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 همسایه تجرد
 

 

 مصاحبه ها و سخنرانی ها
 

 درباره

 هیم اعرافیحضرت آیت هللا شیخ محمد ابرا
 

 

 

 

  اهتمامبه 

 خلیل منصوری
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 در آمد 
  دلبران سر که باشد آن خوشتر

 .گرانید ثیحد در دیآ گفته

کسانی است که با و سخنرانی  گفت و گوها و سخنانمصاحبه ها، آن چه در پی می آید 

مرحوم آیت هللا شیخ محمد ابراهیم اعرافی )قدس سره( آشنایی نزدیک داشته و خاطراتی 

 ا در ارتباط با ایشان بیان کرده اند.ر

این مجموعه در برگیرنده همه آن چیزی است که در طول بیست و یک ساله گذشته از 

سوی علما و مردم در باره آن مرحوم طرح و بیان شده است. از آن جایی که حفظ این 

مطالب و سخنان بدون دخل و تصرف و جز اندکی ویرایش می تواند گوشه ای از 

ایشان را روح مجاهدت دانسته و در « ی مردی که امام خامنه ای)مدظله العالیبزرگ

بیان نماید و چراغ راهی برای کتاب قطور انقالب برگی بزرگ و قطور شمرده است، 

دیگران به ویژه روحانیون و عالمان اسالمی باشند که می خواهند محبوبیت مردم را در 

و رفتار و کردار نیک خویش در میان مردم نزد  خدا و محبوبیت خدا را با اعمال 

 را در دل های خدا و مردم بکارند.« یحبهم و یحبونه »موجب شوند و بذر 
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 :مدظله العالی مقام معظم رهبری

آیت هللا شهید صدوقی، مرحوم آیت هللا خاتمی و  -این سه عالم جلیل القدر 

رجسته ای داشتند و منطقه یزد هر یک خصوصیات ب - مرحوم آیت هللا اعرافی

 طالب جوان باید با پشتکار و تالش مضاعف راه آنان را ادامه دهند.

 سخنان مقام معظم رهبری در دیدار علما و فضال و روحانیون و طالب استان یزد
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 پیر تجرد

 

 

 شکوه مشرقی اش را به ما سپرد باران،

 مشرب شقایقی اش را به ما سپرد  گل،

 داشت اده اُنس پیری که با تجّرِد این ج

 قبای عاشقی اش را به ما سپرد اسب و

 چشمی که در حوالی دریا غروب کرد

 طرح بلند مشرقی اش را به ما سپرد

 بود دستی که در تبسم صحرا سهیم 

 زنبیل های رازقی اش را به ما سپرد

 قریه های بلوغ از کدام سوست؟ ای قوم،

 ۱مردی تمام عاشقی اش را به ما سپرد.

  

                                                           
 یاخالق ایزکر. شعر از حجه االسالم و المسلمین  1
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 ملعالم عا

 2 تقوی سید رضا حجه االسالم و المسلمین

آور عرصه علم و عمل در حوزه روحانیت تشیع، شخصیت ارزشمند و های نامیکی از چهره

پیرامون  .عالم گرانسنگ حضرت آیت اهلل حاج شیخ محمد ابراهیم اعرافی میبدی است

های رد ویژگیتوان ساعتها به سخن نشست و در موهای شخصیتی این مرد بزرگ میویژگی

اما  ؛گفتاری و رفتاری ایشان و سلوکی که در زندگی داشتند و انتخاب کرده بودند سخن گفت

م در اینجا خود وماتداشتم و به اندازه اطالعات و معلمن به مقدار آشنایی که با این بزرگان 

 .تقدیم خواهم کرد را آن هم به اشاره مطالبی

 عالمان سرمایه های ملی 

گان مکتب فقه و شیعه و در تاریخ سرافراز و سرفرازی تربیت شد نمیان روحانیاالبته در  

های بزرگی داریم که این شخصیت ها اعتبار های نورانی و شخصیتفقاهت جعفری چهره

تاریخی جامعه ما هستند و فرهنگ اسالمی و ملی و دینی ما مدیون تالش های این بزرگواران 

دانیم و بخش مهمی ها را سرمایه جامعه خودمان میگونه چهرهما به لحاظ تاریخی این  .است

البته ایران اسالمی از این جهت از  .از اعتبارات ملت مسلمان ما مربوط به این بزرگواران است

و و چه در حوزه حکمت و فلسفه،  ،غنای باالیی برخوردار است چه در حوزه ادب و ادبیات

  .حوزه فقه و فقاهتچه 

                                                           
 جمعه ائمه یارذاستگیس یشورا محترم سییر.  2
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که البته  - اندهای مختلف علوم و معارف بشری پیشتاز بودهدر حوزهنیان همیشه ایران و ایرا

توانیم هویت قوی و ما امروز با همین سرمایه می -.جداگانه ای دارد نشستاین خود نیاز به 

توانیم در برابر های ارزشمند میبا همین سرمایه . مادار خود را به جهانیان معرفی کنیمریشه

های عظیمی که در تاریخ ما با این سرمایه ؛ وبرافکن تهاجم فرهنگی غرب بایستیم موج بنیان

همه این موجها را از  بمانیم و در برابر شبیخون فرهنگی غربتوانیم خودمان انباشته داریم می

 .سر بگذرانیم و تحت تاثیر تبلیغات مخرب قرار نگیریم

البته در مسائل فرهنگی و  .رهنگ هستیمفرهنگ غرب نداریم و ما خود صاحب فبه نیازی  ما

ولی  ،بوده و تبادل را قبول داریم فرهنگی تبادل و علمی همیشه مبادله فرهنگی وجود داشته

ملتی از جهت فکری و ما پذیریم برای اینکه ما تهاجم فرهنگی را هرگز نمی .تهاجم را هرگز

های ما غنای ما و سرمایه. ردتوجه کآن  این یک نکته است که باید به .فرهنگی غنی هستیم

های بلندی را در جهت سربلندی ملت ما هایی هستند که روزی روزگاری گامهمین شخصیت

  .اندبرداشته

 مکتب فیضیه 

های این ملت مربوط به این مجموعه است که ما در این بخش قابل توجهی از واالیی و باالیی

کسی  ،های علمیه را معرفی کنیمشان حوزههای نورانی و درخخواهیم یکی از چهرهبحث می

تربیت شدگان فیضیه خود نقش بسیار واال و  .که در مکتب فقه و فقاهت فیضیه تربیت شد

 یعنی مراد ما آن  کنیم بحث از یک مدرسه نیست،بحث از فیضیه می . وقتی ماباالیی داشتند
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رت معصومه)س( و در جره دارد و در کنار حرم حضحکه یکصد و چهارده  نیست ایمدرسه

فیضیه یک  مراد و منظور از مکانی نیست، بلکهتکه منظور این یعنی  قلب شهر قم است،

جریان فیض بخش است و فیضیه که فیض فیاض فیضیه همیشه شامل حال عالقمندان این 

 .جریان بوده است

 .به هر حال مرحوم آیت اهلل اعرافی میبدی یکی از تربیت شدگان مکتب فیضیه است 

شخصیتی که در این حوزه یک سرمایه ارزشمند است و مردم میبد در استان یزد و همه 

دانند که در دوره حیاتش عالقمندان به جریان بالنده فیضیه ایشان را یک چهره و شخصیتی می

آثار و برکات فراوانی را داشت و هنوز که هنوز است بعد از گذشت سالها از رحلت ایشان 

ایشان را در منطقه میبد در استان یزد که محل فعالیت ایشان بوده است را  هنوز هم اثر نفس

مردانی که صاحب دل و  ند؛مردان خدا و مردان الهی همیشه اینطور بوده ا .کنیممشاهده می

مرحوم آیت اهلل اعرافی)رض( از چنین شخصیتهایی  داشتند. نفسی تاثیرگذارو اند، نفس بوده

 بوده است. 

به  این ها را باید . ماهای فرهنگی و تاریخی ما هستندبه عنوان سرمایه ییصیتهااین چنین شخ

نسل جدیدمان و نسل نو معرفی کنیم تا اینها را در برابر تهاجم فرهنگی غرب به مقاومت وا 

با تکیه بر این فرهنگ و این تاریخ غنی و قوی راه خودش را ادامه نو ما اگر نسل  .داریم

نگران  . در این شرایط ما هرگزران تهاجم فرهنگی غرب نخواهیم بودهرگز نگما  ،بدهد

 .های تاریخی و فرهنگی خود نیستیماز ریشه خودمان جدایی نسل زمان
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 نقش معرفی عالمان  در امنیت فرهنگی

این خود یک کار  .هایی مثل آیت اهلل اعرافی را معرفی کنیموظیفه داریم چهره ، مابه هر حال

به امنیت اخالقی جامعه  هم چنین کند وبه امنیت فرهنگی جامعه کمک می فرهنگی است که

رساند و در نهایت اگر یک حرکت و جریان در سطح کشور در بزرگداشت و معرفی مدد می

انجام بگیرد به اقتدار ملی کشور ما  -ها استکه مناطق ایران انباشته از این چهره -ها هاین چهر

 .ها با قدرت و قوت بیشتری عمل کندتواند در فراز و نشیبیکمک شده است و ملت ما م

 هایی همچون آیت اهلل اعرافی کمک به فرهنگ دین و دیانت وبنابراین معرفی شخصیت

کمک به تربیت و بصیرت افزایی نسل نو و جوان ما است و از این هم چنین ملی ما و  فرهنگ

معرفی کنیم و نگذاریم غبار مرور زمان  ها رااست که این چهرهبر ما باب یک نوع تکلیف 

. چهره نورانی این بزرگواران را تیره و تار کند و در پشت دیوار مرور زمان اینها مخفی شوند

آثاری که از خود به جای  نیز و عملکرد و تالشهای مقدسشان و شخصیت، زندگی پس باید

امیدوارم و ید، ه اشروع کردشما  این کار بسیار ارزشمندی است که .را معرفی کنیم دنه اگذاشت

های برای معرفی چهره مقدمه ایمثل آیت اهلل اعرافی زمینه و ها  همین برنامه معرفی شخصیت

 .دیگر شهرستان میبد و استان یزد شود

 عالمان یزدی شخصیت های جهان تشیع

ع های بزرگی داشته که در جهان تشیاستان یزد همیشه غنی و قوی بوده است و شخصیت 

، آیت اهلل موسس، الوثقی روهعآیت اهلل آسیدمحمد کاظم یزدی صاحب  .تاثیر گذار بوده است
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حضرت امام است. آیت اهلل العظمی مرحوم حائری یزدی که موسس حوزه علمیه قم یعنی 

یکی از شاگردان برجسته حوزه درسی مرحوم آیت اهلل حائری یزدی هستند. اینها دست پروده 

شهید محراب  . هم چنینهایی داشته استاستان یزد این چنین شخصیت .دآن مرد بزرگ بودن

آن موقعی که برای  . منارادت داشتم و دارم ایشان شهید آیت اهلل صدوقی که بنده خدمت

های ایشان بود که مرا به آن دیار شدم تشویقآماده می شهرکرد پذیرش مسئولیت امامت جمعه

بارها از من حمایت کرد و به این بنده کم  مرا شروع کرد کشاند و بعد که در آن منطقه کارم

مرحوم آیت اهلل  . از دیگر شخصیت های معروف و مبارز یزدلطف بسیار فراوانی داشت ،ینرت

به این جانب عنایت داشتند. ای که من امام جمعه بودم که ایشان هم در دورهاست خاتمی 

در نیز  . در این دورهنماز جمعه یزد شد متعهده دار اما بعد از شهادت شهید صدوقیایشان 

 بسیار مرد شریف و بزرگواری بودند. . ایشانها در خدمت ایشان بودیمها و همایشگردهمایی

 یپیرمرد انقالب

پنج و  هزار و سیصد و ن سالاهم یعنی ،آیت اهلل اعرافی را هم قبل از پیروزی انقالبمن 

به دیدن  ،و ایران هم ملتهب بود مانده بودقالب شاید یکی دو ماه به پیروزی اندیدم. شش 

مرحوم آیت اهلل خلخالی در آنجا تبعید  . آن زمان،ها در جنوب کشور به بندر لنگه رفتمتبعیدی

در همان زمانی که من آنجا رفته بودم ابالغ شد که شما آزاد  .به دیدن ایشان رفتممن بود و 

در کرمان نزد علمای  را ه کرمان آمدیم و شبیشدید و به اتفاق مرحوم آیت اهلل خلخالی ب

کرمان بودیم و سپس به رفسنجان خدمت مرحوم آیت اهلل هاشمیان آمدیم و از آنجا به یزد 
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دیدن آیت اهلل خاتمی رفتیم و سپس به به به اردکان نیز آمدیم و از آنجا  یصدوق هیدشخدمت 

 به دیدار آیت اهلل اعرافی رفتیم. میبد 

رفتیم و بود به دیدنشان می یآمدیم هر جایی که عالمی در شهرکه میدر مسیری  ما

 .به اتفاق مرحوم آیت اهلل خلخالی به منزل مرحوم آیت اهلل اعرافی رفتیم .کردیماحوالپرسی می

بسیار به  ن بودیمانوع برخورد ایشان در چند ساعتی که خدمتش .که ایشان را دیدمبود در آنجا 

آن دیدار و شیرینی برخوردهای صمیمی و زیبای مرحوم آیت اهلل اعرافی  هنوز یادماندنی بود.

از مبارزات و  . ایشان آن زمانچه استقبال خوبی از ما کردند .از ذهن من خارج نشده است

دادند که به همین زودی امیدواری می . آیت اهلل اعرافیکردندمبارزین حضرت امام حمایت می

ما باید خودمان و مردم را آماده کنیم برای آن روزی که این رسد و انقالب به پیروزی می

 انقالب به نتیجه برسد و حضرت امام تشریف بیاورند. 

ای که با ایشان داشتیم و گاهی در جلسهنیز با توجه به اطالعاتم که خیلی هم زیاد نیست و 

مدد می گیرم  شنیدماز دیگران می ی که در منطقه داشتند یجلساتی از اخالقیات ایشان و کارها

کنم به صورت اجمالی دارم و سعی می اندکیشناخت از ایشان من  تا مطالبی را داشته باشم.

 شخصیت ایشان را معرفی کنم.

 مردم داری آیت اهلل اعرافی

ویژگی بارز و برجسته حضرت آیت اهلل اعرافی)رض( این بود که به معنی واقعی کلمه ایشان 

خواستیم یک چهره مردمی را معرفی کنیم باید ایشان را نی اگر مییع ؛یک چهره مردمی بودند
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داشت و عاشق مردم بود و معرفی کنیم. مردمی بودن یعنی چه؟ اول اینکه مردم را دوست می

دلیلش هم این بود که در سی و پنج سالگی که یک شرایط سنی بسیار خوبی است با این که 

های علمیه مشغول تحصیل بودند و از در حوزه ،از لحاظ علمی تا سی و پنج سالگی در قم

کردند، در این زمان با مقدماتی که ایشان طی کردند و به بزرگان استفاده می و محضر مراجع

حاال موقع درخشندگی ایشان است و باید در حوزه بماند و از این و این نقطه اوج رسیدند 

ی و استعدادهای خود را در مرکز تواند آن سیر وجودی و دانش و توانمندسن به بعد می

عشق به سبب اما  ؛علمی مثل حوزه علمیه قم افزایش بدهد و ظهور و بروز بهتری داشته باشد

به میان مردم خودش آمد تا و به مردم و عالقمندی به مردم منطقه خودش، حوزه را رها کرد 

  .به هدایت و تربیت این مردم بپردازد

یم که شما در قم یگومی و شویمروبرو می روحانیونبا بعضی از ما االن  .این خیلی مهم است

حاضر  این ولی ،آن منطقه به شدت به شما نیازمند است کهبروید فالن منطقه ساکن هستید 

وم قرار بگیرد و رنیست که حوزه علیمه قم را رها کند و بیاید در میان مردم یک منطقه مح

 مردم را هدایت کند. 

ها و ما علم را برای عمل و برای اینکه مجهز بشویم به شیوه ؟خواهیمه میما علم را برای چ

خواهیم واال شما از می امور علم را برای این ؛ یعنی ماخواهیممی دانش تربیت و هدایت مردم

  این سودی دارد.  آغاز تا پایان مدام بخوان بخوان،
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 خداوندزکاتی است.  چیزیای هر ، علم هم زکات دارد. البته برهمانطور که مال زکات دارد

 عَنِ نََهوْا وَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا الزَّکَاةَ آتَوُا وَ الصََّلاةَ أَقَامُوا الْأَرْضِ  فِی مَّکَّنَّاهُمْ إِن الَّذِینَ: می فرماید

 -تمکن رسیدیم  می فرماید وقتی به سوره حجاین آیه در  خداوند  3؛الْأُمُورِ عَاقِبَةُ لِلَّهِ وَ الْمُنکَرِ

توانیم قدمی برداریم و خدمتی کنیم و تمکن یعنی به آن قدرتی رسیدیم که با آن قدرت می

در قم کبوتر  ؛ نه این کهباید قدم به جامعه بگذاریم و کار را شروع کنیم - سامانی ببخشیم

ت خواهیم زکاپس کی می است، اما بوخ. این حرم بشویم و کتاب بخوانیم و مطالعه کنیم

 "ثالثه انعام "کشمش، و خرما جو، گندم، شامل " اربعه غالت "بر زکات ؟این علم را بپردازیم

اینها زکات دارد  ؛ یعنیگیردمی تعلق نقره و طال شامل " نقدین " و شتر و گوسفند گاو، شامل

، هالعلم نشر هزکا در روایات آمده است: ست؟چیزکات علم  پس علم زکات ندارد!اما حال 

زکات علم تعلیم و هدایت و تربیت مردم است و باید زکاتش را  4علم نشر آن است، زکات

 بپردازیم. 

 هجرت در راه خدا

هایی که یکی از درس .گیریم باید پس بدهیمبه مقداری که می .اتوبان زندگی یک طرفه نیست

یس، پژوهش و آنهایی که در حوزه تدر یعنی دهند،مرحوم آیت اهلل اعرافی به حوزه نشینان می

برای چه در حوزه  ، این است کهتحقیق ندارند و در آستانه ورود به حوزه مرجعیت هم نیستند

عمل  رآیه نفباید به مفاد باید بیایند خدمت کنند و به مناطق خودشان برگردند.  ؟ آناناندمانده

                                                           
 كارهاى از و دارند،وامى پسندیده كارهاى به و دهندمى زكات و دارندمى برپا نماز دهیم، توانایى آنان به زمین در چون كه كسانى همان.  3

 (41)حج، آیه .خداست آنِ  از كارها همه مفرجا و دارند،مى باز ناپسند
 1 ح ،37 ق ،۴2۴ ص ،1 ج الحکم، غرر.  4
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 َطآئِفَة   مِّنْهُمْ فِرْقَةٍ ُکلِّ مِن نَفَرَ فَلَوْالَ کَآفَّةً لِیَنفِرُواْ الْمُؤْمِنُونَ کَانَ وَمَا می فرماید: خداوندکنند. 

  5یَحْذَرُونَ َلعَلَّهُمْ إِلَیْهِمْ رَجَعُواْ  ِإذَا َقوَْمهُمْ وَلِیُنذِرُواْ الدِّینِ ِفی لِّیَتَفَقَّهُواْ

سهای عملی در زندگی مرحوم آیت اهلل اعرافی همین است که از حوزه علمیه دانش ریکی از د

یک فرد سی و پنج  .و روح و جانش را تربیت کرد و به شهر و قوم خودش برگشت را گرفت

ای از فقه و معارف الهی و اسالمی آمد تا مردم را ای از علم و اندوختهساله با دست مایه

 هدایت کند و بار و بنه خود را در محل خودش ریخت و مسجد ، مجلس، منبر و موعظه و

داشت و در  وشنگری و هدایت و امر به معروف و نهی از منکررانی و بصیرت افزایی و رسخن

 شروع به کار کرد. مردمی بودن یعنی این، یعنی مردم را دوست داشته باشد. این سنین

مان باز نهانمونه دیگر مردمی بودن این است که خود را در معرض مردم قرار بدهیم و در خ

بگیریم و آنها را هدایت کنیم. این هم یکی از  باشد برای اینکه ما بتوانیم از مردم مطالب را

 . این که شان به روی مردم باز استنه. همیشه در خاهای کسانی است که مردمی هستندویژگی

شان را بشنوند، مشورت بدهند و راهنمایی شان پاسخ بدهند، مسائل اجتماعیبه مسائل شرعی

 و هدایت بدهند. 

این عرصه خدمت کردند. خدا رحمت کند استاد علمای بزرگ ما مردمی بودند و در 

انشاء اهلل درجات  خداوندبزرگوارمان شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی، درجاتشان عالی است 

                                                           
 دین در و بمانند اىدسته تا كنندنمى كوچ اىدسته آنان، از اىفرقه هر از چرا پس. كنند كوچ جهاد براى همگى مؤمنان نیست شایسته و.  5

 (122)توبه، آیه بترسند؟ الهى كیفر از آنان كه باشد -دهند بیم ندبازگشت آنان سوى به وقتى -را خود قوم و كنند پیدا آگاهى



18 
 

ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان  :فرمودندمتعالی بگرداند. ایشان میرا ایشان و همه شهدا 

 قدرت. واقعا این علما شیفتگان خدمت به مردم بودند. 

که  ندم آیت اهلل العظمی حاج شیخ محمد حسین صاحب فصول خدمتشان عرض کردمرحو

اگر یک ساعت از عمر شما باقی بماند و بگویند یک ساعت دیگر از دنیا خواهی رفت در این 

در  - نشینممی و رومبه سکوی در منزلم می :ایشان فرمودند ؟کنیدیک ساعت شما چکار می

و خودم را به مردم عرضه  - ی در منازل در کوچه سکو داشتها منازل قدیمی، جلوزمانآن 

حتی اگر  ، این کار را بکنمای و یا مطلبی داشتند و من بتوانم آن را حل کنمکنم که خواستهمی

این را بهترین کار خودم در پایان  .دهماین را انجام می و من به یک استخاره کردن باشد

  ند.ن بوددانم. علمای ما اینچنیام میزندگی

مرحوم آیت اهلل اعرافی به معنی واقعی کلمه مردمی بود، عشق به مردم را از قم به میبد آورد، 

که  را حوزه علمیه .بماند و در آن جا بیاید در این منطقه تا ایشان مردم دوستی او باعث شد

خاب کرد و همه را رها کرد و خدمت به مردم را انت ، ایشانبسیار برای عالم دینی شیرین است

های این یکی از ویژگی .ها و نیازها و سواالت مردم قرار دادخودش را در معرض خواسته

 .این درسی است که باید همه بگیریم .ایشان بود

 عالم عامل 

یعنی آن چه از معارف اسالمی و مکتب اهل بیت  ؛عالمی بود که عامل بود ،ویژگی دیگر ایشان

قرآن چقدر از علمایی که دانش را  .اق یک عالم عامل بودمصد . اوکردگرفته بود عمل می
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 لِمَ  آَمَنُوا الَّذِینَ  َأیُّهَا یَا می فرماید: خداونداست.  مت کردهذلنگند مدارند ولی در عمل می

  6.تَفْعَلُونَ لَا مَا تَقُولُوا أَن اللَّهِ عِندَ مَقْتًا تَفْعَلُونَ کَبُرَ لَا مَا تَقُولُونَ

به آن  ؛ وعلم را برای عمل کسب کردباید  .توجه کرد آن موضوعی است که باید بهاینها یک  

این گونه انسانها،   .بپوشانیم عمل لباسبه آن رسیم باید می آنفهمیم و به مقداری که می

. اصطالح ربانی هم اصطالحی است که نیاز به توضیح و تفسیر دارد . البتهعالمان ربانی هستند

هم خودش تربیت شده و عامل  .اق عالم ربانی مرحوم آیت اهلل اعرافی استمصدهر حال، به 

ما همیشه نباید مسائل را بر روی  .گذاشتروی دیگران تاثیر می ایشان هم این تربیتو بود 

نوک زبان بگذاریم و به مردم بگوییم بلکه باید بسیاری از معارف در اعضا و جوارحمان وارد 

بخشی از  که ؛ چرامرحوم آیت اهلل اعرافی از اینگونه عالمان بود .مکنیم و با عمل تطبیق کنی

او مصداق بارز کالم امام  .کردتبلیغات او عملی بود و با عمل مردم را به راه حق دعوت می

 با را مردم بألسنتکم؛ دعاه تکونوا ال و بأعمالکم الناس دعاه کونوا»فرمود: صادق)ع( بود که می

 7 .«خود زبان با نه کنید، دعوت ها نیکی به خود عمل

کرد مردم را به دین و معارف دینی آشنا کند، واقعا با عمل و رفتارش سعی میآیت اهلل اعرافی 

در روایتی از امام صادق)ع(  .عالمی که به علمش عمل نکند مباحثش هم تاثیرگذار نیست

 عنِ  المَطَرُ زِلُّیَ کَما القُلوبِ عنِ مَوعِظَتُهُ تزَلَّ بعِلمِهِ عمَلْیَلم إذا العالِمَ إنّ: می فرماید داریم که

                                                           
)صف، .ندهید انجام و بگویید را چیزى كه است ناپسند سخت خدا نزد دهید؟نمى انجام كه گوییدمى چیزى چرا اید،آورده ایمان كه كسانى اى.  6

 (3و  2آیات 
 االجتهاد و الورع منکم لیروا ألسنتکم بغیر الناس دعاة کونوا ( می فرماید:؛ البته در خبری  دیگر آن حضرت)ع 87 ص ،2 ج کافي،.  7

؛ مردم را به غیر از زبان به دعوت کنید تا آنان از شما ورع و اجتهاد و نماز و خیر ببیند. به راستی که این داعیة ذلک فإن الخیر و والصالة
 (8 ص ،68 ج االنوار، بحار) )گونه کارها دعوت کننده است.
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اما وقتی باران بر روی  ،کندریزد زمین نرم آن را جذب میباران که وقتی به زمین می 8؛ الصَّفا

کند باران موعظه را که عالمی که به علمش  عمل نمی .لغزدهای باران میریزد قطرهصخره می

یعنی مثل همان بارانی است که بر صخره  ؛شودیاری کند جذب نمیباراند تا دشت دلها را آبمی

پس اگر عالم  .زنندپذیرند و پس میچون مردم نمی ؛شودریزد و جذب صخره و سنگ نمیمی

گوید بخواهد تاثیرگذار باشد باید اول خودش عامل باشد تا بتواند دلها را فتح کند. اسالم می

ارش را با عملش امضا کند و تصدیق کند تا مردم به آن عالم باید علمش را با عملش و گفت

فعله قوله فلیس بعالم، کسی که با  صدّقمن لم یُ امام صادق)ع( می فرماید: گفتار دل ببندند.

و از حوزه عالم اسالمی خارج  9؛عملش صحبتهایش را تصدیق نکند او اصال عالم نیست

 .است

این هم  .کردش مردم را دعوت به دین و دیانت میمرحوم آیت اهلل اعرافی عالم عامل و با عمل

 .است عالم ربانی های دیگر اینیکی دیگر از ویژگی

 خداسیما

چون مرد خدا  که آدم را یاد خدا می انداخت؛ ویژگی دیگر این شخصیت ارزشمند این بود

امام یک روایتی از  .انداختکرد او را به یاد خدا میاش نگاه میبود هر کسی که به چهره

امام صادق از قول جدش  . در آن روایتدر اصول کافی باشدفکر کنم که است صادق)ع( 

این بیان را  )ع(کند که پیغمر اکرم)ص( در مورد حضرت عیسینقل می)ص( رسول خدا 

                                                           
 ، ص دیالمر هیمن). غلتدمى فرو سنگ تخته روى از باران که گونهآن ، غلتَد فرو هادل از او پند ، نکند عمل خود علم به هرگاه عاِلم.  8

1۴۶) 
 .36 ص ،1 ج كافى،.  9



21 
 

حواریون یعنی اصحاب خاص و یا  -، )ع(فرمود که یک روزی حواریون حضرت عیسی

یی که همیشه همراه حضرت بودند و به حضرت صحابه یا شاگردان حضرت عیسی و آنها

و در در مکتب حضرت عیسی)ع( تعلیم دیده بودند و تربیت شده  . آنانی کهکردندکمک می

یا  :عرض کردند )ع(حواریون به عیسی -.بودند )ع(دانشگاه پیامبری همانند عیسی و دانشکده

حضرت عیسی شیم؟ و هم نشینی داشته بام یروح اهلل با چه کسی نشست و برخاست کن

 مجلس در عمله؛ االخرة یف رغّبکمی و منطقه علمکم یف دیزی و تهیرؤ اهلل ذکّرکمی من: فرمود

: دوم. اندازد خدا ادی به را شما او دارید: اول: باشد یژگیو سه یدارا که دیابی حضور یکس

 قیتشو آخرت به را شما او کردار: سوم و. دیفزایب شما دانش و منطق بر او شهیاند و گفتار

که وقتی  ،«هاهلل رویت من یذکرکم»یعنی با کسانی نشست و برخاست داشته باشید  10«.کند

و »دیگر آن که  این خیلی مهم است، .اندازداش افتاد شما را به یاد خدا مینگاهتان به چهره

و »ت شما بیافزاید، یرکند بر دانش و علم و بص، و وقتی صحبت می«هیزید فی علمکم منطق

 ، شما را به یاد آخرت هم بیاندازد. «هبکم فی االخره عملُیرغ

در اینجا است که ما از این روایات این استفاده را بکنیم که برخی از علمای ما مصداق همین 

حقیقتا عرض  .اندازدشان ما را به یاد خدا میکالم حضرت عیسی)ع( هستند که نگاه به چهره

گرفتی و هاست که وقتی در محضرش قرار میز این شخصیتکنم مرحوم آیت اهلل اعرافی امی

هایش هم روشنگر و هدایت کننده افتادی، صحبتکردی به یاد خدا میاش مینگاه به چهره

                                                           
 1۴9ص ،7۴ج االنوار، بحار ؛۴۴ص العقول، تحف.  10
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کرد به اینکه باید اهل عمل باشند و برای آخرتشان ذخیره کنند و بود و انسانهایی را ترغیب می

 انداختند. به یاد قیامت می

 عالم متخلق

میم تفلسفه بعثت انبیا تکمیل و ت این بود که ایشان عالمی اخالقی بود.ویژگی دیگر ایشان 

؛ به راستی من برای اتمام  األخالق مکارِمَ  الُتَمِّمِ بُعِثتُ إَنّما . پیامبر)ص( می فرماید:اخالق بود

حصر است.  برای «انما»ها توجه کنید، نش این واژهیچ، به 11مکارم اخالقی برانگیخته شده ام

منحصرا من برای این مبعوث شدم تا اخالق انسانها را  ییعن ؛یعنی این هست و جز آن نیست

درباره ایشان می  خداوند. خودش یک چهره اخالقی بود )ص(تکمیل و تتمیم کنم. پیغمبر

 .خداست ف و مهربان با مردانئوقلب رو شکی نیست که ، 12 مٍیعَظِ خُلُقٍ یلَعَل اّنک وَ فرماید:

 الْقَلْبِ  غَلِیظَ  َفظًّا کُنتَ وَلَوْ  َلهُمْ لِنتَ اللّهِ مِّنَ رَْحمَةٍ  فَبِمَادرباره پیامبرش می فرماید:  خداوند

 . 13حَوْلِکَ  مِنْ  الَنفَضُّواْ 

این مطلب در آیات و  چقدر )ص(، اخالق پیغمبر بود.پس یکی از عوامل موفقیت پیغمبر

تواند خوش اخالق، هرکسی نمی .ز به خودسازی داردالبته این نیا .توصیه شده است روایات

باید استاد داشته باشیم و تربیت ببینیم و روی نفس و  .باشد و فروتن ریم، بخشنده، متواضعک

باید تحقق پیدا بکند تا  «14من عرف نفسه» . اینجان خودمان کار کنیم و خودمان را بشناسیم

                                                           
 .372 ص ، 59 باب ،67ج بحاراالنوار،؛ 8 ص االخالق مکارم.  11
 (4. و براستی که تو بر خلق عظیم هستی. )قلم ، آیه  12
)آل عمران، .شدندمى پراكنده تو پیرامون از قطعا   بودى سختدل و تندخو اگر و شدى، ِمهر پُر و نرمخو آنان با الهى، رحمت بركتِ  به پس.  13

 (159آیه 
 . هر کس خودش را شناخت خدایش را شناخت. 14
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زند و به بار بنشیند و صفات زشت اخالقی های نیک انسانی در وجود ما شکوفه باین خصلت

اینجا باید استاد هم دید، حاال  .ائل اخالقی را کنار بگذاریم و فضائل را تقویت کنیمذیا ر

ولی استاد ما را زودتر به  ،رسندخواهند کار کنند به جاهایی میآنهایی هم که بدون استاد می

 رساند.خواهیم میآن هدفی که می

های معمول یک مسئله کلیدی موفقیت در زندگی انسان است. از ویژگی بنابراین اخالق 

کردند و ایشان بر این مسئله تاکید می دربارهمرحوم آیت اهلل اعرافی اخالقی بودن اوست. همه 

 کنند. به نیکی و به خوبی از ایشان یاد می

 عالم پارسا

خود مردم منطقه  ور است.همش زندگی زاهدانه ایشان از دیگر ویژگی های آن مرحوم بود. زهد

با  .توانند قضاوت کنند که ایشان چگونه زندگی کردند و دارای چه زندگی بودندمیبد بهتر می

اما این کار را  تواست خیلی هم توسعه بدهد،این که امکانات خوبی در اختیارش بود و می

ف رلبستگی به زخایعنی عدم داین  نکرد و زهد و پارسایی را در عین مکنت در پیش گرفت؛

داشته  آن یک عالمی که بخواهد مربی و تاثیرگذار باشد باید زهد را به معنای منطقی .دنیایی

 های دیگر ایشان است.این هم از ویژگی .باشد

 د زمان خویشتنزنفر

کنم، کنم و بحث را تمام میو ویژگی دیگر این بزرگوار که من به همین ویژگی بسنده می

اما زمان  با این که نسل قبل بود .فکر خیلی بازی داشتند . ایشانن استزمان شناسی ایشا
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این  رسیدیموقع طلبه جوانی بودیم و خدمتشان ما که در آن م شناس و موقعیت شناس بودند.

 مطلب را از ایشان به چشم دیدیم.

بودیم هم های مختلف انقالب رفتیم و خیلی پرشور بودیم و در صحنهدر آن موقع منبر می ما

یم. این اقتضای جوانی بود، بود هم هادرگیریدر دیده بودیم و  را و حاال زندان و تظاهرات

با این وقتی  ،ما بودنداز دو نسل قبل  جزو یک وما با بعضی از اینها که سنشان باال بود و  ولی

ند زمان اما این پیرمرد فرز ؛گرفتنداصال قبول نداشتند و مسائل را نمی ،کردیمصحبت میها 

های امام خودش بود و شرایط زمان را خوب درک کرده بود و موید و مروج و مبلغ اندیشه

ن سخن امام صادق)ع( را باید بگویم که ایک انقالبی به تمام معنا بود و واقعا هم . اوبود

 اتشبه باشد آگاه زمانش اوضاع به که کسى؛ اللّوابس هیعل تهجم ال بزمانه العالمفرموده بودند: 

  15 .نیارد هجوم او بر

در  یا ند ومانها در زمان گذشته می. بعضیعالم جامع و کامل این است که با زمان حرکت کند

یعنی این انسان پنج قرن قبل است و زمان و  ؛یک قرن و یا پنج قرن قبل متوقف هستند

اسد و بر یک شنرا نمی ی آنها و بسترهاکند و زمینهرا درک نمیزمانه اش شگردهای دشمن 

ها با این اما بعضی ؛شود که قابل حرکت در این زمان نیستمسائل غیر قابل قبولی متمرکز می

پیرمرد هستند و انسان حتی از آنها توقع ندارد ولی از نسل امروز و که سنی از آنها گذشته، 

نهایی که هایی را سراغ دارم که در سن هفتاد و هشتاد سالگی از جواجلوتر هستند. من چهره

تر بودند و مسائل را بهتر آنها مسلط از دانندتحصیل کرده روز هستند و مسائل دنیا را می
                                                           

 . 307ص۶8،ج یمجلس ، بحاراالنوار ؛ 3۵۶ ،صیحران شعبه بن ،حسن العقول تحف ؛ 2۶ص1ج ینیكل االسالم ،ثقةیالكاف.  15
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رت امام فرزند زمان کردند. مرحوم آیت اهلل اعرافی)رض( مثل حضتجزیه و تحلیل می

های موجود در جامعه آگاهی شناخت و به ظرفیتجامعه و مردم را خوب می خودشان بودند.

کرد و لذا آن مبارزه را از دوران پهلوی شروع اساس این موعظه و راهنمایی میداشت و بر

دفاع  از امام راحل بزرگوارالزم شد تا کرده بود و با رژیم طاغوتی درگیر بود و موقعی هم که 

کرد و در مجامع عمومی با صدوقی به صحنه آمد و مرجعیت امام را تایید می هیدکند همراه ش

در آن منطقه تاثیر بسیار باالیی  این مساله را بیان می کرد ، به گونه ای که رشادت وشجاعت 

 .داشت

به  های دیگر ایشان این بود که انقالبی بود و این خاصیت انقالبی بودنشبنابراین از ویژگی

شناخت و لذا در دشمن شناس بود و دشمنان را خوب می واش شناسیهمین زمان سبب

بسیاری از کسانی که هم  . این در حالی بود کهقرار گرفت )ره(خمینیاردوی حمایت از امام 

از آزمایش با موفقیت بیرون نیامدند، اینها خیلی  ،سن و سال ایشان و در ردیف ایشان بودند

. اینان نقش کلیدی و همراهی نکردند، ولی این عالمان فرهیخته بودند که امام را حمایت کردند

امام را ندیده خودشان مردم  افکار و عقاید ایشان داشتند؛ چرا که اساسی در حمایت از امام و

های حضرت امام را این بزرگواران برای مردم تفسیر پیامها و فتواها و سخنرانیو همه بودند، 

این  . پساینها بودند که مردم را به حمایت از امام به صحنه آوردند .کردندو تبیین می

 انقالب داشتند.  بزرگواران نقش بسیار مهمی در

 خطیب جمعه
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به تقوا  هدر مسند امامت جمعه به عنوان خطیب جمعه توصیایشان بعد از پیروزی انقالب هم 

موعظه و راهنمایی کرد و حتی برای یک روز هم از مردم فاصله نگرفت و از تبلیغ و هدایت  و

 بود ؛ چونش و وقت و بی وقت در خدمت مردم ه ابنجدا نشد و شب و روزش، جمعه و ش

پس از امام و انتخاب مقام معظم  عاشق مردم و موید امام و رهبر کبیر انقالب بود و همچنین

یت جدا هرگز از وال .چهره والیت مدار بود کموید رهبر فرزانه انقالب بود. ایشان ی رهبری

 نِیَ بُ  » از نظر ایشان:که ؛ چرا دانستو والیت را رکن رکین مینشد و والیت را تقویت کرد 

 ُنوِدیَ  کَمَا ءٍبِشَیْ یُنَادَ لَمْ وَ الْوَلَایَةِ وَ الْحَجِّ وَ الصَّوْمِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّلَاةِ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الْإِسْلَامُ 

چون  چیزینماز و زکات و روزه و حج و والیت بنا شده و به  چیزاسالم بر پنچ  .بِالْوَلَایَةِ

 16«ده نشده است.والیت خوانده و ندا دا

 والیتمدار

امروز اگر ایران اسالمی به عنوان یک  .توان کارها را پیش بردبا والیت است که می پس 

های جهانی ، سلطه گران ، های ما در یک طرف میز و همه قدرتاگر دیپلمات و قدرت است

ن نشان از کنند ایبا هم مذاکره میو د نشیننجهانخواران ، مستکبران در یک طرف میز می

به خاطر رهبریهای امام و حمایت های  . این همهقدرت و عظمت این انقالب و ملت است

آیت اهلل شهید دستغیب، شهید ، چون آیت اهلل اعرافی، آیت اهلل شهید صدوقی یشخصیت های

شهدای دیگری و شهید قاضی طباطبایی و علما  یاشهدای محراب  و مدنی ، شهید اشرفی

                                                           
 .اإلسالمیة چاپ اإلسالم دعائم باب ، 18 ، ص 2ج ،  الكافي.  16
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وارد صحنه  را اینها آمدند مردم به دست آمده است؛ چون شهید بهشتی چون شهید مطهری،

یک قدرت  به عنوان کردند و از مرجعیت امام دفاع کردند و امروز به اینجا رسیدیم که ایران

 .به برکت خون شهدا است . این ها همهقوی در منطقه شناخته شده است

 پیشگام در انقالب

ت اهلل اعرافی این بود که از بسیاری علمای دیگر جلوتر های مرحوم آیاز ویژگیدیگر یکی 

حرکت می کرد و علت جلوداریشان این بود که قبل از پیروزی انقالب نماز جمعه را در میبد 

بخشی از  . آن مرحوماین مسند را بر عهده داشتند هم شروع کرده بود و بعد از پیروزی انقالب

 .کردندیفعالیتهایشان را در نماز جمعه متمرکز م

امروز که خدمت شما  .یکی از دستاودهای عظیم انقالب اسالمی نماز جمعه است بی گمان

قبل از پیروزی انقالب  ، در حالی کههستم ائمه جمعه ما تعدادشان به هشتصد نفر می رسند

بعد از  ضه الهی انجام می گرفت؛ امایو در میبد و چند شهری این فر ی نبودنماز جمعه

به برکت وجود آیت اهلل اعرافی زودتر از  که ودب شهر میبد نیز این الب اسالمیپیروزی انق

 . و برگزار کردآغاز  آن را به شکل رسمی شهرهای دیگر

های نماز جمعه این از ویژگینمازجمعه ها کارکردهای بسیار موثر و خوبی دارد؛ چرا که 

یکی از شرایط اقامه نماز  یرا؛ زعبادت فردی نیستو یک است که باید با جمع خوانده شود 

بنابراین بر محور امام  .نماز جمعه محور وحدت اجتماعی جامعه است .جمعه جمعیت است

-هر جمعه تمرین وحدت می با شود به تعبیریجمعه و نماز جمعه مردم وحدتشان تقویت می
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نماز جمعه  مرحوم آیت اهلل اعرافی برای تقویت وحدت مردم میبد و حمایت از انقالب ، .کنید

از منبر نماز جمعه  و برای ایشان یک فرصت بسیار مغتنمی بود و این کار را ایشان انجام داد

چقدر زیباست که وحدت مردم حول نماز . توانست به وحدت عمومی مردمی جهت بدهد

 .شکل بگیرد

های مردم که دانه است ی ه اآن رشت . نماز جمعه همانندایشان از نماز جمعه این استفاده کرد 

پیام نماز جمعه این  است.نماز جمعه  . این کارکرددهد، در یک مدار قرار میحرا مثل یک تسبی

خواهند بگویند که ما در صحنه حاضریم و مردمی که در نماز شرکت کردند این را می .است

 .حضور داریم

بهجتی  حسینمحمد  پیامد دیگر اجتماع نماز جمعه این است که ما وحدت داریم. خدا مرحوم

بسیار  یشاعرامام جمعه بسیار خوب اردکان یزد و  . ایشانرحمت بکندمتخلص به شفق را 

 گوید :می ایشان ،توانمند بودند

  شود می دریا پیوست هم به چون قطره قطره           شود می هویدا ها قدرت قوم، اتّحاد ز

  شود می جا بر پای کوهی جوشید هم به چون         باد امواج بَرَد سو هر را ریز های سنگ

  شود می وا زهم چون نسیمی را بَرَدگُل می   بالست از دور گُل، برگ باشد جمع غنچه به تا

 شود می تنها که وقتی شود می شیطان صید         جمع آغوش در هست تا اَمان در باشد فرد

  شود می صحرا گرگ نصیب اُفتد جدا ور             رمه همراه است گرگ از آسوده گوسفند

  شود می دریا سوده زبونی از شد جدا چون    درخت بر باشد برگ تا بَُود ایمن و محکم
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  شود می همتا و مثل بی حق چو قدرت از یعنی             متّفق اجتماع میان باشد حق دست

  شود می پیما اوج همایون بال آن از مرغ  بال     گشت و ضعیف پرهای پیوست هم به چون

  شود می شکوفا و سرسبز چشمه زین دین باغ      اساس رویین ُبوَد وحدت را اسالم باروی

  شود می مداوا وحدت داروی با مرض وین         اختالف امروز ماست جهان درد تر سخت

  شود می رسوا و محکوم او کز ملّت بسا ای                 ناپذیر جبران ننگ ، تفرّق ننگ از آه

  شود می اعدا کام در ای لقمه جماعت آن        کرد رخنه اجتماعی در چون تفریق آفت

  شود می تماشا وقت و خیزد می بر دود    ای خوشه هر دل از افتد آتش خرمن به چون

مرحوم آیت اهلل اعرافی یک ذخیره برای حوزه علمیه و سازمان روحانیت شیعی و  به هر حال،

ما را موفق قرار بدهد که راه این  خداوندامیدوارم  .زد و مردم میبد استبالخص برای استان ی

گواران را به عنوان مرشدان و معلمانمان ادامه بدهیم و از درگاه ایزد منان خواهانم همه این ربز

 بزرگان را  با پیغمبر و آلش محشور بفرماید. 
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 سرمشق اهل تقوا
  17یواف ابوالقاسم خیش حاجآقای  نیوالمسلم االسالمحجتحضرت 

بیست و یک سال از فوت مرحوم آیت اهلل اعرافی گذشته است. خاطرات و آشنایی که از 

جهات اخالقی و اجتماعی با ایشان دارم را خدمت کسانی که به ایشان عالقه و ارادت دارند و 

قی داشته کسانی که در این مسیر روحانیت گام بر می دارند و نیاز به الگوهای خوب اخال

عرض را لبی امط ،دارمدر اختیار برحسب زمانی که و  باشند تا آنجایی که من اطالعات دارم

 کنم.می

 سرمشق های نیکو

نه آیه چهار حدر قرآن کریم سوره ممت .قبل از اینکه وارد این بحث بشوم جمله ای عرض کنم

م و کسانی که با حضرت شما مسلمانها بایستی از آن سیره و روش حضرت ابراهی» :  که دارد

 « و آنها برای شما اسوه و الگو باشند  یدابراهیم )ع( بودند درس بگیر

را که عرض کردم به این  آیه این .آمده استحضرت ابراهیم )ع(  به در چند جای قرآن راجع

و دلیل است که تجلیل از گذشتگان چه به بصورت همایش ها و چه بصورت نوشتن جزوه ها 

هلل از مری پسندیده و نیکو است. برگزاری همایش ها و بزرگداشت ها، الحمدامصاحبه ها 

این قبل از انقالب شاید  .مطرح شدبعد از انقالب برکات انقالب اسالمی است و این قضیه 

به فرمایش حضرت امام  .روحانیت و علمای بزرگ کمتر مطرح بود در موضوع ، مخصوصا

هم خواص و از عوام که اصال نمی شناختند  .ناخترا نمی ش )ره(غیر از خواص کسی مدرس

                                                           
 جمکران مقدس مسجد سابق تیتول.  17
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این انقالب بود که  .داشتندنسبت به ایشان اطالعات محدودی  یک طبقه خاصی بودند که

و علما و متکلمان و بزرگداشت اشخاصی از فقها  . هم چنینمعرفی کرد مردم مدرس را به

در حوزه ها االن گانی که از بزر تجلیل. هم چنین یکی از برکات انقالب استنیز  ،فالسفه

 همه از برکات انقالب است.  برگزاری همایش یا نکوداشت با هستند

اوال  .یک ریشه قرآنی دارد ،در زمان حیات یا بعد از وفاتکه  و بزرگداشت تجلیل البته این

خود حضرت خود قرآن نسبت به انبیا و اولیای گذشته آیات زیادی را مطرح می کند و گاهی 

اگر خاطرم باشد دوازده نفر از  .مورد خطاب قرار می دهد را رسول اکرم )ص( رکوجود مبا

 ِفی وَاذْکُرْ، 18 ِإبْرَاهِیمَ الْکِتَابِ فِی وَاذْکُرْ : متعال با امر به پیغمبر می گوید خداوندانبیای الهی را 

این امر الهی است ،  21مَرْیَمَ  الْکِتَابِ فِی َواذْکُرْ   20،إِسْمَاعِیلَ الْکِتَابِ فِی وَاذْکُرْ 19 مُوسَى الْکِتَابِ

 22.و امر الهی جنبه تربیتی دارد

د و هم ننها آشنا شوبا زندگی آ لهی باعث می شود که مردم و امتمطرح کردن انبیای ااصوال 

 خداوندپیش می آمد  )ص(گاهی زحمات و مشکالتی که برای پیامبر .الگو است برای خودش

و خطاب به ایشان  آیه ی نازل می شود و قضیه را نقل می کند  متعال مربی پیغمبر است سریع

مشکالت روبرو  آنن رفته که انبیای گذشته با این مشکالت با اشما یادتمگر  می فرماید که

اگر به تو ساحر  .هم تکذیب می کردند را تو را تکذیب می کنند آنهاامروز اینان اگر  .شدند

                                                           
 41. مریم، آیه  18
 51. مریم، آیه  19
 54. مریم، آیه  20
 16. مریم، آیه  21
 21؛ احقاف، آیه 48و  45و  17؛ ص ، آیات 56د: مریم، آیه . نگاه کنی 22
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داشته باش. این آیات  استقامت و بردباری ،بنابراین صبر .به آنها هم ساحر می گفتند ویندمی گ

را صبر گذشتگان  داستان در خود پیغمبر توسطمتعال  خداوندبه پیامبر)ص( بود.  دلداری

اما خود توجه  ،افضل از همه آنها بوده است آن حضرت)ص( با وجود اینکه .تقویت می کرد

آیات زیادی در این رابطه داریم که از  .کردانسان را آماده تر می  به گذشتگان و مشکالتشان

 درس گذشتگان درس بگیریم. 

چون ریشه  ؛ها جنبه تربیتی دارداین تجلیل و همایش ها غیر از این همایش تشریفاتیپس 

دیگری را  چیزو هدایت و تربیت  مسیر حق متعال در قرآن کریم غیر از خداوند .قرآنی دارد

گوید از سرگذشت کند به ما میبت به طاغوت ها بحث مینساگر حتی  . خداکندمطرح نمی

این شیوه قرآن است و ما هم این همایش ها و بزرگداشت ها را به تبعیت  .آنها عبرت بگیرید

به این دلیل عرض کردم که برای تجلیل از علما و روحانیت در  .کنیماز آیات قرآن مطرح می

د این تجلیل جنبه قرآنی دارد و هیچ جنبه صنفی و هر مرتبه از مراجع ، مفسرین ، فالسفه باشن

وقتی  .اصل هم این است که آنها تربیت شده در مکتب وحی بودند .شخصی در کار نیست

، همان طوری که از سرمشق قرار می دهیم خوانیم همه اینها را برای خودمانآیات قرآن را می

، از این علمای گیریمگذشته هم الگو میاز انبیا  یا گیریمخود پیغمبر و اهل بیت )ع( الگو می

  عامل نیز الگو می گیریم.

