وكالي خيرخواه ملت 

كه بر جوانان واجب است در انتخابات دخالت كنند، و لذا  داد ميسركار بيايند، لذا فتوا 
 :اي نوشت كه ان به اينجانب نامهدر همان زندان لبن

ي ديگر مسجد را دكان قرار نده و بپرداز به بيداري مردم و آقاي برقعي مانند آخوندها 
ند آخوند خوب كسي است كه كاري به اوضاع ملت نداشته گوي ميبه سخن مردم كه 

گير باشد، گوش مده و كاري كنيد كه مردم مصدق را انتخاب كنند، تا آن  كناره باشد و
 .ستند مصدق كيست، و چه كاره استدان ميوقت ملت ن

صدق كه وكاليي صحيح العمل از آنجمله م كرد ميبه تمام دوستانش توصيه  كاشاني 
نام  مردم ي سفارشات و سخنراني هاي كاشاني و پيروانش را انتخاب كنيد، پس به واسطه

 اي شناختند. مصدق را شنيدند و تا اندازه
و در مواقع انتخابات مريدان كاشاني از اول شب تا صبح در پاي صندوقها  
بيدند كه مبادا صندوق عوض شود و كاشاني و مصدق وكيل نشوند، مردم را خوا مي

كرديم به رأي دادن به آقاي كاشاني و مصدق و چند نفري كه با اين دو نفر  تحريك مي
همراه بودند، تا اينكه به واسطه فعاليت مريدان كاشاني اين دو نفر رأي آوردند و وكيل 

 را آزاد كند و از لبنان به ايران آورد.تهران شدند، دولت ناچار شد كاشاني 
د، لذا همان روز ورود شو ميچون ملت خبر شد كه كاشاني با هواپيما وارد تهران 

ايشان از فرودگاه مهرآباد تا درب منزل ايشان مملو از جمعيت بود. ما آن روز در تهران 
 يم، تا استقبال خوبي از ايشان به عمل آيد.كرد ميفعاليت 
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 تجليل و دفن جنازه رضاشاه در قم  جلوگيري از

معروف است كه در چند سال طول نكشيد كه رضاشاه در جزيره موريس فوت شد، 
زده و به خود گفته اعليحضرت، قدر قدرت، قوي شوكت، زكي آي  آن جزيره قدم مي

ه و مقصود او اين بوده كه در ايران كرد ميزكي، آي زكي، كه ياد زمان سلطنت خود 
ند اعلي حضرت گفت ميو يك مشت مردمان هوا پرست متملق بودند كه به او اطرافيان ا

 .قدر قدرت
ند كه كرد ميو چون وفات كرد جنازه او را به ايران آوردند، و دولت و شاه تشويق  

مردم از جنازه او تجليل كنند و با تشريفات زيادي جنازه را در قم دفن كنند، و علما و 
 .كه از جنازه استقبال به عمل آيدبزرگان قم را دعوت كردند 

كه مرجع تقليد بود با صفوف طالب بر جنازه او نماز بخوانند، و  آيت اهللا بروجردي 
مآب بود و از هر كاري براي حفظ رياست  ي بروجردي كه يكي از علماي رياستآقا

و به عالوه به شاه و درباريان و وكالي مجلس عالقه داشت،  كرد ميخود خودداري ن
 ضر گرديد تا بر جنازه شاه اقامه نماز كند.حا

نويسنده فكر كردم كه اگر از جنازه رضاشاه تجليل شود تمام كارهاي فاسد او امضاء 
 خواهد شد، درصدد برآمدم كاري كنم كه مانع از تجليل جنازه گردد.

چند نفر طلبه جوان به نام فداييان اسالم تازه با من رفيق شده بودند، در آن زمان 
سال داشتم و از مدرسين حوزه علميه قم بودم، اين فداييان جوان ) 35(قريبا سي و پنج ت

كه سنشان از پانزده الي بيست و پنج سال بيشتر نبود با من مأنوس بودند و پناهگاه ايشان 
ند. با آنان مشورت كردم خواند ميمنزل ما بود، و برخي از ايشان نيز نزد نويسنده درس 

اعالميه بنويسيد ما آن را نشر ل جنازه پهلوي فكري بكنيد، گفتند شما كه در منع تجلي
  دهيم. مي
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اي نوشتم و در آن تهديد كردم كه هر كس بر جنازه شاه نماز بخواند و يا در  اعالميه
تشييع جنازه او حاضر شود، برخالف موازين دين رفتار كرده و ما او را ترور خواهيم 

 نمود.
شر شد، اثر بسيار خوبي داشت و كساني كه براي نماز بر جنازه اين اعالميه چون منت 

دعوت شده بودند مخصوصا آقاي بروجردي به هراس افتادند كه مبادا به ايشان توهين 
 .!شود و يا مورد حمله واقع شوند

و لذا در صدد بر آمدند كه ناشرين اعالميه را پيدا كنند، فداييان كه در قم منزل معيني  
، و از رفت مياكنده و اكثرا مقيم تهران بودند و احتمال چنين كاري به ايشان ننداشتند پر

اي به آن تندي، سيد ابوالفضل برقعي  ند كه نويسنده اعالميهداد ميطرفي كمتر احتمال 
 !!.دباش  ميق

و عالوه بر اين وقت ورود جنازه بسيار نزديك و افكار مسئوالن حكومت پريشان  
چون در  ستند تجليل نشد، وخوا ميرا وارد كردند، ولي آن چنانكه  بود، تا اينكه جنازه

اي گرفتند و سيدي به نام موسي خوئي قصد داشت در آن  مسجد امام قم مجلس فاتحه
مجلس شركت كند، رفقاي ما او را گرفتند و كتك زدند به طوري كه خون از سرش 

 !.جاري شد
ف شد و جنازه را به تهران بردند، چون دولت چنين ديد از دفن جنازه در قم منصر 

 ديگر در تهران چه شده، بنده حاضر نبودم. 

 اشعار مؤلف راجع به مظلوميت خود

ايامي كه روحاني نمايان و دكانداران مذهبي عليه من متحد و كمر به بدنام كردنم بسته  در
گذر  من-بودند و به دولت شاه و اعمال زور متوسل شدند و عوام را براي غصب مسجد 

تحريك كردند و منزلم در محاصره آنان قرار داشت و امنيت از زندگيم سلب  -يردفتر وز
 شده بود، ابيات ذيل را سرودم:
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ــود    ــن نم ــق روش ــون راه ح ــي چ  برقع
 آري آري راه حـــــق دشـــــوار بـــــود

 هــر كــه عــزت خواهــد از درگــاه حــق 

ـــا   ــان دغــ ــالم نمايـ ــبب عـ  زيـــن سـ
ــد   ــه جنــبش آمدن ــه همدســتي ب  پــس ب

ــا  ــوه هـ ــتم رشـ ــل سـ ــر اهـ ــد بـ  دادنـ
 پـــس بـــه زور پاســـبان و ســـيم و زر 
 پايگـــاه حـــق پرســـتي شـــد خـــراب 
ـــراب     ــد خـ ــرآن ش ــن و ق ــاه دي  پايگ
ــيار    ــه دل اي هوشـ ــا بـ ــي گفتـ  برقعـ
 گفـــت بـــادل، آنچـــه اينجـــا بـــاختي 

ــاز   ــازي كــار حــق، خــود را مب  نيســت ب
 اسـت  گركه مسجد رفت گوروكـان گـل  

 گركه مسجد رفت گـورو، بـاك نيسـت    
ــجد    ــت مسـ ــوفيان گشـ ــاه صـ  خانقـ

 جاي جمـع حـق پرسـتان مسـجد اسـت     
 نيست مسجد جاي مدح وروضه خـوان  
 آنكــه همكــار اســت بــا شــمر و ســنان  
ــي   ــام ال فتــ ــر إمــ ــن بــ ــدا كــ  اقتــ

ــتان ــارگر در بوســــ ــام كــــ  آن امــــ
ــامي ــودي اهــــل زور آن امــ ــه نبــ  كــ

 نــي گرفتــي خمــس يــا ســهم امــام     
 آن امـــام دانــــش و فضــــل و هنــــر  

ــود      ــمن نم ــود دش ــر خ ــان را به  گمره
 راه پرخــــار اســــت و پــــرآزار بــــود 
 بايدش سـختي كشـد در راه حــــــــق   
 روضـــه خوانـــان عـــوام بـــي حيـــا    

ــد    ـــش آمدن ــه كوشـ ــود ب ــران خ ــا خ  ب
ـــم     ــا را متهـــ ــد مـ ــه بنمودنـ ــا كـ  تـ

 ه شــد مســجد ز اهــل شــور و شــر بســت
 بــاز شـــد دكـــان نقـــاالن خــــــــواب 
ــاب    ــر كت ــذب ه ــل ك ــد نق ــاي آن ش  ج
 ســود ديــدي نــي زيــان زيــن كــار و بــار
ــق پرداختـــي    ــم مخـــور در راه حـ  غـ
ــد چــاره ســاز  ــيش، حــق پ ــد پ  آنچــه آي
ــدر دل اســت  ــو را ان  صــاحب مســجد ت
 تـو بمـان اي آنكـه چـون توپـاك نيسـت      
ــان    ــد دك ــجد ش ــه مس ــا ك ــرك آن بنم  ت

 درس وبحـث قـرآن، مسـجد اسـت     جاي
 نيســت مســجد جــاي هــر شــمر و ســنان

 خـوان  خوانست روضه خوانست روضه روضه
 ديــن حــق را مــيكن از بــدعت جــدا    

 كـــه كنـــد ديـــن را دكـــان نـــي امـــامي
ــور   ــر و ش ــا ش ــجدي ب ــي مس ــي گرفت  ن

 نخــوردي آن امــام از ايــن حــرام    مــي
ــر    ــي خبــ ــقان بــ ــام فاســ ــي امــ  نــ
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 كـــه نخوانـــدي جـــز خـــدا آن امـــامي
 ضــي الحاجــات در عــالم تــك اســت قا
 آن كـه هســتي، نقشـي ازفرمــان اوســت   

ــذر     ــن ح ــاز و ك ــق بس ــا ح ــي ب  برقع
 

ــا  ــدي در دعـــ ــدايان را نخوانـــ  ناخـــ
 شـــتي امكـــان يـــك اســـتناخـــداي ك

ــرگردان اوســت    ــاك و بــاد و آب س  خ
ــر  ــي بـــــي خبـــ ــودان دنـــ  از حســـ

 

 خطاب به دشمنان

 :خطاب به دشمنان خود نيز با عنوان به دشمنها رسان پيغام ما را شعري سرودم
ــاد   ــار بـ ــعادت يـ ــا را سـ ــمن مـ  دشـ
 هر كـه كـافر خوانـد مـا را گـو بخـوان      