 سنت های الهی 
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 دناوخدبدانند که در قرآن کریم این روش و سیره  تااین یک مقدمه ای بود که عرض کردم 

و ترفیع فرد یا امتها متعال در انحطاط  خداوندسنت متعال جنبه تربیتی و هدایت افراد را دارد. 

 وَلَن تَبْدِیلًا اللَّهِ ِلسُنَّتِ تَجِدَ فَلَن: کند که این سنت ما استهم بیان می خداوند .یکسان است

اگر بنی اسرایئل عزت  23؛ هرگز در سنت الهی تبدیل و تحویلی نیست. تَحْوِیلًا اللَّهِ لِسُنَّتِ تَجِدَ

برگشتند ذلت کند و وقتی که از آن جهت پیدا کردند به خاطر یک جهتی بود که قرآن ذکر می

فرمایید این سرگذشت برای شما هم هست فضایل و کرامت متعال می خداوند .پیدا کردند

متعال با هیچ  خداوند و بر اساس آن عمل می شود؛ چرا کهوجود دارد  الهی ولی سنت ،هست

دارید نصرت مادامی که در مسیر هدایت قدم بر می . پسخاصی ندارد و خویشی رابتقکسی 

ذشته منشاء فضیلت و کمال انبیای گ .شاهدش هم همین گذشتگان است .هست هم خداوند

-نمی و این اصل قضیه است .پیدا کردند و مخالفین هم ذلت را پیدا کردند هستند که عزت را

و برای  شد گفت که چون سنت خدا است نسبت به قوم عاد و ثمود یک جور بوده است

انجام شد این اتفاقی که برای آنها  .رت نیستبه این صو !نه دیگران یک جور دیگر است؛

 . نتیجه اعمال خودشان بود

 را دو نمونه .در نهج البالغه همین روش قرآنی را تقویت کرده استامام علی)ع( امیرالمومینین 

در این خطبه  .ه استصعاقکه معروف به خطبه درنهج البالغه   192 یکی خطبه :کنمنقل می

ربوط به گذشتگان است که مراحل انحطاط و کمال آنها را بیان یک بخش حساس و مهمش م

حضرت امیرالمومینین به وجود  31 در نامهدیگر هم گویند از آنها درس بگیرید. و میکند می
                                                           

 77؛ و نیز اسراء، آیه 43. فاطر ، آیه  23
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. کندرا مطرح می مطالبیلی راجع به گذشتگان صیک بخش مفاست که مبارک امام حسن )ع( 

ای برایت خواهم گذشتگان را به گونهفرمایید می می)ع( مجتبی خطاب به امام  آن حضرت)ع(

این شیوه در موارد مختلف  .گیریدترسیم کنم مثل اینکه با همه آنها هستید و از آنها درس می

چه در نهج ه در منابع دینی ما ، چه در قرآن، پس این شیوه تثبیت شد .نهج البالغه هم است

 البالغه وجود دارد .

 دوستی دیرینه 

تقربیا  .شدشروع می 1333گردد که از سال ن با آقای اعرافی به زمان طلبگی ما برمیآشنایی م

به خدمت ایشان نرسیده ولی  ،با نام آقای اعرافی آشنا بودیم که در یزد بودیم 1336تا سال 

مرحوم آقای اعرافی  ،به قم مشرف شدم 1336از سال  .ایشان در میبد تشریف داشتند .بودیم

در این  .مرحوم آقای فکور جلساتی داشتندو خدمت مرحوم صدوقی،  و مدندآکه به قم می

مشهد مقدس  به یا ایشان به همراه این آقایان ؛بحثی زیادی نبود .جلسات ما هم شرکت داشتیم

ولی آشنایی  این آمد و شدها ادامه داشت؛ ؛دیدمایشان در آنجا یکی دو جلسه  . منرفتندمی

  .گرددبرمی 1345به سال رسما با آقای اعرافی  من

منزل آقای   .رفتمدر ماه رمضان در اردکان بعد از نماز مرحوم آیت اهلل خاتمی باالی منبر می

-طلبه ها میبد در منزل ایشان جمع می .اعرافی که در میبد بود یک منزل کامال طلبگی داشتند

رفتیم یک مت ایشان میاگر شب به خد .چون ماه رمضان بود احتیاجی به پذیرایی نبود ؛شدند

 .است 1345این مربوط به سال .آوردندکاسه کوچکی از پسته که محصول شهر میبد بود را می
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کنم دو سال خدمتتان عرض می .کردم ایشان افق فکری بازی داشتنداز همان جا احساس می

قبل از ایشان  .بیشتر به آقای اعرافی دسترسی داشتم و رفتمپی در پی ماه رمضان میبد می

اگر هوا خوب  .را بر عهده داشتند می خواندند و مسئولیت امامت جمعه انقالب نماز جمعه

به طور و گاهی هم برنامه های روشنگری داشتند  .خواندندبود بیرون از شهر نماز جمعه را می

ه وضع ما طلبه ها ب . ایشان درباره این کهگفتند بایستی طلبه ها به این صورت باشندمیمثال 

ها های که گاهی دولتیاین برنامه . ایشان می گفت:کردعرض میمطالبی را چه صورت باشد 

ما هم  و آورندهیچ حرفی از ما به میان نمی با این وجود و های مثبتش از ما گرفتنددارند جنبه

مثال در آن زمان جدیدا سپاه بهداشت تشکیل شده بود  ؛فته شودرگ چیزیگویم که از ما نمی

آقای دکتر لواسانی که در اردکان که بعدها هم روحانی شد و پدرش هم از روحانیون  که

گفتند آقای دکتر ایشان  .رفتیم آن بزرگوار خدمتایشان همراه  .بزرگ بودند سپاهی داشت

اصل این قضایا از اسالم ریشه  :دیدم فورا فرمودند .لواسانی در اردکان سپاه بهداشت دارد

 .مطرح کردند به اسم خودشان این را برداشتند گرفته منتهی اینها

 عالم اخالق

در یزد شروع کردند  را تحصیالتشان .از نظر علمی سطح باالیی داشتند مرحوم آیت اهلل اعرافی

اوایل در بعد از آنجا  و در مشهد خدمت مرحوم آقای ادیب گذارندند نیز و دوره ادبیات را

در آنجا خدمت آیت اهلل حائری مشرف ردند و به قم کوچ ککه  تاسیس حوزه در قم بود
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در احوالتشان ایشان هم  .استفاده کردند 24ثالثاز آیات  درس علما را در آنجا رفتند .شدند

هم اجازه اجتهاد از  .  ایشاندارند آمده است و این اجازه ها را از آقایان های امور حسبیاجازه

شان از نظر علمی در درجه باالیی قرار داشتند و این بدان معناست که ای بعضی از مراجع دارند

شان را تحت های علمیجنبه ،منتهی گاهی ممکن است جنبه تقوای و اخالقی یک کسی ولی

    . ایشان این گونه بود که جنبه اخالقی ایشان بر جنبه علمی ایشان غلبه داشت.شعاع قرار بدهد

کردند یا مردم آشنایی ان را مطرح نمیآقای اعرافی به عنوان یک چهره علمی خیلی خودشاگر 

در ایشان این نه به خاطر اینکه  ؛نداشتند به خاطر همان جنبه اخالقی، زهد ، تقوای ایشان بود

افرادی هستند که جنبه های اخالقی و  در زمان االن هم این گونه بود، بلکه زمان گذشته بود

به طور مثال مرحوم آقای  است؛ زهدی ایشان مشهور و معروف تر از جنبه های علمی آنان

ای زیادی از علما از محضر ایشان زمانی جز مدرسین رسمی کفایه بودند و عدهبهاالدینی 

خواستیم ایشان رفتیم اگر از ایشان درسی میاواخر که ما خدمتشان می . اما درکردنداستفاده می

 . پسکنمارفی را بیان میهای توحیدی ، معبگویم بیشتر جنبه چیزیاگر بخواهم  :گفتندمی

های علمی شان نمودی پیدا بکند مخصوصا گذاشت جنبههای اخالقی زهدی ایشان نمیجنبه

این هم اعرافی  های که قدیم نبودند به غیر از فضالی که در سطح باال بودند آقایبرای طلبه

لمی شان مطرح های عشان در حد باالیی بود که جنبههای اخالقیویژگی را داشتند که جنبه

 این نکته ایست که ما باید به آن توجه کنیم.  .شدنمی

                                                           
 یتق محمد دیسحجت کوه کمره ای و آیت العظمی  سید محمدصدر، آیت العظمی  سید صدرالدین. مراد از آیات ثالث،  آیت العظمی  24

موسس حوزه علیمه قم  س از فوت آیت هللا العظمی شیخ عبدالکریم حایری یزدیاست که در یک زمان مرجعیت جهان تشیع را پ یخوانسار
 را به عهده گرفتند.
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این گونه  مرحوم میرزا حبیب اهلل گلپایگانی که خود آقای اعرافی از محضر ایشان درس گرفتند

آمدند به نماز جماعت حاج میرزا وقتی که مشهد می آیت اهلل گلپایگانی )قدس سره( بود.

در مسجد گوهر  بعد از اینکه نمازشان .اینکه زمان طاغوت بودآمدند با وجود حبیب اهلل می

بعد از نماز عشاء  و کشیدندای زیادی از افراد که بیمار بودند صف میعده شدشاد تمام می

کند ایشان دست ام درد میگفت سینهمثال یکی می ؛ددنبرخدمت ایشان می را خادمیان افراد

دیدم . در کنار ایشان در حرم بودم میخواندندیه قرآنی میآ و گذاشتندروی سینه فرد بیمار می

خواندند. به در نافله شب ایشان سوره الرحمن را می .جد ، حاالت خاصی داشتندهدر حال ت

چنین شخصیتی کردیم. های علمی ایشان توجه نمیهای مشهد به جنبههمین خاطر ما و طلبه

 استاد مرحوم اعرافی بودند.

 رساعالم پارسا و ت

شان را مرتبه علمی ،شاناین مرتبه اخالقی و زهدی .مرحوم آقای اعرافی این ویژگی را داشتند

وب به سکنم در آن دعای که منکه من االن عرض می چیزیاع قرار داده بود. اما آن عتحت الش

. آن حضرت شودشروع می «اللهم الرزقنا توفیق الطاعه» :حضرت ولی عصر)عج( است که با

متعلمی را  .کندمعلمی را جدا ذکر می .کندفقراتی را برای هر صنفی را ذکر می ین دعا،در ا

 یوعل» :فرمایدایشان می . در آن جارسدگوید تا به علما میمیرا همه اینها  .کندجدا ذکر می

یکی زهد و  :است چیزدو، که وظیفه علما است چیزیآن یعنی « لنصیحهاهد وزبال ءالعلما

 .حتدیگری نصی
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از انبیاء و اولیا پیمان گرفت که زهد در این درجه را داشته  خداونددر دعای ندبه داریم که 

کنند و آن وقت رسالتشان را دانست که اینها عمل میاینها هم قبول کردند و خدا می و باشید

الزم شود که این ویژگی برای متصدیان امر هدایت جامعه مشخص می . این دعاقبول کرد

این زهد و نصحیت برای  . پسها پیمان گرفته استچیزاز خیلی از انبیا  خداوندواال  است؛

شاخصی برای مردم هستند ولو اینکه به طور طبیعی علما در زمان غیبت و انبیاء بوده است 

. حضرت ولی عصر ، پس باید این دو ویژگی را علما نیز داشته باشندتر از انبیاء باشندپایین

علما  در این فقره از دعا آن حضرت)عج(. «هنصیحالبالزهد و  ءو علی العلما»: دفرمای)عج( می

که در  آن .به همین صورت بودندهم . انبیاء کندو ویژگی زهد و نصیحت بیان میرا با این د

  .قرآن شاخص هست زهد و نصیحت است

-ا ارزیابی میکه م چیزیآن  داشتند. براساس آقای اعرافی این دو جهت را در زمان خودشان

با  است؛ چون ایشان یکی جنبه زهد ایشان :داشتند این دو را تقربیا به طور کاملایشان کنیم 

آقای اعرافی با دست باز و امکاناتی که داشت زهد به معنای واقعی  ؛ یعنیامکاناتی که داشتند

ه بعدا ک است و دیگری که نصحیت ؛دلبستگی به مظاهر مادی را نداشتندهیچ داشتند و را 

از نظر  .این دو جهت از خصوصیات آقای اعرافی بود که ایشان چگونه بودند. کنمعرض می

ترین لباس را طلبه ها ساده ه عنوان طلبه از زی طلبه گی زهد داشت و در میانزندگی کردن ب

 .پوشیدنمی ، آن راکه بپوشد یدادمی سی ساله طلبه اگر آن لباس را بهبه طوری  ،پوشیدمی
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آقای  .نداز نظر پوشش و لباس بسیار عادی بود .شان به همین صورت بودگیندگی خانوادهز 

با وجود اینکه ایشان عالم تراز اول  .ای داشتندانهزندگی زاهد با داشتن اموال شخصی اعرافی 

م یکردما پیش خودمان فکر می .گی بسیار عادی داشتندزندگی شخصی و خانواده ،علمی بودند

-ها ایشان را که میطلبه .کردیم به این صورت نبودولی وقتی تحقیق می ،االیی دارندب زندگی

 کردند که بگویند پس ما نداریم. دیدند هیچ وقت احساس کمبود نمی

 محبت به طالب

به طور مثال اگر در یک مجلسی یک طلبه  .شدها خیلی احترام قائل میبرای طلبهالبته ایشان 

یلی از وقتی که ایشان تجل شناختو اصال ایشان را نمی دیدنشان آمده بودبرای  مبتدی به میبد

ل نه به خاطر شخص ایشان ،  بلکه برای اینکه کردم این تجلیمن احساس می ،کردمی این طلبه

جمع بدانند که این فرد روحانی است و دیگری اینکه تشویق روحی برای این طلبه مبتدی 

  .باشد

 خدمتگزار مردم

. این اموال که شان در سطح باالیی بودندخودشخصی و اموال از نظر مالی حال، ایشان  به هر

-که در اختیار ایشان می است خیرین خیرات ها و وجوهات مردمی وغیر از کمک می گویم

در جهات  را هیچ از یک از اموال . آن مرحومخودشان هم اموال مورثی داشتند ؛ چونگذاشتند

 .کردندشخصی مصرف نمی
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 .داشتندی بود که مردم از آنجا آب برمییانبارهاقناتها یا آب .در آن زمان آب آشامیدنی نبود

 – ایشان در آنجا که به نام شهیدی نامگذاری شده و یک مقدار از شهرستان میبد دورتر بود

ا را اسم آنج . از این روست کهکه آنجا داشتاست به علت کثرت شهدای  این نامگذاری

آن جا را کشی ها و آب لولهایشان جادهاز مال شخصی آبادانی کردند.  – ذاشتندیه گیدشه

اهتمام  در همان حدی که در آن زمان بود مردم آن جا های پزشکیجنبه به یادرست کردند و 

 گفته بود  یا و این ها را درست کنند و گفته بودند از اموال مورثی خودشان بدهند داشت و

 .ردم مصرف شودبرای م در این جهاتبود شده به ایشان داده  نخیریخیراتی از سوی 

و تعظیم از علم یک جهت،  و هایل از طلبهتجلپس ایشان همه جانبه به مردم توجه داشت. 

  که زبانزد عام و خاص بود. دو جهت بودجهت دیگر. این  رسیدگی به حوائج مردم

 جاذبه و دافعه 

 الْکُفَّارِ  عَلَى أَشِدَّاء»مصداق  ،هد و نصیحت بودندهمان طور که مصداق زایشان هم چنین 

دانستند با طاغوت سرکار دارد یا از نظر به این معنی که اگر کسی را می .بودند 25« بَیْنَهُمْ رُحَمَاء

-ایشان اصال به اینها توجه نمی ،ه استالّضرق اخالقی انحطاط دارد و یا از نظر اعتقادی جز فِ

 رد داشتند.و به شدت برخو کردند

 جنبه مردمی ، باید گفت که تجلی آن در این شخصیت همان«بَیْنَهُمْ رُحََماء»مضمون درباره این 

ولی با  ،با مردم مهربان بودند ؛ یعنیداشت بودن ایشان است که ایشان این جنبه مردمی را

                                                           
 (29. بر کافران سخت گیر و با هم دیگر مهربان. )فتح ،آیه  25
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شان به خاطر ند اما ایبود یا خان داشتند ولو اینکه ثروتمند درجه اول با دین کسانی که ضدیت

؛ یعنی با ل نکنند احترام به آنها  احترام ثروتمندی و خانی باشد برخورد عادی داشتنداینکه خیا

؛ اما از آن داشتندو معمولی مثل برخورد با فرد عادی  این اعیان و اشراف طاغوتی و خوانین

هم مصداق ان ایشپس ند و تکریم و احترام می گذاشتند. ها تجلیل داشتبرای طلبه طرف ایشان

 . بودند « بَیْنَهُمْ رَُحمَاء الْکُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاء» زهد و نصیحت بودند و هم مصداق

 :گفتبه عنوان مثال می .کردنداولین کسانی بودند که برخورد می وایشان نسبت به طاغوت جز

به توانید، ای که میشود به هر وسیلهباعث تقویت طاغوت می مردمسربازی رفتن ی درآن زمان

تا مدتی  . ایشان به سرباز فراریهاکنمنروید و اگر مشکلی برایتان پیش آمد من حل میسربازی 

. کردندجوری درستش می کشدند یاگر یک وقتی دستگیر می و کردندکمکهای مالی می

  .در این حد معروف بود ایشان

تان در خطر است و هم دین شما اگر بروید هم :گفتندمینیز های متدین بعضی از جوان به

مان به ما مبارزه .کردندبه این صورت با طاغوت مبارزه می . ایشانشدباعث تقویت طاغوت می

-بیان می سلمان  بود و زندگی آنان را واشخاصی چون ابوذر  بیان در قالب و صورت صحبت

-میاغوتیها مگر اینکه خود ط که ما چه می خواهیم بگوییم، شدکسی متوجه نمی و کردیم

 و مطالب را مستقیم کردندایشان این احتیاط را نمی . اماگوییدچرا راجع به ابوذر می :گفتند

خواهید اگر شما می .ریشه اصلی فساد آنها هستند . ایشان به صراحت می گفتند:گفتندمی



42 
 

جنبه زهدی  اینها .داشته باشیمنما بایستی به آنها مراجعه  ،مبارزه با فساد نتیجه داشته باشد

 داشت. 

هم ادامه داشت. نصحیت ایشان  تا مرحله باالو شد شروع می نصیحت ایشان از مرحله اول

گاهی به یک طلبه یا  ، بلکهنه اینکه در جمع باشد . تذکر ایشان همخیرخواهی و تذکر بود

تذکر می داد و نصیحت جدا از جمع و کرد خواست تذکر بدهد صدایش میکارگری که می

پس  .ات شنیدمدرباره چیزیات دارید یا چنین تو چنین مشکلی با خانواده :گفتمیکرد و می 

 !اصالحش بکن

تا مرحله امربه معروف و نهی از منکر تا مسئله و  شداز این مرحله شروع می نصیحت ایشان

ن بود تا جایی که به اینها مراتب نصیحت شا ، ادامه داشت.شد ای که بعدها شروعمبارزه

 .ودشان برسدخ

ای که مرحوم شیهد صدوقی بعد از فوت مرحوم آیت اهلل حکیم رسما در یک جلسه ایشان

 . ارجاع دادند گفتند که مقلد امام باشید )ره(بودند مردم را به حضرت امام

 ؟، بیان کنیددنداشت هایی کهبرخورد ء ومصادیقی از این نصیحت االمرا -

قبل از  ، هر چند کهر مربوط به بعد از انقالب بودبیشتاین مساله نصیحت امراء و حکام 

بردند ایشان طوری با هایی که از حکومت طاغوت بهره میانقالب نسبت به این دانه درشت

کردند پایین بیایند یا اینکه اینها برخورد داشتند که از آن اُبهت و عظمتی که خودشان خیال می
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 ! یا می گفت:شما داده در راه درست استفاده کنبه  خداونداین قدرت و ثروتی که  :گفتندمی

 ود. مبارزه شان به این صورت ب .دهی جنبه تقویت طاغوت را دارداین کاری که انجام می

کردند در کارهای عام المنفعه ایشان پیشگام بودند مردم را دعوت به حل مشکالت میایشان 

شماها بیاید در حد  .وان جسمی دارمکنم و در این اندازه تدر این اندازه کمک می :گفتمی

 .کنداین کاری که االن بسیج سازندگی می مثل ،توانتان کمک کنید

 خدمات عام المنفعه

علت این که ایشان دراین کارهای عام المنفعه بیش تر ورود می کرد، به سبب سنگ اندازی 

ت به اینجا حالت بغضی ریزی بکنند نسبخواستند برنامهآنهایی که می های دولتی ها بود؛ یعنی

مردم را در  ،توانستند کاری بکنندخود مرحوم آقای اعرافی نمی . از آن جایی که علیهداشتند

بدهند و به بودجه  اختصاصخواستند که میوقتی  به قول امروزیها و گذاشتندمضیقه قرار می

. دادندگر بیشتر میبه محله دیو دادند پول کمتری می ،ای که ایشان بودندمحلهاین منطقه و 

ایشان اعتنا  این گونه می خواستند تا ایشان و مردم مدافع ایشان را تحت فشار قرار دهند، ولی

. گاه از شدندکنم و خودشان وارد میدان میمن جبران میگفت: و به مردم می کردنمی

رثی که از یا اینکه یک باغ  مو وجوهات و کمک های مردمی این خدمات را انجام می دادند و

 .صرف این کار بکنید و این باغ را بفروشید :گفتندپدرشان رسیده بود می

 ،به خاطر تدین مردمی که در مقابل طاغوت در مضیقه قرار گرفته بودند ایشان این کارها را

 .دادانجام می
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 وسواس در تربیت 

هایشان ه آقازاد از همان اوایل .نسبت به تربیت فرزند وسواس خاصی داشتند ایشان هم چنین

کنترل  در مدرسه، دبیرستان، منزل از نظر اخالقی .گذاشت با همه جا در ارتباط باشندرا نمی

هر وقت ، بین پنج تا ده ساله بودند مثال  تر بودشان پایینهای ایشان که سندهاآقاز .کردندمی

به طور مثال   .خوردیمغبطه میما که  نددیدیم از نظر ادب و برخورد طوری بودمی آنان را که

کفش های این  :گفتبه فرض اینکه من فرزند ایشان باشم می آمدیک طلبه ای که آنجا می

از همان کودکی با  فرزندش به این ترتیب !یا اینکه این هدیه را بهش بده !طلبه را مرتب بکن

ما های ایشان که آقازاده .بینیمم میه نمودش را االن .شدطلبگی و احترام به طلبگی مانوس می

. این شیوه همه اینها این حالت تربیتی را دارند یم،خدمت آقای اعرافی و اخویشان هستاآلن 

هم از نظر تربیت معنوی و هم چنان تربیت جامع داشتند که ایشان . برای ما درس است تربیتی

 دارد.در اینها هم نمود اآلن بود  ایشانهمان زهدی که در  ،از نظر ظاهری

از آن جا منزل ایشان معماری سنتی داشت و دری داشت که  .م همین طور استه ن االنهمی 

 هم این  .شدندآقای اعرافی از همان در  وارد محراب مسجد می .شدوارد محراب مسجد می

 خداوند. شودنمادی برای تربیت می ها را خوب تربیت بکنیماگر ما بچه .برای ما درس است

اگر انسان بخواهد کسی را تربیت « 26 عَلَیْهَا وَاصْطَبِرْ بِالصَّلَاةِ أَهْلَکَ  َوأُْمرْ» در قرآن می فرماید:

 .انبیاء هم به این صورت بودند .وبین خودش را تربیت بکندسبکند اول باید من

                                                           
 132. طه ، آیه  26
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 النَّاسُ وَقُودُهَا انَارً کُمْیوَأَهْلِ َأنفُسَُکمْ ُقوا آمَنُوا نَیالَّذِ هَایُّأَ  ایَدر جایی دیگر می فرماید:  خداوند

 که یکسان یا؛ ْؤمَرُونَیُ مَا فْعَلُونَیَوَ أَمَرَهُمْ  َما اللَّهَ ْعصُونَیَ لَا شِدَاد  غَِلاظ  مَلَائِکَة   هَایْعَلَ وَالْحِجَارَةُ

 ها سنگ و انیآدم سوختش که دیدار مصون یآتش از را خود خانواده و خود! دیا آورده مانیا

 امر آنان به آنچه در را خدا که راندیسختگ و یدرشتخو یفرشتگان آن بر گماشتگان؛ هستند

  27.دهند یم انجام ابندی یم فرمان بدان که را آنچه و کنند، ینم ینافرمان است کرده

 .است پس از تربیت خودمان و خویشان اگر ما بخواهیم مردم را تربیت بکنیم در مرحله دوم

اول رسیدگی به مادر را در برنامه قرار  حال، ایشان، با این فرزندی نداشت )ع(حضرت عیسی

ای اوالدشان را به گونه ند. آنان. انبیاء که اوالد داشتند به همین صورت بودم راداد بعد مردمی

 . دار نشودکردند که نسبتی که با آنها داشتند خدشهتربیت می

زیادی  خودشان شایستگی که خیلی ها بودند .کرداین سنت پیروی میاز  آیت اهلل اعرافی نیز

خودش  با آن کهمردم این انحراف را  .هایشان حالت انحرافی پیدا کردندولی بچه ،داشتند

ما داشتیم که فردی از  .دادنددخالت میولی در داوری و قضاوت نسبت به آن شخص نداشت 

 .ان بوداین فرد پدرش از بزرگ ، ولی خودش منحرف شده بود.نظر اعتقادی ، پدرش خوب بود

-کرد نمیاگر ساواک زمان شاه کمکی به آقازاده این فرد نمی زمانی که پدرش از دنیا رفت

حاال هر چقدر  .این مورد را من به شخصه خودم دیدم .توانست تریاک خودش را تامین بکند

تربیت درست  آقای اعرافی . اما مرحوممردم قبول نداشتند ،هم بگوییم پدرش فالن عالم است

                                                           
 6. تحریم، آیه  27
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درس یک برای ما هم به عنوان  . این بایددادندانجام میدینی به عنوان وظیفه را نشان افرزند

  .شودتلقی 

 شاه ریشه فساد

اگر نتوانیم با آنها برخورد بکنیم  :گفتدید و میریشه فسادها را شخص شاه میآقای اعرافی 

ار بعد از این یکی دو ب . ایشانجزئی هست ، چونکارهای دیگر هم اگر اثری داشته باشد

منتهی چون محل کوچک بود و مردم همه با ایشان بودند ساواک به  ،ها دستگیر شدندصحبت

-آزادشان می ایشان رارا  و هزینه بدهد. از اینبکند  گذاریخواست سرمایهاین اندازه هم نمی

 .کردندمی کنترلایشان را کردند و بعد 

. که چهارده سال است ایشان همیشه در صحنه بود 57که امام تبعید شدند  تا سال  43از سال  

 آمدحتی ما گاهی به ذهنمان می ،کردهای امام را دنبال میبرنامه وکار  ،همان روش ایشان هم

این امکانات را برای  تاکسی را هم نداریم  یا نداریم و حاال که امکاناتی که کوتاه بیاییم؛ چون

-می و کردایشان قبول نمی ؛ ولیتر برویمکمی مالیم ما :گفتیممی ، با خودمانآماده بکند

آن جنبه شما با جنبه ما  .دهممن هم فالن کار انجام می ،شما مالیم حرکت بکنید :فرمودند

 .رسدیک جایی به نتیجه می و شوددرست می

؛ در مقابله با حکومت طاغوت از علمای یزد هم بیشتر بود به هر حال، آقای اعرافی شدتش

گاه در  من .ایشان این مالحظات را نداشتند ، ولیآنها مالحظاتی با حکومت داشتند هچرا ک

-با حالت تبسمی می و انداختندسرشان را پایین میایشان  ،شدبحثی می . وقتیبودم این امور
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دهد و ما هم از گوید که اینجوری است وظیفه خودش را انجام میآن آقای که می :فرمودند

زدن ه کنم. ایشان بدون طعنمن هم این کار را می :گفتندنمی ؛ ولی ایشانکنیمایشان تشکر  می

 . البتهتا زمان پیروزی انقالب ادامه داشت ایشان این روش .کردندروش خودشان را  دنبال می

بود؛   45به همان صورت سال و ایشان تغییر روش ندادند نیز بعد از پیروزی انقالب اسالمی 

 بین پیش از انقالب و پس از انقالب داریشان ، توجه به طالبشانان ، مردمشدر زندگییعنی 

 .همان حالت را داشتند و در همان منزل بودند 59و  58در سال  . ایشانهیچ فرقی نکرده بودند

 را شاننمازجمعه ،داشت و جدا از هم های مختلفمحلهدر قدیم میبد  از آن جایی که شهر

 . کردار میزسیار برگ

 رد جهاد و جبههم

در صف اول مجاهدین بودند. زمانی که جنگ و  ایشان هم چنین در جهاد و جنگ و دفاع،

و در عمل  کردنددفاع مقدس شروع شد ایشان جز کسانی بودند که رسما جوانها را تشویق می

 مثل این بود که جوانها را نشان می دادند. ایشان از گذشته روی جوانان کار کرده بود، یعنی

به میبد  شورُک به همین خاطر است که اسم قدیمی آن محله ؛برای این امر آماده کرده بودند

و غالبا در به خاطر اینکه جوانها در مکتب ایشان تربیت شده بودند  ؛شهیدیه تغییر پیدا کرد

 این امر ریشه .بودند نیز پیشگام شهادت پیشگام بودند، چنان که این جوانان شهیدیه جاها همه

 .ر روحانیت آنجا داشتد
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البته این تاثیر روحانیت در میان جوانان اختصاص به این جا نداشت، شما می ببیند که هر جا 

یک روحانی روحانیتی را جامعه ای ایجاد می کند آن محله و منطقه در اموری پیشگام می 

ای بود طلبه ،در روستایی در نزدیکی بابل که این جوری بود. من چند جا سراغ داشتم شوند.

-میخواص آنجا  بهمطالبی را به صورت سربسته  ، ایشانکه اوایل قضیه فیضیه اتفاق افتاده بود

روش این طلبه در آنجا باعث شد این روستا در  . اینکردرا با قیام امام آشنا میو آنان گفت 

 ،بودند نخبگانی که ایشان تربیت کرده ؛ چراعلتش این بود ؛مازندران بیشترین شهید بدهد

خدمتشان بیشتر از شهادتشان و شهید نمی شدند شاید طوری تربیت شده بودند که اگر بودند 

 . و در آن جا شهید می شدند رفتندبود ولی اینها به هر صورت به جبهه می

و نشان دادن حق و باطل به تربیت جناب آقای اعرافی در طول زمان  ، باید گفت کهبنابراین

. مردم به خصوص ایشان در میبد معروف بودند .که اینها راهی جبهه بشوند آنها باعث شده بود

به این خاطر بود که میبد یک درخشندگی  .کردندنماز جمعه میبد شرکت می جوانان در

توان به جرات می .خاصی پیدا کرده بود و روحانیت میبد هم تحت تاثیر این قضیه قرار گرفت

ها من با همه طلبه .گرایشی به دستگاه طاغوت داشته باشد که نبودگفت که در میبد روحانیی 

چنین  . روحانیت میبد به سبب نفوذ مرحوم اعرافیهستماالن هم در ارتباط آشنا بودم و 

ولی  ؛که ارتباط داشتند افرادی مثال در یزد داشتیم ؛در جاهای دیگر بود . البتهگرایشی نداشتند

 ایشان حالت مردمی .شان خیلی تاثیر گذاشته بودندایشان به خاطر این جهت و مردمی بودن

ایشان  برخورد و اعتنایی به امور مادی و تجلیل از روحانیتو حالت بی نصیحت زهد و حالت
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، مجموعه از اینها از ایشان یک عنصری ساخته  هاهای محلی خانو ظلمبا حکومت طاغوت 

مگر اینکه بخواهند ایشان را شهید مقابله بکند  با ایشان توانستبود که حتی طاغوت نمی

 .های داشتبکنند که آن هم برای خود بازتاب

ای کوتاه در هیچ نقطهما ندیدیم که و بودند  خط ایشان و پیشتازانبه امام دتمندان اایشان از ار

دید که شان ای میکرد و گاهی اگر رفتاری از طلبهبیایند و همیشه با مصادیق ظلم مخالفت می

کردند و اگر غیر از اینها دیدند که قابل اصالح است که اصالحش میاگر می ؛داشتطلبگی ن

کردند و یا با تذکر ارشاد ای این را اصالح میتوجهایشان یا با بی .کردندای نمیبود توجه

 .کردنداصالح می

 متحد جانهای مردان خدا

اینکه ارتباط خیلی زیادی با وجود  .این مطالبی بود که در مجموع از ایشان سراغ داشتم

. بودند نیز آن جا حاضر بود که ایشانای از علمای یزد ای با عدهدر مشهد جلسهالبته نداشتم. 

 :گفتندمیو کردند ه نمیطئآنها را تخ . البتهکردندمطلبشان را با خنده بیان میهم همانجا  ایشان

 ؛ بلکهدهمخودم آن را انجام میگفتند که من نمی و این موضوع یک راه دیگری را هم دارد

حاال  .تواند راهی دیگری هم داشته باشدمی و گفتند این پیشنهاد شما به این صورت استمی

 کردند.کردند یا نمیآنها یا قبول می

از روحانیت و غیر روحانیت در مسند حکومت و  همه اینهای که در ابتدا بعد از انقالب 

ر استان یزد مثل مرحوم شهید صدوقی یا مرحوم آقای د .مطلوب نبودند ،بودند صدرات
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با آنهایی که در مسیر هدایت انقالب  و مثل بنی صدربه اعرافی ، مرحوم آقای خاتمی نسبت 

خدمت شهید  . روزیها دفتر داشتدر همه استان ، موضع گیری داشتند. بنی صدرنبودند

-آقای بنی :ایشان فرمودند .زدند ددر شهر یز صدرصدوقی بودم که گفتند دفتری از جانب بنی

 .یکی هم در  اینجا زدند و ها هستدر همه استان :صدر در استان یزد دفتر زدند ؟ گفتند

روید اگر قفل بود آن شب به آن دفتر می :ها فرمودندمرحوم شهید صدوقی همانجا به این بچه

 . ایشانبندیدهم میدرش را  و آوریدکه در آنجا هست بیرون می چههر و شکنید را می

 صدر نباید در استان یزد دفتر داشته باشد. بنی :فرمودند

بینی و ارتباطی که با خط و فکر امام داشتند غیر ممکن بود که روحیه روشن با آقای اعرافی

ما آن وقتها که در  .کردندامام سکوت می یاهساکت باشند مگر اینکه در چارچوب سفارش

مودند که فربرخوردی داشته باشیم امام می خواستیم کهآمد که مییمجلس بودیم گاهی پیش م

آقای دکتر حبیبی  ،مالحظه بکنید. مرحوم آقای صدوقی یک مقدار و ما در دوره جنگ هستیم

همه ارگانهای یزد پیش ایشان  .تایید کردند ای ریاست جمهوری کرده و ایشان رارا کاندید

 م کهدانمن هم می :ایشان هم به اینها گفتند .آوردی نمیآقای دکتر حبیبی را :گفتندو آمدند 

خواهم در تاریخ یزد بماند که من نمی : ولیگفتندمی . ایشانآورندآقای دکتر حبیبی رای نمی

 صدر حمایت کرده است. صدوقی از بنی
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شان کنند ایدیدند برخالف مظاهر امام عمل میاگر می و این حالت را داشتندنیز آقای اعرافی 

براساس آن مصلحت در آن موارد کرد کردند مگر جای که مصلحت نظام اقتضا میبرخورد می

 کرد .عمل می

 تقدم تربیت بر تعلیم 

های که در گذشته بوده تفاوت های زیادی  دهیم با شیوهیوهای که االن آموزش میش -

. شما و طالبی داشتند دینی و حوزه های علمیه دارد ایشان ظاهرا قبال مدارس

 ؟ستچه؟ ارزیابی شما سیروسلوک و آموزششان را دیده بودید

 را ولی این، ولی چون زیاد توقف نداشتم آشنایی زیادی ندارم  ،مدرسه میبد رفته بودمبه من 

ای روحانیون وارسته ،دار آن مدارس بودنددانم آن روحانیونی که از طرف ایشان عهدهمی

 من یادم نیست که در درس و بحثخود ایشان  البته. بودند که نظارت بر طالب داشتند

-ای یا کمکی بود میداشتند یا اگر شهریه یرفت و آمد و آمدندمی شرکت کند. البته ایشان

کردند مثبتی داشت هرچه داشتند برایش تهیه می ای نقطهاگر طلبه . هم چنینرفتنددادند و می

 .کردندزیادی به این طلبه نمی دند و یا توجهکرای نقطه منفی داشت یا اخراج میو اگر طلبه

 . در قسمت تربیتی ایشان محسوس بودها با طلبهو برخورد این حالت 

زندگی روش اخالقی  ، همانی مردم استکه در چشم عامه چیزیایشان نظرشان این بود آن 

 این را فقط و ی مردم نیستروش علمی ما روشی است که در چشم عامه ؛ چراما است

بر  .ها باید کاری بکنیم آن دید اولیه و عمومی مردم در دید باشدما طلبه . پسدانندخواص می
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گاهی از جنبه مالی هم  و گذاشتندها اهمیت زیادی میهای اخالقی طلبههمین حساب  بر جنبه

ن متعال روزی شما را تامی خداوندشما اگر این کار انجام بدهید  :گفتندمی و داشتندمقدم می

 ؛جا گذاشته باشندبه برای خودشان  چیزیبعد از خودشان خود ایشان گمان نکنم  .کندمی

 کردند.چون معروف بود اموالشان صرف امور رفاهی مردم می

 پارسایی در دارایی

 ؟شان تا آن زمانی که زنده بودند به چه صورت بودوضعیت خانه -

چون رفت و آمد زیاد بود سالنی  ؛کردیتا آن زمانی که من یادم است در همان خانه زندگی م

خیلی بود که از یک طرف وصل به منزل سالن معمولی یک  .برای مهمانها قرار داده بودند را

گرفتار آن  طوالنی بود. زمانی بیماری در بستر زمانی که پیش ایشان رفته بودیم .شدایشان می

کما بودند که پارچه سفیدی  ایشان در حالت .ما خدمت آقای اعرافی رفته بودیم بودند.

 . بودزنده ایشان هنوز ولی  اشد،رویشان انداخته بودند مثل کسی که از دنیا رفته ب

رفتند و به  هم رویم آنهازندگی پیشینان در همین مسیری که ما االن داریم میبه هر حال، 

بود که در زندگی  این. تعبیر ایشان است اثر پیمودن همین راه بوده بر که رسیدند هم مقاماتی

آن جهت باال بروند و اگر  هبکه م یما هم کسی را ندیداست. ها مظاهر غربی نفوذ کرده ما طلبه

 وضع بهتر بود. به این صورت بود
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و علی است آمده : « توفیق الطاعه»به عنوان دعای که )عج( در دعای حضرت ولی عصر 

هم  بود آن حضرت)عج( آن را دیگری یچیزاگر به  غیر از این  «هنصیحالبالزهد و  ءالعلما

 .کردندذکر می

، از یکی علما بزرگ یزد که از مشایخ ما بودند .تمکّنی هم داشته باشددر این دعا نیامده که  

در راه ایشان آن را داد و  )ع(امکاناتی که خدا به حضرت سلیمان: استروایت  می گوید که در

حضرت ، همین شود که وارد بهشت می آخرین پیغمبری ، با این همهخدا مصرف کرد

 هم حساب و کتاب دارد. خداوندکه حتی حالل  خواهم بگویماست. این را می )ع(سلیمان

در  و هشت سال قبل از انقالب به منزل ایشان رفتیم .من با آقای بهجت خیلی مانوس بودم 

از طرح توسعه حرم  )قبلم هسته االن کههمان اتاق بود  . اینکنار ایشان بحثی باهم داشتیم

 مقدس حرم حضرت معصومه)س( و تخریب آن(. 

این اتاقی که االن هست همان اتاقی که سی سال پیش  :خدمت ایشان رفتم و گفتم به هر حال

در مسجد  شما تا بروید نماز ظهر و عصر :گفتیم . به ایشانخواندیماینجا درس می و آمدیممی

  .کنیم که هیچ اثری نماندیم اینجا خراب میآفاطمیه بخوانید ما چند تا طلبه می

 .را در نجف دیده بودید)اصفهانی( شما منزل آقا سید ابوالحسن  :ایشان تبسمی کردند و گفتند

 .زمان ایشان نبودم :گفتم

نسبت به من در چه وضعی  که ایشان پس نیامدید ببینید :سری تکان دادند و گفتندایشان 

 بودند. 
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ت تقوایی یک واقعیتی است. من خودم رفتم از آقای بهجت برای کمک کماالت علمی ، کماال

در صورتی که مطابق با شان این طلبه باشد  :ایشان فرمودند .ای اجازه بگیرمبه خانه طلبه

 .توانید این مبلغ را از سهم امام بدهیداشکال ندارد و می

کنید که مثل طوری معنا می اگر شان .کنیدبه چه صورت معنا میشما شان را  :من عرض کردم 

گویید اگر شان عرفی را می .کندای در قم در این خانه زندگی نمیخانه شما باشد هیچ طلبه

زندگی آن جوری توانند مینخانوادهایمان مثل آنها  و هاما طلبهدانید که این را خودتان می

طوری باشد که مردم  الخرهاولی ب ؛توانیم آن طوری زندگی بکنیمنه خودمان می و بکنند

گوییم این را به این مطالبی که از انبیاء گذشته مییعنی . د ما در مسیر انبیاء اولیا هستیمبفهمن

 .کنمها سفارش میبه طلبهاین را  .صورت قصص بیان نکنیم

مرحوم آقای  هم چنین ما کتاب درباره علما زیاد داریم که نوشته شده مثل قصص العلما ،

و آن ها را اینها فکر کنیم  درتوانیم که می علمای صد سال اخیر نوشته در زمینه یخیابانی کتاب

این سیری که در زندگی  .ببینم که اینها به چه صورت زندگی کردند و مطالعه داشته باشیم

جت و آقای حبه طور مثال خانه آقای صدر ، آقای  .به همین صورت استعلمای بزرگ است 

اهلل ما در زندگی این ءان شا .جع تقلید بودندامر وجز اینها ند.بود خوانساری به همین صورت

تا چقدر این صفاتی که اینها دارند در ما هم  . ارزیابی کنیم کهعلما بیشتر مطالعه داشته باشیم

متعال به همه ما توفیق بدهد به آن صورتی که حضرت ولی  خداونداهلل ءان شا .است
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شود که ما نمی .م و بتوانیم در مردم هم تاثیرگذار باشیمخواهند زندگی بکنیمی )عج( عصر

  .این اثر معکوسی دارد .بعد مردم را به زهد دعوت بکنیمو رغبت به دنیا داشته باشیم 

ایشان به  و ماندند در قم آقای داماد .های آقای داماد بودندآقای میرزا حسن یزدی از هم دوره

درس  ،جلسه درس خارج میرزا حسن و الهادیبعد از آقا سید عبد و نجف مشرف شدند

پدر ایشان هم من شنیده بودم  . ازی داشتزندگی بسیار ساده داشت. ایشانی خیلی گسترده

روی برای یکی از آقایان یزدیها که اهل علم بود نقل هآقای میرزا حسن  .ی داشتزندگی ساده

، بی ما خاتم انبیا باشد )ص(پیغمبرمتعال تعلق نگرفته بود که  خداوندحکمت  کرده بود که اگر

برای این  دیگرکسی  می رسید و جز ایشان رضا یزدی به نبوتدر زمان ما شیخ غالم گمان

مشیت خدا بر این بود  اگر که که میرزا حسن کرده بودنداست این تعبیری  .نبودمقام شایسته 

  رضا نبود .کسی جز شیخ غالم فرستاده شود یکه در زمان ما پیغمبر

 .با آقای سید جمال گلپایگانی هم دوره بودند . ایشانبعد از طلبگی ما فوت کرد رضاشیخ غالم

ما همین جا  و ایشان یزد رفتند .ما تعدادمان زیاد بود :آقا سید جمال گلپایگانی گفته بودند

زهد ایشان  .رضا نشدبعضی از ما مرجع شدیم ولی هیچ یک از ما مثل حاج غالم .ماندیم

 چیزیمن االن  :گفتندکردند ایشان میاگر ساداتی و یا فقرایی به ایشان مراجعه می .ف بودمعرو

خود حضور اگر من در بین مردم باشم  :گفتندمی و رفتندمنبر و روضه زیاد می  . ایشانندارم

گویند این دین خیلی اهمیت دارد که گفت: مردم میمی ایشان .من هم یک ترویج اسالم است

  .رودخ با این پیری این قدر اینجا و آنجا میاین شی
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دادند ایشان هم این پاکت پولی به ایشان میاگر رفتند میکه باالی منبر  یمجلسایشان در هر 

شیخ که این پول دست حاج  :گفتندمیبه مستحق می داد و بدون اینکه باز بکنند این پاکت را 

 بهتره ؟  باشد الد پیغمبری که مستحق استبهتره یا اینکه دست سید او نوکر سادات باشد

کرامات آسید  :ایشان گفتند .از مرحوم آقای بهجت راجع به آسید مرتضی کشمیری سوال کردم

رضا حاج شیخ غالم :فرمودند ؛ ایشان هم چنینمرتضی کشمیری در نجف از متواترات است

رضا تربیت کند یخ غالمدارد که مثل حاج ش متعال قدرت خداوندهم بدون کرامات نبودند و 

 .اما زمان ما استعداد تربیت مثل حاج شیخ را ندارد

آقایان مدرسی که ما با اینها درس خوانده بودیم  .های به این صورت زیاد داشتیمدر یزد نمونه 

ی این خانه دوتا اتاق در هر گوشه .از علما بودند. حاج میر سلیم منزلی بزرگ و کلنگی داشتند

ه ان که در حال اجتهاد و مدرس کفایهایشها را یکی از آقازادهاز  این از اتاقهریک  .داشت

اگر  .دیدید در دارالخانه یک تخت بودرفتید میوقتی در این خانه می .بودند در اختیار داشتند

آمدند یا حاج سید علیرضا یا حاج خواهید ببیند ایشان میمی آقا را حاج میرزا که گفتیدمی

هر چهارتا از پسرهایشان که همه از علما بزرگ بودند در همین خانه  .آمدنداقر میسید محمدب

-من و آقای میرزا مدّرسی که پیش ایشان لعمّه می .ی بزرگ داشتندالبته خانه .کلنگی بودند

در آن زمانها جوراب  .گرفتندبه پشت می را آمدند عبایشاندیدم که از کوچه میخواندیم می

اما حالتشان به  ،ه بودند ایشان بهترین مدرس در درس کفایحاال .کردندبه پا می نبود و گیوه

 .بود ساده این صورت
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-بعدها در طلبه .از نظر اخالقی سطح باالیی داشتند که ندبه این صورت بود نوع علمای یزد 

ای که مرحوم آقای شیخ هر خانه .دیگر به  این صورت نیستنداکنون و  های ما تجدّد نفوذ کرد

آخرین  .کردندها و فقراء میپولش را صرف طلبهو فروختند برایشان خریدند ایشان آن می

 : این را به نام خانواده گرفته اندگفتند به او ؛ چونشان بودی که داشتند به اسم خانوادهخانه

 .فروشیدرا میخانه برای اینکه شما آن 

مرحوم حاج شیخ  .تواند موثر باشدمی یلیها را بنوسید خت و ویژگیاگر کسی این احواال

مرحوم حاج مرتضی حائری هم به این صورت  .عبدالکریم هم در زهد به این صورت بودند

 بودند . 

ولفش خانم دکتر قدسیّه حجازی . اتفاقی با یک کتابی برخورد کردم که ممن دنبال کتابی بودم

خودشان دکتری حقوق در امور خانواده  ایشان .نوشته بودند 45در سال است.  او این کتاب را 

که نوشته باز کردم کاغذی با خط آقای حائری دیدم  را وقتی که کتاب .کتاب خوبی بود .بودند

 ینیدری که از معاووبودند مبلغ پانصد تومان از حاج شیخ ابوالقاسم وافی برای آسید غنی اشک

 استقراض نمودم.  ،بودند شدهاخراج  بود و به دستور صدام

 .داماد مرحوم آقای حائری هستند ،که اهل احمدآباد اردکان استداماد آقای سید محمد محقق 

آقای شیخ ایشان را به قم  .آسید محمد محقق خیلی فقیر بودند :کردندآقای حائری نقل می

آقای  ،نبود سرما در گارژ لباسی داشتم که مناسب با فصل :گفتند داماد آسید محمد .فرستادند
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تو این را  :گفتندو  به من دادند  بود خیمضکه  ار آن لباسی و انجا عبایشان را برداشتندشیخ هم

 .کنممن خودم اینجا تهیه می و بپوش که سرما نخوری

اگر امکان  .پرسیدنددر بین راه سوالی داشتند را می و آمدندآقا همراه ایشان می انگاهی شاگرد

سوالی پرسیده  و داماد همراه ایشان به خانه آمده بودندآن روز آقای  .گفتندنداشت در خانه می

 ؟را دارید آسید محمد حرفی دیگری :بودند آقای شیخ فرموده .بودند

 .خواستگاری اگر لیاقت داشته باشم آمدم برای :ایشان خجالت کشیدند و گفتند 

 .از نظر من مانعی نیست :حاج شیخ فرموده بودند

فرمودند که آقای حائری می .به حیاط خانه بود . این دردندکردر آنجا دری بود که باز می

آسید محمد اینجا برای  :صدا کردند و گفتند و مرحوم حاج شیخ این در را باز کرده بودند

 ؟ن آمده من چه جوابشان بدهماتبیهصخواستگاری 

ینها سکوت او اینها سکوت کردند  :حاج شیخ گفتندو هیچ جواب ندادند از اندرونی اینها  

 .عالمت رضایت است

گفتند که آقای آن روز آقای شیخ می .ایشان به مادر و بستگانشان گفته بودند به اینجا بیایند

آیند یک مقدار آبگوشت آقا گفته بودند که اینها هفت یا هشت نفر هستند که به اینجا میحاج

 اینها آمدند و دخترشان را دادند .  .مهمان داریمو بیشتر بکنید 

 که امه ای از عموی من که یکی از شاگردان حاج شیخ بودند به آقایشان در یزد نوشته بودندن

به  و نخست وزیر سردار سپه بود. هفته گذشته سردار سپه ، در آن زمان هنوز احمدشاه بود
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بردند به همراه هایشان که میایشان همیشه اسم آقای شیخ را در نامه و خدمت استاد رسید

شود که سردار سپه با عظمت ایشان در اینجا معلوم می .نوشتندمی «نا له الفداءواحار»اسمشان 

ن گفتند: وصیشاداشتند. آقای حائری میسهم امام که  و ذلتی سردار سپه داشتند . چه خضوع

دو سه روز قبل از فوتشان آقای حجت را  خواستند که  .را مرحوم آقای حجت قرار دادند

 ایشان صدا کردند .اه باشدبنگبانک و  به این صورت نبود که زمانها آن .صورت جلسه بکنند

 .ها بدهیدبه طلبه شما و اینها سهم امام است :گفتند و  همه پولها را به آقای حجت دادند

زمانی که پدرم فوت کرد هشت تومان یا دوازده تا یک تومانی پول  .درست در خاطرم نیست 

حاج آقا مهدی همین دوازده تومان را داشتیم و یک مقدار من و خانواده و  .برای ما ماند

ببینید چقدر تفاوت طالب، شما با االن  . این را ببینددادندهای دیگر میشهریه هم مثل طلبه

 .دارد

عموی بنده با آسید محمد  .پدر والدم از علمای بزرگ یزد ، حاج آخوند تزجانی بودند

لین کسی بود که برای رفتن پیش شیخ، از یزد به عراق او 38گلپایگانی هم دوره بودند و سال 

پیش حاج سید احمد را کفایه ایشان  .خواندندیه می. در آن زمان مکاسب و کفارفت

هم عموی بنده  .به خاطر بیماری سیل فوت کردند 43سال  آن بزرگوار .خوانساری خواندند

 باهم  داشتند. گی تقربیا حالت خانواده .خیلی مورد عالقه حاج شیخ بودند

 . روزیعوض کرده بود جرییابرای مست داند عالمه طباطبایی پنج تا خانهکسی نمیهم چنین 

 :گفتند عالمه طباطبایی .ر نزدیکی مسجد معصومیه رفتیممن و آقای شرعی به خدمتشان د
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م پیدا یبرا ایخانه شما .خانه گفته که اینجا را خالی بکنیدشود صاحباجاره اینجا دارد تمام می

  .بکنید

  .خانه مناسبی پیدا نکردیم وقای شرعی دو یا سه جا رفتیم من با آ

  .باشد خوب است یهر خانه :ایشان گفتند

آنجا  از اینجا و صورت به همین . ایشاندر آخر منزلی روبروی مدرسه حقانیه پیدا کردیم

ند این خانه بود که در آخرین جایی که ساخت .شدندجابجا میو  جر بودنداجاهایی دیگر مست

 زمانی بود که زمینش را داشتند .  

منزل آقای گلپایگانی که در کوچه یزدیها است یکی دیگر هم وضعیت آقای گلپایگانی است. 

نشینی من در این مدتی که در قم بودم پانزده خانه برای اجاره :گفتندایشان می .را ما خریدیم

اینجا  به و در گلپایگان فروختم را چیزی . یکجا استم اینا اولین منزل ملکی و عوض کردم

به آن اولین خانه ملکی خودشان را در آن زمان ایشان . آمدم و با آن پول این جا را خریدم

. چهارصد و بیست متر بود . این منزل با محوطه اشابوی ما چهل وشش هزار تومان فروختند

ی به قیمت صد و پنج اخانه و ا آمدنددر سه قسط پرداخت کردند و خودشان اینج ابوی ما

گفتم که چهل و شش هزار تومان من به مرحوم حاج آقا سیدمهدی می .هزار تومان خریدند

صد و پنج هزار تومان خریدیم حاال چهل و شش هزار  را ما اینجا :ایشان گفتند .گران است

 تومان اینجا گران است .  
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وضعیت آقایان بهجت فومنی و آیت اهلل اعرافی که با  به هر حال، این ها را در نظر بگیرید با

آن همه دارایی خانه ای حقیرانه داشتند. البته علمای قدیم و سلف صالح بیش ترشان این گونه 

 بودند و زندگی زاهدانه ای در حال دارایی مالی داشتند.
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 و امام متقین اسوه 
 28 ادنژ یحسین محمد دیس حاجآقای حجت االسالم و المسلمین 

حاج شیخ محمد  مرحوم حضرتوقتی که در اختیار ما گذاشتید. می کنیم از  تشکراوال  -

آیت اهلل اعرافی در شهر میبد چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب به عنوان  ابراهیم

پاسخ  هستیم آندنبال به آنچه که ما  .روحانی نقش محوری در منطقه داشتندیک عالم 

می تواند تاثیرگذار باشد؟ این که یک روحانی  چگونه حضور سوال است که این به

با مردم بود و با مردم زیست و در بین مردم هم از دنیا  در منطقه اششخصی با حضور 

امروز چگونه می  .رفت و امروز هم یاد و خاطرات او در ذهن مردم آن منطقه است

 نتقال دهیم؟ ا وانفرهنگ را به طالب ج روحیه رسالت محوری و توانیم این

من  ،و معین صربسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر نا حاج آقا حسینی نژاد: -

البته بنده قابل  .کنم از اینکه ما را قابل دانستید و تشریف آوردیدهم متقابال تشکر می

آیندگان مثمر و بینم که بتوانم مطلبی بگویم که برای نسل جدید نیستم و در خود نمی

این برنامه که  وباشم  تانکنم که در خدمت باب ادای وظیفه افتخار می ازباشد. اما  ثمر

اصوال نشان دادن الگوها  .کار، کار بسیار خوبی است .کنمبنده هم تایید می اشاره شد،

اصلش بسیار کار خوبی  ،و افراد و اشخاص و به تعبیر دیگر شناساندن ابرار و اخیار

گرفتن از زندگی آنها و نشان دادن افراد صالح و با تقوا و  است باالخص برای سرمشق

 منتج نتیجه خواهد بود. یقینا عمل آن بزرگواران که 

مثمر ثمر  .کند، گفته و نوشتار زیاد استطبیعی است که انسان خود به گفته بسنده نمی

یقی تواند با اخالق و رفتار و برنامه زندگی خودش تاثیر عمهم هست ولی یک فرد می

ناس بغیر لاه کونوا دعا» :در بین مردم بگذارد همانطور که ائمه طاهرین ما فرمودند که

 ،تاکید داشتند که مردم را به راه خیر و خوبی دعوت کنیم نه فقط از راه زبان« السنتکم

                                                           
 . نماینده اسبق مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی  28
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یعنی عمل شما باعث شود که آنها را راهنمایی و ارشاد کند و  ؛بلکه به غیر زبان

این یک واقعیت است مخصوصا در بین افراد و  .خود نشان دهید واقعیات را با عمل

اما واقعا در تاریخ  ؛مطرح نیستند هستند که اصال در گوشه و کنارافرادی  .اشخاص آن

تواند الگو و سرمشق دیگران دارد که می وجود شان نکات بسیار درخشانیزندگی

  .کنماش را تایید میباشد. البته من این برنامه

 ؟عالی از چه سالی با خود مرحوم آیت اهلل اعرافی آشنا شدید حضرت -

-بنده می بود. معروف و مشهور منطقه یزد اشخاصحضرت آیت اهلل اعرافی یکی از  -

رفتم م خدمت ایشان میی اتوانم بگویم که از همان زمان کودکی که همراه ابوی گرام

سجایا و اخالق ایشان بهره از دور با ایشان نزدیک شدم و ارتباط برقرار کردم و از 

که من با ایشان ام گردد به زمان چهارده پانزده سالگی ن برمیای یزمان. از لحاظ بردم

تا گذشت خدا توفیقی داد  و نوجوانی ما زمان کودکی هم کهوقتی  .ارتباط پیدا کردم

، دندبنده به عنوان یکی از دامادهای مرحوم آیت اهلل ملک افضلی که ابو زوجه ایشان بو

محسوب  مرحوم آیت اهلل ملک افضلی من هم به عنوان یکی از دامادهای تاموفق شدم 

 29کنم.و ارتباطات نزدیک و بیشتری پیدا شوم و در واقع باجناق آقای اعرافی شوم 

های جوان طلبه وفرمودید نکته بارزی که در آن ایام در زندگی ایشان مالحظه می -

  .بفرمایید ،فاده کننداست از آن ها توانندمی  امروز 

اما در حد توان و برداشت  ؛این سوال کمی سنگین و مشکل استپاسخ دادن به البته  -

که برای من بسیار مورد توجه بود از  چیزیآن  .کنمعرض میمطالبی را خودم 

های مذهبی و خودگذشتگی ایشان و احساس وظیفه بسیار سنگین در راه پیشبرد برنامه

شخصیت یک  ،یعنی شما حساب کنید که یک شخصی ؛مردم بوددینی و راهنمایی 

سالیانی در حوزه علمیه قم بوده و مدارج که عالم و بزرگواری مثل آیت اهلل اعرافی 

                                                           
راهیم اعرافی پیش از این با زنی ازدواج کرده بود. وقتی همسر اولش در گذشت با خانواده ملک افضلی ازدواج . مرحوم آیت هللا محمد اب 29

 کرد. ایشان در آن زمان حدود سی و چند سال داشت. از همسر اولش دختری به نام فاطمه دارد که با آقای باقری ازدواج کردند. 
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حاضر بشود از قم به یک است، علمی را طی کرده و سطح معلومات باالیی را داشته 

در آن زمانی که  د؛ چوندر استان یزد برو هابخش وای آن هم در یکی از شهرها منطقه

، یک محله کوچکی بود زمان در آن شوُرکه فعلی که به نام یشهید این محله ایشان آمد

 !بوخ .شودای مشغول تبلیغ و ترویج یک گوشهدر  و بیاید بود. ایشان با آن بزرگی 

است که انسان به خاطر انجام برنامه و تکلیف  یخود این خودگذشتگی بسیار مهم

ار و موثر باشد و تاثیرگذ تا در آن جاز محیط بزرگ به یک محیطی برود حاضر شود ا

 که ما در است خیلی باالییو ویژگی این خودش یک صفت  . پسکندبتواند فعالیت 

این خود  بودند. افراد از خودگذشته و عاشق خدمت ان واقعاآن .بینیمافراد می برخی از

بسیار موثر بود. در ای که بود در آن منطقه واقعا . ایشانبودمن مسئله خیلی مورد توجه 

در آن منطقه که بعد از گذشت چندین سال  .را نشان داد عمل نمونه خودگذشگی

، ایشان نقش اصلی را مردم در راه انقالب حرکت کردند . این کهبودند انقالب شد

میبد باالخص اردکان و و منطقه استان یزد تاثیر گذاری در اصلی  ااصال منش داشتند.

مردم را  نیز قیام خودشان باعث شدند تا که با حرکت و اعمالشان و ؛ چونایشان بودند

به سبب شود که معلوم می . این همراهی مردم با ایشان و انقالببه حرکت دربیاورند

عقیده و اعتقاد پیدا  به ایشان سالیان متمادی با مردم بودند و مردمآن بوده که ایشان 

 امر با این ؛ چرا کهمردم را به حرکت درآوردبود که رکت ایشان ح . پسکرده بودند

باالخص محیطی که مخصوصا ایشان در آنجا بودند آن  .شودیک روز و یک شب نمی

بهترین  و اندازه مردمش از نظر تدین و تقوا باال بودند که زبانزد آن منطقه هستند

 اش دادن شهدای بسیار زیاد در راه انقالب بود. نمونه

از قبل با مردم بوده و ارشاد  و یک منطقه وقتی یک عالم بزرگواری در آن باشد پس در

نه باشد این تاثیر و همراهی را می شود دید. ایشان این راهنمای اش و راهنمایی کرده 

اش را بعد از انقالب هم ثمرهایشان و طبعا  ش بودبا زبان بلکه با عمل و رفتار خود
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آنقدر شهید دادند  . این مردمنشان دادخودش را  و تبلیغ عملیثمرات آن دعوت  دید و

این بهترین دلیلی است برای اینکه عملشان چقدر  .معروف کردندبه شهیدیه که آنجا را 

به وظیفه عمل کند، این گونه آثار و  موثر و تاثیرگذار بوده است. واقعا اگر روحانیت

؛ ولی حق مطلب این توانم بگویمنمی حاال خود من چون در اینجا ماندم برکات دارد.

ما باید ادای وظیفه و نفع کنیم و برویم و نیازهایی که االن در کشور بسیار  است که

رود نیاز به روحانیت دارد و هر کجا انسان می ؛ چرا که ، برآورده سازیمزیاد است

هایی باید بتوانند بروند در آنجا . پس روحانیونخالء وجودی روحانیت محسوس است

آن وقت معلوم  .ادای وظیفه کرده باشندو این گونه تاثیرگذار باشند  و که نیاز است

متاسفانه یک مقداری با توجه به  .شود روحانیت چه نقشی در اجتماع داردمی

هایی که برای من هست مراجعه به این مسئله مشغلیات و کارهای زیاد و سرگرمی

-رفتن به استانها و شهرستانها حتی بخشرا که است؛ چواقع شده و )مغفول عنه(  فوعم

آمادگی بکند و برود اعالم برای این کار  . باید روحانیتها و روستاها کمتر طالبی دارد

؛ اما در گذشته و حال کم و خود را در آنجاها برای ارشاد و راهنمایی مردم آماده بکند

بود که از آن اوایل حاضر  ولی ایشان از آن کسانی تر کسی به این وظیفه عمل می کند،

آن هم در و یزد در گوشه ای از استان  ایشد که از قم دست بکشد و بیاید در منطقه

 شهیدیه مشغول وظیفه شود. حله ای کوچک در میبد یعنیکنار م

نکته بسیار مهمی را فرمودید و اینکه فداکاری ایشان برای هجرت به یک جایی که  -

ی خودگذشتگی است. چگونه می توان این نوع، کند وظیفه اش استاحساس می

 خودگذشتگی و هجرت و عمل به تکلیف را به عنوان یک فرهنگ در آورد؟

خود  و کنم این است کهالبته آنچه که خودم برداشت می .البته سوال سختی است -

 یا شدیم وطلبگی هم عوض شده است. یک وقتی ما طلبه میفرهنگ فرهنگ حتی 

د که خود طلبگی و آمدن در مسیر طلبگی معنای خاص خود را شدندوستان طلبه می



66 
 

آمد میدر سلک روحانیت کسی که  چه کند؟ ،کرد مشخص می را از اول هدف .داشت

طبعا آن دید اولیه در هر کسی  .شدطلبه می و آمدبا یک انگیزه و با یک دید خاصی می

آمدند دیدند و میقریبا میآمدند هدف را تآمد و افرادی هم مینبود و هر کسی هم نمی

و  )ع(و به نظرم هدفشان همان ادای رسالت  و به تعبیر دیگری پیروی از ائمه

آمدند درسی دیدند و اگر هم میخودشان را در سلک آنان می افراد مبر)ص( بود واپی

ادای وظیفه کنند. چرا این  وآن را پربار تا خواستند آمدند میخواندند و حوزه میمی

شد بایست برای اینکه آن وقت کسی طلبه می ؟گوییم که اینطور بودرا من می هدف

خواست طلبه شخص می از این، اگر زمان جلوتر در اول محرومیت را حس بکند.

یعنی بایست از  ؛آن وقت بودو شود، آمدن و طلبه شدن یک نوع بریدن از اجتماع روز 

تقسیم دو طبقه و قشر به ود و مردم را دستگاه طاغوت ایجاد کرده ب که روز آن اجتماع

سلک  که کسی شد. پس بیشتر آن طرف تبلیغ می ، جدا می شد. در آن وقتکرده بود

با آن  . شخصو حتی از خانواده خاصی بود با دید خاصکرد طلبگی را انتخاب می

دید آمد الگوها و افرادی که در آن وقت بودند، اعمال و رفتار آنها را که میدید که می

 رفتند. رسیدند و میمیارزشمند، ناخودآگاه به آن هدف 

حتی روستاها و شهرها و بخشها  بلکهکه در گذشته در استانها  هستند االن بزرگانی

بینیم افراد وزین و سنگین، سرشناس و می . وقتی به این بزرگان نگاه می کنیم،بودند

. متاسفانه االن خالء وجودی آنها رفتندمیبه این بخش ها و روستاها بزرگ بودند ولی 

مطلبی خواهم نمونه بگویم و اسم ببرم و خدایی نکرده من نمی .خیلی محسوس است

بینیم که روستا که هیچ، ولی االن ما می ،ای به کسی داشته باشدعرض کنم که گوشهرا 

هایی که سابق شهرستانها و حتی مراکز استانهای ما از آن شخصیت بلکه بخش هیچ،

چه بوده؟ چرا علت این خالء وجودی دارد، از چنین شخصیت هایی ای بودند تا اندازه

مجتهدینی  و ؟ افرادی که قبال بودند و اشخاصی که در آن زمان بودنداست اینطور شده



67 
 

کنیم که مثال یک مجتهد که در مراکز استانها بودند، االن چند تا مرکز استان پیدا می

این آفتی که  .علمی زیاد داشته باشد و این یک آفتی است سوابق یا حتی مطلق باشد،

باید انسان ریشه یابی کند و دنبالش برود. اگر قبال ایران بود و  ،االن آمده است

 از افراد شایسته و الیق ما  روحانیت، امروز دنیا هست و روحانیت، االن مراکز استان

اما که مورد نیاز است، باشد یی چه بسا خارج و جاها. قابل کم داریم خالی است افراد

 ما افراد نداریم.

یابی و فکر کنند و ریشهو بزرگان ما باید بنشینند  .به نظر من این یک مشکلی است

این علت به نظر شخص من  ؟علت یابی کنند که چرا واقعا این روحیه پیدا شده است

وض شده و تغییر از نظر انگیزه های ورود به حوزه ع است که االن اصال وجهه طلبگی

جایگاه سیاسی و دولتی یافته، مطالب آن  روحانیت با عنایت به اینکه االن یافته است.

برنامه اصلی نظام جمهوری اسالمی با روحانیت  رهبریت نیز تغییر کرده است. االن

افرادی که  است. به طور طبیعی است و روحانیت در جاهای باالی نظام قرار گرفته

-شاید انگیزه متاسفانه .شوندآیند و طلبه میثریت با یک دید دیگری میآیند اکاالن می

 شوند. وارد حوزه هم می بر اساس آن انگیزه ها شدن دارند  و های دیگری برای طلبه

آن جهت و هدف اصلی مورد توجه قرار گیرد. االن حوزه ورود  به نظر من جهت دهی

بر پایه آن بود، تغییر کرده و  در  ت این طلبهآید و تربیمیقصد به این ای  که باید طلبه

تربیت حوزوی طالب  کمرنگ است و کمیخود حوزه هم این جهت پیشین در طلبه 

بیشتر های دیگر و یا رفتن در جاها و پستمظاهر و تشریفات زندگی  را به سمت

 .به طرف ماندن در حوزهتا دهد سوق می

شاید اگر طلبه به آنجا  د ونور داشته باشالبته الزم نیست که طالب در این جاها حض

آن وظیفه اصلی طلبگی  لی با این تغییر جهت،و ؛کندهم نرود خیلی مشکلی ایجاد نمی

ای برای یک شهرستانی واقعا فراموش شده است. االن شما حساب کنید یک امام جمعه
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چون  ؛منصب مهمی استمخصوصا در شهرستان ای امام جمعه با آن که  خواهید ومی

 کمبود داریم ودر این زمینه االن ما  ،کند هدارهم حوزه را اهم مردم و بخواهد  که اگر

من  . البتهاین خالء محسوس و آشکار است .داریمنیاز افرادی برای این مسئولیت  به

هم در این سطح نیستم که بخواهم نظر بدهم ولی من بیشتر نظرم این است که آن 

از اول بشود و آن تربیتی که طلبه ما از اول باید بشود و  دهی که باید در حوزهجهت

آیید، یعنی آن هدف گذاری بشود و اول به آن فهمانده شود که شما برای چه کاری می

 . ، این کارها انجام نمی شودهدف را نشان بدهد

یک  من واقعا گاهی به دوستان گفتم که خود من در قم ماندم ولی حاال علتش چه بود

گویم که باید اول دنیا را حساب کند، دنیا، شما هر کجا ، ولی من میگر استبحث دی

که پا بگذاری اگر شخصی را از نظر علمی بورسیه کرد و او را آورد و تقویت کرد و 

وسایل و امکانات علم را برایش فراهم کرد و رشد فکری و علمی به او داد از اول 

را از آن وضع جهل و نادانی حاال در هر  گوید من توگوید و میهدفش را برایش می

اش اما نتیجه ؛دهمرشد علمی و فکری میبه تو آورم و ای که نیاز هست باال میرشته

شما جایی را پیدا  . در حقیقتباید در این علم خدمت و کار کنی است و توبرای من 

 اگر کسیچرا که  بورسیه شود ولی در همان جا متوقف شود، آن جا کنی که کسینمی

کار نخست و مثال بورسیه بشود یا باید رشد و بازدهی علمی در آن رشته داشته باشد، 

ه استاد، محقق و یا دانشمندی بشود یا اینکه باید برود جاهایی که آنها او این است ک

-حوزه می . ما وقتی بهبینیماما متاسفانه ما در حوزه این را نمی ؛گویند خدمت بکندمی

-امکانات امام زمان)عج( پهن و امکانات زیاد است و ما را تحویل می آییم و سفره

لذا هرکسی  ؛شودایی که باید گرفته شود آن بهره گرفته نمیاما در آخر از ما بهره ،گیرند

مه اش این است که زکند و این دیگر التعلقات و ارتباطاتی پیدا می شمطابق با وضعیت

  .در حوزه بماند و هجرت نکند
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باید  ولی ،ه نکنمطئته هر کسی برای خود توجیهی دارد و خدایی نکرده کسی را تخالب

 چیزیکه چه  کند؛ اینوجیه میدر اینجا را ت شعلت ماندن این را پذیرفت که هر کسی

لی کسی است و یاز آن طرف هم نیاز بسیار زیاد ؛ در حالی کهاست موجب ماندن او

 نیست.

چون و به دیگران توصیه ای داشته باشم ؛ زیاد بگویم  هدر این بار توانمالبته من نمی

تا  تواند بگویدنمی ،آن کسی که خودش عملی را انجام نداده ؛ زیراخودم ماندم 

-البته آن بزرگان و ابراری که در بین ما بودند و رفتند، آنها اگر می دیگران انجام دهند.

از  باید را نشان داده بودند کهاین امر عمل در خودشان  ؛ چونگفتند خیلی موثر بود 

 بودند.هم بریدند و رفتند و ادای وظیفه کردند و مثمر ثمر و نتیجه بروید. آنان حوزه 

نکته دیگر اینکه ما در سفری که با یکی دوتا از دوستان اهل قلم به میبد داشتیم، یکی  -

از ای موعهخود مرحوم آیت اهلل اعرافی کار کرده بود مج با از افرادی که از نزدیک

دنیایی از کار بود  . به نظر من خود این مجموعهه کهبه ما داد ی ایشانهانامهمکاتبات و 

. این مجموعه نشان آمده و ملجا مردم شده استانجام داده است. او که یک روحانی 

قبل  وقفاز کارهای  و کار کردند. داشتندمی دهد که ایشان در همه عرصه ها حضور 

دعواهای خانوادگی،  ی چون حل اختالف وکارهای تا بودمجموعه ن از انقالب در آ

 . مردم بوداجتماعی و سیاسی حل مشکالت عمرانی و تقسیم ارث، حتی کارهای 

 اند. داشتهتعامالت خوبی حتی با زرتشتیان مردمی ایشان بسیار گسترده بوده و  تعامل

کار ایشان را برای آیند ن میعقالنیتی در کار ایشان بود که آن زرتشتیا یکو حقیقتا 

در آن منطقه پایه گذاری یک  تعامل با مسلمانان و شیعیان ادامه می دهند. یعنی ایشان 

ود. مسجد ایشان نمکالنتر مزرعه کوچک برای شمار اندک مسلمانان روستای  مسجدی

به اندازه شمار مسلمانان بود؛ چنان که آتشکده زرتشتی نیز به همان اندازه جمعیت 

آنان از تعامل سازنده روحانیت شیعی سخن می گویند. آنان می گویند که االن بود. 
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پس از انقالب بیش ترین خدمات عمومی به آنان داده شده است که در طول تاریخ نیز 

سابقه نداشته است. ریشه آن به همان ارتباط خوب آیت اهلل اعرافی باز می گردد. 

به  . ایشان این تعامل راددهمیعنوان یک اقلیت یکسری خدمات عمومی برای اینها به 

. البته گذارد، و این یک خاطره خوشی در ذهن اینها میداشته است عنوان یک روحانی

اند االن خود زرتشتیها آمده . به هر حال،آید با احساسات اینها بازی بکندنمی ایشان

یک عقالنیتی در هر حال، به  .آن مسجد و حسینیه توسعه پیدا بکندو اند که کمک کرده

حضرتعالی نکته و یا مطلبی در این خصوص  اگر .کار این عالم در آن منطقه بوده است

 بفرمائید.دارید 

ه ک خصوصیاتی داشتند و در زمانیاشاره شد ایشان صفات بارز و البته همانطور که  -

ایشان  ،به اصطالحو به تعبیر دیگر   .زمان طاغوت بود .ایشان در آن منطقه بودند

که ایشان خیلی تنفرشان را از نظام  در عین این ،یک دولتی در آنجا بودند خودشان

که به طوری کردند که کارهای مردم حل و فصل بشود سعی می لیو ،کردندابراز می

از نظر مخالفتش با طاغوت  . البته ایشانهیچ نیازی به تشکیالت طاغوت نداشته باشند

شان آنجا بودند و اعتقادی که مردم به ایشان داشتند و حس معروف بود، طبعا وقتی ای

طبعا افراد و  یشان در جهت رفع مشکالت مردم بود،دوستی که در وجود اعنو

 اشخاص از جهات مختلف برای ایشان مورد توجه بود.

به آنان توجه می کرد. از افرادی من باب هم نوع بودن، انسان بودن از طبیعی است پس 

. مسئله بعدی و دوم بود ، اینی استدیگر چیزشان اینکه مسلک و مذهبنظر ایشان، 

-یعنی از نظر انسانیت اگر کاری از دستش برمی ؛دادکه ایشان امتیاز می از این روست

در  .دادکرد و کار را انجام میآمد که رفع مشکل یا حاجتی بکند ایشان فروگذار نمی

ر که شما اشاره فرمودید وطبعا در آن زمان همانطو .این قضیه زبانزد عام و خاص بود

مردم  و شدمستضعفین قلمداد می یبرای مردم مشکالتی بود و ایشان به عنوان پشتیبان
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در رابطه با برنامه و کارهایشان به ایشان  کردند. پسمی از سوی ایشان احساس پشتیبان

 برای .کردستقبال میبا روی باز و گشاده  و آغوش باز اهم کردند و ایشان مراجعه می

 ؛ چنان که برایشکرد پذیرفتن مردم و افراد و اشخاص شب و روز فرقی نمی ایشان

اعتنا بلکه فقیر متدین را به مراتب از غنی الابالی و بی ،کردغنی و فقیر فرقی نمی

ایشان یک تنه مرد میدان بود و تقریبا کلیه  .اش معروف بوداین روحیه .دادترجیح می

-که مردم احتیاج به ادارات داشتند برای رفع مشکلشان به ایشان مراجعه می کارها

دانستند مطلبی که چون می ؛از این بزرگوار حرف شنوی داشتند نیز مردم . البتهکردند

خواهد مشکلی را حل و فصل گوید و دلش میگوید از روی اخالص و اعتقاد میمی

. از پذیرفتندکردند و حرفهایش را میم نگاه میبه دیده احترا با ایشان کند لذا مردم هم

 دادند. داد آن راه حل را انجام میاش را نشان میمشکالتی که ایشان راه حلاین رو، 

 ؛داشت چیزغیر از زرتشتی، الابالی و همه ، زرتشتی نمونه بارزش بود  منطقه ما که در

امکان داشت از باب نوع  اما ایشان برای رفع مشکلشان حتی االمکان تا آن جایی که

 دادند و الحمدهلل هم موفق بودند. انجام می کارهایشان را دوستی که داشتند

 و البته این شاید خیلی از جاهای دیگر بزرگانی که رفتند چون در مردم نفوذ داشتند

 کی دارای مسئله ، مردم به پیروی آنان حرکت کردند؛ چوناعتقاد داشتند  به آنان مردم

)ره( انقالب حضرت امامدر  .در مردم باقی مانده بود بود که هنوز ذهبی و دینیریشه م

با  . امامیعنی آتش زیرخاکستر بودند ؛پیروزی رساندند آن را به ها آمدند وهمین نیز

داشتند و این بزرگان نیز به همین اتکا به اینها  کار را پیش برد و وجود این بزرگواران

ولی ظاهرا مجبور بودند  ،از نظام طاغوت بریده بودند ند کهمردم اعتماد و تکیه داشت

به به آن پیوستند. این گونه بود که ای که دیدند ی یک روزنه. اینان وقتتسلیم باشند

این اثر همین حضور و وجود این  .انفجار نور شد و درخشیدند )ره(تعبیر حضرت امام

ایشان از این جهت در آنجا زبانزد  بزرگواران در شهرستانها و بخشها و استانها بود که
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-نگاه میبه این بزرگوار عام و خاص بودند و همه از این جهت با نگاه و دید احترام 

 کردند.

، به عنوان ای که ما نسبت به آن غافل بودیمای، نکتهحضرتعالی اگر خاطرهدر پایان  -

 .بفرماییدحسن ختام 

 چیزیگفتنش تکرار است. آن  ،هچون صفات برجسته ایشان زبانزد عام و خاص بود -

 ،کند این اعتقاد به علم و عالم بودن ایشان استکه برای من بیشتر جلب توجه می

در زندگی شخصی ایشان کسی مخصوصا به سادات ایشان عنایت خاصی داشت. تا 

تواند لمس کند که ایشان چه اعتقادی به روحانیت مخصوصا وارد نشود و نباشد نمی

کرد های سادات احترام خاصی میاعم سادات حتی خانمو بلکه به ی به سادات روحان

واقعا یک عالقه خاصی  . ایشانایشان بود خوب سرشت واز خمیره حاکی و این واقعا 

 ؛ چرابینیدمیدر خانواده اش اش را شما بهترین نمونه شت.دابه روحانیت و سادات 

االن اهل علم شدن به قول ما  .ردتمام فرزندانش را با آن شرایط آن زمان اهل علم ک

ای هنر نیست و تبلیغات و تشویقات و ترویجات است و تا اندازه ؛ چوننیست چیزی

جریان  ، آمدن در سلک روحانیت همانندآن زمان مانع زیاد بود  ؛ ولیراه باز است

جریان آب شنا کردن و خالف مسیر حرکت کردن  بود؛ یعنی همانند خالف خالف

اش را که برای درس خواندن آورده بود بالنسبت ست که ایشان آقازادهیادم ا .بود

ها چون در خانواده اهل علم بزرگ شدند روحیه اما این بچه ،کردندتحقیر و توهین می

خط در نرفتند و از همان بچگی به  از بزرگ داشتند و با این تحقیرات و توهینات

بینید که جای اش را مین هم نمونهسمت روحانیت و اهل علم آمدند که الحمدهلل اال

و الحمدهلل روح پدرشان را شاد کردند و  ؛خود را باز کردند و مثمر ثمر و نتیجه شدند

از روحیه ایشان  .خورملذا در این جهت من غبطه می ؛راضی است آنان یقینا پدرشان از

  .نسبت به اهل علم و عالم و سادات و عنایاتی که به آنها داشتند
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 اندن این الگوهای تاثیرگذار چه تاثیری می تواند داشته باشد؟شناس -

ای را که آغاز و شروع کردید و یقینا هم مطالب کنم همانطور که شما برنامهپیشنهاد می -

دست آوردید اگر بتوانید افراد گمنام شهرستانها که شاید از نظر سطح علمی ه خوبی ب

اخالق و رفتار و  و ایگاه داشتند،چهره نشده باشند اما در شهرستانها واقعا ج

شناسایی و معرفی شوند، کار بسیار ای که انجام دادند برنامهو برخوردشان، کارهایشان، 

توانند می از آن ها را پیدا و معرفی کنید، اینان کداممی شود. اگر بتوانید هر  یموثر

اینها پیدا اقع شود. اگر موثر وتواند می بیان زندگی آنان االن هم ؛ یعنیواقعا الگو باشند

 و معرفی شود خوب است. بشود

اما  ،هایش را بشناسدآن جامعه نیکیو یک عمر در یک اجتماعی زندگی بکند  یشخص

با  ؛از کجا سرچشمه گرفته است او اخالق و صفت و این که اش را نشناسد،موقعیت

فرد با آن برازندگی اما این روحیه که یک  ؛که این آقا خیلی عادی بوده است یاین حال

این  افراد عادی و عوام که و تشخیص بدهند می توانند بزرگان این مساله رادارد 

این آقا چه که  یعنی آنان تشخیص نمی دهند            ؛دهندتشخیص نمی مسائل را 

 موقعیت و شخصیتی دارد؟

ا آن اخالقش ت مردم عادی قدرت تشخیص این تفاوت ها را ندارند؛ چرا که وقتی

کند هم جنس نشیند بچه خیال میگانه است که وقتی با بچه میای بالنسبت بچهاندازه

، همین و هم بازی او است و با او هم سطح است و اخالق بچه را جذب کند

با عالم  هم چنین وقتی جاهل را جذب کند و ،با جاهل بنشیند  شخصیت بزرگ وقتی

، نشان داده شود این افراد نها را پیدا کنید وایاگر  . شماعالم را جذب کند ،بنشیند 

شصت  که باید درباره کسانی تحقیق کنید مهمتر  از همه خیلی کارساز خواهد بود.

یعنی  ؛کنندمی یادش  ییبه نیکومردم و  کردهسال، هفتاد سال در یک جایی زندگی 

فت مردم ص از چون اصوال بالنسبت، خیلی ؛ه ضعفی نشان ندهدقطآدم شصت سال ن
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مخصوصا اگر کسی جایگاه و  ،هستند که مطرح کنند چیزیدنبال و د نمگس دار

که  گردند که یک ضعفی را در او پیدا کنندمی ،پایگاهی در پیش مردم داشته باشد 

او چکار کرده است که ضعفی را هم ببینید اما  ؛جلوی این پایگاه و جایگاه را بگیرند

 و را بدنام کنند.و پیدا کنند و ا توانند بگیرندنمی

تواند درس اینها را بتوانی پیدا کنی و بشناسانی و مطرح بشوند به نظر من خیلی می اگر

نامه بینید زندگیاالن می .و آمادگی دارند ادستعدای ایک عده باشد؛ چوناخالقی عملی 

تواند موثر شود خیلی میها منتشر میحضرت آیت اهلل بهجت وقتی بین جوانها و طلبه

ای داشته باشند اما شاید افرادی باشند که ناشناخته هستند اما صفات برجسته ؛واقع شود

منتهی این کار، . تواند در ارشاد و راهنمایی خیلی موثر  باشدکه آن صفات برجسته می

ان شاء اهلل در این کار  خواهد.بری است و امکانات زیاد هم میکار بسیار دقیق و وقت

 موفق باشید.

 ءاهلل موفق باشیدانشا -
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 حاکم عادل
  30روحانی مهدی االسالم حجت سخنان

 دلباخته و یمتق و عامل یعالم و یربان یعالم ،بزرگ تیشخص احواالت در صحبت

 ییواال تیشخص و نستوه ثارگریا ،منکر یناه و معروف آمر ،اسالم احکام و اسالم

 تیاهم پر اریبس طیمح کی در توانست یمتماد انیسال یط بلکه ،قرن مین یط که است

 که یزمان و اسالم به را مردم و کند علم قد متعدد مسائل یدارا یاسیس مسائل نظر از و

 ناب اسالم شگامانیپ از خود و کند دعوت یاسالم انقالب به شد شروع انقالب

 .باشد - آله و هیعل اهلل یصل - یمحمد

 یعلما و نیراست یعلما یوهاالگ و ها اسوه از حق به که یاعراف اهلل تیآ حضرت 

 هیدیشه و سابق شورُک در یشمس یهجر 1284 الس در باشند یم ارید نیا عامل

 .گشود جهان به چشم یروحان و نیمتد و متعهد یا خانواده در یفعل

 نیا نیمتمول و نینیمتد و نیمعتمد و بزرگان از عباس مال یحاج مرحوم شانیا پدر 

 .بودند منطقه

 بزرگوار مجتهد فرزند و منطقه بزرگ یعلما از ،یعل خیآش مرحوم هیبص شانیا مادر 

 . است یشورُک ابوطالب مال آخوند

 روزیف مدرسه به یسالگ 7 سن در - میدیشن خودشان زبان از من که یطور به - شانیا

 در سال شش حدود و بود شده سیتاسال دیجد مدرسه نیاول که رفتند یم بدیم آباد

                                                           
 شمسی ایراد شده است. 1372هللا محمدابراهیم اعرافی. این سخنرانی در سال . امام جمعه موقت میبد و داماد مرحوم آیت  30
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 ادی را خط هنر و اسالم مسائل و نوشتن و خواندن ،یفارس .خواندند درس آنجا

 پس  .کردند لیتحص زدی هیعلم حوزه در هم یسال چند و آمدند زدی به سپس .گرفتند

 حوزه به ،باشد یسالگ پانزده چهارده حدودهمان  که فیتکل سن حدودیعنی در  ؛آن از

 .شدند لیتحص مشغول و کردند اریاخت سکونت نواب مدرسه در رفتند و مشهد هیعلم

تلمذ  یجندق یآقا رزایم دیس مرحوم در نزد را اتیادب از یمقدار و هیعال سطوح ایشان

 . هم چنین ازبودند یندقجَ یالهد علم اهلل تیآ به معروف و بزرگ یعلما از کردند که

سطح عالی  مشهد در زمان آن یعلما دیگر و یگانیگلپا اهلل بیحب خیش اهلل تیآ مرحوم

 .فراگرفتند را حوزه

 خیش آقا اهلل تیآ حضرت ییفرما فیتشر و آمدن با سپس مرحوم آیت اهلل اعرافی

 و آنجا در و انداختند قم به اقامت رحل مشهد از هم شانیا ،قم به یحائر میعبدالکر

 بودند کرده اجاره طالب از یا عده یبرا یحائر اهلل تیآ مرحوم که یا خانه در

 . شدند لیتحص مشغول و کردند اریاخت سکونت

 یانصار اهلل تیآ هست اتیح دیق در هنوز که آنها از یکی شانیا هم مباحثه یرفقا

. ایشان با بودند درس هم و بحث هم آنها با کهاست  یانیآشت دانش اهلل تیآ و یمحالن

 آقا اهلل تیآ مرحوم از را خارج درس یمقدار و رساندند اتمام به را سطح این دوستان

 ینجف یمرعش نیالد شهاب یعظمال اهلل تیآ مرحوم و یشاهرود یعل سعبا خیش

 در و بردند فیتشر یحائر اهلل تیآ مرحوم درس به هم یمقدار کی .کردند تلمذ
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 از یبرخ که داشتند سیتدر یمقدار بودند لیتحص حال در که یمدت قم هیعلم حوزه

 .هستند علماء و فضالء از هنوز شانیا شاگردان

 اصرار با و آمدند بدیم به بود که یسالگ چند و یس حدود آن در سن زا بعد ایشان

 یحائر اهلل تیآ محضر از که شان والده و پدرشان خصوصه ب و هیدیشه مردم

 گفته به - شانیا .کنند اریاخت سکونت بدیم در یاعراف اهلل تیآ مرحوم که خواستند

 یناراحت و فشارها با .کردند سکونت هیدیشه در خودشان لیم مغر یعل -  خودشان

 اهل یبرا زمان آن یها اختناق آن و ها فشار آن و یپهلو وجود با که زمان آن یها

 ، تالش کردند تا جو مذهبی و دینی را ایجاد و حفظ کند.بود تیروحان ،علم

. پیدا کردم  بود شانیا خانه در یی کهها کاغذ نیب در سابق یسالها در یمدرک کی بنده 

. ایشان این بود زمان آن فرهنگ وزارت از کهرا دیدم  شانیا سانسیل درکم در این جا

 یگاه :فرمودند یم خودشان گرفتند سانسیل منظور چه به حاال .داشتند هم مدرک را

 یم فشار ما به بستگان از یبعض چون ؛کرد یم جادیا هم مشکل سانسیل نیا ما یبرا

 مشغول یدولت کار کی به و دیشو کار به مشغول یا اداره کی در شما که آوردند

 د.نباش

 یحت و داشتند مشکل یپهلو اساس با کال و داشتند که یزیست ظلم هیروح آن با شانیا 

 بودند محل در که ینیخوان درگیر بودند. هم چنین یمحل و مشکالت مسائل با مدتها
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 مانز دولت ماموران تعرض مورد . ایشانکردند یم جادیا شانای یبرا ییها مزاحمت

 .گرفتند یم قرار یپهلو

 فیتشر خودشان سکونت محله و بدیم به که یموقع تا یکودک ازحکایت ایشان  نیا 

 تا یسالگ چند و یس از بخش که همان شانیا یزندگ از یگرید بخش اما ؛آوردند

 بعد و انقالب از قبل شانیا یها تیفعال سال پنجاه حدود گی است وسال چند و هشتاد

 یزندگ و یخصوص رفتار و ایسجا و اخالق تشکیل می دهد و نیز بحث را انقالب از

 خود یک بحث دامنه داری است.  شانیا یعموم رفتار و یخانوادگ

 سجایای اخالقی ایشان

 دارا دیبا عامل عالم کی را که شانیا بارز صیخصا از خصلت هفت و یس حدود بنده

 به برخی از آن ها اشاره می کنم:کرده ام که  ادداشتی ه ودید شانیا یزندگ در باشد

و  شده مرسوم بشر نیب در زمان رید از یسینو خیتار و خیتار نگارش و خیتار اصوال

 که نیا از بعد . انساناست شده دایپدر میان بشر  کهاست  یعلوم نیتر یاول از دیشا

 نوشتن خیتار .نوشت و کرد ادداشتی را خودش خیتار ،گرفت ادی را نوشتن و نگارش

 چه در ؟یک را می نگاشتند. این که یا شناسنامه خیتار نیهم یبعض .است نوع چند

 و نیسالط مثل یمنف ای مثبت یها کار حاال ؟کرد ییکارها چه ؟آمد ایدن به یزمان

 و انسان ها را خیتار نوعا چون. زمان هر خوب و وارسته یها انسان ای زمان انلماظ

 ناشای یزندگ در یا برجسته و یعاد ریغ اتجه کی که سازند یم را خیتار یاشخاص
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 نیع چیه و روند یم ایدن از و ندیآ یم وجود به زمان بستر در یعاد یها انسان .باشد

 نقش خیتار ساختن در که مانند یم خیتار در یکسان آن .ماند ینم یباق آنها از یاثر و

 نیسالط و ها نوفرع و نیزم ظالمانحتی  ای خوبان و امبرانیپچون  یکسان .داشتند

که این ها نیز نقش تعیین کننده در ساخت و نگارش تاریخ و سرنوشت  جور و ظلم

 . باشند داشته یمنف چه مثبت چه یا برجسته نکته که یکسان بشر دارند؛ یعنی

 را جورو  ظلم نیسالط و یا  اسالم خیتار ای اءیانب سرگذشت کهاین است  قرآن روش

 ایدن به یخیتار و روز چه در که نیا خیتار یا شناسنامه لمسائ به کمتر و کند یم انیب

 یبرا که را یجهات شتریبقرآن  .دارد توجه کمتر مسائل نیا به ؟ ورفته ایدن از و آمده

 و مثبت جهات در چه حال ،باشد اندرز و پند یا و باشد الگو حال و ندهیآ یها انسان

 پست یها انسان احواالت چه و هوارست افراد و خوب یانسانها احواالت و حاالت چه

 ، بیان می کند.کردند حرکت ارزش ضد جهت در که ییانسانها و

 و گرفت الگو و ادگرفتنی یبرا و اندرز و پند یبرا انسانها سرگذشت و خیتار پس 

 زمان در که ییانسانهایعنی  نینیمتد و بزرگان و خوبان احواالت از مخصوصا. نهاستیا

 باشند یراه توانستند ایدن نقاط از نقطه کی در خودشان زمان در و بودند الگو خودشان

 . گرانید ویر فرا

؛ بود ساز خیتار یتیشخص یاعراف اهلل تیآ مرحوم ،ما در این جا نظر مورد تیشخص

 یاسالم یجمهور مملکت از یا گوشه دررا نگاشت. او  خودش زمان خیتار یعنی
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 در که یمردم هم و زمانشان مردم یبرا هم بود الگو شانیا وجودچنان عمل کرد که 

 برخورد طرز نیز و شانیا یزندگ نکات و قیدقا که است خوب لذا ند،یآ یم ندهیآ

 الگو نکهیا یبرا ؛بماند یباق خیتار در و شود ادداشتی شانیا یاخالق مسائل و شانیا

 شان برجسته صیخصا از خصلت چند به ؛باشد یعاد مردم یبرا هم و علماء یبرا هم

 : کنم یم اشاره یاجمال طور به

 روحیه تعبد 

 که یانسان کی یعنی.بود شانیا تعبد بعد و تعبد هیروح و تعبد شانیا مهم صهیخص کی

که  بود یمسجد . اینآوردند یم فیتشر خودشان منزل دم مسجدبه  که صبح اذان از

 اجعاتمربه  مرتب رفته شب از یساعاتنیز  و شب آخر یحت و شب تا ایشان از صبح

 هفت و یس -چهل یسالها حدودایشان  یعنی پاسخ می داد؛ انقالب از شیپ یحت مردم

 و یس یسالها حدود و حتی پیش از آن، میبود شده آشنا شانیا با ما که ییسالها یعنی

در خدمت  شدم آشنا شانیا با و بودم رفته قم حوزهبه ل یتحص یبرا بنده که هفت

 مردم بود. 

 شب آخر تا صبح نماز اول ازایشان  دمید یم آمدم یم لیتعط مواقع در یوقتمن 

 ،جات قباله مردم پاسخ می داد. به امور مردم از مراجعاتهستند و به  مردمبا  مرتب

 و مسائل همهو در یک سخن به  شانیدعواها ایشان و نیز یدعاو ،جات نوشته

 پاسخ می داد.  شان اجاتیاحت
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 هم شانیا منزلن نیز به خدمت ایشان می آمدند و و دیگرا طالب،، نیمبلغ ،ونیروحان

 در امور نیا همه .فقرا یزندگ یبررس محل هم بود غاتیتبل سازمان هم ،بود دادگاه

 چیه ایشان پس این کارها را می کرد. یا عده کمک با شانیا شخص و بود شانیا منزل

 بعدو  باشد شتهدا یاستراحت روز در که باشد یکی حاال .نداشتند یچنان آن استراحت

 . این طور نبود شود بلند هم شب آخر

 روضه مجلس که میرفت یم محالت و اطرافبه  و میبود شانیا خدمت در هم ما یگاه

 داریب شب آخر تا . ایشانبود یشرع مسائل و کارها ای بود یدیبازدو  یدیدیا  بود، یا

 در همان جا گاهی ماو  کردند یم صحبت منبرروی  . کردند یم صحبت و بودند

 نکهیا مثل یول دندیخواب یم هم شانیا و کمی هم میدیخوابمی  ایشان منزل همان

 .بشوند بلند شب نماز و تهجد یبرا شانیا که میبرو خواب به ما تا بودند منتظر شانیا

 مهر بودند کرده فراموشایشان  که - کنم ینم فراموش من -یادم می آید  دفعه کی 

 یبرا رونیب شانیا .بودند بیغرکه ایشان در آن جا  میبود یا نهخا در ما و  بردارند

 تا روی آن سجده کنند؛  بودند برداشته را یچوب تکه کی و بودند رفته گرفتن وضو

 یم استفاده بود برداشته طایح در که یچوب تکههمان  از ما نکردن داریب یبراایشان 

 یم نماز و کردند یم استفاده چوب از مهر یبجا میدید میشد داریب ما یوقت .کرد

 . خواندند
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 نشود متوجه یکس ش سری باشد و عباداتبودند تا  مواظب ایشان  که بود یحال دراین 

 نذر من :گفتند یم شانیا یحت. کردند ینم ترک هم وقت چیه که بود طور نیا یول

 یربست که یمواقع در مگر نکردند ترک هم آخر تا و نکنم ترک را شب نماز که کردم

 که هوشیار نبود نماز شبش ترک شد؛ اما در همان دوران بیماری اواخر در ؛ چونبودند

 همان در و رختخواب در همانطورکه نماز شبش را ترک نمی کرد و  بود معلوم هم

 . خواندند یم را شبشان نماز تهنقا حال

 یحت بودند روزه را سال یروزها شتریب باید بگویم که یمستحب یها روزهدرباره 

 شانیغذاها و بود کم یلیخ شانیغذا و خوراک کم یلیخ نبودند روزه که ییروزها

 با .بود شانیا عمده یغذا ماست یکم مقدار کی فقط یدیمد مدت .بود ساده یغذاها

 و گرفتند یم یمستحب یها روزه سال یماهها شتریب رمضان ماه بر عالوه وضع نیا

 بود یخاص عبادات و ها دعا یدارا که ییماهها رجب، ماه ض،یالب امیا. بودند دار روزه

 .آوردند یم جا به را ها دعا آن همه نهایا امثال و عرفهمانند روزهای 

 یم و کردند یم سفارش ما به یحت. بودند متعبد که بود شانیا یزندگ بُعد کی نیا

 هم تعبدشان خوانند یم درس نکهیا بر عالوه دییبگو ما یها زاده بنده به : فرمودند

 .کنند کوشش هم تعبد راه در و باشد نیا از شتریب

 امر به معروف و نهی از منکر
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 عمل و داشتند مواظبت یلیخ تعبد نظر از که بود شانیا یزندگ یاخالق بعد کی نیا 

 نزدن، تهمت نکردن، بتیغ ، هم چنینواجبات انجام ،مکروهات ترک و مستحبات به

 یلیخ داد یم انجام یگناه شانیجلو یکس و افتاد یم اتفاق شانیا یجلو اگر یحت

 به کردند یم دعوت معروف به را یکس دیبا راگ ؛کردند منکر از ینه که بودند مواظب

 در یحت. دادند یم انجام را منکر از ینه و معروف به امر پروا یب کنند دعوت معروف

 تا که است سخت مانیبرا ما گفتند یم ها یبعض که داشتند مواظبت آنقدر تعارفات،

 . شوند ینم خسته و کنند یم تعارف مینینش یم شوند، یم بلند میشو یم وارد

 مهمان نوازی

 روز با اول روز که گفتند یم خودشان .بودند شانیا مهمان ماه کی که بودند یکسان

 االمکانتی ح خودشان. است نشده کمترتعارفاتشان  که شدند دتریشد تعارفات در آخر

 در خانواده به کمتر بودند مواظب. دادند یم انجام خودشان را یردا مهمان یکارها

 مسائل در داشتند ینه و امر چه هر و کنند ینه و امر ها حرف و یشخص مسائل

 . بود ینید و یاسالم مسائل و خوب یکارها به واداشتن و خوب یکارها

 و ذکر اهلل یاد خدا

 عباداتشان در و ها نماز در که نبود ورنطیا فقط شانیا که. بود خدا ادی انشای گرید بعد

 با شهیهم شانیزندگ شئون تمام دره لک، بباشند خدا ادی شانیمنبرها و ها یسخنران در و

 ؟ستین ما فیتکل ماهست فیتکل کار نیا که نیا به فیتکل ادی به شهیهمو  خدا ادی
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 خدا نکهیا بخاطر بشود دیبا کار نیا جا نیا است، حرام نجایا ؟ندیفرما یم چه خدا

و مانند آن می کوشید تا خود را در محضر خدا بداند و آن را برای خود و  داده دستور

 دیگران یادآور شود.