ــي   ــاري م ــه خ ــر ك ــا  ه ــد در راه م  نه
ــي   ــاهي م ــه چ ــر ك ــد ه ــا كن  در راه م

 هر كـه علـم و فضـل مـا را منكراسـت     
ــت   ــه اس ــي ديوان ــد برقع ــه گوي ــر ك  ه
 ما نه اهـل جنـگ و نـي ظلـم ونـه زور      

 

 روز و شــب بــا عــز و شــأنش كــار بــاد 
ــاد   ــدار بــ ــان دينــ ــان مردمــ  او ميــ
 بـــــار إلهـــــا راه او گلـــــزار بـــــاد

 همـــوار بـــاد  راه او خـــواهم همـــي 
ــاد   ــيار ب ــان بس ــالش در جه ــك و م  مل

ــه  ــا ديوان ــه م ــو ك ــاد!گ ــيار ب  ، او هوش
 دادخــواه مــا بــه عقبــي قــادر جبــار بــاد

 

 مطالعة كتاب الغدير اميني و نظريه مؤلف در باره آن

در زندان كه بودم كتاب الغدير تأليف عالمه عبدالحسين اميني تبريزي را كه سالها 
 :اند تعصب بگويم، آنان كه گفته پيش خوانده بودم، مجدداً مطالعه كردم، صادقانه و بي

. »كار آقاي اميني در اين كتاب جز افزودن چند سند بر اسناد حديث غدير نيست« 
درست گفته اند. اگر اين كتاب بتواند عوام يا افراد كم اطالع و غير متخصص را بفريبد 
ولي در نزد مطلعين منصف وزن چنداني نخواهد داشت، مگر آنكه اهل فن نيز از روي 

 ه تعريف و تمجيد اين كتاب بپردازند. تعصب يا به قصد فريفتن عوام ب
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در اين مورد مصيب بود كه  اهللا سيد ابوالحسين اصفهاني آيتبه نظر من استاد ما 
چون از او در مورد پرداخت هزينة چاپ اين كتاب از وجوه شرعيه اجازه خواستند، 

 موافقت نكرد و جواب داد:
 ».رضايت آن بزرگوار نباشدپرداخت سهم امام؛ براي چاپ كتاب شعر!! شايد مورد « 
بسياري از مستندات اين كتاب از منابع نامعتبر كه به صدر اسالم اتصال وثيق ندارند  

أخذ شده كه اين كار در نظر اهل تحقيق اعتبار ندارد. برخي از احتجاجات او هم قبالً 
 ست. پاسخ داده شده، ولي ايشان به روي مبارك نياورده و مجدداً آنها را ذكر كرده ا

كار مهمي به نفع مذهب  توان ميند كه با الغدير ندان ميگمان دارم كه اهل فن در باطن 
صورت داد و به همين سبب است كه طرفداران و مداحان اين كتاب كه امروز زمام امور 

 :ند كتبي از قبيلده ميدر چنگشان است به هيچ وجه اجازه ن
يا » شاهراه اتحاد يا نصوص امامت«ام تأليف محققانه آقاي حيدرعلي قلمداران به ن 

كتاب باقيات صالحات كه توسط يكي از علماي شيعه شبة قاره هند، موسوم به محمد 
تأليف عبدالعزيز دهلوي فرزند شاه » تحفه اثني عشريه«عبدالشكور لكهنوي و يا كتاب 

ازي آن را كه آقاي عبدالرحمان سرب» رانبراز دل«ولي اهللا احمد دهلوي و يا جزوة مختصر 
رهنمود سنت در رد «در قم نوشته و كتاب » در راه حق و اصول دين«خطاب به موسسة 

ترجمة اين حقير و نظاير آنها كه براي فارسي زبانان قابل استفاده است چاپ » اهل بدعت
 !!.شود
ند اسم اين كتب به گوش مردم برسد. در حالي كه اگر مغرض ده ميبلكه اجازه ن 

ند كه مردم هم ترجمه الغدير را بخوانند و هم داد ميند اجازه بود مي نبوده و حق طلب
كتب فوق را، تا بتوانند آنها را با يكديگر مقايسه و از علما دربارة مطالب آنها سؤال كنند 

 .!و پس از مقايسه اقوال، حق را از باطل تمييز داده و بهترين قول را انتخاب كنند

...﴿ ي: يهفقط در اين صورت است كه به آ                

 ...﴾  :بشارت ده بندگاني را كه سخن را بشنوند و نيكوترينش «يعني:  ]18[الزمر
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ند ده ميند و نه اجازه كن مي) عمل كرده اند. أما نه خود چنين 18(الزمر/» را پيروي كنند
ديگران اينگونه عمل كنند بلكه جواب امثال مرا با گلوله و يا به زنداني كردن  كه
 .ند!!ده مي

 برقعي استادان

حاج شيخ محمدعلي  -2آقاي خوانساري نزد شيخ ابوالقاسم كبير قمي،  -1عالوه بر 
 -5آقاي سيد محمدحجت كوه كمري،  -4آقاي ميرزا محمد سامرايي،  -3قمي كرباليي، 
آقاي شاه آبادي و  -7حاج سيدابوالحسن اصفهاني و  -6بدالكريم حايري، حاجي شيخ ع

 .ام چند تن ديگر نيز تحصيل كرده

 به برقعي اجتهادهاي  متن اجازه نامه

 اند: اند كه از آن جمله كه تعدادي از آنان برايم تصديق اجتهاد نوشته
الئل يف ما تقدم اإلشارات و الد«مؤلف كتاب » محمد بن رجب علي تهراني سامرايي« 

اي  كه ايشان در خاتمه اجازة استادش برايم اجازه »مستدرك البحار«و  »ويأيت من الرسائل
 نوشت و متن اجازه ايشان به اين حقير چنين است.

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني والصلوة على عباده الذين اصطفى حممد وآله الطاهرين وبعد فيقول العبد 

 اين حممد بن رجبعلي الطهراين عفى عنهما وأوتيا كتاما بيمينهما قد استجازين السيد اجلليل العاملاجل
تأييده رواية ما صحت يل  ىلضل الربقعي القمي أدام اهللا تعابوالفالنبيل فخر األقران واألمائل األ

يروي   تعاىل وأجزته أنستخرت اهللارأيته أهالً لذلك وفوق ما هنالك روايته وساغت يل إجازته وملا 
جازة املذكورة والطرق املذكورة يف الد السادس والعشرين كتابنا عين بالطرق املذكورة يف اإل

السي قدس سره وأخذت  ةالكبري مستدرك البحار وهو على عدد جملدات البحار حلربنا العالم
 حيويت وبعد وفايت يف خلواته ن ال ينساين يفأعليه ما أخذ علينا من االحتياط يف القول والعمل 

ومظان استجابة دعواته كما ال أنساه يف عصر يوم االثنني الرابع والعشرين من رجب االصب من 
 وألف حامداً مصلياً مستغفراً. ةستني بعد الثالمثائمخس و ةشهور سن



 29 گوييم؟               مگر ما چه مي

 

اجازه زير » الذريعه الي تصانيف الشيعه«حاج شيخ آقا بزرگ تهراني مؤلف كتاب  -9
 راي اين حقير نوشته است:را ب

 بسم اهللا الرحمن الرحيم و به ثقتي
وعلى أوصيائه  ىيدنا وموالنا ونبينا حممد املصطفاحلمد هللا وكفى والصالة والسالم على س

 األثين عشر صلوات اهللا عليهم أمجعني إىل يوم الدين. ةئماملعصومني األ
 و بعد:

واملكارم جامع الفضائل واملفاخم املصنف البارع فإن السيد السند العالمة املعتمد صاحب مفاخر 
بوالفضل الرضوي جنل املوىل املؤمتن السيد حسن الربقعي القمي أواملؤلف املاهر موالنا األجل السيد 

دام أفضاله وكثر يف محاة الدين أمثاله قد برز من رشحات قلمه الشريف ما يغنينا عن التقريظ 
لنفسه وحملروسه العزيز الشاب املقبل السعيد  ةزة الروايوالتوصيف قد طلب مين حلسن ظنه إجا

السديد السيد حممد حسني حرسه اهللا من شركل عني فأجزما أن يرويا عين مجيع ما صحت يل 
خامتة اتهدين  ول مشاخيي وهوأروايته عن كافّة مشاخيي األعالم من اخلاص والعام وأخص بالذكر 

 ةبالنجف األشرف يف سن یحلاج املريزا حسني النوري املتوفالعالمه اواحملدثني ثالث السيني شيخنا 
ك راملسطورة يف خامتة كتاب مستد ةفلريويا أطال اهللا بقائهما عين عنه جبميع طرقه اخلمس ۱۳۲۰

الوسائل واملشجرة يف مواقع النجوم ملن شاء وأحب مع رعاية االحتياط والرجاء من مكارمهما أن 
املغفور له  يف طهران يف دار آية اهللا ة احلياة وبعد املمات، حررته بيدي املرتعشيذكراين بالغفران يف

مبحسن والفاين الشهري بآقا بزرگ الطهراين يف ساخل  یمحد الطالقاين وأنا املسيء املسمأاحلاج السيد 
 (مهر) ۱۳۸۲ربيع املولود 

و » ع علم اجماليغوالي اللئالي در فرو«مؤلف كتاب  عبدالنبي نجفي عراقي رفسي -10
بوده است. برايم متن ذيل را نوشته » ميرزا حسين ناييني«كتب كثيره ديگر كه از شاگردان 

 است:
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

دماء الشهداء والصالة والسالم على  علىعاملني الذي فضل مداد العلماء احلمد هللا رب ال
  يوم اللقاء.حممد وآله األمناء وعلى أصحابه التابعني الصلحاء إىل

 :امابعد
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الفضايل والفواضل قدوة الفضالء مستطاب عامل فاضل جامع  جنابكه  مخفي نماند 
لفقهاء واتهدين ثقة املدرسني معتمد الصلحاء واملقربني عماد العلماء العاملني معتمد او

 بوالفضل قمى طهراين معروف وملقب بعالمة رضويأسيد  املسلمني آقاي آقااالسالم و
ين متماديه در نجف اشرف در حوزه دروس خارج حقير حاضر شدند و نيز در قم سن

سالهاي عديده بحوزه دروس اين بنده حاضر شدند براي تحصيل معارف الهيه و علوم 
شرعيه و مسايل دينيه و نواميس محمديه پس آنچه توانست كوشش نمود فكد وجد 

جايز است از براي ايشان كه اگر  واجتهد تا آنكه بحمد اهللا رسيد بحد قوه اجتهاد و
استنباط نمود احكام شرعيه را بنهج معهود بين أصحاب رضوان اهللا عليهم اجمعين عمل 
نمايند بآن، واجازه دادم ايشان را كه نقل روايه نمايد از من بطرق نه گانه كه براي حقير 

ما اينكه مجاز باشد بمعصومين عليهم السالم و نيز اجازه دادم وى را در نقل فتاوي ك
است كه تصرف نمايد در امور شرعيه كه جايز نيست تصدي مگر باجازه مجتهدين و 
مجاز است در قبض حقوق ماليه و ال سيما سهم امام ؛ و تمام اينها مشروط است 

 .بمراعات احتياط و تقوي
 .من الفاني الجاني نجفي عراقي 1370الحجه الحرام في سنه  بتاريخ ذي 

 (مهر) 
يت اهللا سيد ابوالقاسم كاشاني نيز برايم تصديق اجتهاد نوشت كه متن آن را آ -11

 م:كن ميذيالً نقل 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ن جناب العامل إف :احلمد هللا رب العاملني والصالة على رسوله وعلى آله الطاهرين املعصومني وبعد
قعي الرضوي قد صرف أكثر عمره الرب ةبوالفضل العالمأالعادل حجة االسالم واملسلمني السيد 

 إىل ةمن رد الفروع الفقهي ةحىت صار ذا القوة القدسي ةوالفقهي ةالشريف يف حتصيل املسائل األصولي
مبالزمة التقوى جتهده وحيرم عليه التقليد فيما استخرجه وأوصيه اأصوهلا فله العمل مبا استنبطه و

 .ومراعاة االحتياط والسالم عليه وعلينا وعلى عباد اهللا الصاحلني
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 بوالقاسم الحسيني الكاشانيأاألحقر 
 (مهر) 

سيد ابوالحسن اصفهاني نيز زماني كه قصد مراجعت از نجف را داشتم، تصديق  -12
 زير را برايم مرقوم نمود:

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة  علىني والصالة والسالم احلمد هللا رب العامل

عادل ن جناب الفاضل الكامل والعامل الإيوم الدين وبعد ف لیة على أعدائهم أمجعني من اآلن إالدائم
ده يف حتصيل بوالفضل الربقعي دامت تأييداته ممن بذل جهأعز السيد مروج األحكام قُرة عيين األ

ساطني برهة من عمره وشطرا من دهره جمدا يف االستفادة من األ ةهليواملعارف اإل يةالشرع األحكام
ي فيها بلغ حبمد اهللا مرتبة عالية من الفضل واالجتهاد ومقرونا بالصالح والسداد وله التصد یحت

صرف وزائد منه إىل النجف مام عليه السالم بقدر االحتياج و إرسال الوأجزته أن يأخذ من سهم اإل
حت يل روايته واتضح أجزته أن يروي عين مجيع ما صمنها للفقراء والسادات وغريهم و مقدار

ان ينساين من الدعاء يف مظ أن الومراعاة االحتياط و یالتقو ةوصيه مبالزمأعندي طريقه و
 .ابواحلسن املوسوي االصفهاين ۶۲ذحيجه  ۲۲ .رحم الرامحنيأوهو  االستجابات واهللا خري حافظاً

 .(مهر)
سيد شهاب الدين مرعشي معروف به آقا نجفي صاحب تأليفات در مشجرات و  -13

 انساب برايم اجازه زير را نوشت:
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ةحممد وآله جماز احلقيقة وحقيق ین نعمة وأجاز والصالة والسالم علما أساغ م یاحلمد هللا عل
رة من آل طه علم سشم مساء النبالة وضحيها وزين األ تمدااز وبعد: فإن السيد السند والعامل املع

منار الشرف الباذخ قاعدة اد املؤثل وواسطة العقد املفصل جناب السيد الفخار الشامخ و
ابوالفضل ابن الشريف العابد السيد حسن الرضوي القمي السيداين دام عالؤه وزيد يف ورعه وتقاه 

جداده امليامني ويندرج يف هذا الدرج العايل أثني والرواة عن أحب ورغب يف أن ينتظم يف سلك احملد
 .والسمط الغايل وملا وجدته أهال وأحرزت منه علما وفضال
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أجزت له الرواية عين جبميع ما صحت روايته وساغت إجازته مت سنده وقويت عنعنته عن  
 .ةحابنا اإلماميتني من أصائمشاخيي الكرام أساطني الفقه ومحله احلديث وهم عدة تبلغ امل

مساعيلية واحلنابلة والشافعية واملالكية يل من طرق سائر فرق اإلسالم الزيدية واإل يل ماإمضافا  
 .واحلنفية وغريها وال ميكنين البسط بذكر متام الطرق فأكتفي بتعداد مخس منها تربكا ذا العدد

 :وأقول
العرض وغريها من أحناء حتمل احلديث إمام ممن أروي عنه باالجازة واملناولة والقرائة والسماع و 

ستاذي أئمة الرواية واجلهبذ املقدام يف الرجال والدراية مركز االجازة مسند اآلفاق عالمة العراق أ
ت اهللا تعايل بني األنام موالي ومن إليه يف هذه العلوم إستنادي وعليه اعتمادي حجة االسالم آي

......هذا ما رمت ذكره  ۱۳۵۴ملوسوي املتويف سنه الدين ا سيدي أبوحممد السيد حسن صدرو
 .من الطرق وهي ستة

 ةفلجناب السيد أيب الفضل ناله اخلري والفضل أن يروي عن مشاخيي املذكورين بطرقهم املتصل 
ئمتنا إىل الرسول وسادات الربية مراعيا للشرائط املقررة يف حملها من التثبت يف النقل أاملعنعنة إىل 

 .حتياط وغريهام واالاحلز ةورعاي
والسداد يف  ید جده أن ال يدع سلوك طريق التقوويف اخلتام أوصيه دام جمده وفاق سعده وج 

الدين وترويج شرع سيد املرسلني وأن ال العلم و خدمةأن يصرف اكثر عمره يف أفعاله وأقواله و
أن أكيس املؤمنني  من ذكر املوت فقد ورد يغتر بزخارف هذه الدنيا الدنية وزبرجها وأن يكثر

نه الترياق إعتبار بتلك األجداث الدواثر فت وأن يكثر من زيارة املقابر واالأكثرهم ذكراً للمو
الفاروق والدواء النافع للسلوعن الشهوات وأن يتامل يف أم من كانوا وأين كانوا وكيف كانوا 

استطاع وأن  ك صالة الليل ماوإىل أين صاروا وكيف صاروا واستبدلوا القصور بالقبور وأن ال يتر
 .يوقت لنفسه وقتاً حياسب فيه نفسه

فقد ورد من التأكيد منه ما ال مزيد عليه فمنها قوله حاسبوا قبل أن حتاسبوا وقوله حاسب  
 .مل تتضيع أوقاته نفسك حسبة الشريك شريكه فانه أدام اهللا أيامه وأسعد أعوامه أن عني هلا وقتا

 یأنه أن وقف على زلة يف أعماله لد ةتوفريها ومن فوائد احملاسب فقد قال توزيع األوقات 
احلساب تداركها بالتوبة وإبراء الذمة وإن اطلع على خري صدر منه محد اهللا وشكر له على التوفيق 

 .ذه النعمة اجلليلة
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تسمني وأوصيه حقق اهللا آماله وأصلح أعماله أن يقلل املخالطة واملعاشرة ألبناء العصر سيما امل 
على ما يورث سخط الرمحن غالبا إذ أكثر مذاكرم  ةبسمة العلم فإن نواديهم وحمافلهم مشتمل

االغتياب وأكل حلوم اإلخوان فقد قيل إن الغيبة أكل حلم املغتاب ميتا وإذا كان املغتاب من أهل 
 العلم كان اغتيابه كأكل حلمه ميتاً مسموماً فإن حلوم العلماء مسمومة. 

هللا وإياك من الزلل واخلطل ومن اهلفوة يف القول والعمل إنه القدير على ذلك واجلدير عصمنا ا
 .آمني آمني ملسلمنيمبا هنالك وأسأله تعاىل أن جيعلك من أعالم الدين ويشد بك وأمثالك أزر ا

وأنا الراجي فضل ربه العبد املسكني أبواملعايل شهاب الدين احلسيين احلسين املرعشي املوسوي  
 .عفى اهللا عنه وكان له آلهصلی اهللا عليه و لرضوي الصفوي املدعو بالنجفي نسابة آل رسول اهللا

حرم  ةببلدة قم املشرف۱۳۵۸وقد فرغ من حتريرها يف جمالس أخرها لثالث مضن من صفر  
 .األئمة

 (مهر)   
آيت اهللا سيد محمد حجت كوه كمري نيز برايم  -15شيخ عبدالكريم حائري و  -14

يق اجتهاد نوشتند كه اصل اجازه نامه اين دو تن را براي تعيين تكليف در مسأله تصد
سربازي به وزارت فرهنگ آن زمان تحويل دادم كه طبعاً بايد اين دو اجازه نامه در اسناد 
بايگاني آن وزارتخانه موجود باشد، اداره مذكور نيز پس از رؤيت اين دو تصديق گواهي 

 ر اينجا رونوشت آن را مي آورم:زير را صادر نمود كه د
 وزارت فرهنگ -16

اي از فصول و مواد قانون نظام،  قانون اصالح پاره 62نظريه بند اول و تبصرة اول ماده 
آذرماه  25و نظر به آيين نامه رسيدگي به مدارك اجتهاد مصوب  1321مصوب اسفند ماه 

د ابوالفضل ابن الرضا شوراي عالي فرهنگ، اجازة اجتهاد متعلق به آقاي سي 1323
شمسي در هفتصد و  1287صادره از قم متولد  21285(برقعي) دارنده شناسنامه شماره 

مطرح، و صدور اجازه  7/8/1329پنجاه و چهارمين جلسه شوراي عالي فرهنگ، مورخ 
  مزبور از مراجع مسلم اجتهاد محرز تشخيص داده شد.

 .وزير فرهنگ دكتر شمس الدين جزائري
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 آورييك ياد

ناگفته نماند با اينكه در قوانين مشروطه دولت حق نداشت متعرض مجتهدين شود، 
 مع ذلك حكومت به اصطالح مشروطه گرفتاري بسيار برايم فراهم آورد.

سخن را با يادآوري اين نكته به خواننده محترم به پايان مي برم كه دين اسالم در دو 
مخلوق، آن چنانكه خالق خود فرموده  د: تعظيم خالق و خدمت بهشو ميامر خالصه 

 است. براي همگان توفيق قيام به اين دو امر را از درگاه ايزد رؤوف خواستارم.