یا  سال کی مثال ،بودند آمده ایدن به بود یمدت تازه کوچک یها بچه هست ادمی یحت

 یمکه از آن چیزهای  یکیمثال . فرمودند یم چیزهایی را بود که به آنان مین و سال کی

 صحبت به تازه که یکوچک یها بچه به شهیهم !بگو اهلل :این بود که می فرمود فرمودند

 . بگو اهلل :گفتند یم مرتب آمدند یم بودند، دهیرس

 داد یم انجام بود گانه بچه که یکار می کرد یا یتیاذ یا بچه اگر این که گرید یکی و

 اسالم و خدا اسم اب را ها بچه اول نهما از یعنی. بکن توبه خدا شیپ :گفتند یم شانیا

 . کردند یم آشنا نید و

 یم سالم کوچک یها بچه به میبود شانای همراه بازار و کوچه درکه  بیش تر اوقات

 را آنها یاسام و کرد سالم دیبا هم ها بچه به :گفتند یمدر سفارش خودشان  و نددکر

 . بود شانیا مهم اتیاخالق از نیا. بردبه کار  درست و خوب

 سخاوتمندی 

در  یوقت کی رود ینم ادمی بنده .بود شانیا سخاوت ایشان، صفت گرید ویژگی

 منبر شانیا بدیم مرکز خود ؛ یعنی دربود بدیم مجالس از یکی در قبل یلیخ یسالها

 ،بود یریفق کی خواست یزیچ کی شانیا از نفر کی آمدند نییپا. وقتی که رفتند
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 دادند شانای به را شان عمامه شانیا. است پاره لباسم آقا نیبب :گفتاو . بود هم بیغر

 .بود حد نیا دربخشش و سخاوت ایشان  !بدوز لباس خودت یبرا نیا با برو :گفتند و

که  است زشت نیا :گفتند . ایشانداشت یا پاره یعباکه  بود آمده یا طلبه کی روزی

 پشت گرفتندآن را  ،داشتند یخوب یعبا کی خودشان .دیباش داشته پاره یعبا کی شما

 خانه از من .باشد شما یبرا نیا :گفتند ودادند  انبه ایش عبایش را وانداختند آن طلبه 

؛ ولی شما بیرون می روید. دارم هم عباو  است کینزد مسجد هم نجایا روم ینم رونیب

 . باشد شما یبراپس این عبای من 

 بهلباس هایش را طوری نبود که . شتندندا شتریب لباس کی که بود نطوریا لیااو نوعا

 .نداشتند داشته باشد. ایشان واشور واشورخودمان  اصطالح

 یکس اگر باقی نماند. ایهدا از خانه در یزیچ که داشتند مواظبتایشان  هم چنین

 خانه. نداشتند خانه در یاضاف زیچ. کرد یم اهدا یگرید به، آن را آورد یم هیهد یزیچ

 و والده طریق ایشان از به پدرشان و نیز اموالی که از داشتند که یوالام وجود با شانای

خیلی ، بودند دادهبه ارث به ایشان که  یامالک ؛ یعنی اموال ورسیده بود  شانای جده

 یبرا و بفروشندآن ها را  که نداشتند ییابا چیه ایشانخانه معمولی بود و با این همه، 

 هیته یخوب و مفصل یلیخ خانه که نبودند حاضر خودشان یبرا یول ،کنند خرج مردم

 .کنند
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 که میهست یا محله در ما :گفتند یم،  شد یم صحبت شانیا در این زمینه با یوقت 

 . میکن یزندگ طور دیگر ما ستین درست ندارند، یخوب خانه اکثرا مردم

 و مهمان نوازی پارسایی

 مشاهده ،دید یم را شانیا اول هدفع کهکسی  بود ییزهایچ از یکی ایدن به ییاعتنا یب

 . کرد یم

 اتاق کی در مکرر که دمید من. بود ینواز مهمان شانیا گرید اتیخصوص از یکی

، ایشان آمدند یم غیتبل یبرا صفر و محرم ماه رمضان، ماه در که یچند طالب کوچک

 قم یا در مسافرت و در مینبود ماکه  یگاه و دادند یم جا خودشان منزل در آنان را

 یطاقت و توان و بودند فیضع و الغر یبدن نظر از که نیا با شخصا خودشان م،یبود

 . کردند یم ییرایپذاز مهمانان  و آوردند یم را غذا حال نیا با ،نداشتند هم

 به یوقت ،دارد یمسائل خانه در یا باشد داشته هم یناراحت میزبان اگر: گفتندایشان می 

 مهمان نکهیا تابرخورد کند  ییرو گشاده و ییرو خوش با دیبا دیآ یم مهمان مقابل

ناراحت  شانیا بودن و یا گمان کند که از است ناراحت خانه صاحب که نکند احساس

 است.

 و ،دادند یم قرار مهمان مقابل در آوردند یم را غذا یوقت .بود طور نیا ایشان خودشان

 . دییبفرما !دیکن لیمرا  غذا : گفتند یم و کردند یم تعارف مهمان به مکرر
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 شانیها صحبت و کنند تکلم درست توانستند ینم که عمرشان اواخر در یحتایشان 

 ینیریش ظرف به به مهمانان تعارف می کردند. مثال ایشان اشاره با  ،شد ینم مفهوم

 . دیکن تعارف :گفتند یم و کردند یم اشاره

ایشان را دست  نبود ممکن ،می کرد فقر هارظا شانیا شیپ یمستضعف و ریفق کی اگر

شده چیزی تهیه می کرد و به  که یجور هرو  قرض باشده  ولوخالی برگرداند. ایشان  

 امثال و شود ینم ، یاندارم :دیبگوو مثال   کند رد را شانیا دستش می داد و ممکن نبود

 . نهایا

 یم و آمدند یم خودشان یشخص اتاق و اندرون اتاق درکه ایشان  شد یم هم یگاه

 آقا نیا ؛ چوندیکن قرض ییجا از را یپول کی دیبرو شما تا نمینش یم نجایا من :گفتند

 . رودب رونیب یخال دست پس نباید ،است آمده یدیام به که هست معلوم شخص نیاو 

 از اطرافیان یبعضبودند و ن مستحق و مستضعف دیبا که یطور آن بودند یاشخاص

؛ درک یمکمک  ها نیا به آقا یول ،شوند ینم توجهم شانیاکه  کردند یم الیخ دیشا

 تیروا یول که اینان مستحق به آن معنا نیستند، دانم یم من :گفتند یم شانیاچون 

 را شیآبرو ه است،کرد فقر اظهارو  آورده نییپا یطور نیا را خودش که یکس میدار

. از این نبود الزم ی همطورآن  کمک که ستا معلوم یول ؛دیکن کمک او به و دیزینر

 . کرد یم کمک او نیز به نشود سوال که یحد به شانیا جهت
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 هست نهایا و بخشش چون یمسائل به راجع اسالم در که یآداب و یمباد تمامایشان 

 شانیا یول ،نبودند یشخص مسائل متوجه که بودند افراد یبرخ دیشا. کردند یم تیرعا

 .بودند متوجه را آنها همه

 که فرمودند یم و کردند یم مطالعه را ینراق مرحوم السعاده جامع بکتا شتریب شانیا 

 یم انسان یعنی ؛شناساند یم خودش به را انسان کتاب نیا ؛است ساز انسان کتاب نیا

 بلند این کتاب را یگاه که کردندمی  هم سفارش ما به و ؟است کاره چه که فهمد

 متوجه ما نکهیا یبرا هم د وکن گوش خودشان هم . این کار را می کرد تادیبخوان

 . ایشان بود مهمان اکرام و یدوست مهمان و یدار مهمان بعد در نیا. میباش

 مبارزه و ظلم ستیزی

 آوردند فیتشر که اول از ایشان ،ایشان باید گفت یزیست ظلم و مبارزه بعد دراما 

 محل خود در را با این مسایل درگیر کرد؛ چون وکه ا آمد شیپ شانیبرا یمسائل

و  حدود نیااست که زندگی ایشان را با مبارزه در هم آمیخت؛ چون در  بوده یمسائل

است که به رعیت و توده مردم ظلم و ستم روا می  بوده ینینش خانبلوکات یزد خان و 

 داشتند.

 خان که ر راگید یجاها یبعض و ها شهرستان یبعض مسائل ما که فرمودند یم شانیا 

 را ریتعب نیا یحت شانیا. میهست دهیگز خان ما خود کهاست  نیا یبرا میفهم یم دارد

 که ما خان گزیده ایم.  داشتند
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 پیش از انقالب حکومت اسالمیاقامه 

که ایشان را به مبارزه علیه ظلم و ستم می  بوده لیقب نیا از یمسائلمنطقه شان  در پس

 زمان آن یها یاحتنار و یپهلو زمان مسائل و طاغوت مسائل کشاند. از سوی دیگر

 به را فرزندانشان یحتبود که ایشان را به این سمت سوق داد. از این رو بود که ایشان 

 میهست یپهلو میرژ مخالف اگر ما :فرمودند یم و نفرستادند زمان آن دبستان و مدرسه

 . میکن یم مخالفت فرهنگش مخصوصا و شیکارها همه و مظاهر همه و زیچ همه با

 ی ماها بچه به دادن جهت انشمنظور یول ،داردهم  یمثبت زیچ کیچه  راگ فرهنگ نیا

 ال و شدن نید یب و آمدن بار مآب متجدد اصطالح بهآن ها و  شدن یغرب طرف به و

 و نفرستادند به مدارس آنان را فرزندانشان شانیا لذا و است نید مسائل در شدن یابال

 . فرستادند قم به آنان را ،قرآن میتعل از بعد

 یحت امام نکهیا از قبل که بودند ییعلما معدود از دیشا یاسالم حکومت باره لزومدر

 ادمی من ، آنان این امور را مطرح می کردند.کنند انیب را یاسالم حکومت مسائل قم در

 :فرمودند یم شانیا ،بود امدهین هم خرداد 15 هنوز ، یعنیشتریب سال یس که هست

 را مسائل یبعض هیفق یول هم مملکت کی در شود ینم و ،باشد یاسالم دیبا ،حکومت

 . جاهل و ظالم هم و باشد داشته دخالت و نظارت

 محل در شانیا خود و باشد فقها و علماء دست به حکومت و کنند همت دیبا مردم

 یپهلو زمان ادارات و ریدوا به محل مردم چون ؛بودند داده لیتشک یحکومت بایتقر
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 بهمردم محل و منطقه  یکارها شتریب کردم عرض که طور نیمه و کردند ینم رجوع

 ومردم را می نوشتند  امالک سند و جات قبالهایشان . شد یم فصل و حل شانیا دست

 .شد یم فصل و حل شانیا بامردم  مسائل دیگر و مرافعات و یدعاو

 نماز جمعه قبل از انقالب

 ینم خوانده جمعه نماز چرا که بود گفته انقالب از شیپ اشخاص از یکی یوقت یحت 

 شده نوشته یاستدالل جمعه نماز به راجع که ییکتابها :فرمودند من به شانیا ؟شود

 از جمعه نماز که مینیبب و بشود بحث و صحبت تا درباره محتوای آن دیکن جمع است

؟ یا حکم آن در  ییکفا واجب یا است ینیع واجب است؟ آیا یجور چه یفقه نظر

 صحبت و بحث هم با ؟ ما هم جمع کردیم واست یچطور چیست وزمان غیبت 

 به دست آمد. به نظر ایشان شانیا نظر از جمعه نماز که شد نیا تینها در و کردیم

 در ولو یحکومت و باشد قدرت صاحب دیبا بخواند جمعه نماز خواهد یم که یکس

 بر االن و دیدار را حکومت نیا شما :کردم عرض بنده .باشد داشته یکوچک منطقه کی

نماز جمعه را  هم یوقت و دیکن جمعه نماز اقامه و دیبده نماز لیتشک است واجب شما

 . کنند تیتبع از شما است واجب هم مردم بر دیکرد اقامه

  را جمعه نماز انقالب از شیپ سال نیچندبا این بحث و نتیجه ای که گرفته شد، ایشان 

 حضرت حکم با اسالمی نیز ایشان انقالب یروزیپ از بعد .کردند شروع شهر میبددر 

 . شدند منصوب جمعه امام عنوان هب )ره(امام
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 حکومت به راجع یاساس قانون در ما مردان دولت که ییزهایچ آن تمام خالصه

 ریغ و طیبس طور به فرمودند یم )ره(امام حضرت خصوص به بزرگ یعلما و یاسالم

 و باشد جور نیا دیبا :فرمودند یم یگاه یشان. ابود یاعراف اهلل تیآ ذهن در مفصلش

، ایشان بر اساس حکومت کردند یم استبعاد ها یبعض که یمسائل و باشد جور آن

 اسالمی و اقامه دین عمل می کردند. 

 به شما که گفتند یم ما به ونیروحاناز  یبعضایشان در بسیاری از مسایل پیش بودند و 

 فعال که ستین درست مسائل نیایا  نشود، مطرح مسائل نیا که دییبگو یاعراف یآقا

 بزرگ یعلما میدید بعدها ؛ جالب این کهکردند یم مطرح شانیا لیو بشود مطرح

 شده ما یمملکت نیقوان جزو آنها از یبعضحتی  و کردند مطرحرا این مسایل  هم گرید

 . است

 اعالن و دفاع از مرجعیت امام خمینی)ره(

 یعظمال اهلل تیآ حضرت مطلق تیمرجع که هستند یکسان نیاول و معدود از شانیا

ایشان این  یوقت . یعنیگفتند یم مردم به را - هیعل یتعال اهلل رحمه - ینیخم امام

 . بودمطرح ن شانیا از ینام هنوزرا مطرح کردند که  موضوع

 یم را  آقان یا من :فرمودند شانیا ،آمد امام خمینی  یها هیاعالم که خرداد 15 لیاوا

 خیش یآقا زمان در و است شجاع یآقا کی . ایشانام دهیدقم در  را شانیا و شناسم

 ان ندهیآ در شانیا و هست شجاعت یدارا ایشان که بود معلوم همعبدالکریم حائری 
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 اسمشان منبر یباالآیت اهلل اعرافی  یحت. در آن زمان داد خواهد رونق را اسالم اهلل شاء

 .بردند را

 یکوتاه مدت که یرازیش یعبدالهاد دیس آقا مرحوم و یبروجرد هللا تیآ از بعد

 یبرا را )ره(ینیخم امام حضرت ،یاعراف اهلل تیآپس از آنان  داشتند تیمرجع

 . کردند یمعرف مردم به تیمرجع

 حوزه ازای  هیاطالع میحک اهلل تیآ مرحوم ختم مجلس درایشان  کنم ینم فراموش

 . در آن مجلسآوردند ینیخم یعظمال اهلل تیآ حضرت تیمرجع با رابطه در قم هیعلم

 یاعراف اهلل تیآ خدمت را هیاطالع آن .داشتند حضور هم یصدوق اهلل تیآ حضرت

 نیا توانند یم دارند که یشجاعت با شانیا :فرمودند یصدوق دیشه اهلل تیآ .دادند

 کردند اعالم صراحتا و بردند فیتشر منبرباالی  شانیا .کنند عنوان منبر یباال را مطالب

 بوده یکس اگر حاال یول ،میداد ارجاع  میحک اهلل تیآ به را منطقه نیا مردمما قبال  که

 امام یعظمال اهلل تیآ دیتقل بعد به نیا از کرده یم دیتقل میحک اهلل تیآ حضرت از که

 هم رای زیر ورقه ها امضاء . ایشانخواندند و درآوردند را هیاطالع بعد و کند ینیخم

  .خواندند

  .بشوند شانیا متعرض مبادا که میبود کرده وحشت یلیخ ما ،آمدندن ییپا منبر از یوقت
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 دست وآمد  جلو بود یخوب جوان . اوبود انیساالر یآقا نام به یشخص وقت شهردار

 بههستم، ولی  یپهلو ماموران از یمامور کهآن  وجود با من :گفت و دیبوس را شانیا

 . کنم یم نیتحس و مباهات شما ثلم یتیشخص شجاعت

آیت  با منزلاو بارها در . آمد یم ایشان خانه مرتب ها بعد و شد شانیا دوستان جزء وا

 . بردند و کردند عزل نجایا از را شانیا هم نیهم خاطره ب و داشت مالقاتاهلل 

 امر به معروف و نهی از منکر

ایشان تالش می کرد تا منکری  د.ودنب پروا یب منکر، از ینه و معروف به امر نسبت به

 خواستمی  را یمنکر ناکرده ییخدا یکس اگرنهادینه نشود و جا نیافتد. از این رو، 

 مواظب و کردند یم ینه ییپروا یببا  یا کوچک ترین منکری داشت و بدهد انجام

از  مکررا. این را بشود دایپ محل در یشرع خالف مسائل وقت کی مبادا که بودند

 ن دیده و شنیده ام.ایشا

ی را خریده بود. رادیوهای آن موقع هم یویراد محل در یکس کی که رود ینم ادمی 

 یول ،میه بودنشد متوجه ما .بود تابستان شب پخش می کرد. یک آواز و سازهمیشه 

به سحر و  یلیخایشان وقتی بیدار شده بودند، هنوز . شدند داریب شانیاکه  دمید من

خیلی  شد یم داریب شانیا دیبا که یوقت به ؛ یعنی زمانی بود کهودب مانده نماز شب

 یم قدم مرتب و شدند داریب شب 12 ساعت از شیپ و شب لیاواایشان . مانده بود

 .زدند
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  ؟بیدار شده اید و راه می رویید د؟چرایدار یناراحت چه آقا :میکرد سوال شانیا از ما

  د؟یدینشن یزیچ شما مگر :فرمودند شانیا

 . میدینشن یزیچ ! مانه :میگفت

 .دیآ یم محل در آواز و ساز یصدا :فرمودند شانیا

 چه که نندیبب ،بروند که گفتند صبح نماز از شیپ صبح و به هرحال، آن شب نخوابید

ایشان حاضر نشدند نماز صبح را  است؟ آورده محل در را یزیچ نیچن که بوده یکس

 یم ما دیبخوان ار نماز شما آقا :گفتند اصرار اب ننمازگزارابخوانند تا مساله حل شود. 

 . میکن یم دایپ میرو

 بود آورده را رادیو نیا که یطرف آن و گشتند و رفتند مردم ،شد خوانده که نماز

ند بود کرده خارج محل از را ویراد آن انهیمخف طور به یلیوسا با شناسایی کردند. آنان

 تا آقا ناراحت نشود.

 و اعتماد کمال با مردم .نشود واقع محل در یمنکر که داشتند مراقبت یجور نیا ایشان

 عیمط و همگام و همراه مسائل تمام در داشتند شانیا عمل و علم به که ینانیاطم کمال

 . بودند شانیا فرمان

 آوردند یم دست به که یا سوژه هربا  و توانستند یم که ینحو هر بهایشان  خالصه

 خان رضا محمد و خان رضا حکومت و یپهلو خاندان و یپهلو با مخالفت یبرا
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 آنها به بتسن را مردم استفاده می کردند. ایشان با هر موضوعی تالش می کردند تا

 .کردند ینم فروگذارو در این راه از چیزی  بکنند نیبدب

 تظاهرات که بود یا محله نیاول ،باشد هیدیشه که محل نیا یحت این طوری بود که

 منزلشان در از ادهیپ یپا با خودشان شانیا .افتاد راه بهدر آن  یشاهنشاه میرژ هیعل

 آنان شیشاپیپو  مردم یجلو بود ییمایراهپ که یا نقطه نیآخر تا و کردند یم حرکت

 اما ،نبود هم یخاص ییمایراهپ شد یم هم یگاه .کردند یم حرکت ونیروحان همراه

 می گفت که و کنند ترک دینبا دممر را حسنه عادت نیا که فرمودند یم شانیا

 قلوب تیتقو و موجب است موثر اجتماعات نیا و کردن حرکت هم با و تظاهرات

 ای انقالب از قبل در که بود یمسائل نیا .است دشمنان هیروح فیتضع هم و نیمومن

 . بود انقالب نیح

به  حضرت امام)ره( دنید یبرا خدمتشان درو   هم با که انقالب یروزیپ وقتدر 

 شانیا .میبود تهران در 57 بهمن دوم و ستیب و کمی و ستیب . ما در روزمیرفت تهران

 مشغول ما ساختمان کینزد که را ییها بچه و داشتند حضور ها یریدرگ همان در هم

 عیجتش . ایشان مقاومت آن زمان جوانان راکردند یم دعا آنان را تشویق و بودند جنگ

 شانیا یول آمد یم انفجار یصدا میبود که یساختمان اطراف است  ادمی .کردند یم

 ناکرده ییخدا اگر است یحساس تیموقع فرمودند یم و بودند نماز و دعا مشغول
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 یم دعا امام برای لذا و دیآ یم شیپ یبزرگ فاجعه یلیخ بخورند شکست مسلمانان

 .کردند

 افکار خداوند یزمان برهه نیا در تا دیکن دعا امامبرای  :گفتند یم که است ادمی من

 یبرا که یمسائل کی خالصه. کند تیهدا را شانیا خدا و دیبفرما القا ایشان به ینوران

 و کند حفظ را شانیاو خداوند  شود خارج شانیا فکر و زبان از بود نیمسلم و اسالم

 امام ظهور ساز نهیزم و خدا یها حجت از یکی شانیا ؛ چرا کهدارد نگه زنده

 . دهستن )عج(زمان

در آن زمان نسبت به امام داشتند و این مطالب و  ییها ریتعب نیچن نیا ایشان

 مرتب را شانیابیرون می آمد و آقای اعرافی  شانیا زبان از که بوددرخواست هایی 

 . کردند یم دعا

 و سن به توجه با آن بسیار پرتحرک بود. ایشان مسائل حضور در و انقالب مسائل در

 و شور ساله هفده شانزده جوان کی مثل یول بود هسال هفتادچون  ؛ داشتند که یسال

 . داشتند یانقالب حالت و حرارت

 دفاع مقدس 

 سر پشت روز چند هم مرتبه کی یحت و بودند رزمندگان مشوق هم جنگ موقع در

 رفتن با اهلل شاء ان: بودند داده امیپ ایشان آن جا و بودند جبهه در اتیعمل کی در هم
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 مردم یدلگرم و رزمندگان یدلگرم یبرا . ایشانمیگرد یم بر اسالم یروزیپ و کربال به

 و پیام می دادند. می کردنداین گونه دعا 

 عشق به روحانیت

 منداشتند.  را علما احترام. بودند دوست عالم و دوست علم و دوست یروحان شانیا 

 طلبه بچه یحت که بود یطور عشق به علم و علما داشت. ایشان قدرچ رود ینم ادمی

 احترام و گرفتند یم لیتحو را آنها احترام با یلیخ بودند شده طلبه تازه هنوز که ییها

 کمک ، حال چهشود کمک و احترام ها طلبه به دیبا که دادند یم دستور و کردند یم

 . یمعنو کمک چه ،یماد

 شانیا منزل مهه و بود ملت اقشار همه و تیروحان ،مردم پناهگاه و ملجا شانیا منزل

 .بود مردم یبرا یپناهگاه . منزل ایشاندانستند یم خودشان پناهگاه را

 حمایت از شهید رجایی

 استیر و یاسالم یجمهور انقالب، و دولت از وجود تمام با انقالب یروزیپ از بعد

 توطئه و صدر یبن توطئه که بودند یکسان یناول از . ایشانکردند یم یبانیپشت یجمهور

 .کردند یم منعکسآن را  شانیها خطبه و ها صحبت در وشناختند  را ها برالیل یها

 یجمهور محبوب جمهور سیرئ ،ییرجا دیشه به نسبت اریبس که بود یکسان از شانیا 

 یم یمنطق و مسلمان ،وارسته ،قیال شخصیتی را شانیا و داشتند محبت یاسالم

  پاسخ هم شانیا و دفرستادن ناش یراب محبت پر پیام ،شانیا انتخاب زمان در .دانستند
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 ییزهایچ نآ و ها خواسته که کنند دعا که بودند خواسته شانیا از و ی داده بودمفصل

 بر شانیا عهده از و شود اجرا شانیا دست به بودند خواسته تلگرافشان در شانیا که

 .آید

  مشورت با علما

 دیشه اهلل تیآ بخصوص همنطق یعلما با انقالب از شیپ یحت و انقالب مسائل در

 فیتشر انیآقا یگاه .داشتند مشورت و شور یخاتم سید روح اهلل اهلل تیآو  یصدوق

 . میرفت یمن ایآقا منزل شانیا با یگاه و میبود خدمتشان در نجایاو ما  آوردند یم

با   -حضرات آقایان صدوقی، خاتمی و اعرافی  – ه است که این آیات ثالثشد مکررا

 اهلل تیآ یبرا که یمشکالت و کردند یم تیاذ را مردموقتی که  مثال اشتند.هم جلسه د

 با رابطه در زمان دولت آن که یجلسات به راجع و آمد یم شیپ استان مرکز در یصدوق

 استان مرکز در خواستند یم آیت اهلل صدوتی داد، یم لیتشکمنحوس  شاه ایبر دعا

زیرا اگر در مرکز استان بودند می بایست ؛ دیاین شیپ یا مساله شانیبرا تا نباشند

بود که آیت اهلل  رابطه نیا در می کردند.  و دعا حضور می یافتند و در مجالس شرکت

 سه دو و آوردند یم فیتشرصدوقی برای گریز از این مسایل و مشکالت آن به میبد 

 جماعت نماز یحت . در آن زمان هاهست ادمی من . این رابودند آقا حاج منزل یروز

 نیا ندارند جرئت -دولتی ها - نهاآ :فرمودند می و گفتند یم ریتفس و خواندند یم

 . ندیایب ها طرف
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مورد  زمان نآ در مکررا که ندبود یکسان جزوو آیت اهلل صدوقی ی اعرافآیت اهلل 

 یپهلو زمان در د؛ یعنینحاضر شو شاهمجالس دعا برای  درتا  ندتهدید عوامل شاه بود

 یحت و کردند یم هم دیتهد یحت و کردند یم دعوت هم شانیا از شاه ضار محمد و

 چند -آیت اهلل اعرافی  - شانیا شود ینم :گفتند یم پیغام می دادند و ما لهیوس به گاه

 . نباشند دعا موقعو  بروند و نندیبنش ،ندیایب یا قهیدق

 و مردم به و مییآ یمن ما اصال :گفتند یم در پاسخ دولتی ها و درخواستهای آنان شانیا

 .نروند که مییگو یم هم اشخاص

 ممکن نروند اگر ؟بروند توانند ینم ینفر چند :گفتند یم و آمدند یم ها یبعض یحت

 ،دیدان یم خودتان گرید را نیا :گفتند یم شانیا و بشود جادیا یناراحت مردم یبرا است

 با و دیشد یلیخ ورط نیاآیت اهلل . برود دینبا کس چیه دیکن سوال من از اگر یول

 . ندگی می کردستادیا مسائل نیا مورد در شدت

 ساده زیستی و زی طلبه گی

از دیگر خصوصیات برجسته شان بود.  شانیا نشدن خسته و یگیرایپ یب ،یستیز ساده

 دییبگویا  ندیاین دییبگو و ام خسته من :باشند گفتهایشان  ،دیآ ینم ادمی من یحت

 یبرا یخاص وقت: میکرد عرض شانیا به ماکه  دفعه نیچند یتح ای میندار مالقات

 طرفآن را محدود کنیم تا  دیخواه یمتا مردم در این ساعات بیایند.  میبگذار شما

 !نه :فرمودند یم مردم بیایند، ایشان یساعت چه در عصر طرف و یساعت چه تا صبح
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 .ندارد ینیمع ساعت مردم یگرفتار ، چون باشد باز خانه در و میباش آماده دیبا شهیهم

 یگرفتار و یناراحت کی مردم و نباشد مالقات ساعت ای میباش دهیخواب ما وقت کی

 .باشند داشته

 بتواند انسان که است مشکل آنها از یلیخ .بود خودشان به رصنحم شانیا یکارها واقعا

 یها جنبه میباش خواسته اگر. بود یگذشتگ خود از و ثاریا بر یمبتن چون ؛کند تیتبع

باید ساعت ها سخن  ،کنیم مطرح ما در این جا راشان یاو فکری  یاخالق ،یشخص

 بگوییم.

 جنبه های علمی 

 در دیشا عرب اتیادب در مثال شانیا .نیز بُعد دیگری است  شانیا یعلم یها جنبه 

 یعرب قرائت در و شانیها خواندن در یادب نیمواز تیرعا یعنی ؛بودند رینظ کم استان

و اشکالی داشت در  کرد یم صحبت یکساگر  مثال به طور وضوح آشکار بود. شانیا

 صحبت یجا نیا آقا :فرمودند یم او به بعدا ولی حضور جمع چیزی به او نمی گفتند،

 .بودند لطمس یادب مسائل د. ایشان دربو اشتباه شما

خیلی حضور همه مطالب را به یاد داشتند. ایشان در فقه  یفقه مسائل درهم چنین 

 را یحثب کی شانیا .بودند آمده شانیا دنیدبه  قم در عده کیذهن در این باره داشتند. 

  -حائری  میالکر عبد خیش اهلل تیآ فرزند - یحائر شیخ مرتضی یآقا و کردند شروع

 دممح خیش یآقا کنم یم تعجب من :فرمودند یم حوزه علمیه قم بزرگ دیاسات از
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 مستحضر ذهنشان هنوز حوزه کردن ترک و گذاشتن کنار سال ههم نیا از بعد میابراه

 . دارند ذهن حضور را یفقه مسائل و است

 با شانیا که بودند کرده تعجب همه کردند صحبت شانیا و شد بحث آنجا در یوقت

 و درست یلیخ یول مختصر یلیخ و مجمل طور به و ندزن یم حرف کم نکهیا وجود

در آن جلسه . فرمودندبیان  شانیا ،شد یم نایآقا یینها یار که همانطور را مسائل قیدق

 . کردند تعجب یلیخ در مسایل علمی و فقهیایشان آنان از این تبحر و حضور ذهن 

 خیش یآقا شما :دمیپرس -کند رحمتشان خدا - یحائر یمصطف آقا حاج ماستاد از من

 د؟یشناس یم را میابراه محمد

 که بود یمدت شانیا ؛ البتهبود مان یطلبگ لیاوا دریی این آشنا !بله :فرمودند شانیا 

  .میبود مانوس و محشور شانیا بادر آن زمان  ما و بودندشده  طلبهپیش از ما 

 از من: فرمودندکه  است در باره آیت اهلل اعرافی آقا مصطفی حائری ریتعب نیاحاال 

 . دمیند ییاوال ترک ،میبود هم با نجایا که یمدت در شانیا

 یلیخ خودش که یحائر اهلل تیآ مثل یمجتهد کی که است یمهم مساله یلیخ نیا

 که فرمودند این چنین یاعراف اهلل تیآ درباره ،بود یمتق و زگاریپره افراد از و وارسته

د و می باش بهتر و اوال ی کهکار کی یحت یعنی ؛دمیند شانیا از ییاوال ترک من

آن را ترک کرده باشد.یعنی ندیدم که بین بهتر و  ندیدیم که ایشان بدهد، انجام توانست

 ترک را مکروهات و دادند یم انجام که را مستحبات بهترین، بهترین را رها کند. ایشان
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 ادب خالف که دنیخند بلند مثل ییکارها یحت ؛رفتند ینم محرماتگرد  و کردند یم

نمی نشستند  زانو چهارما  ریتعب بههم  نفررا انجام نمی داد و حتی در برابر یک  است

 . و رعایت ادب را داشته و دو زانو می نشستند

که  بودند ضیمر که عمرشان اواخر زمان در مگر روحانی به تن داشت، لباس شهیهم

با لباس  سابق زماندر  شهیهم . ایشانکردند یم یعذرخواه مرتبه نیچند هم آن البته

 را شانیاروحانیت  لباس بدون و عمامه بدون ماروحانی در خانه با ما می نشست و 

 و مرتب طور نیا یعنی ؛میبود دهیند هم خودشان یاندرون در یحت و خانه در یحت

 ناشیا از ییاوال ترک یحتباشند و  مرتب و مودب لباس با شهیهم که بودند مودب

 . شد ینم صادر

 یبرا شانیا یناراحت میدید یم و میکرد یم دقت ما و شدند یم ناراحت شانیا یگاه

 غضب. شدندمی  ناراحت ،دندید را می یارزش ضد موضوع اگر ت؛ چونخداس غضب

 یشخص مسائل یبرا غضب وقت چیه. بود خدا یبرا غضب کردند یم اگر هم

 شانای کانینزد نیکترینزد اگر ،کرد ینم فرق هم غضبشان. کردند ینم خودشان

 با کرد ینم فرق شانیابر شانیا داد یم انجام ،بود خالف که یا مساله نیکوچکتر

 عرض عمرشان اواخر در یحت و ؛بود مطرح خدا مسالهتنها  شانیا یبرا ؛گرید شخص

 که یقسمت هر ،خدا از چه هر !نه :فرمودند یم ؟دیهست ناراحت شما آقا :میکرد یم
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 به دنیرس موقع و کند شکر نعمت داشتن موقع دیبا مسلمان ،شده مقرر و یروز

 .شکر هم یکی و صبر یکی :است کلمه دو و شقه دو نامیا .کند صبر ها یناراحت

 معلومو  داشت آمد و رفت و تحرک نکهیا با میکرد یم سوال بار هر هم وقت چیه 

 با یول باشد داشته تیفعال نهایا امثالو  کارها در خواهد یم و است ناراحت که بود

 ناراحت یا و ندک مرگ طلب خدا ازنداشت و این که  یناراحت اظهار چیه حال نیا

 . در ایشان نبود بشود

 چیه حاال تا فیتکل اول از من :فرمودند ،رندیبگ روزه نتوانستند ایشان که یاول سال

 اواخرترک نشده است. در  اواخر همان تا ینماز چیه یحت و نشده ترک ام روزه وقت

تالش  یشو و شست و ریتطه یبرا بود که یا لهیوس هر به ،بود زنده عمر شریف شان

 نددخوان یم نماز و با طهارت کامل نباشد نجس بدنشان کهمی کردند و می کوشیدند 

 .تا طهارت داشته باشند کنیمایشان را کمک  میآمد یم ما که شد یم یگاه و

 علنی و غیر علنی مبارزات

 بخش کی در جداگانه طور به دیبا که یاعراف اهلل تیآ یتیشخص ابعاد از گرید یکی

 . است شانیا یعلن ریغ و یعلن مبارزات بخش ،ودمن عرض را یطالبم آن درباره

. گرفت یم انجام یگوناگون یها قالب در بودند آن شاهد مردم اکثر که یعلن بخش

 حضور ، جمعه نماز یها خطبه ها، یسخنران ، ها منبر قالب در شانیا یعلن مبارزات
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 یعلما نیب که بود یمشترک یها هیاطالع کردن امضا ها، هیاطالع ها، دییتا تظاهرات، در

 .گرفت یم انجام استان

 به کردن کمک جمله از. داشت ینهان و یسر جنبه شانیا مبارزات زا یبرخ البته

 خودش زین جنبه نیا. کردند یم تیفعال و داشتنند حضور انقالب مسائل در که یکسان

 ریز مسائل یسر کی نیچن هم. بودند ریدرگ آن با شانیا که بود یمسائل از یسر کی

 .بود هم یسر و ینیزم

 را ها هیاطالع که ییآنها و دوستان از یا عده که بود نجوریا پنهان و یسر موارد نیا 

 مرحوم که داشتند یمشکالت طاغوت دوره یفضا آن در یعیطب طور به کردند یم ریتکث

 .کرد یم کمک آنان به

 یلیخ شانیا. کند رحمترا  شانیا خدا که بود یزاهد دیشه مرحوم افراد نیا جمله از

 پخش و ریتکث نهیزم در و رفت یم و آمد یم دیشه آن. کردند یم برخورد شجاعانه

 .داشت تیفعال ها هیاطالع

 در را یپول شانیا و میبپرداز ها هیاطالع ریتکث به تا میبود گرفته اجازه آقا حاج از ما 

 ریتکث دستگاه کی قم در ما. میبخر ریتکث دستگاه کی تا بود داده قرار ارمانیاخت

 .میکرد یم ریتکثرا  ها هیاطالع و میآورد نجایا را آن و میدیخر
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 ریتکث جا نیا شد یم ارسال نجف از که را شانیا یها هیاطالع و امام یشهایفرما یگاه

 گونه نیا. کردند یم پخش بدیم در و آوردند یم زدی از باز و شد یم فرستاده زدی به و

 .شود یم ریتکث کجا ها هیاطالع نیا که اوردین در مسائل از سر ساواک ات شد یم عمل

 که یا جلسه کی در یزاهد دیشه. کرد یم کمک اسلحه هیته مساله در یحت آقا حاج

 دینبا یکس من خود و شما و خیش یآقا از ریغ مهم مساله در که فرمودند ،بودم بنده

 رونیب جمع از پس. خوب یلیخ میگفت که میبگو را یا مساله کی خواهم یم. باشد

 .مینشست هم با و میرفت

 کردند یم عرض یاعراف یآقا به را نیا. نبودند وارد هنوز ها یبعض یحت زمان آن در

 شانیا به میتوان ینم است بیغر و ستین محل نیا اهل چون یزاهد یآقا نیا که

 .میکن اعتماد و نانیاطم

 جا نیهم در و بود معلم بدیم در شانیا. بود کشور شمال و مازندران اهل یزاهد یآقا

 چکاره شانیا ستین معلوم چون ؛ دیکن اطیاحت گفتند یم آنان. بود کرده ازدواج هم

 .هست یانقالب و نیمتد، خوب اریبس جوان نیا! نه: فرمودند شانیا اما. است

 لتدو با دیبا ما وقت چقدر تا ستین معلوم ما که گفتند یزاهد یآقا جلسه آن در 

 ینم نهایا مانند و تظاهرات راه از و یخال دست با نجوریهم که چرا م؛یبجنگ یطاغوت

 جنگ وارد دیبا بعد و دارد ییکارا یمدت کی ها نیا که چرا د؛یرس مقاصد همه به توان

 .میکن هیته اسلحه ما که دیبده اجازه شما پس. میبشو مسلحانه یها
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 الزم یا لهیوس و چیزی ،یپول اگر. دیده امانج شود یم که یهرکار: فرموند هم شانیا

 یآقا خدمت یسفر کی شما: فرمودند من به یحت شانیا. هستم خدمت در من است

 یم چگونه را مساله نیا شانیا نظر از دینیبب و دیکن سوال شانیا از و دیبرو یصدوق

 نه؟ ای است خوب ایآ. کند یم یابیارز و ندیب

 یکی کردم؛ مطرح را مساله دو شانیا با جلسه آن در. رفتم یصدوق یآقا منزل من 

 که دادند اجازه شانیا و گرفتم اجازه شانیا از که بود ریتکث دستگاه مساله به راجع

 که بود اسلحه به راجع هم یگرید و د؛یبخر را آن: فرمودند و شود دهیخر دستگاه

 .میدار یاقدامات ما فرمودند شانیا

 در هم زدی استان در برادرها از یبعض. کنم ینم باز را مساله نجایا در که کنم عرض

 چون دانم؛ ینم را شانیا از کدام چیه رسم و اسم من یول هستند، مسائل نیا انیجر

 نیا. دانم یم را ها آن نام من یول نشده گفته ها آن نام اش یتیامن مسائل بخاطر

 را یکی هم شما. کنند هیته اسلحه تا رفتند عباس بندر به و گرفتند پول آمدند برادران

 در تا دیایب او میکرد هیته اسلحه ما که یوقت تا باشد اعتمادتان مورد که دیکن یمعرف

 .دیباش داشته دخالت کار آن در آنجا هم شما و میده قرار ارشیاخت

 کی و شد گفته یصدوق اهلل تیآ نزد یحت و شده مطرح زمان آن در ها بحث نیا

 هیته به کار و شد روزیپ یزود به انقالب البته که شد انجام نهیزم نیا در هم کار مقدار

 .دینرس ها آنجا و اسلحه
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 آمده شیپ یلیمسا یشمس در رایاخ :گفتند یزاهد دیشه به جلسه آن در یاعراف یآقا

 شده کشته شاه یها ژاندارم دست به نفر دو یشمس در که بود یموقع همان نیا. است

 شما ایآ و میکن منفجر را یشمس پاسگاه میخواه یم ما :فرمودند یزاهد دیشه. بودند

 مورد مواد مین توا یم خودمان ما دیبده اجازه شما. شود انجام کار نیا دیده یم اجازه

 را ...و یدست بمب و مولوتف ککتل مثل هیاول لیوسا آن میتوان یم ما. میکن هیته نظر

 .میکن درست

 ها نیا که ندارد یبیع قصاص یبرا یحت و نارعابشا یبرا: فرمودند یاعراف اهلل تیآ

 .ندارد یاشکال چیه و دیکن قصاص

 یآقا با ما. بود عاشورا شب. میده انجام را کار نیا تا میآمد اهلل تیآ اذن و اجازه به ما

 ها آن که بودند هم شانیا دوستان از یا عده کی البته. میبود هم با شب آخر تا یزاهد

 .بکنند خدمت انقالب مسائل در تا کند دشانیایت خدا و هستند زنده هنوز

 آنجا آنها. رفتنداسلحه  هیته یبرا آباد بدر مخروبه محلهبه  شب آخر شانیا حال، هر به

 آن تینها در و است مفصل مسائلش و مطلب حاال. کنند درست یدست بمب تا رفتند

 . شدند دیشه شانیا و افتاد اتفاق

 داشت خطر یلیخ که نیا با مراحل تمام در شان،یا شهادت از بعد یاعراف اهلل تیآ

 در و شانیا ختم مجالس و یسخران مراسم و نماز در اهلل تیآ یعنی داشتند؛ حضور

 .کردند کمک و دادند قرار تفقد مورد را شانیا خانواده و داشتند فیتشر گرید یجا



108 
 

 یکارها آن بر عالوه و داشتند فعال یحضور هم مسائل نیا امثال در اهلل تیآ پس

 که یسر و ینیزم ریز یکارها در نهایا امثال و تظاهرات مانند شد یم انجام که یظاهر

 .کردند یم کمک گوناگون نیعناو به و بودند شانیا مرتب ،شد یم انجام

 امام دفتر به و هیته را یوجوه که دانستند یم موظف را خودشان نیچن هم شانیا

 به که یوجوهات و پول االمکان یحت بود یسخت در یلیخ که آن با شانیا. برسانند

 اهلل تیآ. بفرستند دفترامام و هیدسندپ اهلل تیآ به را آن تا داشتند تالش دیرس یم شانیا

 نیا مایمستق تا داشتند یسع گاه البته. بودند امام حضرت ندهینما وقت آن دهیپسند

 در وقت آن که یکسان. بود یمشکل کار یلیخ هم نیا که بفرستند نجف به را وجوهات

 کار یلیخ امام به یمال کردن کمک دانند یم بودند امام به کردن کمک یکارها نیا

 .بود یسخت و دشوار

 از عده کی شب آن از جلوتر. بود شانیا یریدستگ مساله ،آمد شیپ که یگریدموضوع 

 یم رخب ما یبرا یگاه آنان و میدار ساواک در که یکسان آن با ما که آمدند دوستان

 به و بودند ساواک در آنجا که بودند ییها بچه زمان آن در. میگرفت ارتباط آورند،

 تیآ که است کار در یا توطئه که نیا مثل آوردند خبر آنان. کردند یم کمک انقالب

: دگفتن من به آنان. کنند منتقل تهران به را شانیا بالفاصله و کنند ریدستگ را یاعراف اهلل

. کند لیتعط را جمعه نماز فردا است ممکن اگر که دییبگو آقا به یرجو کی شما حاال

 .بخوانند خودشان محله در خوانند یم اگرهم
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 یم برگزار بدیم محالت از یا محله کی در یا هفته. بود اریس جمعه نماز ها وقت آن

 .بود جمعه نماز یشعار یها جنبه آن و تظاهرات و آمد و رفت همان یبرا نیا و شد

 خالصه آقا حاج: کردم عرض شانیا به. گفتم شانیا به شب آخر را مطلب نیا هم بنده

 .دیایب شیپ یا مسئله کی و یخطر کی دیشا فردا

 نداشت؟ خطر دیگر یها هفته مگر: فرمودند شانیا

 چرا؟: میگفت

 را جمعه نماز و میبرو دیبا ما ندارد؟ وجود خطر نیا گرید وقت هر مگر: گفتند

 حتما و بروم نماز و باشم تر یجد شتریب دیبا دارد، خطر دیگفت شما که حاال. میبخوان

 . میبخوان جمعه را نماز و میبرو را هفته نیا دیبا

 چون م؛یگفت شانیا به را مطلب نیا چرا که میشد مانیپش اصال خودمان ذهن در ما

 دندکر حرکت جمعه نماز در شرکت یبرا تر یقو اراده و شتریب صالبت با شانیا یحت

 .آمدند نماز به و

 یداغ مطالب هم یلیخ پس. نشد یخبر که دشدن متوجه و ددنید شانیا جا آن در

 جمعه نماز یها خطبه آن در شانیا نه؟ ای هست نوارش االن دانم ینم متاسفانه. گفتند

 .گفتند یم ریتکب هم مردم و کردند انیب را یمهم و نیریش مطالب یلیخ اش

 ای که میگفت یم یا قهیدق هر. رندیگ یم و ندیآ یم االن نانیا هک میگفت یم لحظه هر ما

 .گرفت خواهند را شانیا مسجد رونیب در نکهیا ای مسجد در ندیآ یم
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 - نجایا که یوقت. کردند حرکت بدیم به زدی جاده همان در نماز انیپا از پس شانیا

 و ندیایب هیدیشه محله به خواستند یم که آن از قبل یعنی دند؛یرس - هیدیشه محله

 و آمدند یا عده و نفربرها با آنان. کردند محاصره را شانیا اطراف نجایا در. برسند

 .بردند خودشان با را شانیا

 ریمس در و ابانهایخ در مردم از یادیز عده کی با بنده بردند را شانیا نکهیا از بعد 

 نیا میکرد عرض و یخاتم اهلل تیآ خدمت میرفت اول هم یا عده و بنده. میماند

 .کردم دایپ اطالع من بله: گفتند شانیا. است افتاده اتفاق مساله

 زنگ یدیسع یآقا به خودمان بعد و گفتم را مطلب و زدم زنگ هم یصدوق یآقا به

 ابانیخ اطراف مردم یا عده! آقا حاج: میگفت بیترت نیا به را مطلب شانیا به و میزد

 .کنند حرکت زدی سمت به خواهند یم و اند ستادهیا سنتو

 خانه به مردم که مییبگو هم ما اگر یول ،بروند ستین صالح که زدی: فرمودند شانیا

 و هستند یاعراف یآقا دیمر و دارند محبت مردم. روند ینم که مردم بروند شانیها

 .روند ینم شانیها خانه به هرگز

 .نشوند پراکنده مردم که ستا نیا منظورشان دمیفهم من

 .دیباش ابانیخ در جا نیهم مردم: میگفت آنان به و میآمد مردم نایم به

 چکار خواهند یم آنان نمیبب فرستادم را نژاد پاک دیشه من:  فرمودند هم یصدوق یآقا

 . کنند تحصن رهیحظ در شانیا نفع به بروند شده بنا مردم ازهم  یا عده کی و کنند
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. بودند کرده تحصن رهیحظ در ودندب رفته زدی یها یالله حزب و یاهال از یا عده

 مامور و ستادهیا ساواک بر و دور در هم یکسان و بودند ستادهیا ریمس در هم مردم

 نیا فورا کنندمنتقل  ییجا به خواهند یم چیزی ای ینیماش با دندید را آقا اگر که بودند

 .بدهند خبر را انتقال

 یم منتقل را یکس هر دیبا نهایا و کنند منتقل را یکس شد ینم مایهواپ با ها وقت آن

 بود یانتقال از خبر اگر و باشند جا آن که میگفت. دهند انجام را آن نیماش با کردند

 .ببندند را راه مردم راه، سر در نجایا تا بدهند خبر یفور

 اگر که بود نیا بر اصرارشان یول ،میکن یم آزاد را آقا بودند گفته ،شده متوجه نهایا

 شانیها خانه به و نباشد جاده اطراف یکس دیبا بشود آزاد آقا هندخوا یم مردم

 .کنند آزاد را آقا تا برگردند

 جاده اطراف یکس انتقال هنگام در و کنند منتقل را آقا خواستند یم آنان قتیحق در

 .نباشد

 حاال! خب: فرمودند شانیا. میکرد عرض را آنان درخواست نیا یصدوق یآقا به ما باز

 شنوند یم را حرفتان مردم د،ییبگو شما اگر یول ،دیبکن را کار نیا دیتوان یم شما اگر

 طرف آن ها ابانیخ اطراف از نندینب خودشان منزل در را یاعراف یآقا تا ایمی روند 

 روند؟ ینم
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 ما ، آنان تا آقا را نبینند از خیابان به خانه نمی روند.هستند ینجوریهم !آقا چرا:  میگفت

 .میکن دور ابانیخ اطراف از را تیجمع همه نیا که نیا از میهست عاجز واقعا

 کی مردم جا همان در دیبخواه مردم از و مردم انیم در دیبرو پس: فرمودند شانیا

 بعد و برود نیماش ریز یکس مردمهای  بچه از که نشود یطور که ستندیایب یکنار

 اتفاق چرا چیزی نجوریا مثال که ندیبگو و افتدیب دولت ماموران دست به یا سوژه

 .شود گفته حرفها نیا از و ؟است افتاده

 هفت شش حدود  یعنی شب نه و هشت ساعت تا ظهر از بعد دو ساعت حدود از

. کردند رها ناچار را شانیا. بودند ابانیخ در مردم و داشتند نگه آنجا را اهلل تیآ ساعت