 من و دعبل خزاعي

ــامي   ــل را امـــ ــر زر داد دعبـــ  اگـــ
ــائد    ــت و قص ــاب اس ــدها كت ــرا ص  م
 نديـــدم يـــك تشـــكر، نـــي عطـــايي 
ــات    ــا از مقامـ ــود خائفـ ــر وي بـ  اگـ

 تاگر وي گريه اش بـر اهـل ديـن اسـ    
ــامي   ــا امـ ــت رازش بـ ــر وي گفـ  اگـ
ــت    ــول اس ــق اص ــعار وي طب ــر اش  اگ

 اگر سي سـال ترسـي داشـت درجـوف    
ــواهي    ــم گـ ــم و رنجـ ــر غـ ــا بـ  الهـ
ــيمان   ــتم پشـ ــي هسـ ــن بسـ ــا مـ  الهـ
ــد     ــال ش ــانم از ب ــته ج ــا خس  در اينج

 زمـــان مـــا زمـــان كفـــر و طغيــــــان
 در ايـــن پيـــري نـــدارم مـــن انيســـي

ــا را كنــي مشمـــول رحمـــت    مگــر م
 ـي را بهــــا كـــــــنإلهــــا برقعـــــ 

 

 تشـــكر ديـــد از صـــاحب مقـــامي    
ــد   ــته عقايـ ــان گشـ ــا بيـ ــه در آنهـ  كـ
ــاروايي   ــن نـ ــراد و طعـ ــز ايـ ــه جـ  بـ
ــات    ــل خراف ــت از اه ــوف اس ــرا خ  م
ــت    ــن اس ــل دي ــراي اص ــه ب ــرا گري  م
 مــــرا امنــــي نباشــــد از مقــــامي   
 هدف، اين مادحين را جمله پول اسـت 
 دو سي سال است ما را دل پر از خوف

ــت پناه   ــر الطافـ ــدارم غيـ ـــينـ  ــــ
ـــوران    ــر كــ ــتم به ــرآت گش ــرا م  چ
ـــد    ــتال شـــ ــد اب ــور از ص ــنم رنج  ت
ــيان   ــج و عص ــز رن ــا ج ــر م ــدارد ده  ن
ـــي  ــه جليســ ــي ن ــي معين ــاري ن ــه ي  ن
 رســاني مــرگ مــا بــا روح و راحــــت
ــر او عطــا كــــن  ــد فضــل خــود ب  مزي
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  خطاب به جوانان

 اي جوانـــان كـــه شـــكر گفتاريـــد   
ــاريد   ــل رخس ــاطق و گ ــما ن  چــون ش

ــ ــي را پـ ــاهبرقعـ ــه گـ ــوتش گـ  س مـ
ــد     ــاد كنيـ ــرش يـ ــاهي اگـ ــاه گـ  گـ

ــت     ــود و برفـ ــان بـ ــي خادمتـ  برقعـ
ــود     ــه ب ــته ك ــن خس ــد از اي ــاد آري  ي
ــردمِ دون  ــس از مـــ ــد آزار بـــ  ديـــ

ــم      ــم قل ــان، زخ ــم زب ــته از زخ  خس
ــاه    ــا كوتـ ــت ز دنيـ ــتش ار گشـ  دسـ

 

 مـــؤمن و ســـالم و خـــوش رفتاريـــد 
 از خموشــــان جهــــان يــــاد آريــــد
 زمحبــــــان خــــــدا بشــــــماريد  

ــا    ــر دعــ ــتي از بهــ ــددســ  برداريــ
 خــــدمتش را بــــه نظــــر بســــپاريد
ــود    ــرخ كب ــن چ ــت اي ــته از محن  خس
 دل او گشــت پــر از غصــه و خــون   
 خســـته از تهمـــت و بهتـــان و ســـتم 
ــه   ــدل إلــ ــه عــ ــت در محكمــ  رفــ

 

 ليست كتابهاي برقعي

اين حقير مطالب و كتب بسيار نوشتم كه تعدادي از آنها چاپ شد و بسياري از آنها  
ستم به طبع برسانم. دستنويس بعضي از آنها موجود است و را پس از انقالب ايران نتوان

را سرقت كرده اند! و يا به امانت برده و مسترد نداشتند! ذيال تأليفات خود را  اي پاره
نگارم تا هر كس اگر توانست آن دسته از كتبي را كه پس از استبصار نوشته ام بيابد،  مي

ا قربة إلي اهللا مطالب آنها را به برادران ديني مطالعه نموده و به تكثير آن مبادرت كند و ي
 :خود برساند

مرآت اآليات يا راهنماي مطالب قرآن كه بارها توسط انتشارات اقبال به چاپ  .1
 رسيد.

 .گنج سخن، كلمات امام حسن  .2
 .كلمات قصار سيدالشهدا .3
 .خزينه جواهر، كلمات امام باقر .4
 .گنج حقائق، كلمات امام صادق .5
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 صزار و پانصد سخن از پيامبرگنج گهر يا ه .6
 رساله حقوق در بيان حق خالق و مخلوق. .7
 عشق و عاشقي از نظر عقل و دين. .8
 شعر و موسيقي و مصالح و مفاسد آن. .9

حكم محاسن و شارب، كه بايد مورد تجديد نظر و اصالح كلي قرار گيرد؛ زيرا آن  .10
 را در زمان ابتال به خرافات حوزوي نوشته ام.

و عقايد عرفا و  تفاوت ميان اعتقادات اسالمي 52فيه، كه در آن عقايد عرفا و صو .11
 صوفيه را به صورت  فهرست بيان كرده ام و يك بار به چاپ رسيد.

 عقايد اماميه اثني عشريه، مربوط به زمان قبل از استبصار اينجانب است. .12
 عقايد شيخيه و تضاد آن با اسالم، يك بار به چاپ رسيد. .13
 واصم.ترجمه العواصم و الق .14
 حواشي بر كفاية األصول.  .15
 حواشي بر كتاب صالة همداني. .16
 .هحواشي بر المكاسب المحرم .17
 حواشي بر كتب احاديث. .18
 تحفه الرضوي در احوال ابوالصلت هروي. .19
 ترجمه مقداري از توحيد شيخ صدوق. .20
 .هي مقداري از وسائل الشيع ترجمه .21
 .صاربعين از احاديث خاتم النبيين .22
 فقه استداللي.  .23
 در روانشناسي. نكاتي .24
 مجموعه اي از اخالق. .25
 مجموعه اي از اندرز. .26
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 پند خردمند براي فرزند دلبند. .27
 رساله پيشاهنگي. .28
 ترجمه مختار ثقفي. .29
 جبر و تفويض. .30
 جداول در ارث. .31
 مجالس المؤمنين. .32
 پاسخ به كسروي. .33
 :شود الفيه در صرف و نحو، به نظم عربي، كه با اين ابيات آغاز مي  .34

0Fلسـيداين قال ابوالفضل هـو ا 

1 
 جدي مربقع، هو سبط الرضـا 
 احلمــد هللا علــي تربيتــه  
 وصحبه الـذين آمنـوا معـه   
ــهره  ــيه و ص ــيما وص  و س
 و بعد ذا، يف النحـو يل ألفيـة  
ــالك  ــذب املس ــييت مه    الف

ــاين   ــي الف ــوي الربقع  الرض
 كنيته و كنييت، ابـن الرضـا   
 مصليا علـي الـنيب و عترتـه    
 و هاجروا و نصروا من أتبعـه  
ــري  ــره نص ــه، وزي  ه يف دين
 مســائل النحــو ــا مطويــة 
ــك   ــن مال ــة اب ــة الفي  فائق

 

 منظومه در اسماء إلهي. .35
 ترجمه جامع الدروس. .36
 ترجمه كتاب شبهات. .37
 تراجم النساء، در سه جلد. .38
تراجم الرجال، در ده جلد، كه فقط جلد نخست آن به چاپ رسيد و چون تأليف  .39

ي مبتال بودم، از چاپ بقيه آن آن مربوط به زماني است كه به خرافات حوزو
منصرف شدم. اما بخشهايي از آن بدون خرافات است، همچنين بخشي از آن كه 

                                           
 .سيدان محلي است در قم كه عالمه برقعي بدان منسوب است  - 1
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مربوط به زندگاني سيد جمال الدين حسيني اسد آبادي وشرح احوال عالم مجاهد 
صفحه پلي كپي  122آيت اهللا شيخ فضل اهللا نوري بود به صورت كتابي مستقل در 

 توزيع گرديد. شده ودر ميان دوستان
جوابي به اجمال به كتاب بيست و سه سال، اين كتاب را به درخواست آقاي دكتر  .40

حسين صدوقي تأليف كردم و براي مطالعه به ايشان سپردم ولي متأسفانه وي 
هاي شخصي  و زنداني شد و كتابخانه و نوشته توسط پاسداران حكومت، دستگير

پس از  ان آنها بود، ضبط گرديد و حتيايشان كه دستنويس همين كتاب نيز در مي
ها را به وي مسترد نداشتند!! و اين كتاب از دست  آزادي ايشان، كتب و نوشته

 رفت.
 تحريم متعه در اسالم. .41

 تأليفات اين حقير به طبع نرسيده است. 41تا  14الزم به ذكر است كه فقره 
ه، اين كتاب را با ترجمه كتاب الفقه علي المذاهب الخمسة تأليف محمدجواد مغني .42

عنوان فقه تطبيقي و به درخواست آقاي كاظم پورجوادي ترجمه كردم كه به نام 
ايشان به طبع رسيد و البته حواشي و توضيحاتي كه بر اين كتاب نوشته بودم، فاقد 

 است! و ايشان بعضي از جمالت و اصطالحات را نيز تغيير داده است.
توسط انتشارات عطايي منتشر شد. در اين  أحكام القرآن، اين كتاب چندين بار .43

 كتاب احكام فقهي را با استناد به آيات شريفه قرآن بيان كرده ام.
بررسي خطبه غديريه، گروهي تحت عنوان كانون انتشارات شريعت، خطبه غديريه  .44

انتشار دادند و اينجانب نيز نقدي بر آن نوشتم كه در  صبه نقل از رسول خدا
رنگين كمان، سال هفتم، شماره اول و دوم چاپ شد و سپس در مجله  1353سال 

در صورتي كه "مستقال نيز به طبع رسيد. دكتر ميمندي نژاد در ابتداي مقاله نوشت: 
ناشران خطبه استدالل منطقي دارند، بنويسند. چاپ خواهيم كرد و اگر جوابي 

 ."د كردندارند، خوانندگان مجله اعتراضات وارده را قبول شده تلقي خواهن
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 ، به زبان عربي.المراجعات و الرد عليها نقد .45
صفحه و شامل ترجمه قرآن كريم همراه  1500تابشي از قرآن، اين كتاب بيش از  .46

با بيان شأن نزول برخي از آيات و توضيحي مختصر درباره آيات شريفه الهي است 
جداگانه كه در دو جلد و در قطع بزرگ به طبع رسيد. مقدمه مفصل اين كتاب نيز 

 جزوه، مستقال و سپس به طور يكجا نيز چاپ شد. 12به صورت 
 فريب جديد يا تثليث و توحيد. .47
حكومت جمهوري اسالمي، اندكي قبل از پيروزي انقالب ايران به چاپ رسيد و  .48

ناشر به سليقه خود، تصويري سبز رنگ از آيت اهللا خميني را روي جلد آن قرار 
را از جانب خود به  9تا  6ون اطالع نگارنده سطور داد و در صفحه يازده كتاب بد

 .متن كتاب افزود!
شيخ شبستري سروده ام و » گلشن راز«گلشن قدس يا عقايد منظوم، كه با نظر به  .49

دوبار به چاپ رسيده است، ولي در چاپ اول آن تعدادي شعر خرافي نيز وجود 
 داشت كه در چاپ دوم اصالح كردم.