 جنازه عییتش در که بود یتیجمع رینظ بایتقر که یادیز تیجمع کی آمدند شانیا یوقت

 استقبال کی با شانیا. آمدند یشور پر یلیخ تیجمع کی اندازه نیهم به بود شانیا

 منزل رونیب مسجد نیهم در تیجمع آن انیم در شب آن. آمدند خانه به یمفصل یلیخ

 آن در شانیا خالصه. کردند ینیآتش و داغ یسخنران - انقالب مسجد - خودشان

 .کردند انیب شانیا گرفتن از شیپ زمان از تر داغ را بمطل یسخنران

: کردم عرض شانیا به بنده. گفتند یجالب مطالب یآزاد و یریدستگ از پس شانیا

 د؟یدار خودتان یریدستگ از یا خاطره

 امیق شما که گفتند و خواندند ما یبرا را پرونده بازداشت هنگام در اوال: فرمودند شانیا

 را ریشمش نیا با جمعه نماز یبرگزار آنها یعنی د؛یکرد یمرکز دولت هیعل مسلحانه
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 خواستم یم کنم حرکت خواستم یم یوقت که آن گرید. بودند کرده ریتعب مسلحانه امیق

 قرآن و میباش مانوس قرآن اب لحظات آن درتا  هست همراهم قرآن که نمیبب کنم نگاه

 را قرآن ثلث :گفتند یم لیاوا یحت و خواندند یم ادیز قرآن شانیا چون - میبخوان

 بمیج در قرآن نمیبب تا بردم دست یوقت حال هر به -شدم. حفظ ادیز خواندن بخاطر

 .آوردند من صورت کینزد تا را شانیها اسلحه و شدند مسلح نهایا ست؟ین ای هست

 قرآن ما اسلحه. میندار چیزی ای و یا اسحله ما! دینترس د؟یدیترس :گفتم و دمیخند من

 .میندار شما یها اسلحه مثل ییها اسلحه ما. تهس

 و دندیترس اورمیدرب را قرآن مثال که بردم را دستم من نکهیا از نهایا: فرمودند شانیا

 . اورمیب در اسلحه خواهم یم من که کردند الیخ

 که شد خوب یعنی شد؛ خوب یلیخ من یبرا میرفت که آنجا: فرمودند نیچن هم شانیا

 علم اهل و یروحان آنجا در چون م؛یکرد حتینص را آنان مقداری چون م؛یرفت آنجا ما

 که گفتم آنها به من. کند صحبت ... و خدا ،مرگ ،امتیق به راجع آنها با تا رود یم کم

 نیا البته. افتدیب اتفاق یاسالم حکومت مساله زودتر تا دیبشو همراه ما با دییایب شما

 ما با.  است بهتر بشود زودتر اگر یول ،شد خواهد یاسالم حکومت و افتد یم اتفاق

 آنان به را هاچیز نیا من. دیباش داشته ییجا حکومت آن در هم شما تا دیباش همراه

 .گفتم
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 من: گفتم ها آن به بدهند، من به را خودشان یغذا خواستن و شد غذا وقت هم یوقت

 ماست یمقدار رفت آن و دادم یپول پاسبانها از یکی به. خورم ینم را شما یغذا نیا

 م؛یداد پاسبان آن خود به را آن هیبق و خوردم ماست و نان یکم. آمد و گرفت نان و

 غذا همان ما جا آن در. است آورده و گرفته میبرا راغذا  نیاو  دهیکش زحمت که چون

 .میخورد را

 دییبفرما دیببر فیتشر دیخواه یم شما: گفتند من به: فرمودند یاعراف اهلل تیآ بعد

 .بودند آورده نیماش یصدوق یآقا منزل از تا بودند گفته یکس به. است رونیبن یماش

  شد؟ چه ما ریشمش! خب: گفتم آنان به من بعد

 .باشد نجایا دیبا رتانیشمش: گفتند

 پدر تا هست نجایا و است( ع) عباس حضرت ریشمش نیا! باشد: بودند فرموده شانیا

 . آورد در را شما

. بودند آمده رونیب آن از بعد و گفته آنها به یاعراف اهلل تیآ که بود یا هکلم نیآخر نیا

 چیزی نیاول گرفتند، را جا آن و افتاد مسلمان مردم دست به زدی ساواک نکهیا از بعد

 در که نیا از بعد ریشمش نیا. بود شانیا ریشمش نیهم بودند آورده ساواک از که

. آوردند شانیا خدمت به را ریشمش آن مردم افتاد یانقالب یروهاین دست به ساواک

 . درآورد را ساواک پدر تا ماند ساواک در که است یریشمش نیا: گفتند شانیا
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 در یعنی ،عمرم مدت در من. شدند خوشحال یلیخ شانیا شد روزیپ انقالب یوقت

 شد روزیپ انقالب که یروز اندازه به ندارم، ادی به بودم شانیا با که سال یس مدت

 سخت لیمسا نیا و یناراحت که یوجود با. باشد شده خوشحال قدر نیا شانیا

 نیابه . بود هم یناراحت و یسخت یلیخ وقت آن چون بود؛ هم انقالب اول یروزها

 را انقالب یصدا ،یاسالم یجمهور ویراد که از نیهم .باشند شده خوشحال اندازه

 را امام سرود آن و کرد اعالم را یاسالم حکومت ، یاسالم یجمهور ویراد و دندیشن

 .شدند خوشحال شانیا گذاشتند،

 ویراد کی یوقت. میدیخر شانیبرا ونیزیتلو کی تا دادند دستور خودشان وقت آن

:  میگفت یم ما یحت گاه. بود روشن شهیهم شان یویراد نیا آوردند را آن و شد دهیخر

 نیا نه: فرمودند شانیا. دارد اشکال نهایا و ها مارش مثال. دارد اشکال نیا از یبعض

 را شچهیه مینداشت قبول را غاصب میرژ دولت و سابق دولت ما چون ست؛ین طور

 ؛ میدار قبول را اش همه هم ما و شده یاسالم یجمهور دولت یول مینداشت قبول

 .هست امام و هیفق یول راسش در چون
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 فقیه مردمدار
 31هادی اعرافیآقای سخنان 

  میالرح الرحمن اهلل بسم

 شانیا یها صفت از یکی. بودند یشمار یب یاخالق لیفضا یدارا یاعراف اهلل تیآ حضرت

 کینزد از را شانیا لیفضا نیا بارها بنده و بودند میکر یمرد شانیا نیچن هم. است سخاوت

 .ام کرده حس و تجربه

 و یردف رفتار حوزه در.  بودند یبزرگ فضائل و خصلت یدارا یاعراف اهلل تیآ حضرت

 بود؛ شانیا زهد شان،یا یفرد اخالق یها نمونه از یکی. بودند برجسته یانسان زین یشخص

 سطح و ساده یلیخ شانیزندگ یول بود دهیرس پدرشان از که ادیز یارث بودن دارا با شانیا چرا

 زهد اهل یشخص یزندگ در ثروت وجود با که هست یافتخار تیروحان یبرا نیا. بود نییپا

. کردند یم مردم وقف داشتند که یسخاوت با را شیخو ثروت نیا شانیا. باشد ییپارسا و

 .بود خاص و عام زبانزد شانیا سخاوت

 در یعموم و یشخص بهداشت به توجه. کرد یم دیتاک یلیخ آن بر و بودند عبادت اهل شانیا

 یبرا هم و بودند حمام و نظافت اهل خودش هم شانیا. داشت یخاص نمود زین شانیا یزندگ

 همان. کردند یم فراهم یعموم بهداشت و نظافت یبرا را نهیزم و ساختند یم حمام مردم

 در پاک و زیتم یفضا جادیا و حمام ساخت یبرا داشت اهتمام یساز مسجد یبرا که یطور

                                                           
 . از فرزندان مرحوم آیت هللا اعرافی. 31
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 عبادت و مسجد همانند بهداشت و نظافت و رفتن حمام شانیا نظر از. داشتند تالش محله

 .شتدا تیاهم و ارزش
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 منتظران عدالت
  32یاعراف محمد جناب حجه االسالم و المسلمین سخنان

 یجوانب. داشتند یاتیخصوص ،«هیعل یتعال اهلل رضوان» یاعراف اهلل تیآ حضرت مان معظم والد

 الُْمؤْمِنِینَ مِنَ :»  یقیحق و بارز مصداق و بودند رینظ کم خودشان مثل در بود شانیا در که

«   تَبْدِیلًا بَدَّلُوا وَمَا یَنتَظِرُ مَّن وَمِنْهُم نَحْبَهُ َقَضى مَّن فَمِنْهُم عَلَیْهِ اللَّهَ عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا رِجَال 

 .بودند شانیا واقعا

 زبانزد که داشت لتیفض و خصلت چند. بود شانیا یبرا که یبزرگ لیفضا و ها خصلت آن از

 ها صفت نیا توانست یم داشت ینشر و رحش شانیا با که یکس هر یعنی بود؛ عام و خاص

 .دندید یم و ندیبب خودش چشم با را لیفضا نیا و

 بودن میکر و کرامت و سخاوت صفت ایشان، بزرگ لیفضا و بارز یها صفت آن از یکی

. بود شده دهید کمتر علما در یحت و اشخاص در که بود ییها صفت از یکی نیا. بود شانیا

 در که ییها ارزش تمام. نداشت یارزش چیه شانیا چشم مقابل در ایند پول و ایدن مال و ایدن

 ها یبعض که یوقت است ادمی من. بود تقوا و نید ،داشت ارزش و متیق واقعا شانیا مقابل

 .می کردند برخورد هسخاوتمندان شانیا آمدند یم شانیا خدمت

 یکس اگر که هست ادمی زین آن از بعد یحت و باشند یماریب بستر در شانیا نکهیا از قبل

 ایدن مال نداشتن ارزش. داشتند آنان به نسبت یادیز سخاوت شانیا آمدند، یم شانیا خدمت

 . بود روشن همه یبرا شانیا نزد در

                                                           
 . از فرزندان مرحوم آیت هللا اعرافی. 32
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 همه یبرا هم نیا. است شانیا بودن میکر و کرامت بزرگ صفت شان،یا برجسته صفت گرید

 بود، شده گذاشته یا پسته اگر مثال جا آن در و آمدند یم شانیا خدمت ها یبعض. بود روشن

 ور را پسته ظرف همان مهمان مراجعت هنگام در شانیا. آوردند یم شانیا مهمان یبرا پسته

 او مهمان که یکسان بیج در کردند یم یخال را آن خودشان دست با خودشان و داشتند یم

 یم انجام کردند مالقات شانیا با و آمدند شانیا دارید به نکهیا عنوان به را کار نیا. بودند

 .دادند

 با طالب همه و بود معروف و مشهور که بود چیزی شانیا ینواز مهمان مساله آن، موازات به

 یحت که بود یکسان ونیروحان از. بود مشهود امر نیا طالب همه یبرا. داشتند ییآشنا امر نیا

 شانیا نزد زدی استان اکناف و رافاط از و اصفهان مشهد، قم، مانند گرید یها استان و جاها از

 همه یبرا که بود چیزی شانیا ینواز مهمان مساله نیا. شدند یم شانیا مهمان و آمدند یم

 . بود مشهود

 ماه در ژهیو به یغیتبل مواقع در اوقات اکثر در است، ادمی. بود انقالب مسجد جنب شانیا منزل

 پر انقالب مسجد نیا ونیروحان و طالب ، غیتبل اوقات گرید و هیفاطم امیا و صفر و محرم

 . بودند آمده اسالم نید غیتبل یبرا که یکسان و زیعز ونیروحان از بود

 آن به یلیخ شانیا که چه آن. بود گفته قرآن و اسالم که بود قائل را یارزش آن مهمان یبرا

 که یمهمان مخصوصا داشت یم دوست را مهمان و بود نواز مهمان که بود نیا داد یم تیاهم
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 یم تیاهم یلیخ دیس یروحان به. باشد دیس و یروحان که یمهمان باالخص باشدو یروحان

 .داد

 کی من. بود عام و خاص زبانزد زین امر نیا و گذاشت یم یا العاده فوق احترام تیروحان به

 .شود روشن بهتر مساله نیا تا کنم یم نقل را یا هیقض

 در غیتبل یبرا گرید یها استان و تهران قم، مشهد، از گرید یجاها از ونیروحان از یبعض

 . دییایب ما شهر به شما گفتند یم ونیروحان نیا از یبعض به شانیا. آمدند یم زدی استان

 آنان یول باشند جا آن تا خواستند یم را آنان مردم و رفتند یم زدی شهر به ونیروحان از یبرخ

 یم ساکن غیتبل یبرا یاعراف یآقا منزل در  جا آن در میرو یم هیدیشه و بدیم به ما: گفتند یم

 غیتبل یبرا که ییآنها خود ریتعب به. دارند یشتریب یوازن مهمان شانیا که نیا خاطر به میشو

 العاده فوق احترام شانیا چون ست؛ا یبهتر یجا ونیروحان یبرا یاعراف یآقا منزل آمدند یم

 . گذاشتند یم ونیروحان یبرا یا

 طلبه نیکوچکتر مقابل در یحت و گذاشت یم یا اندازه از شیب احترام تیروحان به شانیا

 یم احترام یلیخ و شدند یم بلند قد تمام بودند خوان مقدمات یحت که یکسان آن یعنی

 .کردند

 شانیا یواال ادب انگریب دمید زین خودم من و کنند یم نقل که چه آن. بود زبانزد شانیا ادب

 چیه مقابل در شانیا. بود شانیا ادب نیهم بود شانیا بزرگ یها لتیفض از یکی پس. است
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 هر. کردند یم را ادب مراعات شانیا بود یمهمان هر. بود نشده دهید قبا و عبا بدون یمهمان

 .دید یم انیبالع را مهمان میتکر و یبزرگوار و ادب نیا آمد یم شانیا مالقات به که یکس

. کند یم جادیا آدم یبرا را یبزرگ ارزش ییتنها به کدام هر هک است یبزرگ لتیفض چند نیا

 نمونه واقعا او. بودند رینظ کم ای و رینظ یب یآدم واقعا شانیا و بود شانیا در لیفضا نیا

 .بودند

 )ع(طالب یاب ابن یعل امام یاقتدا به واقعا مساله نیا در. است شانیا زهد مساله گر،ید مساله

 یکسان بارز مصداق شانیا واقعا و کردند یم را کار نیا -والسالم همیعل - نیمعصوم ائمه و

 در ایدن ثروت و مال که بودند یکسان بارز قیدامص از شانیا. بودند دهیبر ایدن از که بود

 .نداشت یارزش چیه مقابلشان

 عالقه و ایدن نخواستن نیهم اثر در یعنی بود؛ شانیا زهد نیهم اثر در شد عرض که یسخاوت

 رفتند شانیا مالقات به که یافراد. شدند یبخشندگ و سخاوت اهل شانیا ایدن مال به اشتنند

 جنب که یقبل منزل همان یعنی ،شانیا منزل در که یکسان. دندید چشم به را شانیا زهد

 .دندید را شانیا سکونت یجا و منزل و خانه خود چشم به رفتند بود، انقالب مسجد

 که یا ساده یزندگ کی هم آن از بعد و گذارندند را خودشان یدگزن اتاق کی با اول شانیا

 نکهیا بخاطر کردند؟ یم تعجب چرا که نیا. کرد یم تعجب دید یم را نیا کس هر واقعا

 ارث و داشتند یادیز یمال تمکن هم شانیا یعیطب طور به و داشته مکنت و مال پدرشان

 .بود دهیرس شانیا به پدرشان از یادیز



122 
 

 دیبا یپدر همچو از دیبا واقعا. بود ثروتمند یمرد -هیعل اهلل رحمه - عباس مال جحا مرحوم

 یاعراف اهلل تیآ مرحوم و بودند یادیز ثروت یدارا پدرشان. دیایب بوجود یفرزند ننیچ هم

 اهل داشتند، نیوزم ملک و مال ثروت، نکهیا با شانیا یول بود، برده ارث به را ادیز ثروت نیا

 مقابل در شانیا بود؛ یواقع زهد بلکه نبود فقر سبب به شانیا زهد پس. بودند ییپارسا و زهد

 اگر. بود ساده اریبس شانیزندگ وضع شد یم نگاه شانیا یزندگ به یوقت شیها داشته نیا همه

 شیبرا نیا داد، یم شانیا به چیزی هیهد عنوان به ای و آورد یم شانیا یبرا چیزی یکس هم

 .داد یم ازمندانین به و می بخشید را ها آن همه و نداشت یارزش

 از قبل زدی استان بزرگ یعلما از یکی. کنند یم نقل شانیا از یاریبس یهاچیز باره نیا در

 و یمتیق یعبا نیا مجلس همان در شانیا. دهند یم هیهد شانیا به را ییعبا کی انقالب

 عالم آن برابر در جا همان و خشدب یم هیهد عنوان به ونیروحان از گرید یکی به را ارزشمند

 .بود حضرت آن بارز یها صفت از یکی نیا. اندازد یم شخص آن دوش به

 در شانیا واقعا که است یبزرگ لتیفض نیا و بود مشهور شانیا زهد صفت نیا حال، هر به

 .بودند رینظ کم یتیفضل و امر نیچن

 در. بودند رینظ کم یردف شانیا حکومت و تیوال فکر و یاسیس شهیاند مساله در نیچن هم

 یاسیس فکر حوزه یعنی. کرد یم ممتاز را شانیا که بوده یطور شانیا فکر هم حوزه نیا

 مساله نیا در که یرفتار و مطالب. بودند رینظ کم شانیا واقعا که است ییهاچیز آن از شانیا

 تیریمد تفکر و یتیوال و هیفق تیوال تفکر یعنی ،یتیوال فکر آن که دهد یم نشان داشت
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 و ها قلب بر کردن حکومت و بودن مردم نیب در قیطر از مردم بر کردن حکومت و جامعه

 .داشت رینظ تر کم که بود ژرف و قیعم چنان شانیا در جامعه سپس

 انقالب لیاوا ژهیو به و قبل از. بود مردم بر تیوال تفکر نیهم شانبارز یها خصلت از یکی

 . است بوده شانیا بزرگ یها خصلت از یکی هم نیا. داشتند را رتفک نیا و فکر نیا شانیا

 که ییفحشا و منکر هر مقابل در شانیا. بود لهجه صراحت مساله همان شان،یا گرید صفت اما

 یم اقدام خودشان یعلن طور به شانیا شد یم جامعه در که یتیمعص و گناه هر. ستادیا یم ،بود

 .کردند

 آنان با و آوردند یم را یافراد بود شان منزل جنب که انقالب دمسج در شانیا است ادمی من

 ها یبعض. شود یجار آنان بر اسالم احکام تا دیاوریب را نهایا گفتند یم شانیا. کرد یم برخورد

 آنان و جا آن آوردند یم را  آنان شانیا. دادند یم ربا ای و خوردند یم نزول که بودند یکسان

 یاسالم حدود یاجرا و حد زدن یبرا شانیا که شده دهید ای دادند یم توبه مردم نیب در را

 تفکر همان اساس بر شانیا که است ییها چیز از یکی هم نیا. کردند یم اقدام خودشان

 یاسالم شرع حاکم عنوان به خودشان شانیا قتیحق در. داد یم انجام یحکومت و یتیوال

 و یاسالم حدود یاجرا یبرا شانیا تا بود شده موجب یتیوال تفکر. کردند یم حدود یاجرا

 .دهند جامنا راستا نیا در را یاقدامات و شوند عمل دانیم وارد خودشان یاسالم نیقوان



124 
 

 مبارزه مساله ،بود مطرح یبزرگ خصلت عنوان به واقعا معظم والد یبرا که یگرید مهم مساله

 بزرگ یافتخار شانیا یبرا واقعا که است یمهم یهاچیز از یکی نیا. بود شانیا مجاهده و

 .کردند یم مجاهده و یستادگیا ظلم و ستم مقابل در تیروحان یبرا شانیا. بود

 آن از یکی منطقه نیخوان و ها خان با مبارزه نیچن هم و ها یبهائ و ها یباب با شانیا مبارزه

 انقالب از شیپ. است تیروحان یبرا یبزرگ افتخار و مباهات هیما اریبس که است ییها چیز

 به را خودش ییزورگو خان نیا البته. کرد یم ییزورگو که بود بدیم هیدیشه در یخان کی

 یم مبارزه آنان مقابل در چنان شانیا. بود داده توسعه هم بدیم شهرستان اکناف و اطراف تمام

 . کنند مبارزه و ستندیبا مردم مقابل در که نداشتند را خودشان قدرت آن گرید که کردند

 شکر و صبر دینیبب شما. است شکر و صبر مساله شانیا بزرگ لیفضا و لیخصا از گرید یکی

 یم قرار بتیمص مقابل در یوقت که ییها انسان اند کم. دهد یم نشان را خودش مشکالت در

 و شدت کی که یوقت ای و رندیگ یم قرار بال برابر در که یوقت ها انسان. کنند صبر رند،یگ

 که یمومن افراد هستند کم و کنند یم یقرار یب و یصبر یب دیآ یم شیپ انشیا یبرا یگرفتار

 و میرفت یم شانیا خدمت که یوقت اواخر نیا در است ادمی من. کنند یم شکر و صبر  جا آن

 واقعا که یحال نیع در و دندیکش یم درد که یحال نیع در بودند، یماریب بستر در شانیا

 نیا. نکردند یناشکر وقت چیه یول دند،یکش یم رنج و بوده دهیخواب بستر در و بودند گرفتار

 . است مهم یلیخ انسان یبرا که است ییهاچیز از یکی
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. کرد ینم یناشکر چیه حال نیع در یول داشت رنج و بود افتاده یماریب بستر در یوقت شانیا

 یم دند،یرسپ یم احوال شانیا از گرید یها یبعض ای و میدیپرس یم احوال شانیا از یوقت

 .حال کل یعل الحمدهلل: فرمودند

: فرمودند یم که است یواقع مومن رایز هست؛ یمومن انسان هر یبرا البته که است چیزی نیا

 مانیا یعنی شکر؛ وشطر صبر شطر ،شطران مانیاال: فرمودند یم شانیا. حال کل یعل هلل الحمد

 . است صبر آن گرید بال کی و است، صبر آن بال و جزء کی: است قسم دو به

 ما به عمل و یزندگ در را نیا و دادند یم یادیز تیاهم شکر و صبر به شانیا حال هر به

 و توجه مساله نیا به هم شانیا که است مهم اریبس مساله کی خودش هم نیا. دادند نشان

 . دادند یم تیاهم

 که یخدمات. کرد نیمسلم و اسالم به شانیا که است ییها خدمت آن ایشان لیفضا گرید از

 البته. است مهم اریبس نیا کرد، یم برآورده مردم از که یحوائج و داد انجام مردم امور یبرا

 یعنی ؛ وقت می برد.  واقعا  ها آن همه گفتن و است شمار یب یلیخ که است ییهاچیز از نیا

 .شود کاغذ نم هفتاد یمثنو میاوریب را آنها و میکن بازگو را آن یها مصداق میبخواه اگر

 شانیا تینوران ، است یاله مرد نیا یبرا که یبزرگ یها خصلت و بارز یها صفت از یکی

 رِجَال   الْمُؤْمِنِینَ ِمنَ: دیفرما یم خداوند که است قرآن هیآ نیا مصداق از واقعا شانیا. است

 میان از ؛ تَبْدِیلًا بَدَّلُوا وَمَا یَنتَظِرُ مَّن نْهُموَمِ نَحْبَهُ  قََضى مَّن فَمِنْهُم عَلَیْهِ اللَّهَ عَاهَدُوا مَا صَدَقُوا
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 شهادت به آنان از برخى. کردند وفا صادقانه بستند عهد خدا با آنچه به که اندمردانى مؤمنان

    33.نکردند تبدیل[ را خود عقیده هرگز] و انتظارند[ همین] در آنها از برخى و رسیدند

 و ستیز خوشبخت ؛ دایسع مات و دایسع عاش» که تاس ثیحد نیا مصداق واقعا شانیا

 آن از یکی.  است شاهد و گواه را نیا شود یم نقل شانیا درباره چه آن. «مرد خوشبخت

 .است یزندگ در شانیا یسعادتمند نیهم کنند یم نقل که ییهاچیز

 است دمای من. بود مرد نیا یاله جذبه و تینوران همان شانیا یمعنو یها جلوه از گرید یکی

 یکس هر - ام دهیشن یافراد از هم را ییها نمونه خودم من و کنند یم نقل را نیا یافراد و -

. برد یم ادی از را چیز همه که شد یم یاله مرد نیا جذب چنان رفت یم خدمتشان که

 تینوران نیا.  شد یم مرد نیا تینوران مجذوب زین و شانیا مجذوب شد یم که وارد شخص

 شانیا اصال یفرد اگر که بود یونیروحان از یکی شانیا. بود یاله مرد نیا یها یژگیو از یکی

 یوقت یعنی شد؛ یم او مجذوب و عاشق دارید کی در یول بود نکرده مالقات و دهیند را

 جذب را او بود مشهود شانسیمای  در که یاله مرد نیا تیمعنو و تینوران دید یم را شانیا

 . شد یم شانیا کامل دیمر و فتهیش شخص آن واقعا و کرد یم

 بود؛ شانیا اخالص آن بخاطر تیمعنو و تینوران نیا ست؟یچ یبرا جذبه و تینورا  نیا

 هم یستیرودربا چیه خدا از ریغ. بود شانیا اخالص همان نیکش یها صفت آن از یکی یعنی

 واقعا و زد یم را خودش حرف. دیترس ینم خدا ریغ از یعنی. نداشت کس چیه برابر در

 .نداشت واهمه هم یکس چیه از و کرد یم کار خدا یبرا او. کرد یم کار مخلصانه
                                                           

 23. احزاب، آیه  33
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 ها تعبد ها، عبادت آن بخاطر همه ها نیا. بود شانیا تیمعنو و تینوران همان بخاطر هم نهایا

 با من ازدواج مدت نیا در که گفتند یم ما مکرمه والده. بود شانیها خواندن شب نماز و

 یکس نیچن شانیا. شود ترک شانیا شب نماز که دمیند من سال چهل مدت به یعنی شانیا

 . است نشده ترک شانیا شب نماز سال چهل مدت در که بود

 ما یبرا داد یم انجام شب یها مهین شانیا که ییها عبادت و ها تضرع و ها هیگر آن البته

 فرمود یم هیتوص آن به هم را ما شانیا که آنچه نیچن هم. میدید یم را آنها ما و بود مشهود

 یم هیتوص شب مهین وتضرع تهجد و شب نماز به را همه شانیا. است مطلب نیا گواه خود

 شتریب تعبد و دیبخوان قرآن د،یکن ادیز را تانیها عبادت که کردند یم هیتوص شانیا. فرمود

 از یکی نیا .دینکن فراموش را شب نماز و باشد کارتان در اخالص نیچن هم. دیباش داشته

 .فرمود یم شانیا که بود ییها هیتوص

 عنوان به واقعا. بود شانیا عبادت و تعبد و اخالص نیهم در شانیا تیموفق رمز نیا واقعا پس

 فیتوص در خداوند شدند ییتقوا اهل نیمومن از شانیا. بودند یاله رجال از و یاله مرد کی

 غیب به که آنان ؛ یُنفِقُونَ رََزقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّالةَ  وَیُقِیمُونَ غَیْبِبِالْ یُْؤمِنُونَ الَّذِینَ: دیفرما یم آنان

    34.کنندمى انفاق ایمداده روزى ایشان به آنچه از و دارند،مى پا بر را نماز و آورند،مى ایمان

 رمز پس. پرداختند یم زکات و داشتند یم پا به نمازکه  شدند یکسان بارز مصداق شانیا

 یزندگ در خودشان سرمشق و نمونه را نهایا دیبا واقعا ها انسان.  است نیهم در تشانیفقمو

 اخالص تا کنند تالش. کنند یزندگ واقعا یاله بزرگ مردان نیا مثل تا بکوشند دیبا. دهند قرار
                                                           

 2. بقره، آیه  34
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 از بعد مردم و برسند یتیموفق به گونه نیا تا باشد کامل عبادتشان و تعبدشان و باشند داشته

 .دایسع مات و دایسع عاش: ندیبگو آنها حق در گشانمر

 بودند یماریب بستر در که یوقت. داشت اهتمام یماریب بستر در یحت شب نماز به شانیا

 شانیا د؟یبخوان شب نماز دیخواه یم آقا:  میدیپرس یم شانیا از و میرفت یم شانیا خدمت

 یم هیگر مرد نیا قدر آن شب نماز در. کرد ینم ترک را شب نماز زین یماریب بستر در یحت

 انسان یبرا دیبا افراد نیا واقعا. ستین فیتوص قابل که ختیر یم اشک قدر آن و کرد

 هم شب نماز حال نیا با بود دهیخواب یماریب بستر در اگر یحت شانیا. باشد نمونه و سرمشق

 شب نماز یبرا و ستدیبا تواند ینم که خورد یم حسرت واقعا شانیا. داشت تیاهم شانیبرا

 که است ادمی و داشت را نیا حسرت شانیا. بخواند ستادهیا را خودش شب نماز و شود بلند

 .کرد یم هیگر

 شانیا. است شانیا صفات و اتیخصوص گرید از زین( ع)تیب اهل به محبت و تیوال مساله

 در انشیا. بود یسار و یجار وجودش همه در تیوال واقعا که بودند یاشخاص آن از یکی

 اسم که یوقت رو، نیا از. بودند نمونه واقعا - وآله هیعل اهلل یصل - محمد آل حب و تیوال

 نزد نجایا که ونیروحان از یکی است ادمی من. شد یم منقلب میبرد یم را( ع) نیحس امام

 را روضه نیا شانیا. شدند یم متاثر اریبس له معظم که خواند یم را یا روضه آمد، یم شانیا

( ع)نیحس امام روضه به له معظم. داد یم تیاهم آن به یلیخ و داشت یم دوست یلیخ
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 روضه: گفتند یم آمد یم شانیا خدمت زیعز یروحان آن وقت هر. داشت یخاص تیعنا

 !بگو بتیمص ذکر کلمه دوتا! بخوان

 لسا چند. دادند یم روضه به تیاهم و توجه بودند دهیخواب یماریب بستر در هم یوقت شانیا

 یم را( س) زهرا فاطمه اسم ژهیو به و( ع)ائمه اسم ای( ع)نیحس امام اسم ما که یوقت شیپ

 و امور نیا در دیبا شانیا. داشت رینظ تر کم که شدند یم انیگر و نیحز و متاثر چنان میبرد

 . بود یاله مرد نیا  تیموفق یها رمز از امور هم نیا. باشد ما یبرا یا نمونه واقعا لیمسا

 شانیا شیفردا که یشب یعنی. بود دهید را یخواب شانیا رحلت شب از قبل ونیروحان از یکی

 بزرگ اریبس جنازه عییتش کی که بود دهید خواب شبش یروحان آن بودند، کرده رحلت

 اهلل تیآ که دندید خواب در شانیا. بودند کرده شرکت آن در یادیز مردم و شده برگزار

 و خوشحال ، ییرو گشاده حالت با شانیا خود کننده، عییشت تیجمع سر عقب از یاعراف

 و ندیگو یم را یا خطابه و نشستند یصندل یرو و آمدند جلو تیجمع عقب از خندان

 بر من مثل یشخص چیه. است( ع)یاله یایاول و اءیانب و( ص) اهلل رسول با ما روح: فرمودند

  جا آن خودشان گاه آن و.  نشد متاثر من مثل قدر آن و نکرد هیگر( ع)ائمه و( ع)عبداهلل ابا

 .کنند یم هیگر ساعت مین مدت به  همانجا و خوانند یم را( ع) نیحس امام روضه

 آن از نیا. کند یم انیب را( ع)تیب اهل به شانیا عشق و دهد یم نشان را شانیا تیوال نیا 

 شانیا درباره که است یا صادقه واقعا یاهایرو از که گفت توان یم که است ییها خواب

 . دندید
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 اهایرو نیا چرا دند؟ید یم را ها خواب نیا چرا حاال. است انسان یبرا یا نمونه واقعا نهایا

 نیا یبرا. بود یتیوال واقعا شانیا که است یبرا نیا بود؟ آن از بعد و شانیا رحلت شب در

 یم نزدشان را( ع) زهرا فاطمه اسم ای. کرد یم هیگر دندبر یم را( ع)نیحس امام اسم یوقت که

 رموز بخواهد یکس اگر. بود شانیا تیموفق یرمزها نهایا. شد یم متاثر و کرد یم هیگر ند،برد

 . کند توجه امور نیا به دیبا بشناسد و بداند را شانیا تیموفق

 حب همان ها خواب نیا علت که میبگو را نیا توانم یم و دندید که ییها خواب آن از یکی

 .کند یم نقل گرید یکی که است یخواب بود، یاله یایاول و( ع) ائمه حب و( ص)اهلل رسول

 قبر سر یقار فرد نیا. خواند یم قرآن شانیا مرقد سر در یکس کی شانیا قبر اول شب در

 دیس یا عده که ندیب یم خواب شب یمهن در، رود یم خواب به نخواند قرآن حال در شانیا

 فاتحه و طواف نیا چرا. خوانند یم فاتحه و کنند یم طواف نددار شانیا مطهر مرقد اطراف در

 شانیا. داشت اعتقاد( ع)ایاول و ائمه و( ص)امبریپ به واقعا شانیا که نیا یبرا است؟ یخوان

 نیا. بود کامل اعتقادش و داشت امتیق و جزا روز ،( ع) ائمه به راسخ و کامل اعتقاد واقعا

 ها نیا همه. بود شانیا بارز یها صفت همان از شانیا اخالص و کامل اعتقاد و ها محبت

 .باشد سعادتمند واقعا اش یزندگ در شانیا که شد باعث

 در  مردم که ییجا تا شد مردم سرمشق نمونه مردم، به محبت و( ع)تیب اهل به عشق نیهم

 ،بود رینظ کم همنطق در واقعا که یا جنازه عییتش آن و باشند نیحز و عزادار همه واقعا مرگش
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 مشهود ما یبرا که چیزی آن. بود رینظ کم شانیا جنازه عییتش واقعا. افتدیب اتفاق بدیم منطقه در

 .بود شانیا جنازه عییتش در مردم تاثر میدید یم را آن و بود

 شود یم تمام زود که است غم حالت کی اشخاص یبعض جنازه عییتش در که دینیب یم شما

 هم زود و ندیآ یم مردم. ستین مردم عموم یبرا ها جنازه عییتش در یآنچنان تاثر  آن یول

 یناراحت و حزن ،تاثر روح آن چنان جنازه عییتش نیا در میدید یم ما یول  شوند، یم متفرق

 است مشهود ریغ یتاثر نیچن ، علماء یها جنازه عییتش شتریب یحت در که بود مشهود مردم در

 .شود یم دهید کمتر و

 و ائمه با و( ص)اهلل رسول روح با را شانیا روح که خواهم یم بزرگ یاخد از انیپا در

 از و( ع)یاله یایاول و( ص) اهلل رسول کنار در را شانیا و دیفرما محشور( ع) کرام یایاول

 ارواح با را شانیا روح خواهم یم منان خداوند از نیچن هم. برخوردارگرداند آنان شفاعت

( ره) امام به چنان شانیا. کند شورحم الشان میعظ راحل امام ندبل روح و اسالم یشهدا مطهره

 همان بود شانیا یبرا که یبارز صفات از  یکی یعنی ست؛ین فیتوص قابل که دیورز یم عشق

 امام به شانیا که یا عالقه و عشق نیا رفت ادمی من. داشت امام به که بود یا عالقه و عشق

 اهلل تیآ حضرت یرهبر معظم مقام و امام با زین یشگفت یدوست شانیا. کنم انیب داشتند( ره)

 که بدانند مردم تا شود داده تذکر و شود گفته دیبا هم نهایا. داشتند(  یالعال مدظله) یا خامنه

 شانیا از را یمدار تیوال و تیوال به عشق دیبا. داشتند عشق و محبت یکسان چه به شانیا
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 آن به نسبت هماره و کرد ادی یرهبر معظم مقام و امام به شانیا عشق آن از دیبا پس. میاموزیب

 .شود داده تذکر
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 فقیه مجاهد
 درباره بازداشت مرحوم اعرافی به دست ساواک یمندل سخنان

 میبود شده آماده جمعه نماز به رفتن یبرا یاعراف تیآ با ما. بود یادیز مشکالت زمان آن در

 نمازجمعه اقامه یبرا ریشمش با اهلل تیآ زمان آن. ندکن ریدستگ را یاعراف یآقا تا ختندیر که

 یآقا و بودم من فقط. کردند فرار ترس از همه کردند، حمله ها پاسبان یوقت روز آن. رفتند یم

 دست بغل من. میبرو یجا به لیاتومب با میخواست یم جمعه نماز یبرا اهلل تیآ با. یاحمد مال

 ترس از من بکشند، رونیب نیماش از را آقا تا ختندیر یوقت. بودم نشسته یاعراف یآقا حضرت

 نگه را خودم تا بودم گذاشته یصندل ریز را دستم من. بودم گرفته را یاعراف آقا حاج دست

 نشناس خدا آن از یکی و کردند باز را لیاتومب در. بکشند رونیب نیماش از را ما نگذارند و دارم

 هم آقا. بکشد رونیب نیماش یتو از را آقا خواست یم و بود گرفته را اهلل تیآ دست هم ها

 . بود من دست تو دستش

. کردم یم مقاومت من یول! کن ولش: گفت و آمد من شانه سر پشت ها نشناس خدا از یکی

 !کن ول: گفت هم یاعراف یآقا

 یول ام، کرده را خودم عمر من که بدان یول! کن در خوب! ؟یکن در مرا یخواه یم آقا: گفتم

 . کنم ینم ول را شما دست
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 ریتقص ها نشناس خدا شما دینزد که حاال. میبرو مسجد به نماز یبرا میخواست یم ما: گفتم

 ایدن آن خواهم یم من چون ؟ چرا! کن در! خوب ؟یکن در تفنگ یخواه یم حاال. دیهست کار

 !کن در ریت تو حاال. بروم ایدن آن خدا راه در. بروم

 !کن ول! نه: گفت پاسبان

 .کنم ینم ول! نه: گفتم 

 یآقا دست یصندل نهیس در هم من. بود من دست در یاعراف اهلل تیآ یها دست زمان آن

 در. بود نشناس خدا آن دست تو دستم کی البته. برود در گذاشتم ینم و بودم گرفته یاعراف

 دال نشایا. افتاد یصندل یرو یاعراف یآقا دست ریشمش کشمکش آن در ناگهان بود زمان نیا

 .بردارد ریشمش تا شد

 یاعراف اهلل تیآ دوش از را عبا دوباره. انداخت نیماش یتو برداشت را آن خدانشناس آن

 همه نیا با میداشت ترس هم ما البته. دیترس یم ترس یاعراف اهلل تیآ از آقا آن. برداشت

 یم طور نیهم خدانشناس آن. داشتم دستم  در را یاعراف یآقا دست و کردم یم مقاومت

 ! کنم ینم ول: گفتم یم هم من و! کن ول را یاعراف یآقا دست: گفت

 خواهند یم نهایا نمیبب بگذار! کن ول شما: فرمودند یاعراف یآقا د،یکش طول یوقت هیقض نیا

 .بکنند چکار

 !کنم ینم ول: گفتم من

 .کنندب خواهند یم چکار نمیبب خواهم یم! کن ول! کن ول: فرمودند یتند با یاعراف 
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 نییپا ما. انداختند خودشان نیماش یتو و بردند و دندیکش رونیب نیماش از را یاعراف یآقا

 نیماش یجلو ما. آمد نییپا هم یاحمد مال. میریبگ را آنان نیماش یجلو میبرو تا میآمد

 گرید حاال. کرد پرت طرف کی را ما و زد ما نهیس یتو بود نییپا که ها پاسبان از یکی. میرفت

 .نخورد ییجا به ما کله تا کرد حفظمان داخ

: گفتم و زدم صدا را پسرم. یاحمد مال و هستم من تنها و ستین یکس دمید و آمدم من

 . ببر یخوانسار یآقا منزل را من نجایا ایب ؟یهست کجا! نیحس! نیحس

 یم ییچا داشتند منزلش در یخوانسار یآقا زمان آن. میرفت یانسار خو یآقا منزل به پسرم با

 !آقا: گفتم و گرفتم دستش از را ییچا و رفتم جلو من. خوردند

 ؟یهست یک تو: گفت

 یکی  و است یاعراف یآقا یکی که میدار عالم تا سه ما منطقه، نیا یتو! خدا بنده من: گفتم

 شو بلند هم شما. بردند را یاعراف یآقا حاال. دیهست شما هم گرید یکی و یصدوق یآقا گرید

 .میماند کس یب و میتی نجایا ما و بردند یاعراف یآقا! برو

 !نیبش! خوب: گفت

 .کرد تلفن یصدوق یآقا به و برداشت را تلفن شانیا. نشستم

 را او میبرو کردم تلفن من. است خدانشناس منزل یاعراف یآقا! بله: فرمودند یصدوق یآقا

 صبر من گرید ساعت مین تا. ندیایب ما منزل به و اورندیب رونیب را او شده قرار. میاوریب رونیب

 دلتان شما. شود یم خودشان خانه وارد شب هفت ساعت تا یاعراف یآقا اهلل شاء ان. کنم یم
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 یاعراف یآقا با یکار توانند ینم آنها. شود ینم شچیزی  و رود ینم ییجا شانیا. باشد قرار

 .بکنند

 میدید که نگذشت یزمان هنوز. مینشست جا آن یکم پس! خوب یلیخ: میگفت خودمان با ما بعد

 خانه به و میرفت رونیب یخوانسار منزل از ما. آمدند یخوانسار یآقا منزل یساواک نفر چند

 نگذشت یوقت. مینشست یاعراف اهلل تیآ بازگشت منتظر و میرفت بدیم به ماپس از آن نیز . میآمد

 .میشد خندان و انیگر هم  که بود جا آن. شدند وارد ها یساواک از یگروه با یاعراف یآقا که

 ایشان آزاد شده بودند.
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 دریای فضایل

  یاحمد مال نیحس خیشحجه االسالم 

 است آن از شیب هیعل یتعال اهلل رضوان یربان عالم نیا یاعراف اهلل تیآ مرحوم حسنه صفات

 از جمله چند که ستین بد مجمال اما ،کنم عرض را ایدر از یا قطره بتوانم ریحق بنده که

 . شود عرض بزرگوار عالم و یربان مرد آن لیفضا

 ،یمهمانواز کرامت، سخاوت، شجاعت، از کی هر انیب. است اریبس ییایدر مرد نیا لیفضا

 انیب ها آن از یا گوشه تا طلبد یم را یادیز مجالس شانیا یدوست یروحان و یدوست مهمان

 اما. است رونیب جلسات و جلسه نیا حوصله از میبپرداز ها آن اتیجزئ به میبخواه اگر. شود

 هیبازگو اند دهیند که یگرانید یبرا قتیحق نیا تا شود یم یکوتاه اشاره ها نیا از یبخش به

 . شود

 شانیا خدمت در مخلص نیا که یزمان از دائما. است خاص و عام زبانزد که اش یمهمانواز

 و قم و تهران و مشهد از ونیروحان رانیا میاقل همه از شیپ سال ستیب حدود یعنی بودم

 و بودند خوشحال آنان حضور از شانیا و آوردند یم فیتشر شانیا منزل رانیا گرید یجاها

 و بودند خوشحال یلیخ یحت بلکه دارند، مهمان چرا که رساندند ینم هم به یمالل هرگز

 نیهمچن و شدند یم متحمل را یاریبس زحمات کند رحمت یربان عالم نیا خدا انصافا

 به خم و کردند یم تحمل را ینواز مهمان یبرا زحمات همه نیا که کند رحمت خانوادشان

 . آوردند ینم ابرو
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 دیبا که است یمطلب کی خودش هم نیا. است شانیا یدوست یروحان درباره گرید مطلب

 که گذاشتند یم احترام و داشتند یم دوست را انیروحان یقدر به شانیا. شود گوشزد و گفته

 شانیا خدمت تا آمد یم که طلبه نیکوچکتر یحت شانیا که چرا بود؛ یشگفت هیما اریبس

 دیکوش یم او. نبود زبان به تنها احترام نیا. گذاشتند یم احترام اریبس طلبه آن به شود ابیشرف

 . برود رونیب اش خانه از یخال دست طلبه گذاشتند ینم است هم ینحو هر به تا

 قیمصاد جمله از. هست عام و خاص زد زبان داشتند شانیا که یسخاوت آن نیچن هم

 ادا را گرانید قرض و کردند یم قرض گرانید از خودشان شانیا که است نیا شانیا سخاوت

 . کردند یم

 یعنی کُرت شانیا که است نیا بودم انیجر در خودم بنده که را شانیا سخاوت از یا نمونه

 فقرا انیم و دندیخر آرد و فروختند را هیدیهش خان کش نیهم در خودشان یزراع نیزم

 .کردند میتقس

 کرده نقل شانیا از مردم که یاتیحکا انواع در توان یم را شانیا سخاوت از گرید یها نمونه 

 .آورد دست به اند

 در که بس نیهم شانیا زهد مساله در. است شانیا زهد همان شانیا یاخالق لیفضا از گرید

 که داشتند یمحقر منزل حال نیع در یول رفتند یم و آمدند یم افراد نیبزرگتر شانیا منزل

 نیع در چگونه شانیا که دندید بودند شده فرما فیتشر که یانیآقا اکثرا کم  دست و همه

 .ستیز یم انهیپارسا چگونه ثروت و ییدارا
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 یتیامن لیدال به که یزمان شانیا البته. است موجود هم االن شانیا یمیقد منزل صورت هر در

 .دندیورز یم زهد هم باز بود کرده هیته سپاه که یمنزل نیا به آمدند

 از چون بود؛ شده جادیا انقالب از پس که بود یطیشرا سبب به آمدند منزل نیا به که یوقت

 یاعراف اهلل تیآ حضرت خود البته. ندارد تیامن شانیا سابق خانه بودند فرموده سپاه طرف

 دوست شانیا. باشند خودشان محقر خانه همان تو بودند لیما یلیخ هیلع یتعال اهلل رضوان

 و ها عبادت و داده انجام را شب یها نماز سال یسالها که بمانند یا خانه همان در داشتند

 شد یضرور یتیامن نظر از چون یول داشتند؛ عالمان پروردگار و خدا با یاریبس یها مناجات

 .اوردندیب فیتشر نجایا که فرمودند ولقب شوند منتقل خانه نیا به تا

 سبب به شانیا ییپارسا و یزهدورز نیا که گفت دیبا داشتند زهد شانیا که نیا به راجع اما 

 داشته را یامروز لیوسا نیبهتر ای لباس نیبهتر و خانه نیبهتر توانستند یم چون نبود یندار

 البته. خواستند یم خودشان یابر را نیتر ارزش کم و نیتر پست ظاهر حسب به یول باشند

 نیتر ریفق دیشا کردند یم یزندگ آن در شانیا که یا خانه آن یول کنم، یادب یب خواهم ینم

 .کنند یزندگ آن در نبودند حاضر محله در هم افراد

 جا همه در ملعون شاه و طاغوت هیعل دائما شانیا که بس نیهم شانیا شجاعت درباره اما

 انیب را یسخنان رهیغ و محراب و مساجد در منابر یرو و بلندگوها پشت و گفتند یم سخن

 یحت. کردند یم مخالفت شاه با یعلن شکل به جمعه نماز یها خطبه در شانیا. فرمودند یم

 طاغوت زمان آن در یوقت یعنی دیاین دیپد یمشکالت که کردند یم را ییکارها دوستان یبعض
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 که بستند یم آهسته را شانیا یبلندگو فرمودند یم انیب یشهایفرما طاغوت هیعل شانیا

 تا بود نیا یبرا دوستان اقدامات نیا. رود ینم رونیب شیصدا که نشوند متوجه خودشان

 و نداشتند یا واهمه شانیا حال نیع در اما نرسانند؛ یتیاذ و آزار شانیا به مثال ها یساواک

 خواست یم اگر کس هر که بود آن صدد در دائما شانیا. گفت یم سخن دشمنان هیعل دائما

 از. کردند یم منکر از ینه و ستادندیا یم مقابلش در دایشد بزند اسالم به یا لطمه نیکوچکتر

 یکدخدا زمان آن.  است یاسالم یها نام در رییتغ و ها شناسنامه هیقض به راجع نمونه باب

 یزرتشت را شانیرسم مذهب و کرده تصرف آنجا مسلمانان از یبعض شناسنامه در کالنتر مزارع

 بچه بنده زمان آن در. بودند شده ناراحت شدت به بودند دهیشن یوقت شانیا. بود شده نوشته

 حضرت دستور به هیدیشه یها بچه از یا عده که بود نیا رفتار نیا هیعل شانیا حرکت. بودم

 .کردند بنا یمسجد آنجا و بودند رفته یاعراف اهلل تیآ

 رب اهلل الحمد. شد اناتیجر از یبرخ یکن شهیر موجب مسائل گونه نیا با شانیا برخورد 

 در ندیایب و بکنند نتوانستند ییها غلط نیهمچن گرید که خوردند شکست آنچنان آنها نیالعالم

 آن شناسنامه در را یزرتشت شیک و کنند تصرف شانیا یرسم مذهب و مسلمانها شناسنامه

 .اورندیب افراد

 هستند ییمردها ریپ هم االن و کنند یم نقل را نیا داشتند فیتشر که یانیقاآ آن از کدام هر 

 رابطه نیا در آنان از که است خوب. کردند لمس را آن خودشان و بودند انیجر آن در که

 .شود سوال
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 ها ییبها. است معروف البته که گرفت صورت که ییبرخوردها و ها ییبها به راجع نیچن هم 

 اساس بر آنان هیعل تا فرمودند دستور شانیا. بودند کرده مسلمانان به یها جسارت زمان آن در

 .دهند انجام بود خدا دستور که یطور آنان هیعل تا بود داده فرمان شانیا و شود عمل اهلل حکم

 که یوقت انقالب از شیپ. است هم یگرید اریبس یها نمونه شانیا شجاعت به راجع البته

 .شدند دانیم وارد شجاعانه شانیا بود، آمده هیعل یتعال اهلل رضوان امام حضرت دستور

 از بعد یعنی شتریب سال پنج و یس سال یس حدود از کس هر میبگو پرانتز در نجایا البته 

 حضرت شانیا بکنند؟ دیتقل یک از دیبا کرد یم سوال شانیا از یبروجرد اهلل تیآ حضرت

 امر نیا بر انقالب یروزیپ کینزد زمان مخصوصا و اواخر نیا در. فرمودند یم یمعرف را امام

 معروف دندید یم یکس منزل در امام حضرت ی رساله انیطاغوت اگر که یحال در داشت دیتاک

 حضرت رساله کشف مجازات نیا. برود زندان سال پانزده دیبا که گفتند یم طور نیا و بود

 یم سوال شانیا از که یوقت جا ههم یعلن شانیا یول بود، حبس و زندن از زانیم نیا امام

 .امام حضرت فرمود یم م؟یکن یکس چه دیتقل از که کردند

 الحمدهلل انقالب ککه دیرس ییجا به کار نکهیا تا داشت ادامه امام تیمرجع از تیحما نیا