 كه يك جلد آن منتشر شده است. مثنوي منطقي، در دو جلد .50

 دعبل خزاعي و قصيده تائيه او، كه آن را به فارسي به نظم آورده ام. .51
ديوان حافظ شكن يا گفتگويي با حافظ، اشعار حافظ را به نظم جواب گفته ام و  .52

در پاسخ هر شعر او همان وزن و قافيه را مراعات كرده ام، عالوه بر اين، بررسي 
مالت آن با قرآن و جزوه كلمة الحق كه قسمتي از شرح دعاي ندبه و تضاد ج

احوال مؤلف است، به ضميمه همين كتاب پلي كپي و ميان دوستان توزيع گرديد، 
صفحه به نام بررسي دعاي ندبه نوشتم كه حجت  24البته قبال نيز جزوه اي در 

االسالم علي احمد موسوي پذيرفت به نام خود چاپ كند، در صفحه ششم اين 
زوه متعهد شدم كه اگر كسي مدركي صحيح دال بر اينكه دعاي ندبه انشاء ج

است، ارائه كند، ده هزار تومان به او حق الزحمه بپردازم، ولي كسي چنين  امام
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نكرد اما مجله مكتب اسالم و نداي حق به مخالفت برخاستند، من نيز به آنها پاسخ 
رنگين كمان و با عنوان براي  صفحه كوچك به عنوان ضميمه مجله 6گفتم كه در 

 كنند چاپ شد. خاطر يك دعا قرآن را بي اعتبار مي
 اسالم دين كار و كوشش است. .53
 ترجمه احكام القرآن شافعي كه در سنندج چاپ و منتشر گرديد. .54
عقيده اسالميه تأليف محمد بن عبدالوهاب كه با مقدمه و اضافاتي ترجمه و  .55

 اپ كردم.با نام مستعار عبداهللا تقي زاده چ
و مصلحت آن، تأليف استاد محمدعلي  صتعدد زوجات رسول خدا .56

صابوني كه آن را ترجمه كردم و جناب آقاي دكتر علي مظفريان پذيرفت كه 
آن را به نام خود به چاپ برساند؛ زيرا اگر نام اين حقير به عنوان مترجم 

چاپ آن يافت. ولي ايشان موفق به  شد، قطعا اجازه چاپ نمي كتاب ذكر مي
 نشد و فقط به تعداد محدودي فتوكپي و در ميان دوستان توزيع گرديد.

 ترجمه مسند امام زيد بن علي. .57
ترجمه صحيفه علويه، شامل متن و ترجمه ادعيه منقول از حضرت  .58

 است. اميرالمؤمنين علي
عقل و دين، اين كتاب را در جواني تأليف كردم و در آن زمان نيز مورد  .59

علما قرار گرفت و در دو جلد به طبع رسيد، جلد اول در  استقبال فراوان
 توحيد و عدل و جلد دوم در نبوت و امامت و معاد.

 التفتيش در بطالن مسلك صوفي و درويش. .60
 درسي از واليت. .61
اشكاالت به كتاب درسي از واليت و داوري در آن، بخوانيد و قضاوت كنيد.  .62

ا و پاسخهاي مرا بر اعتراضات برادر عزيزم آقاي محمد تقي خجسته يادداشته
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» رشاد زنجاني«و ايرادات آقاي  »عقايد الشيعة«در كتاب » خندق آبادي«آقاي 
 جمع آوري و منتشر ساخت.» حقيقت واليت«در كتاب 

حديث الثقلين يا نصب الشيخين، النمازي والمحلوجي، قضاوتي عادالنه  .63
اثبات «را بر كتاب جوابهاي م» خجسته«راجع به كتاب درسي از واليت، آقاي 

» حمايت از حريم شيعه«و كتاب » شيخ علي نمازي«تأليف » واليت حقه
 گرد آوري و چاپ كرد.» رضا محلوجي«تأليف 

جواب اشكاالت بر كتاب درسي از واليت، در يازده صفحه به چاپ رسيد  و  .64
هر كس هر اشكالي به آن كتاب دارد، بنويسد و آدرس و «در آغاز آن نوشتم: 

 ود را معلوم كند تا جواب او ارسال گردد.نام خ
دعاهايي از قرآن، كليه دعاهاي قرآن كريم را با ترجمه فارسي گردآوري كردم  .65

اي كه در كتب دعا مذكور است بر آن  مقدمه اي در باب دعا و نيز ادعيهو 
افزودم و توانستم در اوايل انقالب آن را به چاپ رسانم، هر چند كه بعدا 

چاپ آن را نيافتم، اعالميه و يا جزوه فرق بين دين و مذهب امكان تجديد 
 نيز ضميمه همين كتاب است.

اصول دين از نظر قرآن، اين تأليف به تعداد محدودي ميان برادران ايماني  .66
 توزيع شد.

خرافات وفور در زيارت قبور، پس از مطالعه كتاب زيارت كه بخشي از  .67
استاد حيدرعلي قلمداران  كتاب گرانقدر و روشنگر محقق فاضل جناب

موسوم به راه نجات از شر غالت است، تشويق شدم كه در تأييد تحقيقات 
زيارت و «اين عالم جليل القدر، اينجانب نيز تحقيقات خود را در موضوع 

 به طبع برسانم، اين كتاب در اوايل انقالب به طبع رسيد.» زيارت نامه
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از تأليف خرافات وفور در زيارات  تضاد مفاتيح الجنان با آيات القرآن، پس .68
را مورد بررسي قرار دهم، اين كتاب تايپ و » مفاتيح الجنان«قبور الزم ديدم 

 به تعداد محدودي ميان دوستان توزيع گرديد.
در احاديث مهدي، همچون كتاب فوق تايپ و به تعداد محدود  بررسي علمي .69

 ميان برادران ايماني توزيع شد.
ر اصول بر قرآن و عقول يا سيري در اصول كافي، در بت شكن يا عرض اخبا .70

با قرآن كريم، » كافي«اين كتاب با رجوع به كتب رجال، و مقايسه اخبار 
ضعف بسياري از احاديث اين كتاب را بيان كرده ام كه اميدوارم به عنوان 

مورد توجه برادران قرار گيرد. اين كتاب نيز تايپ » كافي«راهنماي استفاده از 
 ه تعداد ناچيزي ميان دوستان توزيع شد.و ب

رهنمود سنت در رد اهل بدعت، ترجمه مختصر كتاب منهاج السنه، از  .71
تأليفات ابن تيميه است كه در مواردي نيز توضيحات و حواشي خود را بر آن 
افزوده ام. اين كتاب تايپ و چند تايي از آن توزيع شد. و برخي از دوستان 

در احاديث  ز اين كتاب بت شكن و بررسي علميدلسوز و خيرخواه نسخي ا
مهدي و تضاد مفاتيح الجنان با آيات قرآن و خرافات وفور در زيارات قبور 

البته بعدها اضافات و  را به پاكستان و تركيه و چند كشور ديگر فرستادند.
تغييراتي در متن آنها داده ام كه اميدوارم در صورتي كه امكان نشر وسيع آنها 

 شد. به جاي متن اوليه، متن منقح آنها انتشار يابد. فراهم
جامع المنقول في سنن الرسول، به زبان عربي و در پنج جلد، اين كتاب  .72

است كه از منابع معتبر فرق  صجامعترين كتاب در سنت پيامبر اكرم
 (شيعي و سني و زيدي) فراهم آمده. مختلف اسالمي

 بان فارسي.ترجمه جامع المنقول في سنن الرسول به ز .73
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ترجمه و شرح يكصد و هشتاد و دو خطبه از نهج البالغه كه به سبب زنداني  .74
 شدن نگارنده، كتاب ناتمام ماند و شرح بقيه كلمات آن حضرت ميسر نشد.

مقدمه و حواشي بر كتاب شاهراه اتحاد يا بررسي نصوص امامت استاد حيدر  .75
 علي قلمداران.

 .در زندگاني مؤلف، كه همين كتاب است .76
و كتب ديگري كه بر اثر حمالت دشمنان و يا سرقت و يا به واسطه نقل و انتقال 

اي از آنها چاپ شده  سياري را تصحيح نموده ام كه پارهناپديد شده اند. همچنين كتب ب
مانند تاريخ اعثم كوفي و كتاب كلمه طيبه از شيخ نوري و .... در بسياري از كتب نيز 

قنا عذاب خرة  حسنة ويف اآلاللهم ارزقنا يف الدنيا حسنة وم، حواشي و توضيحاتي نوشته ا
نجانب، بال فاصله پس از تأليف هاي اي اي از كتب و اعالميه پاره، مخفي نماند كه النار
آنكه دوباره خواني و عيوب و نقايص آن اصالح و تنقيح شود، عجوالنه توسط دوستان  بي

از آن جمله است كتاب حكومت جمهوري  شد، كه به چاپخانه فرستاده و يا تكثير مي
 ... .و اسالمي

 برقعيخانه  بهيورش 

بدين ترتيب پس از بيست و هفت سال امام راتب بودن، مسجد را غصب كردند و من 
خانه نشين شدم ولي اين دزدان دين و مدافعان بدعت و خرافات دست برنداشتند تا 

ر خانه را از جا كندند و از داخل اينكه پس از حدود دو ماه به خانه هجوم كرده و د
مسجد آمدند و در زير زمين را شكستند و وارد خانه شدند به طوري كه عيالم شديدا 

 .رمحة اهللا عليها .ترسيد و بيمار شد و پس از چند ماهي دار فاني را ودا كرد
و همچنين اذيت و آزارهاي ديگري نسبت به ما انجام دادند. در اين ايام بر اثر  
كردند. قصاب به من گوشت و نانوا  ويي معممين، عوام نيز با من بسيار بد رفتاري ميبدگ

 فروخت.  نان نمي
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گفتند براي  زدند و مزاحم خواب و آسايش اهل خانه شده و مي نيمه هاي شب در مي
رد خانه شده و برخي از دست ايم!! و گاهي به بهانه سؤال كردن وا مباحثه با تو آمده

كردند و.... تا اينكه ما را مجبور به تخليه خانه محقر وقفي  ا سرقت ميهاي مر نوشته
 كردند.

كه درهاي خانه را شكسته بودند، براي احقاق حق به كالنتري رفته و  اما هنگامي 
شكايت كردم كه در ميان خانه هر كسي در أمن است حتي يهود و نصاري و ساير كفار 

ها آمده اند درهاي خانه را كنده و ميان خانه ريخته ي خود در أمانند، ولي اينها خانهدر 
اند، اين چه دولتي است؟ رئيس كالنتري به ظاهر مأمور فرستاد و او گزارش داد كه آري 
درهاي خانه را كنده اند، از آن سو سي نفر از مقدس نمايان مدعي اعتقاد به واليت رفتند 

!! و چون رشوه داده بودند، شهادت كالنتري شهادت دادند كه اين خانه اصال در نداشته
 احمقانه آنان پذيرفته شد.

سرانجام وقتي ما را از خانه و النه وقفي كه به آن قناعت كرده بوديم مجبور به تخليه  
كردند، ناچار اثاث خود را به خانه خويشان خود برديم و سپس در خيابان جمالزاده طبقه 

ي مسيحيان قرار داشت، و من از پنجره منزل سوم منزلي را اجاره كردم كه مقابل كليسا
كنند، أما من حق ندارم در  ديدم كه آن سوي خيابان آزادانه تثليت را تبليغ و ترويج مي مي

 .ميان مسلمانان از توحيد قرآني سخن بگويم!!
دولت شاه نيز از اين ماجرا ناراضي نبود زيرا ميل نداشت مسجدي در تهران باشد كه 

گردد. و دولت خود مردم را به  ت و آشنا شدن ايشان به حقايق اسالميموجب بيداري مل
كرد و  هايش خرافات را ترويج مي داشت و شاه در سخنراني مشغول مي خرافات مذهبي

 گفت حضرت عباس كمر مرا بسته و امام زمان مرا مالقات كرده و از اين قبيل سخنان. مي
كني نمودم، ولي در آنجا نيز از دست عوام به هر حال در خيابان جمالزاده به ناگزير س

كردند در امان  كه هر روز به تحريك آخوندها و مداحان به در منزل آمده و فحاشي مي
نبودم. متأسفانه مردم فوج فوج از پير و جوان و دختر و پسر آزادانه به كليسا رفت و آمد 
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آمد با خطر  ما ميكردند و كسي كاري به كارشان نداشت، ولي اگر كسي به منزل  مي
خرافيون مواجه بود، ما آزاد نبوديم ولي يهود و نصاري آزاد بودند، كتب ما ممنوع بود و 
كتب يهود و نصاري و برخي از كمونيستها آزاد بود. كتب خرافي شعرا و صوفيان و 

 شيخيان آزاد، ولي كتب ما مشمول سانسور بود.

 برقعي به جان قصدسوء 

مجدداً وظيفه خود يعني تأليف و ترجمه كتبي كه براي  باري، پس از آزاد شدن،
و بيداري عوام و آشنايي مردم با حقايق اسالم،  زدودن خرافات و ايجاد وحدت اسالمي

دانستم كه فرصت زيادي ندارم و عالوه بر آن  ديدم، از سر گرفتم. و چون مي ضروري مي
مختلف به سراغم خواهند آمد، هاي  نخواهند گذاشت و باز هم به بهانهمالها مرا راحت 

از اين رو باوجود كمبود منابع و كتب الزم و ضعف بنيه جسمي، با شتاب تمام به تأليف 
احاديث مهدي، تضاد مفاتيح الجنان با آيات قرآن، بت شكن   كتبي از قبيل بررسي علمي

تصر يا عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول و نقد المراجعات به زبان عربي و ترجمه مخ
منهاج السنة ابن تيميه به نام رهنمود سنت در رد اهل بدعت و ترجمه احكام القرآن 
شافعي و ترجمه الفقه علي المذاهب الخمسة و تضاد مذهب جعفري با اسالم و قرآن و.... 

 مشغول شدم.
شمسي و سال هشتم استقرار حكومت مالها بود كه مانند سالهاي قبل از  1365سال 

كردند  بردند و در تبليغات، مرتب تبليغ مي زور و تزوير به جبهه جنگ ميآن مردم را به 
روند و  حاضر شده و به استقبال مرگ مي كه مردم شهيدپرور خودشان براي جهاد اسالمي

كسي هم جرئت ندارد بگويد چنين نيست. و بايد گفت ايران شده يك جهنم سوزان از 
 فقر و قحطي و گراني و ظلم و ستم.

و در آن از آيات » در احاديث مهدي  بررسي علمي«ايام كتابي نوشتم به نام  در اين 
قرآن و عقل استدالل كردم بر اينكه امامت به معناي راهنمايي و يا به معناي زمامداري، 

كنند صحيح  انحصار به يك يا چند نفر كه صاحبان هر مذهب به آن عده منحصر مي
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صاري نيست، ائمه ايمان نيز انحصاري نيست و نيست، بلكه همانطور كه ائمه كفر انح
اخبار و احاديثي كه امثال عالمه مجلسي و يا شيخ صدوق و يا كليني در كتب خود آورده 
و ائمه را به دوازده تن منحصر نموده اند و نيز اخباري كه راجع به پسر امام حسن 

آن اخبار، تماماً عسكري آورده اند همگي را مورد بررسي قرار داده و ثابت كردم كه 
 مجعول و ضد و نقيض و غير صحيح است.

نسخه اي از اين كتاب به دست مالهايي كه مصدر امور در جمهوري به اصطالح  
هستند افتاد، به جاي آنكه از اين خدمت تقدير كنند و يا اگر جايي خطا گفته ام  اسالمي

 :جواب دهند و اشتباهم را با ذكر دليل اثبات كنند
تل مرا صادر كردند و مأمورين خود را كه بيش از چهار نفر بودند براي فتواي ق 

كشتنم به منزل ما اعزام داشتند، سه نفر از ايشان قبل از غروب آمدند و چند مسأله سؤال 
كردند و جواب شنيدند و من مطلع نشدم كه اينان براي سؤال نيامده اند بلكه براي اطالع 

 نكه طرح كشتن مرا بريزند و شبانه برگردند، آمده اند.از راه ورود و خروج منزل و اي
 9و يا  8بود ساعت  65به هر حال همان شب كه شب پنجشنبه بيست و نهم خرداد  

زنند، ميهماني داشتم به نام آقاي سالخورده، او در را باز  آيند و در مي شب به منزل ما مي
گيرند و دو نفر مسلح با موتور او  ميشود فوري او را  كند اما به محض اينكه در باز مي مي

شود و در حالي كه اينجانب  برند و فرد ديگر وارد منزل مي را سوار كرده و همراه مي
آيد و با هفت تير بناگوش مرا هدف قرار  مشغول نماز عشا و در ركعت دوم بودم مي

 !!.گريزد دهد و مي مي
ردم سرم آتش گرفت گويي اينجانب از آمدن او مطلع نشدم ولي ناگهان احساس ك 

بمبي در سرم منفجر شد. چون خون از بناگوشم روان شد و سجاده من خوني شد نماز را 
 گويد: كار تمام شد.  شكستم و خود را به دستشويي منزل رساندم و شنيدم كه كسي مي

و در همان دستشويي بيحال افتادم و در سن هشتاد سالگي مقدار زيادي خون از بدنم 
. آنچه خون ريخته شد و آنچه به گلويم فرو رفت. شايد دو ليتر يا بيشتر بود. خارج شد
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كرد چون صداي تير را شنيد و آمد حال  زني در اتاق عقب بود كه در خانه ما خدمت مي
مرا ديد به عجله رفت همسايگان ما را در طبقه دوم و سوم كه باالي مسكن ما بودند خبر 

 كرد.
دود و به همسايه  نكردند، زن بيچاره از خانه بيرون مي آنان شايد از ترس كمكي 

كند كه آقا را كشتند. آقاي اميدوار با  دهد و فرياد مي خيرخواه ما آقاي اميدوار اطالع مي
كند با تلفن به چند نفر از  عيال و فرزندانش آمدند و انصافاً كمك كردند، نامبرده سعي مي

آنان يا تلفن ايشان مشغول بوده و يا نبوده و يا  دوستان تهران اطالع بدهد ولي بعضي از
 دهد.  دهند، وي به كالنتري نيز اطالع مي جواب نمي

آيند و با ماشين خود مرا به بيمارستان شهريار كه  به هر حال مأمورين كالنتري مي
برند، در  برند و چون آنجا مجهز نبوده به بيمارستان لقمان الدولة مي نزديك منزل است مي

 جا مرا معاينه و مداوا كردند.آن

 برقعي را چه كسي ترور كرد؟

و اما ضارب چه كسي بود؟ بعداً معلوم و مسلم شد كار هيئت حاكمه بوده است كه به 
وسيله پاسداران كميته ترور را انجام داده است. به راستي چرا مصادر امور اين جنايت را 

نشين بودم و در اثر پيري چندان قادر  مرتكب شده اند با اينكه من ده سال بود كه خانه
 به مبارزه نبودم و چندان به خير و شر دولت جمهوري كاري نداشتم.

اما چون عقيده آزاد نيست و يكي از خرافات متعصبين و مدافعين بدعت را باطل  
كرده بودم، مورد غضب آنان واقع شده و چون دليل و منطق نداشتند به ترور متوسل 

داد  ان كاري كه با استاد قلمداران نيز مرتكب شدند. قرائن بسيار نشان ميشدند. يعني هم
 كه مأمورين دولت جمهوري ضارب بوده اند. 
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 !كرد را ترور داليل اينكه جمهوري اسالمي برقعي

 :بعضي از آنها به شرح ذيل است
چون مرا به قصد قتل در خون غوطه ور كردند و تير از طرف سر داخل و از  أوالً:

تمام شد. مجهز بودن ضاربين سيم خبر دادند كه كار  ف ديگر صورت خارج شد، با بيرط
 سيم خود دليل واضحي است كه آنها با دولت مرتبط بوده اند. به بي

ها اطالع دادند كه اين  كيهان و اطالعات و ساير روزنامه هاي آشنايان به روزنامه ثانياً:
 چيك درج نكردند.خبر را در صفحه حوادث بنويسند، ولي هي

ها را  ، ولي هيچ يك از ايشان جواب نامهاي به مصادر امور نوشت پسرم نامه ثالثاً:
 نداند.