 حضور شد، یم برگزار رانیا یشهرها در که یباشکوه یها تظاهرات در شانیا. شد یروزیپ

 نیا در شانیا که چرا بود؛ جلوتر جا همه از تظاهرات در بدیم مردم زدی استان در دیشا. داشتند

 . بودند ها نیاول جزو و شگامیپ امر
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 است، یشهردار االن که بدیم یباال تا شد یم شروع شانیا منزل در از یتظاهرات بدیم در هماره

 خاص و عام افتاد، یم جلو خودش ادهیپ یپا با رمردیپ نیا تظاهرات نیا در. داشت ادامه

 و دیرس انقالب یروزیپ کینزد که نیا تا بود تظاهرات نیا. کردند یم حرکت شانیا سر پشت

 .بود شتازیپ شهیهم و دیترس ینم شانیا یول بود، کرده دایپ شدت یلیخ اواخر نیا در

 دبو نیا است مسلم چه آن. کند لعنت را طاغوت خدا و بود کرده رییتغ اوضاع اواخر نیا در 

 رهیغ و نینائ و کرمان مانند زدی استان اطراف از ایگو را یادیز یروین با نفربران طاغوت که

 . ندیایب یاعراف اهلل تیآ حضرت یریدستگ یبرا که بودند خواسته

 در را جمعه نماز که یروز آن اهلل تیآ حضرت. بودند کرده محاصره و آمدند ها یطاغوت

 بودند، آمده ادیز هم تیجمع که آن با کردند برگزار شانریشمش با یفعل یشهردار فلکه همان

 .کنند ریدستگ را شانیا خواستند و بودند آورده یادیز یروین هم ها آن یول

 داشتم، را شانیا ینوکر و یشاگرد افتخار هم بنده که یاعراف اهلل تیآ حضرت روز آن در

 از پس شانیا و میبود نشسته ینیماش در شانیا جوار در هم بنده. شوند نیماش سوار آمدند

 استاد نام به هم یمرد ریپ کی زمان نیا در. شدند یم فرما فیتشر منزل طرف به جمعه نماز

 حضور که ینیحس حاج یآقا ارتباط نیا در. بودند نیماش در هم شانیا محل اهل از یمندل

 را آنچه تا شود گرفته یا مصاحبه هم شانیا از که است خوب دارند ادی به را ایقضا و داشتند

 .ندیبفرما دارند ادی به
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 معروف تاج اتو فلکه کینزد تا و میکرد حرکت که نیهم. میآمد یم لیاتومب با ما حال، هر به

 آن. ندادند حرکت اجازه و گرفتند قرار نیماش یجلو یادیز اریبس سربازان با نفربران میآمد

 که ییجا آن از. کردند پراکنده را مردم نهگو نیا و کردند ییهوا یراندازیت و آمدند سربازان جا

 . بودند مانده عقب نیماش از بودند، ادهیپ یپا با چون مردم و میبود نیماش با ما

 با مردم همه و کردند ییهوا یراندازیت سربازان که میبود افتاده جلو نیماش با ما هنگام نیا در

. گرفتند را ما نیماش یجلو هینقل لهیوس اب نانیا. بودند شده پراکنده و دور نانیا ییهوا یرهایت

 ریشمش و بود آمده یسرباز که نیا رود ینم ادمی من و است مسلم آنچه. بودند سربازان همه

 دینیبب! سروان جناب:  گفت یم یه و ستادهیا نیماش یجلو و بود برداشته را یاعراف اهلل تیآ

 . است اهلل تیآ ریشمش نیا. رشیشمش نیا

 یول بودند، آنان خشم و مردم از لرز و ترس در که یحال نیع در آنها بود ینحو هر به روز آن

 .بردند زدی طرف به و کردند ریدستگ را یاعراف اهلل تیآ

 دیشه نیسوم یصدوق اهلل تیآ حضرت زحمت با چون دینکش درازا به یریدستگ نیا البته

 بعد را یاعراف اهلل تیآ یصورت هر به پاکنژاد دکتر زحمات زین و هیعل یتعال اهلل رضوان محراب

 .آوردند رونیب جا آن از و کردند آزاد بودند زدی استان ساواک در که ساعت هشت هفت از

. آوردند تمام احترام با را شانیا و رفتند شانیا استقبال به یادیز تیجمع شانیا یآزاد از پس

 .خواهم یم عذرتم جا نیهم من و کشد یم طول کنم عرض بخواهم را اتیجزئ آن اگر
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 من دادند قرار خودشان نیماش در و کردند ریدستگ مرا یوقت: فرمودند یم خودشان شانیا البته

 آماده و مجهز آنجا یسربازها همه ناگهان اورمیب رونیب را خودم قرآن که بمیج در کردم دست

 یم دازهان نیا تا آنان. اورمیدرب ریت هفت خواهم یم من که خودشان گمان به شدند کیشل

 .شد یم دشمنان در وحشت و رعب موجب که بود شانیا شجاعت نشانه نیا. دندیترس

 چنان شانیا. است منافقان داستان گفت توان یم شانیا شجاعت یبرا که یگرید یها نمونه از

 ونیروحان ای اسالم به ناخواسته یخدا کردند ینم جرئت نیمنافق از کی چیه که بودند  شجاع

 .بکنند یکج دهن نیومنم و خوبان ای

 نیا برابر در که بود شجاع مرد نیا تنها و دادند ینم اجازه را یشرع عقد طاغوت زمان در

 خود و بدیم اطراف در که نیا است مسلم آنچه. ستادیا یم شرع خالف و یقانون ظاهر به اقدام

 و باک و کردند یم یجار را یشرع عقد غهیص خواستند یم یزمان آن و کجا هر بلکه بدیم

 ابرقو و تفت از یمردمان یحت طاغوت زمان که بود یا گونه به شانیا شجاعت. نداشتند یترس

 چون آمدند؛ یم یاعراف اهلل تیآ خدمت کنند یشرع عقد خواستند یم اگر گرید یجاها و

 ملعون شاه چون کنند؛ اجرا بود خدا دستور که را یشرع عقد که کردند ینم جرئت گرید یجا

 یم نزدشان به باشند داشته یشرع عقد خواستند یم که یکسانرا  نیا از بود؛ کرده دغنق را آن

 عمل بود خدا دستور جور هر شانیا و دهد انجام یشرع یها ازدواج شانیبرا شانیا تا آمدند

 آن عیمط همه دیبا ما و هاست، دستور همه مافوق خدا دستور که فرمودند یم و کردند یم
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 اولو و رسول و خدا از منکم؛ االمر اولوا و الرسول عوایاط و اهلل عوایاط: رمودف یم شانیا. باشند

 .دیکن اطاعت االمر

 با که بود زمان نیا. کردند یم مخالفت دایشد یشاهنشاه به یهجر از میتقو رییتغ با شانیا

 کشور در را ساله پانصد و هزار دو خیتار و بردارد را اسالم خیتار خواست یم ملعون شاه نیا

 دایشد طاغوت کار نیا با شانیا. کند محو را اسالم امبریپ خیتار گونه نیا و ندازدیب راه

 . کردند یم مخالفت

 انیطاغوت و طاغوت به کینزد که یکسان همان از محل نیهم در نفر کی که کنم ینم فراموش

 یجا به و فتهگر کار به را یپهلو ملعون دستور شان نامه تو و بودند نوشته یا نامه بودند

 امیپ و شدند ناراحت شانیا دایشد بودند، نوشته را ساله پونصد و دوهزار خیتار یهجر خیتار

 چرا د؛یآورد را یزردشت خیتار شیجا به و دیکرد محو را اسالم خیتار چرا: فرمودند و دادند

 . دیآورد یاسالم ریغ خیتار

 یم مقابلش در دایشد کرد یم سالما هیعل یتالش نیتر کوچک که یکس هر هیعل دائما شانیا

 شانیکارها در و داشتند نظر در را خدا فقط شهیهم شانیا. کردند یم منکر از ینه و ستادندیا

 . نداشتند یمنظور خدا از ریغ

 تین آن با شانیا. است تین با ها عمل یعنی ات؛یبالن االعمال انما یاسالم یها آموزه اساس بر

 اسالم به عمل اساس بر شانیکارها تمام و بردند یم شیپ را شانیکارها داشتند که یاخالص و

 از مرد نیا که شد خواهد معلوم شتریب مطلب نیا شانیا رحلت و وفات از بعد االن البته. بود
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 و حرف نیکوچکتر خدا از ریغ و کردند ینم فکر خدا از ریغ و خدا گفت یم شیپا اندر سر

 .نداشتند یعمل

 که یکار و مطلب خالصه ای داشت یسخن و عمل اسالم هیعل یکس اگر ناخواسته یخدا

 خدا یرضا یبرا بود شانیا به افراد نیتر کینزد از اگر یحت داد یم انجام نبود اسالم موافق

 همانند شانیا سلوک البته. کردند ینم فکر خدا از ریغ یعنی. کردند یم امیق دایشد شانیا

 هم( ع) ائمه و نیالمومن ریام و وسلم آله و هیعل اهلل یصل خاتم امبریپ چون بود؛ نید انیشوایپ

 .بودند ینطوریا

 شکر. داشت یم بر قدم خدا یخشنود و رضا یبرا تنها شانیا کند رحمتشان خدا که انصافا 

 حجت حضرت چون یبرومند فرزندان یتعال و تبارک خداوند که میآور یم جا به را خدا

 کرده عطا بزرگ مرد نیا به شانیا یها یاخو و یاعراف ارضیعل خیآش یآقا نیوالمسلم االسالم

 خدا یبرا شانیا که یزحمات است، بوده شانیا زحمات و اخالص برکت به هم نیا البته. است

 فرزندان نیا برکت به سال یسالها خداوند. است داشته شانیبرا را ثمرات نیا دندیکش یم

 .کنند یم روشن را چراغشان

 یتسال یقدر به شانیا آقازاده. است سخت یلیخ کانینزد و دوستان رب شانیا فقدان البته

 یبرا خدا شاءاهلل ان - ندیب یم را شانیا ادگارانی ای شانیا ادگاری انسان یوقت که دهد یم خاطر

 چنان شانیا بزرگ زاده آقا که دانم یم اندازه نیهم. شود یم خشنود  - کنند حفظشان اسالم
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 برکت به هم نیا. هستند خدا یبرا صد در صد شانیکارها داشتم معاشرت شانیا با من که

 . میاوریب جا به را آن شکر دیبا ما و است یاعراف اهلل تیآ حضرت زحمات و اخالص

 بانیپشت اریبس یاعراف اهلل تیآ حضرت. است مستضعفان از یاعراف اهلل تیآ تیحما گرید نکته

 تمام. است خاص و عام زبانزد هم نیا. کردند یم کمک مردم نیا به و بودند نیمستضعف

 نیمستضعف به بود ممکن که ینحو هر به شانیا چون ؛ بودند خوشحال شانیا از نیمستضعف

 .کردند یم کمک

 شانیا یشهایفرما که یزمان تا  و بود بلند داشتند توان یزمان آن تا آنان نفع به ادشانیفر 

. کردند یم را نیمستضعف سفارش یسبتمنا به یوقت هر. نبود بردار دست شد ینم درست

 .است رابطه نیهم در زین آنان یبرا آرد دیخر و نیزم فروش داستان

 رحلت پس الحمدهلل. داشت استمرار نطوریهم و ادامه چنان هم مستضعفان از تیحما نیا

 زین یطور نیهم میدواریام. شود یم عمل دارد شانیا تیوص هیپا بر نیمستضعف یبرا شانیا

 نیمستضعف هماره داشتند سال یسالها شانیا که یاخالص و زحمات برکت به و شود مه عمل

 .شوند رها مشکالت از و باشند رفاه در

 یقیتوف شانیا به یتعال و تبارک خداوند که بس اهلل تیآ عظمت و جالل در اندازه نیهم اما 

 یعلما همچون زحمات برکت به البته. باشند هم انقالب زمان نیا در تا  بود فرموده عطا

 شانیا و برسد یروزیپ به هیعل یتعال اهلل رضوان امام حضرت یرهبر با انقالب که بود یربان

 حکومت رانیا در یروز کی خواستند یم شهیهم شانیا چون نبردند؛ ایدن نیا از را آرزو نیا
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  شانیا دائما که یا جمله نیا. ندیبب چشم به را آن شده هم روز کی ولو شانیا و بشود یاسالم

 فرج یتعال اهلل عجل زمان امام یمخف دولت انقالب انقالب، نیا» که بود نیا فرمودند یم

 نیهم یتعال شاءاهلل ان و «شد خواهد زمان امام حقه دولت به متصل شاءاهلل ان و است فیالشر

 . شد خواهد هم طور

 فقیه متواضع

  سخنان

 شانیا. است ریخ و یخوب اش همه میبگو چه هر ما یتعال اهلل رضوان یاعراف خیش یآقا از

 .باشد دهیپوش یکس بر که ستین یامر گرید نیا. بودند مند سخاوت اریبس

 مثال شانیا. دمیند شانیا چون را یکس گرید من. نداشت مانند گرید یفروتن و تواضع در

 شانیا از تر کم یهرکس شیپ. ستادیا یم و شد یم بلند هستم نیکمتر که من چون یپا یجلو

 .ستادیا یم و شد یم بلند شانیپا شیپ بود

 یم و کرد یم امیق یپهلو هیعل و بود یانقالب شهیهم انقالب زمان تا 42 سال از آقا یمنبرها 

 بچه احوال شهیهم دیبازد و دید هنگام یحت و داشت یم دوست را  یلیخ ها طلبه. ستادیا

 . بودند خوب اریبس شانیا. دیپرس یم را ما یها

 طلبه یوقت. داشت شخص نیا است یخوب چه هر. ام گفته کم میبگو شانیا درباره چه هر من

 بمانند نزدشان جا آن تا کرد یم یکار رمضان ریغ ای باشد رمضان ماه حاال آمدند یم نجایا ها
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 میتکر مورد بود آمده که کجا هر از طلبه نیا. داشت یم نگه یاحترام و عزت چه با را آنان و

 .باشند نزدشان در نجایا ها طلبه خواستند یم شانیا. بود

 یول داشت یکم یجا که آن با. آمند یم نزدشان و داشتند ارادت شانیا به یلیخ هم ها طلبه

 .داد یم جا را همه و داشت یعیوس دل

 یم جا آن هم ما و خواندند یم را نمازشان مالعباس خانه در بودند آورده فیتشر که لیاوا

 اوقات یبرخ در و شدند یم حاضر جماعت نماز یبرا نفر ده یگاه و نفر هفت شش. میرفت

 . ساختند را مسجد آن از بعد. شدند یم هم نفر پانزده دیشا

 مردی از ملکوت

 سخنان آقای 

 هم بود عباس مال آقای میرفتمشهد به  یاعراف یآقا ما با که یروز آن. میالرح الرحمن اهلل بسم

. میرفت یممشهد  که به میبودای  قافله .میرفت یم نهایا و االغ و ارپاچ با ما. بودند ایشان پدر که

. میندام یم جاآن هم روز دو ما طول می کشید.  آمدن هم روز ستیب و بودما  رفتن روز ستیب

 شام ما شد یم شب یوقت. دندناخو یم درس جاآن داشت یاعراف یآقا یحاج نیادر آن زمان 

. ما میماند یم جاآن مه شب و میرفت یم جاآنبه  آقا حاج دنید یبرا و میخورد یم خودمان را 

ای  گوشهدر  ماد و دنیکش یم زحمت . ایشان برای مارفت یم شب با ایشان بودیم تا پاسی از

 کی چراغ می خوابیدیم. ایشان در آن شرایط درس می خواند. نور خیلی کم بود و تنها یک 

 .نبود ، ولی به میزان الزمخواست یم روغن یا هفتیل کی راغچ. بود کم یلیخ با نور یا فتیله
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زیر نور چراغ  جاآن ایشان. نداشت برق یکس رضا)ع( اماماز بارگاه  ریغ نبود. آن زمان  هم برق

. میکرد یم ایشان را  ییپادوشب  یاهآخر تا هم ما د.ندناخو یم درس د وکردن یم مطالعه

 .میرفت یم شب هرما  روز چهار ، سه تا. میآمد یمل منز به  دوباره عباس مال حاج باسپس 

 ا نداشت. با آن که در آن اتاقش هم همتایشان  .میرفت ای دفعه ده هشت البته در طول این مدت

 یعل ، چارپادار و رییس قافله ما میمدبه مشهد آ هم با همه که مه بعد سال .نداشت چیز چیه

 کی .بود کرده وبدو  بدو .بود مدهو آ بود شده یلفقاراذو یعل االغ سوار . ایشانبود یذوالفقار

 را االغ نیا نستاتو ینم دشدن یم سوار مه آقا حاج نیاقتی وآسیب دیده بود.  االغ آن ساق

بسیار داشت تا این را  یاهزحمت و میدار نگهایشان را   االغمی رفتیم تا  دیباما  و ددار نگه

  جلویش چند نفر بگیریم.

کار کردن  مردم یبرا و یخوب و یانقالباز  ریغ دیگر ،میمدآ که همیعنی میبد  نجایاوقتی به 

ایشان  ندیدیم. ایشان مانند نداشت. شا یخوب از ریغکاری نداشت. ما از ایشان  کردن کمک

 .کرد شروع عباس حاج منزل از بود. در آغاز کار نماز را از منزل پدری اش یعنی همه یبرا

 .ساخت مسجدش یبراو  مدآ عباس یحاج از آن پدرش بعد. نداخو نماز جای در آن مدت

می کرد.  صحبت ومی گفت  مسالهداشت و همراه با آن  جماعت نماز آمد جاآنوقتی ایشان به 

 بود. ایشان مانند  و همتا نداشت. جالبهم  یلیخ و یانقالب شیاهصحبت همهبه طور طبیعی 

از  بعد اندیگربودند و  اولد. ایشان در این امر برگزار کر جمعه نماز آن نیز از بعد سال چند

از آن هم انقالب  بعد د. این سال ها قبل از انقالب بود.کردن شروع ار جمعه نمازایشان بود که 
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 شروع شد و ایشان در این مساله هم اول بود. ایشان در هر کاری اول بودند. ایشان در

پیری و سالخوردگی همیشه در  همه نیا با خدا بنده دار بود.جلو صف و اولدر  تظاهرات

 اسالمو  نید و خدا یبرا صف انقالب پیاده این ور و آن ور می رفت. او برای انقالب و

 .نداشت یکوتاهبود. در این امور  شا قیالچه درباره ایشان بگویی  هرخیلی تالش می کرد. 

 .نداشت یکوتاه چیه

و برای آنان همه کار می کرد. چه  ودب مردم یبرا یخوبمرد خیلی  عرض کنم شما خدمت 

ایشان  قدر هم مردم . البتهکرد خیلی کار هیدیشه مردم نیا یبراکاری نبود که نکرده باشد. این 

اند د یم خدا و نماد ینم د، مننداشتن . شاد هم آن اندازه که باید و شاید قدرش راداشتندرا 

 یا نداشتیم؟ مینستاد یم و میداشتایشان را  قدر چقدرکه آیا ما 

 دیگر یخوباز  ریغ. ایشان زمانی که بود میبود دهیداز ایشان   ها یخوب چقدربه هر حال ما 

 . نکرد یکار

 ی کلمه کی و ه استدیخواب بیماری بستر یتو کرد رحلتزمانی  تا مین و سال شش خدا بنده

ی خواهم این جا آمدند و ایشان را به مسجد می آوردند. ایشان می گفت م یم. دنگفتن خداجز 

 در مسجد باشم.

. دیند کس چیه را شا یبد. میدیند ایشان از دیگر چهیه یخوب از ریغ به هر حال ما و مردم

 .نماد ینم که من اند، د یم خودش خدا

 . ویم کم گفته امبگ هچ هر نمازش و نقالبدرباره ایشان و خوبی به مردم و ا
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 یم میرفت یمجا آن پیش ایشان اهشبما وقتی  ندنداخو یم درس مشهد آقا حاجآن زمانی که 

. جا کوچکی بود و جا برای افراد نبود و ما د. خیلی مطالعه می کردکن یم مطالعه ددار میدید

 نمی توانستیم آن جا بمانیم و بخوابیم.

در آن  تونست ینمجا نداشت و کسی  شتریبو دو نفر  یکی قد یدکن باور آن جایی که داشت 

 . از مینستاتو ینم میبکن شکار کی و میبخواب و مینابم شب میخواست یم راگ ماها جا بماند.

 یم عباس باباش مال شیپی پیشش بودیم و سپس مین و ساعت یا یک ساعت کیرا  نیهم

از  دوباره هم با هم همه . به هر حال،میکرد یم صحبت و میشست یم باهم  . در آن زمانمیرفت

 .میمدآ نجایا مشهد به

. در ین میناد یم هم ما اند ود یم هم خدا انند و د یم همه همانی داریش چه بگویم؟ درباره م

 مردم به داشت هچ هر و نداشت یکوتاه چیه مردم یبرا از واهلل کم گفته ام. میوبگباره هر چه 

 داشت برای مهمان می آورد. خودش و هر چهداد یم

با خانها مخالفت می کردند و درگیر  . ایشان همیشهبودند شده ریدرگبرای مردم با خان ها 

  بودند. 

 نگین کویر

 شوهر خواهر آیت اهلل اعرافی

 شناسنامهبراساس  سال شانزده پانزده و صد حدودا و در زمان مصاحبه باالست ایشان سن

  .هستند و داماد مالعباس یاعراف محمد ابراهیم اهلل تیآ مرحوم رهیهمش شوهرداشت. ایشان 
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؟ ما دوست داریم خودتان هر چه می دانید دییبفرما دیناد یم هچ هر اهلل تیآ درباره -

 بگویید. پس پرسشی مطرح نمی کنیم تا شما آزاد باشید و هیچ محدودیتی ندارید.

که باید  چیزیین اول، یاعراف میابراه محمد خیآش یآقا رفتار و صفات خصوص در  -

 کرد خرج ایشان ار یمال راگ .بود سخاوت با یلیخ . ایشانبود یسخ مرد نکهیا گفت

 می داد جز این نمی خواست. یکس هر بهبود و  خدا یرضا راه در

و  خوب اخالقاز نظر خلق و خوی شخصی نیز انسانی با اخالق بسیار خوبی بود. 

 در سال 60 ایشان چون رفتار می کرد؛  یخوب و یکین به همه باداشت و  خوب رفتار

ی بودند. پس در خلق و اریبس علما از اجازهدارای کرده بودند و  لیتحص قم و ناخراس

 خوی فرد بسیار متخلق بودند و به مردم نیز نیکی می کردند.

 یپادشاه و سلطنت نیا با هم یلیخ در حوزه اجتماعی و سیاسی نیز وارد می شدند و 

آنان با اینها مخالفت می کردند و به  استیر و اقتدار زمان در . ایشانبود بد یپهلو

 امام متذکروقتی  د:گفتن یم شانیا .کرد یم مخالفت ها یپهلوبا  منبر یباال احتصر

: اگر این را بگویید میگفت یمو به ایشان  میدیترس یم د ترسی نخواهد داشت. مایشد

و اما و اگر می  چه می شود و نگویید چه می شود؟ ما جوانب را بررسی می کردیم

 نشد که هم یطورآن الحمدهلل آوردیم.

در این مساله کوتاه نمی آمد و  چیزیبسیار پای بند بود و  هم یشرع مسائل درایشان 

 برجسته صفاتهم خودش مقید بود و هم دیگران را به تقید دعوت می کرد. اگر از 
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 شانیا در بود حسنه و خوب صفات چه هربخواهیم بگوییم باید بگوییم که  ایشان 

 .بود

 یکل طور به وداشت و در هر کار عمرانی وارد شد  یآبادان و عمران به یادیز عالقه 

ایشان افزون بر تامین آب شرب مردم که با . ساخت دانیمو  حمام و انبار آب و مسجد

به مردم  غذا ادیز یلیخ آن زمان تامین می شد ، در فکر غذای مردم هم بود و  انبارآب 

 . داد

 . کردند یم خبر ، ایشان رامدآ یم شیپ یخراب اگر .بودند قدم شیپ ریخ یکارها در

 شما دگرفتنایشان را  که یروزمی دانید بفرمایید. آیا تاریخ  چیزیدرباره دستگیرشان  -

 ؟از آن تاریخ اطالع داریید

 . بود انقالب از قبل ماه کی بایتقر ! اما نه  -

  ؟مطالبی دارید بفرمایید اسالم و نید به ایشان یمند عالقه درباره -

 هچ می گفت مردم به از مسایل دین را گوشزد می کرد و این که یلیخ! به مردم  بله -

 عالقه  . این توصیه ها و گوشزدهایشان همه اش به سببدینکن کار چهو  دیکن کار

 . بود نید به ی زیاد ایشانمند

 با شد یم وارد کس هر. بودند نمونه که هم معاشرت در. بودند یخوب آدم اریبسایشان 

خیلی خوب  ایشان رفتار و سلوکبا او برخورد می کرد.  یاررفت خوش و ییرو خوش
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 امر هم یلیخ یلیخ. داشت ه صدرسع یلیخ د وباش نیخشمگ که نبود یآدمبود. ایشان 

 می کرد. او بی مانند و بی همتا بودند. منکر از ینه معروف به

 ی هم به ؛ چنان که عالقه و دلبستگی زیادداشتند یآبادان و عمران بهزیادی هم  عالقه 

 داشت و می خواست حکومت دینی باشد. یاسالم مسائل تیحاکم

  ؟و مبارزه با خوانین بگویید نید و)ع(  ائمه به عالقه از نظر -

 به دین و امامان)ع( عالقه داشت.  یلیخ یلیخ -

  ؟خان بفرمایید یعبدالنب رزایم با نامبارزاتشدرباره  -

ایشان را ببیند، چون همیشه  نستنداتو ینمآنان . بودند تشانیاذ صدد در هشیهم ها خان -

 . وقتی ایشاننندیبب با ظلم خوانین مبارزه و مخالفت می ورزیدند. نمی توانستند او را

 برای همین هم شهیهم. کردند یم  بد . آنان با مردم کردند یم تشیاذ رفت یم حمام

 ناآن هشیهم. ساخت انه اش راخ یجلو حمام اهآن خاطره ب یحت . ایشانخورد چوب

 د.گفتن یمایشان را  بد

 حمام داخل در مه ایدیشن ؟بود حمام داخل ای حمام ریمس در ایشان را اذیت می کردند -

 ؟دانداختن دورایشان را  لباس و بغچه

 در رفت خان عبداهلل رزایم هایپسراز  یکی د.زدن . ایشان رابود انداخته لونگ. بله !بله  -

ن این گونه برخورد می کردند به طور طبیعی با وقتی با ایشا. برداشت لونگ و ماحم

 حمام گرفتند میتصم ناخودشمردم نیز سخت گیری بیش تری داشتند. از این جهت 
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 یبراتنها  البته .ساخترا  حمام خودش تا . این بودکردند یم تشیاذآنان . بسازند

. دکردن تشیاذ یلیخ اهخان حضرات نیا. ساخت مردم همه یبرا ساخت، بلکهن خودش

  .بود مبارزه در شهیهمایشان هم 

  ؟بفرمایید دیدار یگرید صحبت -

 یم همهداشتند که  دیگرهای  یخوبایشان خوب بودند. ایشان  امور دیگر و تقوا در -

هم  یلیخ .کرد صرف پول یلیخ ریخ هایکار در. کرد مردم خرج پول یلیخ. دانند

 هم نشاقر کی گرفتند یم که ار یاتهوجو آن قبال می کرد. بدیم هیعلم مدرسهخرج 

 قم و علمای ذاشتندگ یمرا  یمبلغ و تبلیغ نمی کردند و حتی خودشان هم مردم خرج

 یکیبود و  آباد دیمجدر  یکیهم ساخته که  انبار آب تا چند و حمام تا چند. دادند یم

که  ینجوریاولی . ودش یمگلستان  ایدن دشناب نجوریا مردم همه راگ .سجود سرهم در 

 .ودش ینم اریمما د
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 آیت شیدایی
 سخنان آقای 

 میالرح الرحمن اهلل بسم

 آقا حاج نهاخدر  کهاست  سال پنجاه از این مدت .هستم سال هشت و شصت حدود در من

و  ندهاخو یم نماز و آن جا بوده شا یطلبگ اول نهاخ که در وقت آن چه ؛میداشت آمد و رفت

 . البته میداشت آمد و رفت هر دو جا ما با هم است. در بوده نشییپا نهاخ که وقت آن چه

 .میداشت هم با هم رفاقت

 یمسجد برا در اهوقت یبعض. دینپرس شا ینواز مهمان از ایشان خیلی مهمان نواز بود. دیگر

 بگو آقا حاج د:گفتن یم د.امرزیب ار نامادرت و پدر خدا :گفتم یم و کردم یم جمع پول فقرا

 گفتم یم ایشان به وقت هر ،بوده هم اتیحدر  تا و بده شما به یریخ عاقبت اهلل شاء ان خدا

 .افتاد یم خندهبه 

این جا آمد. او  دیس زنیک  روز کی ، نگاه نمی کرد و نمی شمرد.داد یم مردم به که یپول 

 .دادمبلغی را به او  یجور نیهم و کرد دست بشیج در . ایشانبود سالم هم و بود دیس هم

 لیبخ !نه !نه :گفتم ؟یستین که لیبخ ،بوده شانسش :گفت اید. داده یتومن هزار !آقا حاج :گفتم

 . ستمین

 درجات د وکن شاد را روحش محمد آل و محمد قح به اهلل شاء ان خدا. بود بخششش ازاین 

 . دیبفرما یمتعال را اش هیعال
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 دست  آمد یم ای طلبه روانه اش نمی کرد هم چنین اگر یخال دست دیرس یم دیس وقت هر

به  ناتوم هزار،  ناتوم ستیدو ،ناتوم صد از بود چه هر حاال ،کرد ینم اش روانه یخال

 نمی رفت. یخال دست باالخره دستش می داد و 

 هچ هر حاال !بره آقا بده پول  حسن تااوس آقا :گفت یم ،نبود همراهش پول ی هم اگروقت یک

 . رفت یم و او دادم یمبه او  بود

و  داشت یترس نه ایشان .بودم کنارش ییمایراهپ در .بودم همراهش جا همه بانقال زمان در

. ایشان میرفت یمهم  همراه ادهیپ یپا با نه خسته می شد. با آن سن پیری و کهولتی که داشت

 که ایشان  بود شاه زمان در. میرفتخت ی مسجد انقالب اول .بود هم انقالب در تمامی تظاهرات

. ایشان برای جمع میکرد یم جمع فقرا یبرا پول و بودم همراهش . مننداخو یم جمعه نماز

 .دادند یم به تبعیت ایشان پول مردم بعد و داد یمو  آورد یم در پول اول خودش کردن پول،

 د.کن شاد را روحش محمد آل و محمد حق به مهم باز اهلل شاء ان خدا

 .داشت بخششضعفا  و فقرااز بخشش ایشان بگویم کم گفته ام. به  هچ هر 

 یم نماز سرش پشت نیز رفتم و ینیخم یآقا شیپ م ورفت کربال بار چهار د!کن بینص خدا

 .بردم شیبرا داد پولبه من  جاآن .ندماخو

. نبود دوبار نگو! این امور یک بار و شجاعت و سخاوت از دیگر .بود یکیدر این امور  ایشان 

 شیبابا مال از چقدر. بس و اندد یم خودش خدا مخفی و نهان هم بود و مردم یبراکارهایش 

ی ونیلیمقمیت هایش  بود زمین ها و امالک االن راگبخشش کرد و در کار خیر به کار گرفت. 
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 و فقرا از داد مردم را به صحرایا  و کرد انبار ای مدرسه بود. ایشان همه این امالک و اموال را

 انه خ دبودن شه امحدود از کسانی که در شتریب یا آخوند تا صد . شاید برای بیش ازداد طلبه

 . ساخت

را  یکس دیگرو  میشد میتی همه ما . با رفتن ایشانکند رحمترا  آقا حاج اهلل شاء ان خدا

 به  شاءاهلل ان حاال. بود یکیخودش تک و  از ریغه ب ؛ چون ایشان بی همتا و بی مانند ومیندار

 یعالرا  نادرجاتش شاءاهلل ان خدا و دباشن یآباد نیا در شنفرزندا،  خدا تن پنج عزت حق

 جمعه نماز ،ستادیا یشبابا یجا ایدن که االن در اهلل شاء ان هم رضایعل آقا. هم چنین کند

 . ندنینب دیگر داغ فرزنداش نیا محمد آل و محمد حق به خدا اهلل شاء ان و بخواند

که پیر شدیم یعنی  حال به تا میرفت یم مال ما که یزمان آن ازاو چه بگویم؟  یثنا و وصف در

 و زهد دنبال شه اهمایشان  مدآ یم نهاخبه  مالو  میبود دهینرس فیتکل که هم یروز آناز 

 .بود اهنیا و یزگاریپره و تقوا

 چیزی ینیخم از ریغ به حاال تاآمد ایشان  ینیخم یآقا یگراز آن زمانی که انقالب شد و د

 .کس چیه دیگر و گفت یمو در باره ایشان  بود ینیخم یآقا نیا ه باشیهمنمی گوید و ایشان 

د. باش تا در میان ما میخواست یم نیا از شیب ما اما ،داد شطوالنی ا عمربه ایشان  خدا شکر 

 شاء ان و میدید هم ما بگوییم. « راجعون هیال انا و اهلل انا »باید  ما و خداست کار دیگر حاال

 اهلل شاء ان و کند ریخ ما را ختم به عاقبت خدا اهلل شاء ان .میور یم ایشان سر پشت میدار اهلل

 . باشد محشور)ع(  الشهدا دیس حضرت با و کند یعالرا  درجانش
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 میبود او سن هم مادر خانه اش همیشه بر روی مردم باز بود و اهل سخاوت و شجاعت بود. 

 فرزندانش به عمر طول اهلل شاء نا خدا دیگری را ندارم تا بگویم. چیزی شیگنجا من دیگر و

 .است داده جامعه لیتحو و کرد تیترب به خوبی را نهایا که بدهد
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 آیینه شجاعت و سخاوت
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 پسر یعل دممحپسر  یعل نیحس مرحوم فرزند کارگر اهلل بیحب جانب نیا دارد یم معروض

 جناب .میبود آقای اعرافی با کینزد هیساهم دارم ادی بنده که یخیتار در هستم. نیحس مال

 روانهاو را  شیبابا و برگشت قم از بعد و خواند درس قم درو  رفتبه قم  یاعراف خیش حاج

 .خواند درس آنجا یمدت و کرد خراسان

 یا پای و نهایا و قاطر و االغ و پا چهار با و نبود نیماش که یزمان آن ،دارم ادی بنده که یزمان در

  .رفتند یممشهد  به ادهیپ

 سکونتپدرش  همحل درو  آمد زدی به یاعراف میابراه محمد خیش حاج جنابدر آن زمان، 

 لیتحص است و آوردهنجا یا کتاب بار تا پنج که ایشان گفتند یم و بود معروف کرد. آن زمان

 پشت مردم و شد ینماز شیپ و نماز به مشغول . پس از آن نیز در محله پدری اشکند یم

 یجور هر .کردند یم دیتقل او از همه که یمرد ،بود یکین یلیخ مرد وا .کردند یم اقتدا شسر

 .کردند یم رفتار کردند. او نیز با مردم خوب یم یاری می کرد  مردم شیفرما او که

 را دورش آمدند دولت مامور تا چند و میبود مسجد در شب کی یپهلو زمان در یزمان مدت 

 و کدستی بدیم بلوک همه ود بردن نیماش تو و هشتند و دگرفتنا و او ر کردند محاصره

 بیرون را خیش حاج مردم رفتند تا و دندبر زدی به . ایشان راشدند وارد و آمدند در کپارچهی

 گفت او ،کند رحمت یصدوق یآقا حاج خدابرگردانند.  خودش سکونت و به محل اوردندیب



162 
 

را بر  یاعراف میابراه محمد حاج شب شش ساعت تا ما د.نیایب زدی بهمیبد  بلوک نفرات مبادا

 شورُک به . ایشان این کار را کردند و حاج آقا اعرافیمیکن یم شوُرک واردمی گردانیم و 

 .شدند مشغول خود عبادتبازگشتند و به   نماز یبرا خود محل به و آوردند فیتشر

  ؟هم داشت مبارزه خان با آیا -

 نهیک نسبت به ایشان اهنیا لیو نداشت مبارزه یخان خان با. نداشت مبارزه خان با ابدا -

 د.دنیورز یم

  ؟پس آن قضیه حمام که معروف است آن را چه می گویید -

البته . دکنن زشت را مردم کارهند که خوا یم اهنیا است و مردم حرفاین  !ابدا!  نه نه -

 چیز چه خان است که ادمی .بود چیز چه که آن یسوا. شد ینم طرف ایشان  با خان

 نآنا. داشت ینم دوست وید ونگ چهیه :گفت یمایشان هم . داشت ینم تدوس

 .نبود هم یا هیقض د وبودن نتخودش کار مسئول
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 روح مجرد
 کارگرزادهمصاحبه با آقای 

 یاعراف اهلل تیآ حضرت مناقب و لیفضا به راجع نینستع به و میالرح الرحمن اهلل بسم -

 هست ما از شتریب سنتان که شما. میکن سوال میخواه یم شما از هیعل یتعال اهلل رضوان

  د؟یکن فیتعر مانیبرا یدید ایشان از که ییها یخوب و مناقب و لیفضا

 یبراایشان  نیالعالم رب الحمدهلل. بود یخوب کلشباید بگویم ایشان  شا یخوباز  -

 .کند رحمتش اهلل شاء ان خدا .بود خوب شه اهم شورُک مردم و امام و غمبریپ و خدا

 نمازایشان برای ما . بود خوب چیز همه و مستضعف دباش ما امام و نیحس یعل خیآش

 . کند رحمتش اهلل شاء ان خدا .نداخو یم  جمعه

  بود؟ چطور عاشورا یعزاداروضعیت ایشان در  -

 و کرد یم یعزادار دل صدق به و برهنه یپا و سر نطوراهم ایشان عاشورا یعزاداردر  -

 شچیز چیه دیگر. بود اندازه تر ازادیز مه سخاوتش دست و بود ایر یب شربا و کار

برای  بعد خدا یبرا اول کار می کرد.  کس همه یبرااز مردم درخواست نمی کرد و 

 .مردم بود یبراش ه اهم کار می کرد.  خلق یبرا ن ومستضعفا یبرا بعد ن واماما

  د؟یداشتایشان  با هم یشیخو و قوم بتسن شما  -

 . دبودن خاله پسر و خاله پسر ،نامرپد! با  لهب -

 ؟دارید سال چنداالن  ناخودت -
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 . سال 66  -

ی چطور ایشان ن؟ آمدهست ناادتی شدند فرما فیتشر هیدیشه محله بهایشان  یوقت -

  ؟بود

 یجماعت کی و نداخو یم نماز یشبابا نهاخ در ؛ ولیستین ادمی اش هیاولمکان ! از خب -

 و چاوش و علم و بود افتاده نیزم . آن جا یکساخت یسجدم کی بعد .رفتند یمهم 

 نیاول ...بود ناجدش انبار باال آن د.زدن یم علممی آمدند در آن جا  )ع(رضا امام زوار

 رفت یم و نداخو یم یچاوش امرزیب خدا حسن حاج مه بعد.  بود هیدیشه محل دیشه

  ند. رفت یم آن در و دمدنآ یم دراز این 

 بود؟ شما جد حسن محمد  -

 کم کم آقا حاج باالخره .بود محمد یحاج بلوک عبد یچاوش بود.   عبداهلل یحاج !نه  -

 . انداخت راه جمعه نماز مه بعد و شد آن جا نماز شیپ و ساخت مسجد کی

 نماز جمعه چطور بود؟ -

 از یلیخ. بود خوب بود تاخودش هم خوب بود و . بود خوب نیالعالم رب الحمدهلل  -

 و )ص(محمد با را روحشو  کند رحمتش خدا مرده که هم حاال .میهست ممنونایشان 

 ود.ش محشور )ع(یعل ابن نیحس

  د؟ییبفرما یاعراف اهلل تیآ یها یخوب به راجعمطلبی  هم شما -
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آمد به خانه  ندناخو درس ازوقتی . نداشت کم چیه بسیار بود. شانیا یها یخوب -

 شورُکعمومی  ماحم گفت و می فتر یم ماحمش یبابا نهاخدر  آنجا .رفتبابایش 

 آنها همه با او ند.بود مخالف هم نایآقا تمام و ستندین یراض اهآن واست  یصبغ آبش

و بهمان است و غصبی است.  فالن ماحم آب چرا د:گفتن یم ای هطاغوت .بود مخالف

 یم مخالفت خیش یآقا باو  بودند شمخالف هم ها آن و بود مخالف  اهنیا همه بااو 

  .ندکرد

 شد؟ چه شه ایقض دیناد یم ؟ آیایادتان است آوردند فیتشره یدیشه که یبار نیاول -

 عباس مال خانه نییپا .رفتند عباس مالپدری اش  نهاخ به آمدند هیدیشه که ها اول -

 یم است و یبغص ماحم آب گفت یم به حمام محله نمی رفت و و رفت یم ماحم

 اهآن. کرد یم باغچه در رفت یم سر کهرا  یآب محمد خیش .ستندین یراض : آنانگفت

که  مه آن .میکن تیرعا ما آب نره سر راگ آب محمد مال :دگفتن یم دمدنآ یم مه باز

 بعد تا کردند یم غسل برهوت ناهمایشان هم در  .رفت یم سر آب ؛ چونشد ینم

. با این ساخت مسجد. سپس کنند غسل در آن جا مردم تا ساخت حمام خودش

  ت می کردند.مخالف او با اه یطاغوت مرانی که می کرد کارهایی ع

  ؟بگویید عاشورا یعزاداردرباره   -

 ایشان عزاداری می کرد. برهنه یپا و سری ایشان این گونه بود که عاشورا یعزادار -

از  شناخت یم او را کس هر .بود خوبمیبد  بلوک مردم همه بلکه شورُک ملت یبرا
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 هر چه امام سهماز  . ندبود خوبه این مردم هم یبرا خوبی هایش می گوید؛ چون

ند و هرگز بود مستحق که داد یم که یکسان به رفت یم می گرفت و آن سوتر که بود

 .داشت ینم نگه سهم امام را در خانه 

ه هم و داشت ینم نگه ششیپ را چهیه ابدا داشت؟ یم نگه خانه را امام سهماز  چیزی -

 .بود یخوب مرد یلیخ .رساند یم مستحق دستبه  اش را

برخی آمده بودند با  ؟درباره چه مشکلی بود کالنتر مزرعه در یاعراف اهلل تیآاختالف  -

و  کرده یرسم ار یزردشت مذهبآن که در آن جا خانواده های شیعی و مسلمان بودند، 

نام های مسلمانی را برداشته بودند. از این جهت با برخی درگیر شده بود و رفت آن 

اندازه تعداد مسلمان مسجد کوچکی ساخت و نام مسلمانی آنان را برگرداند. از جا به 

 با طاغوتی ها درگیر شده بود. پس درگیری ایشان با طاغوتی ها بود.را  این

  د؟یناد یم هچ شما یکش ییبها درباره -

 آمده بودند و در جایی سکونت کرده و مسلمانان را ها ییبها هنبود بلک یکش ییبها -

د. ایشان در برابر آنان ایستاد و با مردم به مقابله آنان رفت به طوری کردن تیذا یلیخ

 نیا از رگید د. آنان با مبارزه ایشان و مردمرفتن و دشدن در به در همه ها ییبها رگیدکه 

 . درفتن کمل

 ؟دبودن همراه یخاتم اهلل تیآ با ناشیا -

 .دکن رحمتش خدا .بود بخو یلیخ همهایشان با  با هم خوب بودند . همه !بله  -
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  ؟دکنن یم فیتعر ناشینواز نامهم درباره  -

 دیگرایشان خیلی خوب بود و در این زمینه  ینواز مهمانایشان از جمله  چیز همه -

 . کرد ینم مهمان یبرا یکوتاه ئ کرد یم مهمان یبرا یکار ره. کرد ینم یکوتاه

  ؟تعریف می کنند یلیخ تیروحان با ایشان یدوستدرباره  -

 .می گذاشت احترام یروحان به یلیخ -

 ؟دنیناد یم چه ناجدش آقا یحاج درباره شما -

 انداخته چاه یتو و کشته را خیش یآقاند که گفت یم ستین ادمی چیزی من ناجدش از -

 یم ورا آن چراغ دمید ند رفتیم وگفت یم د.بودن رفته مهندس و اهلل فیس عمو د.بودن

از چاه  و بودند کرده دایپ را استخوانشبود  جا آن د دربودن رفته د وقتی آن جاسوز

 تا چهاراین ها . کردند دفن ار استخوانش همان و بودند داده غسلش و آوردهبیرون 

 د که به آنان چیزی بگویند.دنیترس یم همه د وبودن دشمن اهنیا باالخره د.بودن برادر

 دنستناتو یمن هم نو لباس یحتدر زمان خوانین  مردم. گفت ینم یزیچ کس چیه

 د وبودن رفته د وبودن گذاشته بود مدهآ در نسوز یاهچراغ نیهمآن زمان که . دبپوشن

 داشت یم بر ر کسی این ها رااگ. دباش داشتهاز این چراغ ها  نستاتومی ن کس چیه

خیلی سخت گیر بودند،  .کردند یم ناکار و آنان را زدند یممردم را  ناشیها چوپان

 و دست که بودند زدهچوپان  آنقدر و بودند بسته درختبه  ار چوپان حتی روزی یک

 آنها هب یزیچ نداشت جرئت یکس و دندیترس یم از ایشان همه. بود شکسته شیپا
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 یآقا دشمن هم آنها. بود که در برابر این خوانین می ایستاد یاعراف یآقا فقط ،دیبگو

 چیهبرابر اینان ایستان و   بسیار می کردند و آقای اعرافی هم در ظلم. بودند یاعراف

 .نکردند یکوتاه

 نایطاغوت به راجع یعنی فرمودند ما یابو که یا هیقض نیهم به راجع زاده کارگر یآقا -

 چیزیاگر  شما ،یاعراف اهلل تیآ جد محمد آقا حاج شدن دیشه به راجع و زمان نآ

  ؟ دییبفرما ،دیدار خبر

 آن جا کالغ د؛ چون دیدندکردن دایپ «مرجان تل»آقا را در  آن که گفتند یم ها مرد ریپ -

 دفن است. آن استخوان ها را ختهیررون یب شاستخوان ددنید درفتن نند. اینانز یم پر

 . ساختند برهمق شیبرا و کردند

  محمد؟ آقا حاج یبرامقبره  -

 !بله -

 . بومال گل مقبره یعنی همان -

 .کرد و نهی از منکر معروف به امر کرد. ها کار یلیخ آنجا آمد یوقت خیش حاج -

د. کردن یم دیتقلهمه از  الحمدهلل و گرفت پا و شد رفتهیپذ هم سوی مردم شیاهحرف

 بد یاعراف یآقا گفت ینم شناخت یم هم یکس هر. بود  خوب هم محل اهل ایشان با

  . بود خوب یزشچ همه است، چون
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دارید بفرمایید. ظاهر  مطلبی بود رفته کالنتر مزرعهبه  یاعراف اهلل تیآ که نیا به راجع -

  ؟درباره تغییر نام مسلمانان آن مزرعه بود

 نمازدر آن جا  آمد لی ایشانو دبزننایشان را  خواستند یم و درفتن ان اول آن جاشیا -

 د. ایشان مدتی شدن آن جا نماز شیپ و دساختنکوچکی  مسجدهم یک  بعدا و نداخو

مردم  ایشان کم کم باالخره و دندناخو یم نماز و دبودن نماز شیپ مردم یبرا آن جا در

 یآقا باالخره دکننجسارت  نناامسلم به برند و نگذاشتند میمستق راه را دوباره توی

  د.کن رحمتش خدا شدند. مسلط ناسزا حرف و کفر سر یاعراف

 ساواک به د وگرفتن ار آقا حاج که یروز آن بفرمایید. یاعراف یآقا دستگیری به راجع -

آیا آن  ؟ ندکرد یم د وگفتن یم چه مردم وداشتید و مردم  یاحساس چه شما دبردن

  هست؟ ادتانی قضیه

 د.یبودهمراه ایشان  هم شما د.بودن گرفتهایشان  که یروز آن. بود هیگر و ینیغمگفقط  -

 و دگرفتن که یوقترا  یاعراف یآقا که دگفتن .میبود دهیخواب ما و بود ناتابست باالخره

 او .دکن ناشترحم خدا - بود می  هصدوق یآقا و دبودن شهردر  یروز سه دو و دبردن

 به میبد بود یطور هر و داد نجاتش آیت اهلل صدوقی ایشان را باالخره و بود هم

 نیمستضعف. دنآمد الحمدهلل همه و بودند یادیز تیجمع .بودند هم مردم . البتهفرستاد

 ینم بر ما دیاین یاعراف اهلل تیآ تا :زدند یم داد و دندیدو یم همه مومن بندگان و

 محل مستحق و مستضعف زنان د.کردن یم ناله و هیگر میور ینم خانه دیگر ما. میگرد
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 نشد ساعت هشت زا رشتیب الحمدهللجمع شدند و اعتراض کردند تا آقا را آزاد کنند. 

 ودب یمخف ها یلیخ نزد که عظمتشان یلیخ انصافا. دبرگشتن محل به آبرو و عزت با که

  .شد آشکار بود پنهان و

  د؟یدار خبر چه ها میقد آن .دییبفرما اردکان و یاعراف اهلل تیآ هیقض به راجع شما -

 .نبودمخودم  چون ؛ندارم خبر چیه من -

 مال پدرشان و خودشانآیا  هست؟ ناادتی شما ساختند یم را مسجدشان که یزمان آن  -

 ؟دکردنساختن  هب شروع عباس

 دساختنرا  مسجد ند کهبود باباش و خیش یآقا .خواند یم یچاوش و بودایشان هم . بله -

 یم هم یاعراف یآقا و کمک کرد مسجدهم در ساخت  عباس مال یاعراق یآقا پدر و

این  آب گفت یم .ساخت هم حمام . ایشان غیر از مسجدخواند یم نماز مسجد آمد

ت و رف باالخره . ایشانستین صالح و این ها غسل یبرا حمام قدیمی غصبی است و

 . ایشان هم چنین آب انبار و حوزه و چیزهای دیگر ساخت و ساخت ار حمامخودش 

 . داد نجات جهنم ازایشان ما را . دادند نجات را مردم

 مال حاج که دیدید :گفت دوباره مه بعدش د.یبساز کدهیم :گفت یم خانآن زمان 

هر چه از  پسرش ؛ چونهبود خوب هم خیآش یبرا یلیخ .بود یخوب آدم یلیخ حسن

و  کرد مردم خرجو  فروختا ر همه خیش آقا. داد خدا راه در پدرش به ارث برده را 
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 و حمام و مردم خرج و فروخت را خودش اموال . ایشانساخت مسجد ساخت ماحم

  .بود خوب یلیخ . ایشانکرد اهنیا

  است؟ داده را مالش خمس مرتبه دو یاعراف یآقا حاج دینگو یم -

چیزی می داد و  یکس هر به .دییبفرما گفت یمو  کرد یم یکار ره خیش یآقا !بله -

 کمکی می کرد.

 یم آببه آنان  و که آب نیاز دارند گفتند یم و خواستند یم آب اهکشاورز یبعض  -

 ؟است داده

 یم ش راچیز همهبه مردم  و بود خوب یلیخ .بود خوب شچیز همه عباس مال یآقا  -

  ه است.بود خوب شچیز همه ! چوننپرسباره  در این دیگر است. داده

 .بگوید . درباره اشنشد نروشقضیه آب  -

 مال حاج د.ببرن راهیب را آببود تا  فرستاده بعد وبود  نداده، مهخوا یم آببود :  گفته  -

یی آقا جور نیا آقا نیااست.  بوده یبزرگوار آدم نیچن نیا پدر آیت اهلل اعرافی عباس

 آورده فیتشر ایشان که اولش  است. داده جامعه لیتحو یرافاع یآقا بود که چنین

هم  یلیخ اکبر یعل خیش یآقا. دارد آب یلیخ انبار و میتی اکبر یعل خیش یآقا بودند

 تیشخص یلیخ. است معرکه یلیخ شناختم یم ایشان را من که طوری آنبود  معرکه

 .بود خوب یلیخاسالم  نید یبرا. داشت
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 مرد مردم 

 صاحبه با آقای م

  میالرح الرحمن اهلل بسم

 گفتند ما بهو  آمدنداز سوی آنان  نفر دو ردیبگ را یاعراف یآقا تا آمد شاه میرژباری که  اول

 هم مربوط نا حرف تا سه دو ؟ آنانکجاست مسجد میناد ینم :میگفت ما ؟کجاست مسجد که

 ریزه شتر خانه اشتر روز سه تا .میبرد در ار آقا و میرفت مسجد پشت از خودمان ما .زدند ما به

 درفتن محراب یتو یحت دکردن یوارسرا  مسجد و خانه همه د ونآمد . آنان هممیداشت شا نگه

 چیزی اما درفتن مه شحمام یتو دمید خودم چشم به یحتو  هست مه شا ییسرپا ددنید

 چ کسییه د، ولیردنآو درش مند و ایشان را هرفتجا آن .رفت باال ماب پله از زنش د.دنیند

 . رفتند و دنآمد دراز خانه  . دست خالینبود
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 نماز د دررفتن د ونآمد که باری که بازداشت کردند و بردند، این طوری بود اولاز آن  بعد

نش دشمنا که : وقتیگفته من ب خودش د.بردن د وگرفتن ایشان را جمعه نماز نیب و جمعه

 جواب د؟یلرز یم یزیچ چه از :گفتم د. به آناندنیلرز یم دداشتن یلیخ دگرفتن ایشان را

 عکس !خب :گفتم است؟  قرآن یال ینیخم یآقا عکس چرا د:گفتنو  دنآمد شمیپآنان . دندادن

 دستم در ریشمش :گفتم ؟وستت دست ریشمش چرا د:گفتن ! بعدباشه . گفتند:ستین ممنوعکه 

 یصندل ! اول روینیبش د:گفتند و بردن آن جا. مرا بجنگم اسالم دشمن این که با یبرا برداشتم

 اعتصاب امروز آقا :گفتو  آمد نفر کی. نشستم هم من نشست یگرید کس یوقت اما ننشستم

 :گفتماست.  اعتصاب و بسته اهدر همه .ماست و هست نان .آوردم خانه ازرا  غذا من و هست

 مهخوا ینم من :گفتم است. ناخودت مال !دیکن لیم دییبفرما بود: گفته .خورم ینم یچیه من

 .برداشتم یک کمی مونش تیاذ دوباره حاال :گفتم . با خودگذاشتم دهنمدر  برداشتم ذرهیک  اما

 تعارف عنوان به من .مهخوا یم شفا یبرا یدار چیزی ،یپول آقا :گفت آمد شمیپ نفر کی بعد

 خرده د ورفتن !دیکن دهخر دیببر را نیا :گفتم د.نداشتن آن را بر وردمآ در کهرا  پول .مهخوا یم

 به او و کردم دست تومن دو یکی خودم بیج از بعد و ختمیر بمیج در د. آن رانآمد د وکردن

 تلفن دارد نفر کی دمید که بود غروب .نداشتم یخبر چیه خودم بودم و غروب. آن تا دادم

 حرف ن. مگفتم ینم چیه من اما د؛ده یم جواب دارد هم از آن سوی خط نفر کی د وزن یم

 نژاد پاک دکتر طرف از نفر کی دمید .نداشتمرا  مویبگ چیزییک  که این حق دیگر .زدم ینم

 نیا بود: گفته !نه :گفتم ؟دزن یم تلفن داردکه  هیکاین  یناد یم آقا بود: گفته وه آمد ی اتاقتو
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 یمرا  علما شهرستاندر  شمااست:  گفتهو  زده تلفن ساواک یبرا هاست ک یصدوق آقا حاج

 از یعنی بلوک حدو از حدود  بوده دهات در نیاد؛ ولی فهم ینم یکسو  دیبر یم و دیریگ

 خودشان دست با خودشان اهآدم نیا دنیایب راگآیند.  یم زدی سمت به ادهیپ ددارن اردکان

 یچیه دیگر مه من و گفت . این رادیکن ولشرا  نیافقط شما  د.زنن یم آتشرا  ساواک

 یمشک پارچه نیماشکردند و روی  پارک ی رانیماش دمید مه شب هفت ساعت .نگفتم

 دمید آن از بعد برند. یم کجا د مرادارن نستماد ینم چیهمن را وارد آن کردند و من  و ددنیکش

  وضو مسجدو دستم را باز کردند. من همان در همان  خودمان مسجد یتو تا دآوردنمرا 

 م.نداخو مخود خانهدر را  عشا و مغرب نماز اما م وگرفت

 یآقا نید با اکردن کند رحمتش خدا پاکنژاد دکتر نیا دکردن یکار هر ایشان می گفت: 

 .یصدوق

کردند  ولشرا  یاعراف یآقا به هر حال، با تالش های آقای صدوقی و دکتر پاکنژاد، این 

ت و درباره بازداش من د. این مطالبی است که ایشان بهکردن ینم ولرا  یاعراف یآقا وگرنه

 .بود نگفته چیزی دیگر ه بود.گفتدستگیری اش 

 که شورُکبرای خدمت کرد.  شورُک نیهم یبرا اندازه چه یاعراف یآقا حضرت داند یم خدا

و  اند رفته مردمخیلی کار کرده است. ایشان برای  شده برده نام هیدیشه نیهماز آن به  فعال

 چه هر یطاغوت در دوره هزینه کرد. ایشان اندازه چه داند یم خدا. اند داده پولاسالم  یبرا

 دو و حمام تا دو .داد فقرا بهو  فروخت را الشیع یهزار صد باغ یحت . ایشانفروخت داشت
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تا در  درخو دل خون اندازه چه ساخت. ایشان خودش مال ابرا  شه اهم .ساخت مسجد تا

 اندازه چه داند یم خدا. هیدیشه شد شورُک قتایحق تا داد رواج را اسالم نید ،یطاغوتدوره 

 راه یتو که یراست یراست چارهیب مستضعفان. کرد کمک و دیکش زحمت محل یفقرا یبرا

 یم هم شورُک یاهال از یبعضالبته . چه تعدادی به اسالم بازگشتند  داند یم خدا ند وشد

 ندازها چه و ایشان تا آمدند راه یتو با وجود ایشان مردم چقدر داند یم خدا یول ،دانند

  .نددیکش زحمت

 واسطه نیا به علت ساخت حمام این بود که آبی که به حمام قصبه می رفت غصبی بود.

 .ساخت اسالم و خدا یبرانیز   اضافهساخت و یک حمام  حمامهمین امر بود که ایشان 

 فیتعر از میبخواه یحت که میندار را تیقابل نیا ما. کرد توان ینم وصفایشان را  قتایحق 

ه یدیشه شورُکبا تالش این عالم . کرد چهه یدیشه با یربان عالم نیا داند یم خدا. میبکن شانیا

 . شد

 . این تنهاگذاشت انقالب مسجد را اسمش نیا از بعد. بود پدرش مال که خودش مسجد

. داند یم خدا تنها یاعراف یآقا از ریغه ببرخی از امور را  .داشت شوُرک در که بود یمسجد

 ها یطاغوتاز  دشمن اما ،دانند یم همه بلکه اکثرا .کرد آباد را مملکت یحساب و رستد ایشان

 . باال اسد حاج مسجد از. هستند ادیز همگران ید و

 آباد یلیف که اوشیس نیهم .فروخت آقای اعرافی کهرا  ییها نیزم داند یم خدابه هر حال، 

یک  ؟ با پول آن ارزد یم یمتیق چهبه  حاالو  فروخت یمتیق چه این را به داند یم خدا ،دارد
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 کمک کم. کرد کمک خودمان شورُک نیمستضعف یبراهم  چقدر. ساختاسالم  یبرا مسجد

 فعال هم نادستش که حال نیع در. مینداشت را قدرش و مینبود بفهم ما که دهیفا چه اما نکرد

 .میبکن ودش ینم هم یکار در
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 شیخ اسالم 
 سخنان آقای 

 ایثان. کرد برپا را انقالب نیا که ینیخم اهلل تیآ کند رحمت خدا اوال. میالرح حمنالر اهلل بسم

 یاعراف اهلل تیآ حضرت کند رحمت خدا ثالثا. کند حفظ ها یبد تمام از را انقالب رهبر خدا

 خوش و علم ، سخاوت ثیح از گرید که بود یدار علم و دار سخاوت ک،ین مرد کی را که

 . نداشت یکوتاه چیه . در حق مردم همنداشت متامانند و ه گرید ییرو

 و ماعتج نماز که چه هر او هست ادمی من که یسال شصتو  دارم من که یسال شصت مدت

. نداشت ییتمنا و توقع یکس از یشاه کی وقت چیه کرد که یکار هرو  خواند جمعه نماز

 یکس از یشاه کی یحت ندیدم منآمد  ششیپ هک هرنوشت و  حکم سند و قباله چه هر اگر

 هر هم یکس هر. داشت بر نه و کرد ضبط نه یکس پول از الیر کی هرگز .دیبگو ای دهبخوا

یا  یغمبریپ اوالد یدیس ؛ یعنی بهداد یم یکس به جا ناهم، می گرفت و کرد یم تعارف چه

 من. بود یفیشر اریبس و سخاوت با مرد ، می داد.بود نشسته شیپا آن جا یکس کییا  یریفق

 آمد یم هم خودش. فرستاد یم ییایمشتر شهیهم .بودم قصاب یسال یس یا پنج و ستیب مدت

این را  چرا نیا ای ؛بده گوشت نیا ای بده گوشت نیا :گفت ینم هرگز ، ولیگرفت یم گوشت

 فقط عباس یکرد شما چه هر :کرد یم سفارش یه فقط ؟یفروخت ناارز چرا ای یفروخت ناگر

 یم پا و سر یب کند، یم آبرو یب را آدم دروغ که ونگ دروغ یناتو یم چه هر. یوینگ دروغ

. می گفت: همیشه بود حرفن یا فقط حرفش روز شبانه. افتد یم مردم نزد در تاعتبارو  کند
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 یکس برای چیزی اگر .دیباش کین و خوب کار دنبال .دیکن رفتار امام و غمبریپ و خدا گفتار بر

می کرد.  اللتد و حتینص روز شبانه. باشد درست وزنش و لیک .دینکش ادیز و کم کشید یم

 بگوید د وروایب در ی حرفتو ای بهانه نستهانتو است ادمی من که یمدت نیا در هم کس چیه

 . بود یکین و خوب و فیشر مرد اریبس. بوده طور آن بوده طور نیا آدم نیا که

 به رفت یم در نادستم از سالیک در  هیهد پشت هیهد کی - است شاهد خدا - هم ما

 سر پشت که اهلل انشاء میدار انتظار ما. فرمودند رحلت ایدن از هست ناگوار آن یبرا قدر نیهم

 و جمعه نماز که بتوانند ایشان یجا به اهلل شاء ان  - رضایعل آقا حاج - یاعراف اهلل تیآ ایشان

 آقا که اهلل شاء ان ی خوبی کرد ها کار نیا همه با میدواریام هم ما شاءاهلل ان .بخوانند جماعت

 .نداردرا  یکس شورُک هم گرید. ندیبنش شانیا یجا دیایب هم رضایعل خیش

 یا عده هم حاال و داشت شهیهم که مخالف نفر چند از ریغه ب با ایشان بود شورُکهمه 

 ان است ادمی ما که ییآن جا از است شاهد خدا ما یول ،هستند یجلوتر مخالف که هستند

 ما مرد نیا گفتار و رفتار و اخالق و نید و علم در یکوتاه چیه سال شصت پنجاه نیا

 و یپدر مال آبو  ملکاز  چه هر. بود یسخاوت با آدم یلیخ .بود یفیشر مرد اریبس .میدیند

 اهلل شاء ان خدا ساخت حمام و مسجد و فروخت اسالم و نید راه دررا  همه داشت یمادر

 . کند رحمتش

 ها نیا . برخی ازشدند ها نیا و جماعت نماز وارد وآمدند  شورُکو به  برگشتند وقتی از قم

 شیپ کند رحمتش خدا محمد دیس آقارا  شورُک گفتند یمو  کردند یم عمل او ضد بر شهیهم
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 را مسجد نیا هم شانیا . حتی وقتی همبودند قوم و شیخو واینان با ا .بود اهنیا و نماز

 . امدین ناخوشش اوذشته از از گ شتریب وقت آن ساخت

. رفت یم شوختر تو اردکان آباد فیشراز  حمام نیاکه آب  میداشت یحمام کی هم آن زمان

 یم و آمدند یم یگورام یها چارهیب نیا. کردند یم حمام نیا در اردکان آباد فیشر آب

 دیکن یم امحم را ما آب :گفتند یو م آمدند یم آباد اشرف یها یزردشت و ها گبر نیا :گفتند

 ، این غصب و مال حرام است.دیکن یم باغچه یتو یا

؛ چون آب مال و حق دیبکن حمام آب نیابا  دیتوان یگر نمید : شمافرمودند یاعراف یآقا

 و بکشند چاه ازرا  آب و بکنند چاه دیبا حمامبرای . دیگران است و شما غصب می کنید

 وهیب و ریپ زن و ریصغ طفل مال .است مردم مالی که االن استفاده می شود آب نیا .کنند حمام

 . ستین درست نباشند یراضکه باشند، مال مردم است؛ اگر  هستند یزردشت .است

 روز شبانه و کردند یم کار او ضد بر شتریب دیگر ناآن وقتی آقای اعرافی این مطالب را گفت

. شد پاک خودش و دندیفهم خودشان ها نیا همه وصف با یول ؛گفتند یم متلک شسر پشت

 هم ه آنانهم یعنی دندیفهم هم مردم ؛ چونبدهند انجام یکار تندسنانتو دیگر از آن وقت

 آن وقت دانستند که است و آن چه ایشان می گوید حق است. یاعراف یآقا با حقکه  دندیفهم

 و حمام آب و مسجد نیهم بابت یاعراف اهلل تیآ با هاآن تیضد و هستند چه چه دنبال هاآن

 شتریب او گفتند یماست. از این رو آن چند مخالف بیش تر مخالفت و اذیت می کردند و نهایا

 .فهمدمی ناز این 
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  ؟آنان چه بود کردن تیاذ علت  -

 بردند یم را نالباسش و رفتند یمحمام  ایشان. بودایشان  ساختن حمام همون علت -

د. آن روایب خودش د.رنوایبرا  لباسش چرا :تندفگ یم هاآن وقت آن .کرد یم پهن حمام

وقت های حمامی این کارها را می کرد ولی آنان می گفتند که خودش باید برود لباس 

 مرافعه و دعوا یحمام با از این رو  ورد.ایب یحمام چرا :گفتند یمخودش را بیاورد و 

 ییجا به ناکارش بحمداهلل یول ،بودند یاعراف اهلل تیآ ضد شهیهم . آنانکردند یم

 .دیسنر
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 مرد اخالق

  سخنان آقای

 بنده که آنچه مرحوم آیت اهلل اعرافی براساس بزرگوار جناب به راجع .میالرح الرحمن اهلل بسم

 ابیشرف شانیا خدمت ،فیتکل لیاوا در ایشان بودم، نکاتی را معروض می دارم. محضردر 

 .نبودمسجدی  نانزلشم کینزد یعنی ؛نبود نامحلش در ها نیا و مسجد هنوز که لیاوا .شدم

 یلیخ . ایشانداشت منزل در خانه هفت .شد یم پا بر جماعت نمازابوی ایشان  منزل در یمدت

 نید مسائل همه عباس مال حاج مرحوم شانیابو منزل همان در و داشت الشهدا دیس به عالقه

 قیتشو م آنبه دین و پای بندی به احکا را مردم یلیخ . ایشانکرد یم مردم میتعلرا  احکام و

 مرحوم که یوقت تا . این بودداد یم مردم ادی را سنن و آداب و احکام را مسائل و کرد یم

 را مسجد یاعراف اهلل تیآ خود کوشش و تمامها با - هیعل اهلل رحمه - عباس مال یآقا

 یم منعقد مسجد در وقت سه در نمازمرتب  ،شد تمام ساخت مسجد که قتی همو .ساختند

 و دیتقلاز جمله  هیشرع مسائل اول و بردند یم فیتشر منبر به ها صبح روز هر ایشان . شد

. ایشان طوری این مسایل را می گفتند که فرمودند یم انیب مردم یبرا را نهایا و رهیغ و طهارت

 اخالق به راجع . پس از آن مساله گوییکرد یم مردم یحالمسایل دین را  خوبهمه بفهمند.  

 کتاب و السعاده معراج و اربعه کتب یرو از یشناس خدا و دیتوح نید صولا و حقه دیعقا و

 ربع و ساعت کی تا ساعت کی حدود در بایتقر .کرد یم انیب ، مطالبی رادیمف اریبس ینید یها
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 را مساله یقدر به . ایشانکردم یم استفاده نامنبرش از اریبس بندهاین برنامه ادامه داشت و 

 نهیس و ذهن در و شد یم متوجه درست کرد یم استناد بود آنجا کس هر که کرد یم واضح

 شدند یم حاضر مجلس آن در مستمع مردم یوقت تا. و نقش می بست شد یمنتقل م اش

که همه مجذوب سخن ایشان می  بودند انیب خوش یقدر به ایشان مطالبی را می گفتند. ایشان

 شدند. 

این بود  فرمودند سوال من از که اول کلمه ،رفتمم عل لیتحص یبرا شانیا نزد بنده که هم یوقت

 ؟یک یبرا ؟یکن یم علم لیتحص چه یبرا که

که نگو! سپس  شد افروخته بر و خوشوقتاز این سخن  و جوابم  یقدر به. خدا یبرا گفتم

 .کرد قیتشو مرا ایشان

مرا  بروم منبر به بود کینزد آنکه پس از مدت ها تحصیل زمان رود ینم ادمی نطوریهم

 گرم هایتان روضه، حال خواه  دینخوان دروغو  دیبخوان راست منبر در که کرد یم حتیصن

که نمی توان در این باره سخن بیش  بود وارد خودش بزرگوار نیا یقدر بهشود یا گرم نشود. 

 از این گفت.

 دش یم وارد او بر کس هر المقدور یحت .بود ریپذ مهمان و نواز مهمان ایشان هم چنین 

 . ایشاندمید خودم چشم با که را شانیا احواالت از یاریبس بنده. کرد یم برآورده را حاجتش

 فقط ؛ چوننداشت یکس از یتوقع اصال که کرد یم مردم یبرا کارها اعتبرو  مجانا آنقدر

 . بود پروردگار تیرضا منظورش
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 فیتشر بود روضه که جا هر و داشت الشهدا دیس به عالقه یلیخو  اندازههم چنین ایشان بی 

 .بردند یم

 یم وارد بزرگوار آن بر که کس هر،  زن و مرد از ،خاص و عام از که بود متواضع آنقدرایشان 

 من محرم و داشتند من به یبستگ که ییها زن از یکی یحت. خاست یم بر شانیپا یجلو شد

 . ریبگ ادی انشیا از را یخاکسار و یفروتن و تواضع برو هم تو یفالن :گفت یم بودند

من  التواضع چون ؛بود متواضع نقدریا می شد. بلند شیبرا می شد واردایشان  بر که کس هر

 تکبر و است امبرانیپ هیرو و اخالق از تواضع ؛ یعنیالفراعنه اخالقمن  التکبر و اءیاالنب اخالق

 . است صفتان فرعون اخالق از

  .دهد یارجمند دبا یرو به            دهد یبلند سر را تو تواضع

 نیهم نماز فلسفه از یکی ، سود برد و بزرگی به دست آورد. اصوالکرد تواضع که کس هر

 اشرف دیخوان یم دیدار که ینماز نیهم ؛الکبر لیتنز الصاله :فرمودند )ع(ومنانم ریام که است

 نم ایخدا که ییگو یم و یرگذا یم خاک به پروردگار مقابل باشد صورت که بدنت اعضاء

 . ندارم تو کبر و یبزرگوار و یبزرگ مقابل در تکبرو  دارم تواضع .هستم متواضع

 ای دست کف دیبذار سر دیبا ای دیرو یم که منبر» :فرمودند یم که رود ینم ادمی اندازه نیهم

 دفعه چنددر این باره . دییبگو هست تشیحقان و خدا چه هر یعنی ؛«دست کف دیبنداز نید

 دیدیپوش که)روحانیت و عالم( را  لباس نیا :فرمودند که رود ینم ادمی .کرد حتینص مرا

 یآبرو و باشد تیروحان خالفو  شرع خالف که دینکن یکار که باشد حواستان دیبا یلیخ
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 خودش مرحمت و فضل از متعال خداوند حمداهللب .شود ختهیر علم اهل یآبرو و تیروحان

 را ما خودش خدا حاال تا هست من گوش در طور نیهم که یخواه ریخ و حتینص واسطه به

 مییبگو که نیا نه بوده یاله لطف به نزده سر ما از که یلرزش و خطا هر . البتهاست کرده حفظ

 . میداشتاین ترک خطا و لرزش را  خودمان نفس نانیاطم به

 دیبا یلیخ یکرد تن بر که یلباس نیا :فرمودند و گرفت را من یقبا که رود ینم ادمی

 بود )ع(الشهدا دیس یعزا و روضه مجالس که ییجا هرحدالمقدور  و باشد جمع استانحو

بنشنید. ایشان خودشان این  شه اروض یپا نداخو یم روضه که هم یکس هر و دیکن شرکت

 دیس به یتمام و تام عالقه یلیخ و کرد یم هیگر و نشست یم طوری بود که در مجالس

 اباعبداهلل بارا  ایشان امثال و بزرگوار آن خود وندخدا میدواریام و داشت)ع(  الشهدا

 ایدن دار راحل امام از بعد که ینایآقا و راحل امام روح هم چنین و دیبفرما محشور )ع(نیالحس

 یصل محمد آل و محمد ارواح با بهشت در یاعراف اهلل تیآ مقام یعال روح با گفتند بدرودرا 

 .  دیبفرما محشور آله و هیعل اهلل
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 خدا انمرد
 سخنان آقای

 زود صبح و شب هر یاعراف یآقا که با است سال چهل از شتریب .میالرح الرحمن اهلل بسم

 ینم ترکصبح و در سحرگاهان  اذان از شیپ ایشان شب نماز وقت چیه. میرفت یم مسجد

 هر کسی که نیازمند بود می به هآمد می چه هر بود و سخاوت بی نظیر بود. اهل نازهدش .شد

داشته و نزد ایشان  ییدعوا هر یک هرایشان باید بگویم  قضاوتدرباره  .کردند یم کمک داد و

 مختل ناکارش و بروند در است نگذاشته دیگر و و کارشان را انجام داده کردهن یکوتاه ،هآمد

 . اندبم

 یا این که دادند یم خبر ها بچه میرفت یم وقت هر .میگرفت یم مجلس خانه درون عاشورا

 و نداخو یم دهیقص مداح یا گفت یمآن را اعالن می کرد و به مردم  و کرد یم روشن بلندگو

 مردم متوجه مجلس می شدند.

 ییخداهمه  کارش. ساخت مردم یبرا حمام و مسجدو  فروخت را هم خودش ملکایشان 

 . نکرد اریاخت ایدن مال از چیه خودش. بود کرده مردم وقف را خودش و بوده

که آب آن غصبی  کردند یم حمامدر جایی  رفتند یم مردمن مسجد این بود که علت ساخت

غسل کرد و حمام نمود.  شود ینم نهایا با و است میتی بچه مال : این آبگفتند یمبود. ایشان 

 چاه دیباو با آن حمام کنیم و باغچه خودمان را آب دهیم.  میببند را آب نیا ما نمی توانیم 
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 ساختن حمام خرج و آن را داشتند یمبالغ ایشانچاه برای حمام بیاوریم. و آب را از  میبکن

 .کردند

. بکند کار این گرید نگذاشتند و کردند یخنث آقای اعرافی حرف و آوردند رزایآم رفتند آنان

 یم آقای اعرافی .دفرستادن یم حمام بهرا  قنات و آب دبستن یمرا  آباد ضیف آب نیاآنان 

از این رو  .ستین درستبا آن  مردم غسل است و یآب غصب. ستین یستدر کار نیا :دگفتن

اولی  سال نیچند . آقای اعرافی همکردند یخنثرا  نافشحر د و آوردن ار رزایم آن درفتن آنان

 یم . البته در خانه حمام نداشت وکردند یم غسل خانه تو خودشان ه بودند،آمدبه این جا  که

 را  غسل آن جاو  کردند یم گرمرا  آّب بابا خانهبلکه در  بود نساخته حمامدر آن جا  ویندگ

 . د که به بیرون بروندبودن مجبور یریگ چرک حمام ، ولی به هر حال برایداد یم انجام

ایشان . مدید یماین ها را  چشمم ولی به بودم بچه من ،شورُکهای ورود ایشان به میبد و اول

 یم را آن جام یمبابا بودم بچهکه  مه من .نداخو یم ازنم آن جا شد وارد عباس مال خانهوقتی 

از مدتی ایشان  بعد .شگاهیپ یتو مه خودشان د وندناخو یم نماز نهازن اتاق یتو نزنا .برد

 و آقا چاوش یآقا نارمض ماه د که دربو کاره مهین هنوز د.ساختن نجایارا  مسجد نیا د ونآمد

 هنوز اهلل اسد حاج نیهم می خواندند. جزءعم  و د در این مسجد درسنآمد می اهنیاو  قاسم

آن  نکهیا خاطره ب بود کاره مهین هم حمام هنوزآن زمان  .میبود بچه هم ما و و کرد یم ییمال

 دکردن واردرا  مردمهمه  کم کم د. ایشانبرس ییجا به کارش آن که می گذاشتن ها  اختالف

 روز. بود سخت یلیخ اولشالبته . دش درست التشیتشک دیگر و ساخترا  حمام و مسجد و
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 غالمرضا یحاج شویعم یادگاری دننابخو جمعهنماز  مسجددر  دکردن شروع ایشان که اول

را خواند. اگر  بدیم جمعه نماز یناول و کرده را بهانه مراسم . ایشان آنبود کرده فوت امرزیخداب

آن را در تاریخ  یانگارایشان  .نماز جمعه ای برپا شود آن جا نگارآن مساله نبود نمی شد که ا

 خواندن جمعه نماز اد. از این جا بودباش مویعم یادگاریتا  فرمودند خودشانمسجد کردند و 

 بدیم د و آن را بهنآمد بار دو یکی و آمدند یم نجایا جمعه تا چند بعدش و دکردن شروعرا 

 مه ایشان مسجد نیا قتو آن د.گرفتنر یشمشایشان را به خاطر آن  اهیطاغوت یوقت و دبردن

 و دکردن وقفش خودشانرا  نجایازمین  .مآی یم بدیم من دیکن یم نیمع را شیجا راگ :فرمودند

 کردم من که یخرج و نه دگفتن و دکردن خرج یلیخ نجایا یعنی ؛ساختندرا  یبزرگ مسجد

 .کرد اعالم د به آنانیریبگ دنیایب جلوتر نجایا
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 مرد خوبی ها
 سخنان آقای 

  کرد؟ یم یکار که ایشان چه دییبگو خیش یآقا درباره شما -

 خیش یآقا بود. واقعا خوب خوب من حق در .کرد یم یخوب همه حق درحاج شیخ  -

 یصدوق یآقا با . ایشانکند خدارحمتش. بود یکی یاعراف یآقایعنی . بود خوب یلیخ

 . بود جا همه

 ادتانی در این باره چیزی .گفت یم مساله یاعراف یآقا دیرفت یم مسجد وقتی شما به -

  هست؟

ها را کار نیا :گفت یم ، ایشانمیشد یم ضیمر کهوقتی هم . گفت یم چیز همه !بله -

 یمکه من  نیا :گفت یم ، میشد یم خموقتی هم . و به ما نسخه می پیچید  دیکنب

 یتو تو .نرو در من شیپ از .میباش هم شیپ دیبا ما :گفت یم. این را انجام بده گفتم

 ! من هم در جواب این ها نیبش تو دنناخو یم چه هر آورند و یم چه هر !نیبش نهخا

 ول :گفت یم چه هر. کردم یم گفت یم یکار هر .بودم او عاشق من. : باشهگفتم یم

 کناردر  جا همه. کردم یم همان را گفت یمرا  چه هر ؛ یعنیکردم یم ول ! من همکن

 .او بعد بود خدا اول. بود او بای من هم خرج. بودم او

  د؟یرفت یم شما هم خواندند یم جامع مسجددر  که ای جمعه نماز آیا به  -
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 قل یزی:چ هر از شتریب است جمعه روز : امروزگفت یم . ایشانرفتم یم او پشت !بله -

 شروع نماز بعدو  نداخو یم نمازبعد . بخوان. خودش هم این طوری بود احد اهلل هو

 . کرد یم زدن حرفبه 

  خواندند؟ یم نماز کجا شد نماز شیپ خیش یآقا که لیاوا -

 . مینداخو یم نماز سرش پشت روز هرما هم . عباس مال یحاج خانه -

  خواند؟ یم نماز کجااز آن  بعد -

 که گفت یم . ایشانبود یخوب خانه .بود یکیواقعا  خیآش .بودم من .آمد روز کی خیش -

 یعنی دذارگ ینم سر و دارد یلیخ آّب .دارد آب یلیخ است و انبار نیا موبر من

 .رفت ینم منبر هنوز است. آن زمان یلیخ علمش

  .هستند ساله کی و هشتاد . ایشان االندارند یسن تفاوت سال سه خیش یآقا با  -

او  با جا همه .یهست اکبر یهمتا شما گفتم یکم .دارمسنی  تفاوت سال سه خیآش من با -

 :گفتم یم ؟رفت کجا یحاج :گفت یم نفر کی .کردم یم من هایش راکار همه بودم و

خانه  بله :گفتم یم رفته؟ خانه ؟ بهرفت : کجاگفت یمواند. یکی دیگر خب نماز رفت

 یم هم شما احوال ! ازبله :گفتم یم د؟یپرس یم مه من احوال می گفت از. است رفته

 هم آ تادر؟ از خانه  یآی ینم در خانه از چرا :گفت یم صدوق حاج هشیهم. دیپرس

 .مینیببدیگر را 

  ؟ بگوخود مطلبی  خوابدرباره  !نیغالمحس  -
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 د.بودن همراهم نفر دو نیغالمحس گفت یم بود. دیعبدالحم خانه نیهم دمید خواب -

 رفت خیش دستم ریبگرا  دستم نماز :گفتم ؟یهست چطور نماز با !نیغالمحس :گفت

 است خوب یلیخ زتنما :گفت !بله :گفتم !نیغالمحس :گفت .فترگرا  اقا آن دست

 همه ما که گفت . اوکردم مطرح و میرفتشش یپ میور یم روز هر ما .نماز دنبال برو

 صحبت من با او یول کردم صحبتاو  با من .نابخو را نمازت تو .میور یم روزیک 

 خودشرا  شیاهکار همه انی هایشجو از. گفت من یبرا آن گفت که چه هر. نکرد

 گفت یم. چشم :گفتم یم .مینیببدیگر را  هم میهخوا یم ما آدر خانه : ازگفت یم. کرد

است  سال پنجاه االن و او دست ور برو :گفت یم . اوبود اولش دیبسازرا  امام مسجد

 .کند رحمتش خدا است. مرده هک

  ؟بگو یدار چیزی اگر هاخان به راجع -

 .بود امام. ودب عالمآقا . چ کسی نداشتیه به یکاراصال .  داشتن یکس به یکار آن نه -

  هست؟ ادتونیچیزی  ها خان تیاذ از -

 . یادم هست بله !ها آن -

 ؟ کردند یم پرترون یب را خیش یآقا یلباسها حمام در گفتند یمنقل است و   -

 صاحب ای :گفتم من ود.برشهر  خواست یم د. روزیبکشن ند ایشان راخواست یم هاآن  -

 بود خانه یتو دیگر. نرفت در انهخ از دیگر .آمد بهوش هم آن جا د.کنن هوششیب حق

علیه  دیگر آمد ینیخم یآقا قتی همو کرد یم عمل و گفت یم احکام و نماز و
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. آن رفت صدوق یآقا به دیدن آمد ینیخم یآقاوقتی . شد بلندطاغوت و خان ها 

وضع تغییر  برگشت ینیخم یآقا و وقتی ینیخم یآقا دنید رفت صدوق یآقازمان 

  کرد.

 یم مسجد هایش یا وقتی که ییمایراهپدر باره  ؟بگویید خان با اتشمبارز درباره -

  د؟ییبفرما مطالبی را نهایامانند  و یعزاداریا درباره  و ساخته

 خوب بسیار  ییمایراهپ . هم چنین حضور ایشان دربود خوب یلیخ نه ایشاجمع نماز -

 خوب ناکارش مههبود. اصوال  ریخ کار ایشان  ساختن مسجداست.  بودهو تاثیر گذار 

 که هاییکار ناهم و وندبررا  پدرشان راهیشان اهپسر اهلل شاء ان حاال. است بوده

 .بکنند هم هاآن کرد یم پدرشان

  خواندند؟ یم نماز جامع مسجددر   -

 . ایشاننداندخو یم نماز آمدند و در آن جا یم جامع مسجد به شیپ سال چهل یس -

  د.ندناخو یم نمازن اقتدا می کردند و به ایشا هم مردم .بودند خوب همه برای

ها و  خانیعنی  کردند؟ یم تیاذ و یا جاهای دیگر ایشان را حمام یتو دگفتن یم -

 ا؟طاغوتی ها

انند کاری بکنند و تو ینم د. آنانبودن یهاد نه د؛ بودن ناخدا . ایشانبودم بچهمن   -

  اذیت و آزاری داشته باشند.

  بد؟یمبازداشت در  ؟ان استادتی شما یر کردند آیاد و دستگگرفتنایشان را  که یوقت -
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  ند و ایشان را دستگیر کردند.بود هآمد انمامور که بودم آن جا خودم من -

  ؟ دیشد یم همصحبتوقت  چیه -

  کنیم. صحبت ایب !آقا یعل :گفت یم . ایشانمیداشت ی همصحبت با هم میرفت یم -

  ؟ شناخت یم را شمادر هنگام احتضار  -

 . شناخت یم را من !بله -

 ؟یندار یگرید حرف -

 .است نبوده چیزی دیگر یخوب ریغو  بود خوب یلیخ. فقط بگویم که دیگر نه  -
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  مرد نیکی ها
 سخنان آقای 

  د؟ییبفرما دیدار ادی به چه هر یاعراف اهلل تیآ یها یخوب به راجع -

 یوبخ بجر بودند جماعت امام و نماز شیپ شانیا و میبود آقا حاج با که یمدت ما -

 چیز جور نیا و مسجد و حمام ساخت د. دربودن ریخ کار دنبال شهیهمندیدیم. ایشان 

 صحبت نیمستضعف نفع به شهیهم. میدینداز او  چیزیبود. ما جز این کارهای نیک  ها

 دیگر  چیزی چیه ما شانیها یخوب از و .بودند مردمکار  کمک هم شهیهم. کرد یم

 . میدیند یچیز یخوب جز بهو  بگوییم میندار

  د؟ییبفرما دیدار ادی به چه هر یاعراف یآقا اخالق به راجع -

خوب بودند هم در ساخت و کارهای  یتیثیح هر . ازبودند خوب اریبس یاعراف یآقا -

 خوب و کار خیری پیشگام بودند. چیز هر یبرا . ایشانمستضعفخیر و هم کمک به 

 .بود خوب اریبس ایشان هم رفتار و اخالق

 شیها شجاعتهم چنین  د؟ییبفرما مسجد و السالم هیعل نیحس امام یزادارع درباره -

 د؟ییبفرما فساد عواملو  شاه و خان با مبارزهدر 

 ادمی از آن زمان آمدند مشهد از سال شش پنج و یسیعنی  روزی که ایشان اول از -

 دحدو. خواند یم نماز وانیا یتویعنی  انشیپدر خانه یتوایشان در همان اول . هست

 شروع بعد و داد یم هم درس و خواندند یم نماز سرش پشت آمدند یم نفر یس
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درست شده  اهحرف نیا و گل و خشت با و داشت نییپا که یمسجد ساختن به کردند

 بغل که یگل اتاقیک  ناهم یتو ند وبرد نجااهم را  نامنزلشخانواده و  بعد بود.

. ایشان با آن که داشت ساده یدگزن یلیخ اصالح به و کرد یم یزندگ بود نامسجدش

 یم پدرش مال از توانست یم که هم چه هر و دارا بود برای خودش خرج نمی کرد

در حدود و  میدینشن و میدیندرا  یسک ما واقعا. کرد می مردم خرجو آن را  فروخت

همه خبر  همایشان  شجاعت از. باشد داشت ایشان که یسخاوت آن به بایتقر حد یا

. ایشان از کرد شروع آمدنجا یا که یلیاوا ازیعنی  میقد از طاغوت با که ییادعو دارند.

هر جایی دیگر علیه  هم و جمعه نماز تو هم و پرداخت شاه با مخالفت بههمان اول 

 جمعه نماز کس چیه که اه میقد میقد آن آنان حرف می زد و اقدام می کرد. ایشان 

 منمطالبی را می گفت.  ساده زبان به هم یلیخ و خواند یم جمعه نماز ،خواند ینم

 داشته قاطر کی پدرت :فرمودند یم شاه به خطاب منبر یرو برشان یا که هست ادمی

 یم چه مردم ناج از دیگر !برو و ریبگ را  قاطرت هم تو بوده یچقاطر است. پدرت

 بیعجکه این حرف ها را در آن زمان می زد. شجاعش خیلی  شجاعت یلیخ. یهخوا

 بایتقر ،نداخو یم نماز مسجد تو که میقد زمان ناهم .گرفت یم دست هم ریشمش .بود

 یدالور و شجاعت و سخاوت ازبخواهیم  چه هر باالخره. بود ریشمش با او شهیهم

 . بگوییم کم گفته ایم نیمستضعف کمکدر باره  مخصوصا ایشان گذشت و سخاوت

  ؟دیدان یم چیزی نیخوان با ات ایشان مبارز به راجع -
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 بوده درگیر نیخوان ناهم با بودند آمده که یلیاوا ناهم بایتقر ی آید.نم ادمی چیزی -

 ایشان .بود یباز توده ناهم به کینزد بایتقر ناکارش شروع است؛ چون زمان آمدن و

این مبارزات با خوانین و . شد شروع نیخوان با نامبارزاتش بایتقر آمدندهمان زمانی که 

 مه داشت تا آخر که پیروز شدند.شاه و طاغوتی ها ادا
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 انگاره خدایی
 راننده مرحوم سخنان آقای 

و خودم از  دانم یم یاعراف اهلل تیآ حضرت درباره من که آنچه میالرح الرحمن اهلل بسم

 نزدیک با آن مواجه بودم را در این جا بیان می کنم.

بندگان  خواصود که ایشان از این ب واقعا میدید که چیزی و بودم رانندشان یسال چند تا من 

 .بود خدا

ایشان اشاره کرد. از  شجاعت می توان به دارم خبردر ایشان دیدم و از آن  من که ییها چیز از

 حسن امام سخاوت مثل ناسخاوتش )ع( بود.طالب یاب ابن یعل شجاعت مثل نظر شجاعت

. ها دیده می شودآمد و رفت در همه و مهمان ، خانواده )ع( بود. این سخاوت ایشان نسبت به

 مثل دارم ادی من که ییآن جا تا و نرفته ظلم بار ریز یزمان چیه که ستودنی بود؛ چرا شجاعتش

باید بگویم که  عبادتش اما از نظر. نرفت ظلم بار ریز وقت چیه. )ع( بوده اس کهنیحس امام

ز نمی داشت. ایشان او را از عبادت با واقعا شدیگر یکارها که )ع( بود؛ چراسجاد امام مثل

 مخلص و بودن خالصهمان  بود که چیزی و بخواهد ریا ورزد و سالوسی کند؛ نبود باز مردم

 دهید من کهبود  چیزیاین . بود کرده مردم وقف را خودش ن ایشان برای خدا بود. ایشانبود

 . بودم

را می کردند تا  ایشان برخی کارها دارم اطالع من کهبرای مردم تا آن جایی  شیکارها درباره

از روی عزت به کسانی کمک مالی کند و هدفش ساخت نبود بلکه کار دادن به مردم و سپس 
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 از خودم من یوقت مزد به آنان بود تا بیکار و بی عار در نیایند و یا تکدی و گدایی نکنند.

 یم که نهایا و مسجد و حمام مثل ییبنا یاهکار شتریبو می گفتم  کردم یم سوال ایشان

این درست نیست و  که کردند یم رادیا ها یبعض ، بر اساس مهندسی نبود. از همین روساخت

؛ میبکنکار  آن و میبکنکار  نیا ما باید را و دیایبیا مهندس و بهمان و فالن  و دیایب معمار باید

 ریپ عدهیک  کهاست  نیا منظر .ستین نیا نظر !نه ولی ایشان زیر بار نمی رفت و می گفتند:

را  نجایا دیبا امروز ؛ یعنیکنند کار نهایا دیبا ،کنند ینم کار که هستند و میبد شورُکی که مرد

. کنند خراب و روز دیگر جایی را بسازند را آن جا فردا همین طور .کنند خراب فرداو  بسازند

 به د و از این راه با کرامت و عزتبخور نان لقمهیک  یکس که بود نیا م از این کارها منظور

 امروز خواست یم. باشد شهیهم که بسازدرا  ییبنا کی که نبود آن منظور د. پسبرس یضیف

 . بخورند نان گرید عده کی فرداو  بخورند نانای  عده کی تا بسازد

 دیدیم. ایشان  میداشت اطالع ما و بود اش خانه جنبدر را به وضوح در ساخت حمامی که  نیا

 یا عده هست االن که یامام مسجد اضافه می کردند. همینو می ساختند. کم و  ساختند یم

 حساب مبنایش .بود ییخدا واقعا نظرش. بود یخاص نظر نظرشان شانیا بخورد پله گفتند یم

 . بودگی بند نبود بلکه حساب یماد

 ایشان از مردم چیزی بفرمایید. یریدستگ درباره -

 ینم ایشان خانه در یکس .دنددا یم انجام ،دآم یم برایشان  از که یکارهر  ایشان  -

 بودند. باشد بهیغر ای باشد یبوم. باشد خواهد یم یکس هر حاال. برگردد دیمون ،رفت
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 کی . ایشانداشتند یجورواجور یها یگرفتار و آمدند یم گرید یجاها از که یکسان

 یطور هر .یا نامه یا یتلفنحاال یا . انداخت یم ا ر را کارشان و کرد یم یجزئ قیتحق

 . می کرد یسفارش بود که

 نفر کی بود. اردکان مارستانیب به راجع است. این مطلب ادمی من که بود یا برنامه البته

تا انجام شود. ایشان هم سفارشی کردند و  خواست یم یکار کیو  کرد مراجعه

 ییها آن خصوصاکارش درست شد. من در جریان خیلی از سفارش های ایشان بودم. 

 که برسانم انیحائر دکترآن را به دست  منتا  دادو به دست من می  نوشت نامهکه 

 آدمیک  . اوشدند کار به مشغول آن جا خدا بنده آن باالخره. بودند مارستانیب سیرئ

 . بود دار آبروو  دار بچه و زن

 استان در که گفتم ن خودمقایرف به بارها شخصا خودم منایشان کم نظیر بود .  واقعا

 است.  رینظ کمایشان  زدی استان درولی  ندارم، خبر من را گرید یجاالبته  زد،ی

 درباره دستگیری اش بفرمایید:  -

قم  گرید یها بچه و رضایعل آقا با من و دستگیر کردند گرفتند را شانیا که یوقت آن -

 دو ساعت برگشتم یوقت بعد .ببرم قمبه  را ها نیاو  رضایعل آقاتا  بودم رفته. بودم رفته

 د.گرفتنرا  خیش یآقاکه  آمد صدا که دمیفهم کوچه . دربود جمعه روز ظهر از بعد

 مردم باالخره کند رحمتش خدا یصدوق یآقا و ور آن ور نیا بودند ختهیر مردم شب

 آقا و بودم قم در و نبودم آن جا خودم من کال یول. کرد یم دعوت آرامش به را
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. دگرفتنایشان را   که شدم اطالع با رگشتمب که یوقت بودم بردهقم به را ایشان  زادگان

 به !کن توبه خودت :بود گفته ساواک سیرئ به شجاعت با یقول به بنا ایشان یول

 نیا .نداشت یلرز و ترس ایشان در آن جا .دیوش آدم دیوبر. کند توبه بگو مه اربابت

هت بود که از این ج  بود نیحس امام مثل و رفت ینم ظلم بار ریز ایشان مویبگ من که

 سر به داشت ساواک در او که یحال در. نداشت یا واهمه هم ساواک سیرئ شیپ یحت

 من و بود قول نقل به بنامطلبی که می گویم  نیا. بود الیخ یب اصال ، ولیبرد یم

این مطلب و  بودند ارتباط در آن جا با که ییرفقا یول ،دمیند خودم چشم به خودم

 .ندکرد یم فیتعر برخورد ایشان
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 عالم مجاهد
 یانور یآقا جالل آقای نیوالمسلم اسالم حجتسخنان 

 شد فرسوده درخت نیا باالخره و دیداشت مجاهد مبارز عالمو  تقوا بارز نمونه یک شما

 یم شانیا خدمت مارستانیب گذشته هفتهه است ک ادمی من و دیگرد پروردگار مهمان و

و  شناختند خوب یلیخمرا  رفتم نزدش من ه؛ زمانی کشناختند یم را افرادایشان  رفتم

 مات ردیبم )ع(ائمه تیوال بر که یکس دیدان یم . شمامیکن صحبتتا  خواستنداز من 

 امامان)ع( است. مهمان یعالم نیچن و. بود دیشه ناشیا بر پایه این روایت .دایشه

 از و خودم سروران و ها شما زبان از و کنم یم عرض تیتسل را له معظم رحلتمن 

تسلیت می گویم و بقای  شانیا یها زاده آقا به و له معظم تیب به پاسداران سپاهطرف 

 منان مسالت دارم. خداوندعمر با سعادت ایشان را از 

یا  بودند سالم ایشان مدتی کسالت داشتند. ما از احوال ایشان با خبر بودیم. از این که

 ما اطالع داشتیم. چند روز پیش داشتند یکسالتیا  بودند ضیمر که اوقات یبعضدر 

 حضرت بدیم جمعه امامکه   دیرس ما به خبر متاسفانه . کردند اعالم و دادند گزارش

 در ما همهاکنون  و کردند میتسل نیآفر جان به جان یاعراف میابراه محمد اهلل تیآ

 هجمع ائمه همه .میکرد نثاربه ایشان  سالم و صلوات و درود جا نیهم. میشانای هجر

 از عییتش و کردند سوال و دانستند ینم البته برخی. شد برده اسمشان و آمدند کشور

 . شد له معظم
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 چراغش مییبگو است ممکن باشد نداشته یروشن چراغ و برود ایدن از که یعالم آن

 من که یطور به ،منه و حمداهللب کنیل. است شده بسته اش خانه در و گشته خاموش

و  هیفق یمرد که یاعراف رضایعل خیش آقا اهلل تیآ ارجمندم ربراد کردم دایپ اطالع

 و عرفان درایشان  که نستماد ینم منالبته  دانشمند است از ایشان باقی مانده است.