يي نوشته و بين مردم منتشر نمودم و از جمله آن را براي ها اعالميهخود من  رابعاً:
 مصادر امور نيز فرستادم ولي باز هم جوابي ندادند.

ه اميدوار همسايه خيرخواه ما به بيمارستان آمدند پس از دو روز كه خانواد خامساً:
پرسد مگر  گويد ما چند مرتبه ضارب را ديده ايم، او مي يكي از نگهبانان آنجا به او مي

كند و سخن خود را تغيير  شناسيد، آن مأمور فوري كالم را عوض مي شما او را مي
 دهد. مي

أئمه جماعت در بازار تهران به  روز سوم كه من در بيمارستان بودم. يكي از سادساً:
همراهان خود به عنوان ديدار با مجروحين  اي عدهنام سيدعلي انگجي با شيخي ديگر و 

داد براي ديدن وضع من آمده  آيد، در حالي كه قرائن نشان مي جنگ به بيمارستان مي
دم و رفتم با ايشان برخورد كر بودند مانند آنكه من در راهرو كه به طرف دستشويي مي

كردند و  ايشان هنوز وارد اتاق بيمارستان نشده بودند، با انگشت به يكديگر اشاره مي
  .و همچنين قرائن ديگر!!. گفتند خودش است مي

كرد مرا  به هر حال وي در ضمن ديدار آمد باالي تخت اينجانب ولي تظاهر مي
انگجي تكلم كردم و  شناسد فقط چون روحاني هستم به ديدارم آمده، اما من با آقاي نمي
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شناسم و نام پدرش را بردم و خود را معرفي كردم و او مبهوت مانده  گفتم كه او را مي
خواست ببيند من  دانست كه مجروح كيست ولي تجاهل كرد شايد مي بود، البته كامالً مي

 !.روم كند و ماندني هستم يا از دنيا مي هوش و حواسم كار مي
ن قضيه را تعريف كردم و گفتم سرنماز با من چنين كردند به هر حال پس از آنكه م 

و گلوله بر چهره من زدند، شيخي كه در معيت آقاي انگجي بود، فوري با افتخار و با 
، يعني من ناحيتناصداي بلند در جلوي پرستار بيمارستان و فرزندان من به عربي گفت: 

 .!!اين جنايت از ناحيه ما بوده است
دانند، دختر بزرگم كه آنجا بود به او  ينان قتل مرا افتخار خود ميمن فهميدم كه ا 

كند و بين ايشان و فرزندان من بگومگو شد. به هر حال فهميدم كه حكم  اعتراض مي
 كشتن من به وسيله دولت و با همكاري كميته به اجرا در آمده است.

كردند چنانكه چند  ياگر ضارب مأمور دولت نبود او را تعقيب كرده و پيدا م سابعاً:
روز قبل از ترور اينجانب بمبي در خيابان ناصرخسرو منفجر شد و دولت ظرف سه روز 

نكرد، بلكه در  عاملين آن را شناسايي كرد، ولي در مورد ترور من دولت هيچ اقدامي
بيمارستان مأموريني از زندان اوين آمدند و چون حال و وضع مرا ديدند، به من گفتند 

 .!!ين را حالل كنيدشما ضارب
ضمناً آن زني كه در منزل بود و هم ميهمان من در روز حادثه يعني آقاي سالخورده،  

هر دو اظهار كردند آنان كه عصر به بهانه سؤال كردن به منزل ما آمده بودند، هر سه 
 .!!داراي اسلحه كمري بودند

از پاسداران شب و  اي هعدچند روزي كه من در بيمارستان بستري بودم همواره  ثامناً:
دادند و هر چند ساعت  روز با داشتن هفت تير در زير لباس در اطراف اتاقم كشيك مي

گفتند چرا اين مرد را  شدند. اين پاسداران و رييس ايشان مرتب به فرزندانم مي عوض مي
يد هر چه زودتر او را از بيمارستان خارج كن ؟!بريد به منزل و يا بيمارستان خصوصي نمي

 !!.و ببريد
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نبايد او را معالجه كنند، معلوم  !!گفتند او دشمن علي است حتي بعضي از ايشان مي 
بود ميل نداشتند معالجه شوم و حتي شب حادثه نگذاشتند دخترم به كمكم بيايد و بجاي 

 .اينكه اجازه دهند باالي سرم بيايد او را براي سؤال و جواب به كميته بردند!!
گفتند خدا نابودش كند او  بازاري كه به بيمارستان آمده بودند مرتب مي يا عده تاسعاً:

 .!!كردند دشمن علي است و فحاشي مي
روند يعني همان  روز پنجشنبه كه فرزندم با چند نفر از دوستان به منزل ما مي عاشراً:

ورده بينند تلفن منزل ما قطع است. و همچنين ميهمان ما آقاي سالخ روز بعد از ترور مي
كه او را رها  را كه در شب ترور گرفته و در يكي از خيابانها رها كرده بودند هنگامي

 !.گويند كه قضيه نبايد جايي گفته شود كنند با تهديد مي مي
و حتي مأمورين دولت در همان شب اول از همسايگان ما كه صداي تيراندازي را  

 ي نبرند و از او سخني به ميان نياروند.شنيده بودند، خواستند نام آقاي سالخورده را جاي
كه دولت قصد ترور مرا داشته و الغير و ضارب، مأمور حكومت  از مهمترين داليلي 

بوده اين است كه پس از گذشت چند روز از حادثه كه آقاي سالخورده در كالس 
1Fمأموريت خود حضور داشت

كنند و از او  . مأموريني از طرف دولت او را دستگير مي1
 .گيرند، حادثه ترور برقعي را براي كسي بازگو نكند! عهد ميت

البته شبي كه ضاربين او را در منزل ما دستگير و از منزل خارج كرده بودند از او  
من  :گويد كند. وي در جواب مي پرسند چرا به خانه اين مرد آمدي او تو را سني مي مي

كنيد از اداره  گويد اگر حرفم را باور نمي كنند و او مي خود از اهل سنتم، ضاربين باور نمي
گاز مشهد سؤال كنيد. من از كارمندان اداره گاز بوده و اآلن به عنوان مأمور شركت گاز 

 توانيد از اداره گاز تهران هم سؤال كنيد.  مشهد به تهران آمده ام، البته مي

                                           
ي تكميلي كوتاه مدت در  ي گاز مشهد براي گذراندن يك دوره وريت، از ادارهمايشان به عنوان مأ - 1

 ي گاز، به تهران اعزام شده بود. ارهمركز اد
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ز او را در دهند فلذا پس از چند رو و از اين طريق ضاربين به حكومت اطالع مي
كنند. و إال اگر ضاربين به حكومت اطالع نداده بودند،  كالس درس دستگير و تهديد مي

 !.دانستند، سالخورده كيست و كجاست؟ مأمورين دولت از كجا مي
كنند ماجراي ترور برقعي  به هر حال او را هنگام كالس دستگير كرده و او را ملزم مي 

و براي اينكه در محل كارش دچار مشكل نشود تعهد  را به أحدي نگويد و او هم اجباراً
 ماند، اين توطئه كار حكومت بوده است. دهد. بدين ترتيب شكي باقي نمي مي

البته قرائن ديگر نيز موجود است، مانند آنكه خبرگزاريهاي غير ايراني در راديوهاي 
راديوي ايران  هايش و كردند ولي دولت آخوندي و روزنامهخود جريان ترور مرا گزارش 
 !.كامالً آن را مسكوت گذاشتند

 پس از ترور برقعي ةاعالمي

پس از ترور، چند روز بيشتر در بيمارستان نبودم، ديدم با اين حال صالح نيست در 
و بعضي از دكترها و متصديان بيمارستان گفتند اگر اينجا بمانيد جان شما در  .بيمارستان بمانم

 .با متصديان بيمارستان خداحافظي كردمو لذا روز پنجم  .خطر است
اينست حال ما و بدتر از ما حال ملت  .معلوم شد در خانه و در بيمارستان در امان نيستم 

چون به خانه برگشتم در حالي كه ريش و سر و بدنم خونين بود با فرزندم محمد  .ماست
خواهند احوال ما  مي حسين به حمام رفتم و بدن خود را شستشو دادم و سپس براي كساني كه

را بدانند و از چگونگي حادثه باخبر شوند اعالميه زير را نوشتم و در ميان دوستان و آشنايان 
 :متن اعالميه به شرح زير بود .پخش كردم
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 آيا جواب سخن حق، گلوله و ترور است؟

ايران عالقمند  ري اسالميدر دو هفته پيش يكي از افرادي كه خود را شيعه و به جمهو
داد، پس از آنكه به منزل اينجانب آمده و پرسشهايي نمود، بيرون رفت، دو  نشان مي

مرتبه در اوايل شب در حالي كه من مشغول نماز عشا بودم بازگشت و مرا از ناحيه سر 
خواست به  هدف گلوله قرار داد. بحمد اهللا والمنه كار ضارب خنثي شد و چنانكه او مي

﴿ تيجه نرسيد، آري:ن                 ﴾ ] :يعني هرگز به  .]51التوبة

 ما آسيبي نرسد جز آنچه خدا براي ما مقرر داشته اوست موالي ما.

 گوييم؟ مگر ما چه مي

 متعصبان چرا با ما دشمنند؟ چرا كمر به قتل ما بسته اند؟ مگر ما چه گفته و
گوييم؟ در حقيقت اين آيه كريمه بيان حال ما و علت دشمني ايشان است كه خداي  مي

 ﴿ تعالي فرموده:                     ﴾ ]اينان با ما  ]8: البروج

 .كنيم!  عوت ميندارند جز براي اينكه به توحيد حقيقي ايمان داريم و د  خشمي
غير خدا را نخوانيد چنانكه در صد آيه قرآن است و كسي از خدا آگاه تر و  گوييم مي

پس از وفات خود از امت خويش  †گوييم انبياء مهربانتر نسبت به بنده اش نيست، مي
خبر ندارند و در عالم باقي از عالم فاني بي خبر و آسوده اند چنانكه خداي تعالي در 

 ﴿ فرموده: 109آيه  سوره مائده                   ﴾ 

پرسد  كند و مي يعني: روزي را بياد آر كه خدا همه رسوالن خود را جمع مي ]109 املائده:[
ما را  كه چگونه دعوت شما را مردم اجابت كردند، پيامبران گويند: در اين باره

به تصريح قرآن خواهد  باشي. عيسي بن مريم نيست فقط تو داناي غيبها مي علمي

﴿ گفت:                           ﴾  ]:117 املائده[ ،
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كه ميان ايشان بودم و چون مرا  ييعني: پروردگارا من بر امت خود گواه بودم تا هنگام
 وفات دادي تو خود مراقب ايشان بودي و تو بر هر چيز گواه و آگاهي.

با ما دشمنند زيرا خواسته ايم از خرافات مذهبي نجاتشان دهيم و روايات و حكايات  
ما «فرموده اند:  †و ائمه هدي صگوييم رسول خدا پذيريم و مي ضد قرآني را نمي

آنچه از ما به شما برسد كه با كتاب خدا سازگار « »يوافق كتاب اهللا فلم نقلهجائكم منا ال 
 »نباشد ما آن را نگفته ايم.

كتب مذهبي مانند كافي و بحار مملو از مطالب ضد قرآن و عقل است و  گوييم ما مي
 از امامان هدايت نيست و پرداخته دشمنان است.

و رحمت است، نه دين اختناق و فشار  دين اسالم دين آزادي و عدالت گوييم ما مي 

﴿ و غصب اموال مردم. خدا به رسول خود فرمود:         ﴾ ]تو «يعني  ]45: ق

 .اهل مكه را بخشيد با آنكه آن همه صدمه زدند صرسول خدا »بر ايشان جبار نباشي
آيد و براي جهان  مهدي منتظري كه طبق عقيده و روايات شيعه مي گوييم ما مي 

كشد و به زور همه را به اسالم وارد  عذاب و نقمت است و مردم جهان را با شمشير مي
ماند براي اينكه پنج  آيد و كافري در دنيا نمي كند و تا زير شكم اسبش خون باال مي مي

سال يا هفت سال رياست كند، صحيح نيست و برخالف آيات و سنت إلهي است كه 

 ﴿ فرمايد: مي      ﴾ ]و فرموده:  ]256 ة:بقرال﴿           

   ﴾ دهد تا خودشان خود را  را تغيير نمي خدا وضع قومي«يعني،  ]11: رعد[ال

هود تا قيامت در دنيا فرمايد: نصاري و ي مي 64و  14و در سوره مائده آيه  »تغيير دهند.
 مانند.  باقي مي
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2Fگردند اين عقيده شيعه كه ائمه به دنيا باز مي :گوييم ما مي

و مخالفان خود را از قبور  1
دهند صحيح نيست؛ زيرا از مسلمات است  كشند و جزا مي آورند و به آتش مي بيرون مي

   ﴿ باشد و قرآن فرموده: كه قيامت روز جزا مي         

         ﴾ ]ميري و  تو اي رسول ما مي«يعني  ]30: الزمر

ميرند سپس شما روز قيامت در نزد پروردگارتان با يكديگر به خصومت  مخالفانت مي

  ﴿و نيز فرموده:  »پردازيد مي               

 ﴾ ميريد سپس روز قيامت زنده  شما پس از اين مي«يعني  ]16 و 15: مؤمنون[ال

 »شويد و آيات متعدد ديگر. مي
را كه شيعه   خمس و سهم امامي و علي مرتضي صرسول خدا گوييم ما مي 

سي نگرفته و در برنامه ايشان نبوده و زكات پنج يك چنانكه در قرآن مدعي اند از ك
 ) آمده مربوط به غنايم جنگي است و ربطي به كسب و كار ندارد.41(سوره انفال/

بر سر چنين عقايد حقه اي، در رژيم سابق نشريات ما را ممنوع و به زور ساواك 
رباري ما را ياري كند، و امروز هم مسجد ما را گرفتند و كسي پيدا نشد در برابر علماي د

 دهند! به خانه ما هجوم آورده در حال نماز پاسخ ما را با گلوله مي
 .خدا به فرياد شما نخواهد رسيد ما للظاملني من أنصار

خواهيد خدا شما را نجات دهد به نداي غريبانه توحيدي ما توجه  اگر مي !اي مسلمين
اجتماعي رو نياوريد همواره مبتال به گرفتاريها و كه به اصالحات ديني و  كنيد مادامي

 فشارها و ستم خواهيد بود. 

                                           
ي رجعت يكي از شاگردان آيت اهللا شيخ عبد الكريم حائري  منظور اصل رجعت است. در باره - 1

يزدي يعني آيت اهللا عبد الوهاب فريد تنكابني كتابي تأليف كرده كه سالها قبل يك بار به طبع رسيد ولي 
 .يستاكنون در حكومت مالها امكان تجديد چاپ آن ن



 55 گوييم؟               مگر ما چه مي

 

دهد. ملتي كه به نداي مصلحين خود  خدا ملت موحد نيكخواه خيرخواه را ياري مي
 گوش دهد نه آنكه منطق خيرخواه را با گلوله و ترور پاسخ دهند.

يستيم و جز به كتاب خدا و سنت كنند! با اينكه ما وهابي ن ما را به وهابيگري متهم مي 
متهم  ما را نعوذ باهللا به عداوت حضرت امير مؤمنان .كنيم دعوت نمي صرسول اكرم

 شمريم. كنند با آنكه ما دوستي آن بزرگوار را بر خود و سايرين الزم مي مي
ها براي راه گم كردن است براي آن است كه ما گفته ايم دين اسالم، با  اين تهمت 

رق دارد و در اسالم مذهبي نيست و كسي حق آوردن مذهب ندارد و اين مذاهب ف
پيدا شده و نام اشعري و معتزلي و صوفي  صمذاهب پس از مدتها از عصر رسول خدا

 و شيخي و غيرها ... بر خود نهاده اند. 
بايد به اسالم اصيل بازگشت و از تفرقه دوري جست. اسالم آيين رحمت بوده و 

يح قرآن رحمة للعالمين است، اسالم دين خشونت و زورگويي و جباري پيامبرش به تصر
 كند.  نيست، اسالم دين انحصار طلبي نيست، اسالم دعوت به تعقل و آزادي مي

در جنگ احد كه آن همه صدمه ديد و دندانها و پيشانيش شكست و  صرسول خدا
لعانا ولكن بعثت داعياً  إين مل أبعث«اصحاب گفتند ايشان را نفرين كن، در جواب فرمود: 

يعني، من براي نفرين و لعن مبعوث نشده ام و ليكن  »فإم ال يعلمون  ورمحة اللهم اهد قومي
براي دعوت و رحمت مبعوثم، خدايا قوم مرا هدايت كن كه ايشان صالح و فساد خود را 

 دانند. نمي
نند آيا ما چه حاللي را دا شمرند ومهدور الدم مي ما را براي اين عقايد، واجب القتل مي

إليه ا توفيقي إال باهللا عليه توكلت ومما أريد إال اإلصالح ما استطعت و"حرام كرده ايم با اينكه : 
 .أنيب"

  1406شوال/  25والسالم عليكم 
 األقل السيد ابوالفضل البرقعي

**************** 
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كه سالها پيش » ودعبل خزاعي و قصيدة تائيه ا«در اينجا، چند بيت از آخر كتاب 
ام و وصف حال اينجانب است، مي آورم و پس از آن نيز اين كتاب را با  تأليف كرده

ام، خاتمه  شعري ديگر كه خطاب به جوانان است و آن را هنگام سفر به زاهدان سروده
 م و از خوانندگان التماس دعا دارم. ده مي

 والسالم علي من اتبع اهلدي.
 ۲/۲/۱۳۷۰ رب العاملني. وآخر دعوانا أن احلمد هللا



 
 
 

 عرض پاياني

 1370آري عزيزان سر انجام آيت اهللا سيد ابوالفضل برقعي قمي ابن الرضا در سال 
شمسي در منزل فرزندش در كن در گذشت و و در قبرستان مجاور امامزاده شعيب دفن 

 )85شد. (جريانها و سازمانهاي مذهبي ـ سياسي ايران رسول جعفريان چاپ ششم. بهار 
نظير ايران زمين بيشتر بدانند و  بارة اين عالم فرزانه و عالمه بيدوستاني كه مايلند در 

با جهاد و مجاهدتهاي بي دريغ ايشان در راه دين و اسالم خالص و اصيل بيشتر آگاه 
شوند كتاب سوانح ايام  ايشان را كه اين مختصر از آن خالصه شده را حتما به طور كامل 

ه الكتروني آن و تعداد ديگري از كتابهاي مهم ايشان در كتابخانه عقيده بخوانند. نسخ
 موجود است. 

با آرزوي توفيق بيشتر در راه حق و حقيقت. اين بندة ناچيز كه هنر و خدمت چنداني 
ندارم در بسياري موارد خودم را مديون اين عالم مجاهد و مبارز و يك شاگرد افتخاري 

زيرا كتابها و آثار و مجاهدتها و شجاعت و حق گويي  مدان ميكوچك مكتب برقعي 
ايشان در اين عصر واقعا الهام بخش و مشوق بنده و امثال بنده بوده و هست لذا  از همة 

شما سروران و عزيزان اوال براي عالمه برقعي و شادي روح ايشان و سپس براي خودم  
 التماس دعاي خير دارم.

 عبداهللا حيدري جامي 

 ميالدي  2009دسامبر  11قمري و  1430شمسي ذي حجه  1388آذرماه 

 أزكي التسليم.منوره علي صاحبها أفضل السالم و مدينة


	فهرست مطالب
	مقدمة حیدری
	زندگینامة برقعی از زبان خود ایشان
	نسب شریف برقعی
	تحصيلات ابتدايي
	تحصيلات حوزوي
	برقعي از نگاه ديگران
	ایران قبرستان بود!
	جلوگيري از تجليل و دفن جنازه رضاشاه در قم
	اشعار مؤلف راجع به مظلوميت خود
	خطاب به دشمنان
	مطالعة كتاب الغدير اميني و نظريه مؤلف در باره آن
	استادان برقعی
	متن اجازه نامههای اجتهاد به برقعی
	یک یادآوری
	من و دعبل خزاعي
	خطاب به جوانان
	لیست کتابهای برقعی
	يورش به خانه برقعی
	سوء قصد به جان برقعی
	برقعی را چه کسی ترور کرد؟
	دلایل اینکه جمهوری اسلامی برقعی را ترور کرد!

	اعلامية برقعی پس از ترور
	آيا جواب سخن حق، گلوله و ترور است؟
	مگر ما چه ميگوييم؟

	عرض پایانی