 درسحتی  و بلدند خوب را عرفان و فلسفه درس و دارند ییباال دست هم فلسفه

 بودند و فرزندش هم ی است. ایشان خودش چراغپدرهر  افتخار نیا .دهند یم فلسفه

 عرفان و فلسفه است و دانشمند و هیفق ،مجتهد ،مالفردی  شانیا فرزند ی است. چراغ

 جلسات در و یآمل یجواد اهلل تیآ حضرت یواال شاگردان از . ایشاندانند یم

 شما دست از یچراغ اگر دهم یم مژده شما به من و دارند شرکت ناشای یخصوص

  :شد خاموش و رفت

  .گالب از مییجو که از را گل یبو / گذشت در گلستان و رفت گل که چون

 هم پدر از فلسفه، و عرفان جهت از چون  جهات از یبعض از شانیا زاده آقا الحمدهلل

 . البتهبودند باال ریتفس و اصول و فقه نظر از یاعراف اهلل تیآ حضرت ولو است مقدم

 ییطوال دی نظر نیا ازه ایشان آقازاداما  .ندارم یاطالع ایشان عرفان و فلسفه نظر ازمن 

 ریتفس و ثیحد و اصول فقه زاده اهلل تیآ که است نیا بر بدیم مردم شما افتخار .دارند

 و دییبفرما استفاده الوجه احسن به شانیا وجود از دوارمیام .داند یم فلسفه و عرفان و
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 یبرا یعطر پر و بو پر گل الحمدهلل است رفته دست از و است گشته پژمرده که یگل

 .است کرده تیعنا شما

 حاج اهلل تیآ مرحوم .دیهست پرور مجتهد و دوست عالم شهیهم اهلل حمدب شما

 اهلل تیآ حضرت مثل یافراد یحائر اهلل تیآ مرحوم .بودند شما از یزدی میعبدالکر

 ممرحو و نیز انقالب رهبر فاضلو بزرگ  مرجع،  یگانیگلپا یعظم اهلل تیآ ، یاراک

 و شدند تیترب شانیا محضر در اینان و کردند تیترب را ینیخم امام یعظمال اهلل تیآ

دارند و  ها یبدیم و ها یزدیشما  از مویبگ ای خیش یآقا مرحوم از دارند چه هر

 خطه و دیهست دوست علم لم،اع و تقوا با شما همه!  شما حال به خوشا .داشتند

 اطالع البته من از آن طرفش –سو  نیا به شیپ سال پانصد از الحمدهلل زدی بلوکات

 به دیتقل مرجع خطه نیا .دیداشت هیفق و مجتهد و عالم شهیهم الحمدهلل - ندارم یکامل

 یاعراف آقازاده وجود از و دیباش دیمو و موفق دوارمیام. است داده اسالم جهان

 نجایا از دیذارنگ گرید و دیببر را استفاده حداکثر رضایعل خیش آقا اهلل تیآ حضرت

 .دییبفرما استفاده اهلل شاء ان وجودشان از و باشند داشته فیتشر جا نیهم و بروند

 کی شما برگزار می شود و مبارز و مجاهد عالم دفن روز نیسوم عنوان به مجلس نیا 

 یم ایدن دار از که یکس است نیچن هم رسم .دیا داده دست از یاخبار با عالم مجتهد

 سوم مجلس هم شما .رندیبگ چهلم و هفت و سوم مجلس .رندیبگ  ختم مجلس رود

 اشک همه .دیغمناک همه .دییعزادار هم . شمادیکرد دیمج اهلل کالم تالوت گرفته اید و
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 ردف وقتی است آن روزگار رسم .دیا داده دست از فرزانه یعالم که سبب آن به دیزانیر

 شوند جمع ماندگان باز و رندیبگ شیبرا سوم مجلس رود یم ایدن از یا مردانه و مرد

 مردان اما. زدیبر اشکو  بخواند بتیمص و کند یخوان روضه .کنند ادب عرض او یبرا

 ها خانم از را نیا بهتره بود؟ که عبداهلل یاب سوم روز خوان روضه عبداهلل یاب سوم بدیم

 انیآقا.  دنددا جواب حتما آنها است؟ بوده که عبداهلل یاب سوم روز خوان روزه بپرسم

 اطالع من آنچه دیدان یم ؟ آیا بودند نفر چند اهلل عبد یاب سوم خوان روزه ها یبدیم

 کوفه بازار در یصغر فاطمه یکی :است داشته خوان روضه سه)ع(  عبداهلل یاب دارم

 خیتار اهل همه شما. کنم عرض جمله کی .خواند یبیغر و بیعج اریبس خطبه .است

 .دیهست واتق و وفضل علم اهل و

 طرف از .نزند سنگ راست طرف از یکس .ندهند آبش و رندیبگ انیم در را یگوسفند

 /بزنند سرش بر گوی یکس .بزنند سرش به چوب یکس .بزنند سنگ چپ
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 آیینه تقوا
 ابوترابی حجه االسالم و المسلمین

 هیگر یها یها یافراد جنازه ریز در کردند بلند را یاعراف اهلل تیآ مرحوم جنازه یوقت

 یرو بر کردند عییتش که یکسان دگانید گوشه از باران قطرات مانند اشک .کنند یم

 اهلل تیآ فرزندان اما کنم صحبت ادیز خواهم ینم گفتم خانه در من .بود روان ها گونه

 یوقت .شود ینم :فرمودندولی  دهم استعفا خواستم من .ستین یمقتض حالم فرمودند

 نیا با شدم ناچار .آخرم سند  حیتسب استخاره گفتم من ،شود ینم قبول میاستعفا دمید

 در خدمت شما باشم. نامساعد حال و گرفته یصدا

 حوزه بزرگ دیاسات از که شانیا ارشد فرزند یاعراف علیرضا اهلل تیآ حضرت شما از 

 یا عدهو  یانور یآقا جالل نیوالمسلم اسالم حجت یآقا از طور نیهم و هستند قم

 .دندیشن را شانیا لیفضا ، زیعز گاندگوین از

 اخالق وارث همین فرزندان صالح ایشان است که یکی که بس نیهم شانیا لیفضا از 

 تیترب را ادامه می دهند. همه این ها یاعراف اهلل تیآ حضرت راهایشان بوده و  مانیا و

 در ارندد حضور مجلس در که یگرید زیعز فرزندان . من بهاند ارزنده زیعز نیا شده

 و کوچکترم همه از که کنم عرض را نیا .کنم یم تواضع و خضوع ها نیا همه مقابل

  دارم.  حضور شرم
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 آن اند داشته عالقه مردم همه نیا نکهیا صرف ایآ که است نکته نیامن  منظور حاال

 همانطور - اند شده دلشکستهنشان دادند و  شانیا بتیمص در مرد و زن که یتاثر همه

  :دیگو یم رشاع که

 ما محفل شکست و یرفت

  ما دل هم و ما محفل هم 

 بود شده آگاه بزرگ مرد نیا انگدازج رحلت از یکس هراز  .شدند دلشکسته مردم همه

 شانیا با که ریاخ سال سه دو نیا بنده. گفتن آقا حاج شیستا و دیتمج جز دمیپرس

 یعنی که هست سال هشت و یس حدود در شدم آشنا شانیا با میکرد دایپ هم ینسبت

 من اهلل تیآ از یا هیتوص به  بود یاعراف اهلل تیآ یجوان اواخر یا و یجوان در من

 آباد ریبش و آباد ریام ،آباد روزیف ،آباد محمود ه،یدیشه در نجایانجا یا مرا خدمتگذار

 .نددار ادی به انسالیم و مرد ریپ افراد .شدم یم مصدع او این مدت در این جا فرستادند

 شانیا توجه و رتیبص مخصوصا .دمید یم را وضعشان کینزد از هم من

 و جز از خدا از هیچ کس و گرفت یم نظر در را خدا وستهیپ شان بود. ایشانپروردگار

 یم بدیم کل سیرئ دیآ یم ادمی .کردند ینمرا هم  یاحد مالحظه نداشت. ترسی دولت

 از پس. نکرد دنید گرید هفته کی .کرد ینم جرئت یول کند مالقات شانیا با خواست

  .رفت و شانیا دنید آمد هفته کی
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 دندید شانیا. گذاشتندشان یا نزد ییچا روضه مجلس در آقا محمود دیآ یم ادمی

را زد و  ظرف. آن است حرام اسالم نظرعکسی است در ظرف و گفته این عکس از 

 شکست.

، به سبب همین نداشته همرا  مالش حساب و بوده پولدار که هیدیشه اهل از نفر کی

 است، یا با آن که داده ینم و او است گرفته یم تعلق مالش به زکات و خمسکه 

 گفتند، وقتی می میرد، بود نکرده هم تیوصو  نشده مشرف حج به و داشته استطاعت

 بودند رفته جنازه یباال بر شانیا .بخواند نماز او بر دییبگو یاعراف اهلل تیآ حضرت به

 شانیا یوقت .خوانم ینم نماز او جنازه بر من :گفتند او به مثال احتضار حال در یا

 پول نیاو  آقا نزد آمدند بازماندگان . در این زماننخواند هم یگرید یروحان نخواندند

 داشته بر عهده روزه سال یس یا داشتهبر گردن  نماز سال یس مثال و  کردند حسابرا 

 نماز او بر ایشان حاضر شد تا کردند جدا را حج پولن هم چنی و کردند جدا را همه

در باره علت این . ، چون جز از خدا از کسی ترسی نداشتبود رازش نیا. خواندب

 یتول بود عالم ؛ چونبود رازش نیا باید گفت پرسد یم کس هرعمل آیت اهلل اعرافی 

 .داشت یتبر و

 ثمر پر که یدرخت البته .داشت بطال برابر در هم تواضع البته با این همه سخت گیری،

آقا همین  حاج صفات از یکیمی دانند که  بدیم طالب نیا .آورد یم فرود سر باشد
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 رانیا نقاط نیتر دور از یگاه دمید یم من .گرفت یم لیتحو را طلبه بود که ایشان

 .که شگفت انگیز بود داد یم طالب به ییرو کی شانیا آمدند یم

 به یدلبستگ. بود راستهیپ و آراسته، وارسته . هم چنینبود ریدل و شجاع ایشان هم چنین

؛ بلکه باشد نداشته مال که ستین یکس نآ زاهد. نداشت مال میگو ینم. نداشت ایدن

 و شرف و آخرت. باشد نداشته مال به یدلبستگ دارد مال اگر که است یکس آن زاهد

 . نکند مال یفدا را خود نید و وجدان

 در هم شانیا رحلت از بعد و بوده یاعراف یآقا با که یاحمد مال یاآق را مطلب نیا

 :فرمود یم شانیا. کرد ذکر من یبرا شیپ روز دو را نیا ، اوزدیر یم اشک شانیا یعزا

 پول ای چیزی می خواست یاعراف اهلل تیآ از ند ودمآ یم را یافراد شانیا نزد یگاه

 بال و با عوض یمقدار یگرید از رفت یم ؛ با این همه نداشت شانیا لیو می طلبیدند

 گفت یمایشان . داد یم شخص درخواست کننده نیا بهو  گرفت یم وام عوض

 . بودم من آن یمتصد

 من هم یاسالم... خیآش کرد یم فیتعر بود برداشته انیآقا از یکی جنازه عییتش روز در

 هم با شباهت یلیخ رتصو هر به .بودند دهید را یاعراف اهلل تیآ هم و بودند دهید را

 . نشد شد یم خیش یآقا از دیبا که یآنطور. داشتند
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 ارشدش فرزند مخصوصا فرزندانش و همسرش به مویگ یم تیتسل عرضبه هر حال 

باید . است پدر آن فرزند یدلسوز و اتیمعنو اخالق نظر از انصافا که رضایعل آقا حاج

 در وصف این پسر گفت: 

 . گالب از مییجو چه از را گل یبو /خراب شد گلستان و رفت گل که چون

 .بود مربوط هم ایرو عالم در  رسالت خاندان به که بود نیا اقتخارش یاعراف اهلل تیآ

 لیتجل چقدر دیدید شما. نکرد هیگر السالم هیعل عبداهلل ابا یبرا من قدر به یکس

 و ماندگان باز به چگونه و کردند عییتش چگونه و یاعراف اهلل تیآ مطهر بدن از کردند

 . گفتند تیتسل زدگانش بتیمص

 و یساع مردم به کمک دراو . مردم بود السر نیام و گذار خدمت الدفن عیسر آدم

. کند شاد را روحش دناوخد دوارمیام. بود انسان و زیعز و فیشر یمرد. بود کوشا

همین یکی  بود کرده تیعنا یاعراف اهلل تیآ حضرت به خداوند که هم ییها نعمت

  عییتشدر  امروزاز این روست که . دیفهم یم خوب را مردم. بود شانیا هب مردم عالقه

 . شوند یم متوجه را نهایا و فهمند یم را نهایا مردم. چنین مشارکت می کنند  جنازه

 ناوجودشولی  ،برود رونیب نستاتو ینم منزل از سال چند یاعراف یآقا ندیگو یم

 هر. دارد ارزش نیهم کشند یم نفس که نیهم هستند هک ییعلما نیهم. بود برکت

  .دهد یم قرار نیمومن قلوب در را محبتش خدا باشد خوب یکس
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 یفرزندان است که دارند. یمعظم بازماندگان بود داده خدا به ایشان که ینعمت نیدوم

 همه .دارند حضور مجلس در نهایا همهکه  ارجمندو  فاضلو  فیشر یدامادان و بالغ

 یحاالت و صفات همه اهلل شاء ان دوارمیام .هستند برخوردار نید و سواد نعمت از هانیا

 ایشان بازماندگان در و است داده که یقو یها نهیس در کامل طور به بود مرد آن در که

 . دیبفرما منتقل آنها به هم باز هست

 بازماندگان از شدند منده بهرو  کردند استفادهایشان  حضور از که همچنان بدانند مردم

 یآقا توسط که را مجلس نیا دناوخد اهلل شاء ان ایشان هم استفاده کنند. یمتق عالم

 . ردیبپذ را دهیگرد منعقد هیفق یول ندهینما یصدوق االسالم حجت
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 آمر به معروف و ناهی از منکر
  یان روحانیون کشورسخنان آقا

. کردند یم منکر از ینه و معروف به امر سال سه و یس حدودمرحوم آیت اهلل اعرافی 

 قمبه تابستان  در که یجلسات در. نکنند ینه و نندیبب را یمنکر ییجا دمیند گاه چیه

 نگونهیا چرا که آمد یم ذهنمان به ما ها وقت یگاهایشان این گونه بود.  میرفت یم

 نجایا شیجا میدان ینم ما. نبود نجایا شیجا :فرمودند یم شانیا ،میگفت یم یوقت ؟شد

 ینحو هر به و صراحتیا  هیکنا بایا  اشاره با مختلف یها طرح به وقتآن. است نبوده

 ....  امر به معروف و نهی از منکر می کرد بود ممکن که

 نکهیا خاطره ب را جاآن یها یمحضر از یکی پسر اردکان کینزدو  بودند آباد ریام در

 خواست یمرد و هر طوری شده را بگی یمسلمان نیزم کیفردی به زور می خواست 

 که بودند گذاشته فشار تحت ، او راردیبگ را منزل آن ای نیزم آن و کند یراض را یو

 یآقا منزل رفتند ییصدرا یآقا !ییصدرا یآقا :گفتندبود  ینحو هر به خالصه .ردینگ

 .بودند ناراحت یلیخ و برسند اعمالشان یسزا به دیبا آنها :فرمودند شانیا و یاعراف

 تهران از هم یمامور و بودند کرده تیشکا آن فرد از بدیم از نفر هزار ده حدودظاهرا 

آمده  هم یاعراف یآقا . او به منزلبود آمده یخاتم اهلل تیآ منزلبه  یبازپرسبرای 

 کردند یم تیجنا نهایا که نشده؟ چطور شده چطور :بودند گفته یاعراف یآقا. بودند

ایشان  همراه هم ما و بروند فرمودند یم مردم به و دادند یم انجام را بد یکارها همه
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 بعد ها مدت .دیمحکوم شما همه که باشد نطوریا اگر :گفتند. بودند مردم همه بودیم.

 غمبریپ :فرمودند روی صدق بود. ایشان کارهاشان وی ایشان ها صحبت :فرمودند یم

 .... بالکذب هجاالن :ندیگو یم نهایااما  الصدق ه فیالنجا :اند فرموده

 یصدوق یآقا هبپس از رحلت آیت اهلل بروجردی مساله مرجعیت امام )ره( مطرح شد. 

 و ستین یاعراف یآقا از بهتر کس چیه :گفتندایشان  برود؟ منبر به بدیم در یک :گفتند

 . بروندمنبر  یباال شانیا است بهتر و دارند لهجه صراحتایشان 

 از قبل و یبروجرد اهلل تیآ از بعد و قبل ما :فرمودند و رفتندمنبر  یباال شانیا بعد

 از قبل گفتند که مرجعیت را بپذیرند. ایشان )ره(خمینی یآقا به میحک یآقا تیمرجع

 یصدوق دیشه اهلل تیآ یحت بیترت نیا به و بردند را )ره(ینیخم امام اسم انقالب

 ما :فرمودند شانیا. یتصراح با نیهمچ میدیند ما. دارد یجرئت و دل چه که فرمودند

 ... از قبل میداد ارجاع شانیا به را مردم

 از خواندند و آوردند در را یا نامه کردند یم دیتقل میحک یآقا از بدیم در یکس اگر

 ...  دیبوس را شانیا دست جلو آمد که بود شهردار بعد. ینیخم اهلل تیآ حضرت

 دانم یم من عمد از ها مجلس رد یکس میدید هم دیگر یجا نجایا یعلما نیب در من

 . دیایب خوشم من که کنند یم ییکارها اما ستندین شاه اهل نهایا
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 آزادگی در زندان
  یاحمد مالآقای سخنان 

 من دستگیری آیت اهلل اعرافی روز آن .کند رحمت یصدوق اهلل تیآ حضرت خدا

. کند رحمت خدا یمخات اهلل تیآ با پاکنژاد بزرگوار دیشه نیهمچن .رفتم شانیا خدمت

 تیآ به یتلفن کی ، مرحوم پاکنژادمیرفت یم شان خانه که آنان هم حمایت کردند. ما

است که ایشان را آزاد کند و  داده قولاستاندار  :فرمودند شانیا و زدند یصدوق اهلل

که هیچ وگرنه مردم را نمی شود آرام نگه  شدند آزاد شب هفت ساعت تا مثل حاال اگر

 داشته یتوقع یقوصد اهلل تیآنباید از  ریزند یزد و مشکل ایجاد می کنند. داشت و می

ایشان این طوری استاندار را تهدید کرد تا  .که جلوی مردم خشمگین را بگیرد باشد

آیت اهلل اعرافی را آزاد کنند. ایشان گفتند: من اگر بگوییم پراکنده شوند، مردم به عشق 

ا پراکنده شوند و ایشان را در میان خودشان ببیند. این آیت اهلل اعرافی حاضر نیستند ت

  طوری شد که ایشان را آزاد کردند.

به  واقعا : ایشانفرمودند یروحان آقا حاجاست.  شانیا یمهمانواز به راجعمطلب دیگر 

ایشان چنان  .... کسی پذیرایی نشود شا یمهمان در اگر که شدند یم ناراحت شدت

و به مردم نیازمند  دندیخر آرد و فروختند را نشانیزم که بود یگر ثاریا و سخاوت اهل

 .داشتندبسیاری  یثارگریا داشتم را شانیشاگرد افتخار بنده که یدوران دردادند. 
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 تیشخص. میدار یم یگرام محفلمان در را همراهانشان با یصدوق اهلل تیآ مقدم

 بزرگمرد آن قاتیتوف راز و همنطق نیا در هم شانیا تیموفق و یاعراف اهلل تیآ حضرت

 در همین عشق و دلدادگی ایشان به اهل بیت )ع( و مردم بود. عیتش عالم

 بر وارد چگونه انقالب از قبل که یا فرزانه آن دیآور یم ادی یخوب به مردم ها شما

 فیالشر فرجه یتعال اهلل عجل زمان امام که یا عالقه و عشق با ایشان. شد یم ها دییم

 نیهم. دادند یجا تیروحان زی نیهم در را خودشان ادگارانی و فرزندان مهه داشتند

 مردم که یروز آن ؛ زیراکند یم ثابترا  شانیا خلوص و ها یژگیو ازبخشی  مساله

 فرج یتعال اهلل عجل زمان امام یسرباز لباس به سمت پوشیدن را فرزندانشان ترکم

وحانیت و سربازی امام زمان)عج( ، ایشان همه را به سمت ردادند یم سوق فیالشر

 .ندادفرستسوق داده و 

 دیبا .داشت بزرگواران نیا تیترب خصوص در یتوجه روزها همان از بزرگوار آن 

 آقا حاج یآقا نیوالمسلم االسالم حجه حضرت شانیا برومند فرزند که کنم عرض

 ریغ و یزدی یالفض از ما یوقت یعنی. هستند قم هیعلم حوزه مفاخر از یاعراف رضایعل

 از و برازنده یفضال ازایشان  ندیگو یم همه میکن یم سوال شانیا خصوص در یزدی

 حوزه بزرگان هستند و قم هیعلم حوزه بزرگان گرید و یآمل اهلل تیآ ارجمند شاگردان

 یاستاد مشق و درس هم خودشان الحمدهلل و دارند طمبسو یتیعنا شانیا به قم هیعلم
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 اگر. میدار کمبود که میبکن را احساس نیا دینبا ما ثیح نیا از. هستند هم دانشگاه

 از بزرگوار آن نکیا و بود یرحمت و نعمت ما نیب در یاعراف اله تیآ مرحوم وجود

 فرزند مخصوصا بزرگوارشان یها آقازاده الحمدهلل رفت، و بست بر رخت ما کنار

 خواهم ینم من . برد میهخوا یکاف بهره حضورشان از و هستند ما نیب در برومندشان

 و فیتعر چون ؛شوند یم خاطر آزرده دانم یم که میبگو یمطالب شانیا یرو یجلو در

 ستمین هم تملق اهل من البته و است تملق کردن خودش حضور در شخص دیتمج

 شهرستان زیعز مردم شما حضور خواستم آمد ذهنم به نجایا که هست یتیواقع کی

 ستین شما انیم در هم یاعراف اهلل تیآ حضرتمرحوم  دوجو اگر که کنم عرض بدیم

 یروحان و یمعنو یها بهره آنها از دیتوان یم که اند گذاشته یادگارانی شما انیم در

 . دیببر

 در شانیا بعد صالح ادگارانی نیا که است شده باعث بزرگوار آن خلوصدر حقیقت 

 . اهلل انشاء شود حفظ شهیهم یبرا شانیا خاطره و ادی و دنباش ما انیم
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 روح مجاهدت
  یاریبخت و محال چهار جمعه امام یناصر اهلل تیآسخنان 

تسلیت عرض می  شهرستان نیا یانقالب و پرور دیشه مردم شما و حضرات خدمت

 که را یمطالب یربان عالم و بزرگوار نیا از لیتجلدر  که بود نیا بر خودم یسع کنم.

 اوقاتتان مصدع یا قهیدق چنددر  فقط خواستم یم یمقدمات حذف با دانستم یم خودم

 . است نماز وقت نکهیا علت به ،شوم

 که یانسان قتایحق و حق به یمتک،  وارسته یانسان ،یانقالب مرد ،بزرگوار عالم پاک روان

 آن مطهر مرقد و مزار در ما که امروز و داشت اخالص و کرد مبارزه خدا راه در

 خواهم یم من که ینکات یبرخ ایشان با از یادی که است سزاوار میهست بزرگوار

 و فیتعر نه بزرگوار آن به نسبت این مطالب ، داشته باشیم.کنم عرض شما خدمت

 است و نه راهنمایی و مانند آن.   دیتمج

 همه از و دیا دهیشن خطباء و فضالء و علماء از شما همهچنان  تیشخص نیا یمعرف

 یسالها ، سخت دشوار است. شمادیهست مطلع آن از و دیدان یم ها شما خود مهمتر

 با شانیا با ارتباط در را نکته تا دو من با این همه .دیبود محشور بزرگوار نیا با سال

 جمله از بزرگ مرد نیا از من که یازیامت. کنم عرض بدیم سلحشور مردم شما

 از و مندان عالقه و دوستداران از یکی واقعا که بود نیا دانستم یم من که یازاتیامت

 مرد نیا وجود رششرا در را نیامن . داشت انقالب و امام به عشق که بود یکسان
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 با رابطه در داشتم ییها صحبتبا هم  و آمدم یم نجایا به که یگاه.کردم یم احساس

این عشق به  من ،بود شانیا با ارتباط در که یمسائل یشان و نیزها برنامه و بدیم مسائل

 یبرا و مردم شما یبرا من دهیعق به که نکته کی نیا. کردم یم احساس قعاواامام را 

 . میعظ ازیامت یکی و ستا یبزرگ شرف معظمش تیب

 اعتقاد آن و دهیعق و دهیا که بود یافراد از یکی وا. بود یانقالب یشخص نکهیا دوم نکته

 چیهن سرزندگی انقالبی بودن بود و در این عرصه بسیار فعال و سرزنده. ای شا یدرون

 یم احساس و کرد یم برخورد شانیا سن با یکس اگر یعنی ؛خورد ینم شانیا سن با

نداشته  را مبارزه در تیجد و کار پشت و یانقالب مسائل طور نیا در گرید شانیا کرد

 سن نیا ؛ چرا کهباشد داشتهچنین روحیه ای  سن نیا در یکس کمتر دیشا باشد و

 ایقضا و مسائل یلیخ از انسان که است ینیسن. است یالح یب نیسن و لیتحل نیسن

 کی و مبارزه روح کی که دمید یمولی  ،ستین مسائل نیا دنبال و کند یم گذشت

 ظالم یها انسان هیعل و نیمستکبر هیعل بخصوص پرخاشگر روح کی و یانقالب روح

 طاغوت زمان در یگاه کهبود  ییها انسان دارد. ایشان علیه شرور یها انسان و ستمگر

 واقعا که بود یمرد نیا و بودند شر خط و استکبار خط و طاغوت خط در اباحم یب و

 چه شانیا دندید یم لیاوا از .داشتند کار و سر شانیا با انقالب لیاوا از .بود ستادهیا

 در ستادنیا و نیمظلوم به کمک و اعانت از و اسالم مقدس میحر از دفاع در یشور

 کهدارد  ییهاآن و انیوزورگ آن . چه شوری در برابردارد نیظالم و ستمگران مقابل
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 غمای به را مردم اموال که یکسان ؛ یعنیبودند شما شهرستان در هم نیشااه یبعض

 که یکسان ای بودند داشته روا را ستم و ظلم ،طاغوت یها زمان آن در که یکسان. بردند

 و حرص نیچن نیا تصرفش در و دکردن ینم یرحم المال تیب به اباحم یب و رحم یب

 را عصا که بود یکس تنها خطه نیا در کنم یم فکر .دندیترس ینم خدا از و داشتند ولع

 را حرفش و ستادیا یم نهایا مقابل در اباحم یب و مستمِر و مستمَر و نیزم به دیکوب یم

 . زد یم

 شانیا ه ازمی کرد یا وقتی ک صحبت شانیا یوقت و آمدم یم نجایا من که وقت هر

 در یستادگیا و نیمظلوم حق گرفتن به قیتشو می شد، ایشان همیشه یپرسش و سوال

 بود بزرگ یانقالب روح کی وا .بود ازیامت کیاین . می کرد مستکبران و ستمگران مقابل

 در انقالب در لتیفض نیا که همچون. دانم یم بزرگ لتیفض کی را نیا خودم من و

 درو  خدا دشمنان مقابل در یستادگیا و یسلحشور هیروحم اما و بود ما زیعز امام

 لتیفض نیا و بود، شانیا بزرگ یها لتیفض از یکی. این داشت نیمستکبر مقابل

 . دمید مرد نیا در واقعا من را میعظ

 به انقالب لیاوا در که میداشت نفر دو اگر ما که کردم یم احساس را معنا نیا خودم من

 دیشه مرحوم یکی ،بودند پشتوانهواقعا  را یانقالب یها حرکت زدی در خصوص

 ها ما حرکت میعظ پشتوانه شانیا کهبود  زدی در بود یصدوق اهلل تیآ دیشه بزرگوار

 نیمستکبر مقابل در یستادگیا و انقالب پشتوانه هم چنین و بود انقالب مساله در
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 یجاها در هم یگرید یعلما البته. بودنجا یا در شانیا هم بود و آن دیگری ظالمان

 نیا و تحول نیا و حرکت نیا هست دربارشان و داشتند سروکار نهایا و بودند گرید

 هر ما واقعا که است نیا قابل و شیستا قابل توجه نیا و انسان نیا از بزرگ هیروح

 ادشی و ذکر. میباش داشته شیپ از شیب میدار بزرگ مرد نیا به نسبت که را ینسبت جا

  .است ینشدن فراموش

 شماها نیب در شانیا از یا آراسته یها انسان و یخلف فرزندان بزرگ، یخلفا الحمدهلل

 در که ییها زیچ آن و سخاوت و شانیا خود یسادگ و شانیا تیب یآراستگ و هستند

 نیا فقطیا دیده اید.  من  دیا دهیشن ها شما و مویگ ینم گرید من داشت اتشیروح

 هیروح نیا که کنم عرض بدیم پرور دیشه مردم ماش خدمت خواستم یم را نکته

 در و بود امام حرکت در و داشت یرهبر راه و خط و حق ریمس در البته را یانقالب

 ادامه را راه نیا دیبا اهلل ان شاء ان هم ها شما و ماند و بود همچنان یرهبر ریمس

 .دیبده

 نیا که کنم سفارش طفق دیباو  ستین بزرگوارش فرزندان درباره سفارش به الزم 

 مبارزهو  یآمادگ هیروح و ینترس و ورهت هیروح و یسلحشور هیروح و یانقالب ریمس

 و بزرگ ازیامت کی ایشان را باید یاد بگیریم. این جهان از یا نقطه هر در استکبار با

 ؛دیدار هم شما و دارند هم زانیعز نیا اهلل شاء ان و بود بزرگوار نیا در که بود یمیعظ

حفظ نماید و با  را یپارچگ کی نیا دیدار شهرتان در که یوحدت و یکپارچگی با و
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 تشکر شما همه از من. دیکن شاد را روحش شتدا که یحرکت و راهش ادامهو  این کار

 صبر لیو بروند نماز یبرا خواستند یم که یصدوق یآقا زمیعز برادر ازنیز  و کنم یم

 روح متعال دناوخد که ستا دیام .دارم دعا تماسال شما همه از و کنم یم تشکر کردند

 اکرم امبریپ با را دو هر ما زیعز امام همراه به جمعه شب نیهم در را بزرگوار نیا

 .دیبفرما محشور
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 وارث صادق
  یاعراف اهلل تیآ سالگرد نینوزدهم در یانساروخ اهلل تیآسخنان 

ن الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن قال اهلل تعالی فی محکم کتاب الکریم، اعوذ باهلل م

 بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا وَالَّذِینَ مِنکُمْ  آمَنُوا الَّذِینَ  اللَّهُ یَرْفَعِ الرحمن الرحیم: 

 .خَبِیر  تَعْمَلُونَ

 تیشخص بخصوص داران حق همه و شهدا و اند وستهیپ حق به که یعلمائ ارواحبر 

 داران حق گرید و یاعراف اهلل تیآ مرحوم عادلذ ناف عامل عالم ام امشب ادبودی مورد

 11 آیه شد تالوت که یا هیآ نیا. بر محمد و آله )ع( است صلوات ما هیهد و تحفه

 بِمَا وَاللَّهُ َدرَجَاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا وَالَّذِینَ مِنکُمْ  آمَنُوا الَّذِینَ اللَّهُ َیرْفَعِ:  است مجادله سوره در

 تیزوج و کردند دایپ ازدواج و امتزاج یشخص در اگر مانیا و علم . خَبِیر  عْمَلُونَتَ

 یفرد تیشخص در شد ممزوج مانیا و علم ؛ یعنی اگراست حکمت مولودشان افتندی

 همانو  35ریکث ریخ حکمت همان نیا.  است حکمت ازدواج و امتزاج نیا مولودشد 

 قدر به دیگو یم خدا که یدرجات درجات دیفرما یم خدا که قبل هیآ در .است درجات

 هیآ در که است یدرجات همان شود یم دیتول حکمت از که رایکث رایخ. اوست ییخدا

 . رایکث رایخ و درجات :گفتخدا  قبل

 عرضه توان یم حکمت لغت از که یایمعن نیبهترحکمت چیست؟  ست؟یچ درجات

 .برد کار به بجا را قیحقا و دیفهم و برد یپ قیحقا به که یانسان اتقان و اصابت کرد

                                                           
 269. بقره ، آیه  35
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کار  بجاو  کردن عمل متقن یعنی اتقان. حق به دنیرس یعنی اصابت ؛است میحک نیا

. است حکمت ،مانیا و علم مولودقرآن می فرماید که . است حکمت یمعنا نیا کردن،

 .رسد یم خواهد یم آنچه قیحقا به مییبگو ای دهیرس زیچ همه قیحقا به میحک

 رَاثُ یمِ ةُیَالخَشْ:  ه استفرمود است که ایشان السالم هیعل صادق جعفر امام از یسخن

 شَقَّ إِنْ وَ عَالِماً ُکونُیَ لَا ةَیَخَشْ حُرِمَ مَنْ  وَ مَانِیالْإِ قَلْبُ وَ الْمَعِْرفَةِ شُعَاعُ  الْعِلْمُ وَ الْعِلْمِ

 آفَةُ  وَ اْلعُلَماءُ عِبادِهِ مِنْ اللَّهَ یخْشَیَ إِنَّما جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الْعِلْمِ مُتَشَابِهَاتِ یفِ الشَّعْرَ

 لَمْ  مَایفِ الْخَْوضُ وَ الْمَدْحِ  حُبُّ وَ ةُیَّالْعَصَبِ  وَ اءُیَالرِّ وَ الْبُخْلُ وَ الطَّمَعُ  اءَیَأَشْ ةُیَثَمَانِ الْعُلَمَاءِ

 وَ اللَّهِ مِنَ  اءِیَالْحَ قِلَّةُ وَ  الْأَلْفَاظِ بِزَوَائِدِ الْکَلَامِ نِییِتَزْ یفِ التََّکلُّفُ وَ  قَتِهِیحَقِ یإِلَ صِلُوایَ

 36.عَلِمُوا  بِمَا الْعَمَلِ تَرْکُ وَ الِافْتِخَارُ

 حکمت. مانیاال قلب و المعرفه شعاع والعلم العلم راثیم الحکمه :دارد یعبارت در

 بازمانده و وارث مانیا و علم ازدواج پس. است مانیا قلب هم علم و است علم ارث

 .است حکمت اش

 بایز اریبس . ایشاندارد )ع(نیالمومن ریام حکمت ریام ،سخن سلطان هم یسخن کی 

 الکهم از نجات مانیا است و یزندگ علمه؛ یعنی نجا مانیواال هایح العلم :فرمود

 أَوْ  ذَکَرٍ نمِّ  صَالِحًا عَمِلَ مَنْخداوند نیز می فرماید: . ستیزندگ علمپس  37.ستیزندگ

                                                           
 52 ص ، 2 ج ، ، عالمه محمد باقر مجلسیاالنوار بحار.  36
 .62ص ودررالحکم، الحکم ررغ.  37



222 
 

 نیا 38.عَْملُونَیَ کَانُواْ مَا بِأَحْسَنِ أَْجرَهُم نَّهُمْیَوَلَنَجْزِ بَةًیِّطَ اةًیَحَ نَّهُیِیَفَلَنُحْ ُمؤْمِن   وَهُوَ یأُنثَ

خداوند درباره یونس می فرماید: . است نجات مانیا. دیگو یم قرآن که ستیزیچ

 .39الُْمؤْمِنِینَ نُنجِی وَکَذَلِکَ لْغَمِّا مِنَ وَنَجَّیْنَاهُ لَهُ فَاسْتَجَبْنَا

 و داده جا خود در را مانیا و علم که یانسان رسد؟ یم کجا بهاین انسان  تینها

 خاتم اسالم مکرم رسول یآسا معجزه سخن نیا به به کجا می رسد؟ کرده ممزوج

ین ا که یبار نیاول .دیکن تیعنا «هیعل سالمه و اهلل صلوات» یمصطف محمد اءیانب

 رسول قال: فرمود)ص(  اسالم یگرام رسولبود  یهند مالعال کنز در دمیدحدیث را 

 القیامه یوم الناس یغبطهم شهداء ال و بانبیاء لیسوا اقوام عن اخبرکم اال"(: ص)اهلل

 هم: قال اهلل؟ رسول یا هم من: قیل. نور من منابرهم علی جل، و عز اهلل من بمنازلهم

 عباده الی اهلل حببوا هذا: قیل. عباده الی اهلل یحببون و اهلل الی عباداهلل یحببون الذین

 فاذا اهلل یکره عما ینهونهم و اهلل یحب بما یامرونهم: قال اهلل؟ الی عباداهلل یحببون فکیف

  40."اهلل احبهم اطاعوهم

 

                                                           
 را آنان پاداش قطعا   و میکن یم فراهم او یبرا یریدلپذ یزندگ حتما   باشد، مؤمن و کند ستهیشا کار زن ای مرد از کس هر: 97. نحل، آیه  38

 .داد میخواه اند کرده یم که یعمل نیبهتر طبق
 .دهیممى نجات چنین[ نیز] را مؤمنان و رهانیدیم، اندوه زا را او و كردیم برآورده را او[ دعاى] پس: 88. انبیاء، آیه  39
 جایگاه و مرتبت و مقام به( شهدا و انبیا)مردم ولي هستند شهدا نه و انبیا نه كه دهم خبر كساني از را شما آیا: فرمودند(ص)اكرم پیامبر.  40

: فرمود( ص)پیامبر هستنند؟ كساني چه آنان( ص)خدا رسول اي: شد سؤال خورند؟ مي غبطه هستند نور از منبرهایي بر كه خدا پیش در آنان
 پیش در خدا گردانیدن محبوب معناي: شد سؤال. گردانند مي بندگانش محبوب را خدا و خدا محبوب را خدا بندگان كه هستند كساني آنان

 دارد دوست متعال خداوند كه چیزي به: مودفر جواب در( ص)پیامبر گردانند؟ مي خدا محبوب را خدا بندگان چگونه اما است معلوم بندگانش
 مي خدا محبوب كنند مي اطاعت را او خدا، بندگان كه هنگامي پس كنند، مي نهي آید مي بدش متعال خداوند كه چیزي از و كنند مي دعوت
 (182ص ،2ج الوسائل، مستدرك .)دارد مي دوست را آنان متعال خداوند و گردند
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 : آیادیگو یم )ص(غمبریپ. دیباش داشته توجه دقت با را ثیحد نیا کنم یم خواهش

 روز اما ستندین شهدا و اءیانب جرگه از که بدهم خبر یمنازل از شما به دیهخوا یم

 ولو -  ؟خورند یم غبطه دهد یم آنها به خدا که یمنازل و مقام به شهدا و اءیانب امتیق

 نهایا به خدا که شوند یم مسرور و خورند ینم غبطه اءیانب که کردند یمعن ها یبعض

 ینور یها منبر و  عرش بر و :رفعونی نور من منابر یعل و -است  داده را مقام نیا

 فرمودند . پیامبر)ص(روند یم باال نور یها منبر براینان  امتیق دریعنی . روند یم باال

 سراپا که غمبریپ اصحاب هستند؟ یکسان چه نهایا که بدهم خبر نهایا از دیخواه یم

 الذین: فرمود ایشان ، خواستار توضیح پیامبر)ص( می شوند وبودند مستمع و گوش

 و اقشار نیا :فرمود است دقت قابل .عباده الی اهلل یحببون و اهلل الی عباداهلل یحببون

 یم محبوب خدا شیپ را خدا بندگان که است نیا کارشان ؛ یعنیهستند ها نیا اقوام

 . کنند یم محبوببندگان  شیپ هم را خدا و کنند

،  ها شناس خاک ،ها شناس آب یان،مایفضاپ ،شناسان فضا ،مهندسان ،جراحان ،اطباء

 و است سنگ و خاک و آب شانیتخصص رتبهکه  ها شناس روسیو،  ها شناس معدن

 با ،روند ینم باالتر خاک و ملک عالم ازست اینان هوا و آب در یها روسیو هوایا 

 که یدست آن. دیبوس دیبا همرا  جراح کی دست. است مغتنم اریبس وجودشان نکهیا

، اینان مهم و ارزش کند یم باز را قلبیا  کند یم باز رو مغز و ردیگ یم دست در غیت

 مشت کی میوبگ حاال فضا عالم در. ستندین باالتر خاک عالم ازانیان  اما مند هستند،
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 نیزم تا ماه کره . این اند نشسته ماه کرهو یا بر  نشستن ماه گرده بر متخصص افراد

 هستند یکسان کند یم یمعرف دارد غمبریپ که یاقشار نیا اما. است لومتریک هزار400

 به را رب و رب به را عبد و نیز عرش به را فرش و رسانند یم افالک به را خاک که

. ندارد یدانشگاه چیه را تخصص نیا. ستین یکس هر کار نیا .کنند یم منعطف عبد

 یحببون الذینپس هدف این افراد است که می فرماید: . ندارد یا خونده درس چیه

 در و روند یم راه ابانیخ و کوچه در؛ این ها  عباده الی اهلل یحببون و اهلل الی عباداهلل

 . است حتینص وجودشانهستند و  جامعه مردم نیب

 را خالق. 2. کنند یم محبوب و آشنا خالق با را خلق. 1: دارند تخصص سهاینان 

 و قد قواره و عنصر ایشان و نیز تنرف راه و. 3می کنند ؛  خلق شیپ محبوب و منعطف

 فیک اهلل رسول ای :لیق. اند نکارهیا نهایا. است حتینص ابانیخ و کوچه در شانیباال

 یم خدا محبوب را بندگان فن چه با و ترفند چه باو  چگونه ؟اهلل یال اهلل عباد ونحبی

 ؛ چوننباشد غلط کلمات نیا اگرالبته  -  دهند؟ یم جا را بندگان خدا دید در کنند؟

چگونه خدا  را است. این که  مردم ما عبارات نیابه هر حال  - است. غلط خدا دل در

 تیعنا شتریب را نجایا؟ شما  چگونه ؟دهند یم جارا در دل مردم و مردم را در دل خدا 

 .است نیا نهایا فن ؛اهلل کرهی اما نهاهمی و اهلل حبی بما امرهمی :فرمود . ایشاندیکن

 را مردمو  دارد دوست خدا که ییکارها به کنند یم وادار را مردم است نیا شغلشان

 . ندارد دوست و دیآ یم بدش خدا که آنچه از کنند یم دورو  کنند یم ینه
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 دیگو یم یا جمله یکی حاال .است نیهم فنشان ؛ یعنی هنر واست نیهم کارشاناینان 

 گوش مردم اگر ؛اهلل احب اعوهماط فاذا :کند یم مکلف را ماو  ما سر یرو دیآ یم و

 .شوند یم خدا محبوب و دارد دوستشان خدا وقت آن ،دادند نهایا ینه و امر به

 عباده ونحبی که هستند یکسان چه ؟ستیک قشر نیا میگو ینم من. شد تمام تیروا 

  .. رضاال یال مشونی و عباده یال اهلل حبی و اهلل یال اهلل

 الزم من یبرا خودتان یبرا اما ،دیهبد جواب شمااین ها کیستند؟  میگو ینم من

 همه .میکن یم میتکر و میبوس یم را اطبا دست ما هستند؟ یکسان چهنها یا ستین

. خورد یم ما یزندگ درد به نهایا همه وجود حال هر به را جامعه یها کرده لیتحص

 . ه ؛ علم هم زندگی استایح العلمو  است علم ؛ چوناست یقطع این

 نجایا عالم همه نیا .ستین یآسان کار گفتن سخن ؛ستین یآسان کار تیرواگفتن 

 دیکن تیعنا پس .میبزن حرف بهتر ما شود یم باعث شما توجه و تیعنااست.  نشسته

 کار گنه مردم یحتو  مردم به را خدا و دهد؟ یم ربط خدا با را مردم که ستیک که

 مقامشان به هم شهدا و ایانبچرا که .  تندسین هم شهدا و ایانب ازاینان  ؟ کند یم منعطف

 و صدوقشیخ  رسد؟ یم نظرتان به گرید یکس نید عالمان جزاینان . خورند یم غبطه

 تا عالمان ن،یمفسر فقها، محدثان، زمان و عصر هر در تا دییایب جلو بتیغ از بعد ینیکل

  .دارند خود یجا که هاآن . ینیخم تا ینیکل از ما زمان
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 از تا سه .کردم یم فکر جلسه نیا یبرا داشتم بودم نشسته یاعراف اهلل تیآ تیب در من

 شان قواره نهایا دینیبب داشتم ارادت و شناختم یم من که را شما خطه عالمان بزرگان

 اهلل تیآ ؟است بوده دیمف چقدر شما استان در حضورشان و وجودشان ،رفتنشان راه

 یم را شانیا شهرت و آوازه ما انقالب از لقب یلیخ ، یعنیزمان رید از یصدوق دیشه

و  شهر نیا در یاعراف اهلل تیآ دو عالم دیگر، یکی .ی استنافذ عالم مرد .میدیشن

 االنو  دیداشت هستند که شما یگرید عالمان در اردکان یزد از یخاتم اهلل تیآ دیگری

 با عارف عالم سه نیا میبگو خواهم یم من .ستین یخال استانتان الحمدهلل .دیدار هم

 و رفتن راه و نیز حضورشان و وجود ه وقوار و نامخویش و  نام خوش و نام پر نام

 . نبود حتینص ، خودشاندنشانید

 میگو ینم !دیکن گوش کنم یم خواهش .کردندمن نیم خواهم بگویم که آنان چه 

 حاال که بزرگ عالم سه نیا اگر که میگو یم را نیا ؟است بوده موثر چقدر حضورشان

 بزرگ عالم سه نیا اگر شناختمشان یم و بودم آشنا آنها با و ام داشته ارادت آنها به من

 و اهلل یال اهلل عباده حببونی نیالذ»اینانی که مصداق  شد؟ یم چه نبود خطه نیا در

 هستند.« ..االرض یف مشونی و عباده یال اهلل حببونی

 یاعراف اهلل تیآ سالگرد نینوزدهم ز. امرودیهست دان قدر یملت شما دانم یم بنده 

و نیز از  شهر نیا خودو  اردکان و زدی کسبه و سکنهها و  یبازارها و یادار ،علما .است

 ،کنم یفیتعر یاعراف اهلل تیآ مرحوم از بخواهم بنده اگر و همه آمده اند تهرانو  قم



227 
 

 حرف به که دارم حرف آنقدر بکنم ییگو گزاف ای بزنم الف من .ندارم یازین چیه

 میگو یم بعد به حاال از که آنچه به رمیگ یم گواه را خدا .مینکن تمسک اصل یب یها

 تیآ مرحوم خدمت من .است نیا اعتقادم چون کنم یم مالقات را خدا حرفم نیا با و

 در زمان  بخصوص .میبود دهیشن را شانیا اسم تهران در یول دمینرس یاعراف اهلل

 و نظام اول درجه رانیمد و بزرگان،  علما ،یرهبر معظم ممقا از طریق شانیا رحلت

 در آمدم زدی در من از این که بعدرا شنیده ام و  شانیا اسم ها رسانهو  ها روزنامه در

 یبرا که چه آن میدار و داشتم نشر و حشر افراد با و رفتم منبرو  آمدم بدیم و اردکان

 و کنم یم اکتفا ثیحد نیا به من گفتند یاعراف یآقا مرحوم یمعنو تیشخص از من

 ثیحد. میبگو چه یاعراف اهلل تیآ مرحوم تیشخص مورد در که کردم قانع را خودم

)ع( از ائمهاین حدیث را  .میگو ینم کس هر درباره من را ثیحد نیا و است نیا من

 .کردند نقلو  تیروا عیسی)ع( 

 فِی یَزِیدُ وَ رُْؤیَتُهُ اللَّهَ یُذَکِّرُکُمُ مَنْ  :قَالَ ؟نُجَالِسُ مَنْ  اللَّهِ رُوحَ یَا لِعِیسَى الْحَوَارِیُّونَ قَالَتِ

 سوال السالم هیعل یسیع حضرت از 41«. عَمَلُه الْآخِرَةِ  ِفی یُرَغِّبُُکمْ  وَ مَنْطِقُهُ  عِلْمِکُمْ 

 را نیا م؟یکن مجالست و برخاست و نشست یکس چه با ما ؟نُجَالِسُ مَنْ  :که کردند

 عِلِْمکُمْ فِی یَزِیدُ  وَ رُؤْیَتُهُ اللَّهَ یَُذکِّرُکُمُ نْ: مَفرمود بزرگوار غمبریپ آن. دیبده گوش

 مجالست ها تیشخص نیا با عناصر نیا با فرمود ؛عَمَلُه اْلآِخرَةِ ِفی یُرَغِّبُکُمْ  وَ مَنْطِقُهُ

                                                           
 که یکسان اول: دیکن معاشرت گروه سه با شما :فرمودند جواب در حضرت آن و م؟یکن مجالست یکسان چه باای روح هللا !  یعنی.  41

 عملشان که یگروه سوم و شود یم شما در ک،ین رفتار و عمل یفزون موجب منطقشان که یافراد دوم. اوردیب شما ادی به را خدا دارشانید
 (39 ص ،1 ج ،یکاف ).دیابیب یشتریب اقیاشت آخرت به شما تا شود یم سبب
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 محضرشان در،  «رُؤْیَتُهُ اللَّهَ یُذَکِّرُکُمُ نْمَ » :ندازدیب خدا ادی به را شما دنشانید که دیکن

 و «مَنْطِقُهُ عِْلمُِکمْ فِی یَزِیدُ وَ » :دیفزایب شما معرفت و علم بر سخنشان دیا نشسته که

 بعد منازل آخرت به را شما کند متوجه آخرت به کند راغب را شما رفتارشان و اعمال

 «.عَمَلُه اْلآخِرَةِ فِی یُرَغِّبُکُمْ وَ »:  ایدن از

 توده نیاو  مردم نیا خوبتان،  اهلل خلق نیا مذاکره و مرد نیا فیتعر از فتمگ بر آنچه 

 حرف و منبر یپا و خواندند جماعت نماز و جمعه نماز سرشان پشت که مردمتان

 جمله تنها کردم استفاده من ،دندید یم را اش چهره و افهیق و عملشو  بودند شیها

 بتوانم که یمقدار به و شانیا تیخصش و شانیا از فیتعر در بشوم قانع من که یا

 علم سخنش،  آورد یم خدا ادی دنشید ؛ چوناست ثیحد نیهم کنم انینما و یمعرف

 یاعراف اهلل تیآ مرحوم تیشخص نیا می آورد. آخرت به رغبت عملشو نیز  عرفان و

 از باالتر بوده مردم شما اذهان در شیها حرف که آنچه و ساخت را مرد که آنچه و بود

 . اند گذاشته یخوب الصالحات اتیباق نیا

 درس و فاضل عالم یفرزندان بماند، مردم شما یبرا داده انجام که یعمل هر حاال

 از یاعراف رضایعل خیش حاج اهلل تیآ حضرت مستتاب جناب دهیکش زحمتو  خوانده

 یالمصطف جامعه استیر و یرهبر ندهینما و حوزه اصول و فقه خارج نیمدرس

 یم تنه مصر االزهر جامعه بر کهاست  یا جامعهاست این جامعه المصطفی  هیالعالم

 برادر. شد خواهداز آن  تر الدرجه عیرف و برتر ،شانیا تیریمد با اهلل انشاء و زند
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 طالب نیممتحن از یاعراف یمهد خیش آقا منیوالمسل االسالم حجه جناب مکرمشان

 یاعراف محمد خیش آقا نیوالمسلم االسالم حجت جناب و هم چنین است هیعلم حوزه

 گرید فرزند یاعراف دکتر یآقا است. چنان که هیعلم حوزه محققان و گران پژوهش از

 عالم خدوم سالم صالح پدر تیب خدمتگذار فرزندشان نیآخر و اطفال متحصص شانیا

 آدم واقعا و !پدر آن حال به خوشا!  حالشان به خوشااست.  هیفق یرا صاحب نظر اهل

 نه بلکه نفس. است ساز آدم ها پدر یبعض نفس اصال چرا؟ دیدان یم .خورد یم هغبط

 اهلل تیآ مرحوم .است ساز آدم و ساز عالم ، ساز عارف ،خانه در یبرخ وجود اصال

 . بود تقوا و نید و عرفان و علم یفضا اش خانه یفضا. بودند گونه نیا یاعراف

ایشان  دمید کردم یمرور و رقوت شان خانه در بودند نوشته را که یا جزوه کی من

آن  دمید ،سندینو یم را شانیها دانسته حال هر به سندینو یم که نهایا جامع بود.

 نطوریا فرزندانشان دیبا پس داشت و فراوان کماالت. است صفات عیجم جامع مرحوم

 می شود و پرمی آید و مسجد  تیجمع نیا ارتحال سال نوزده از بعد هنوز و باشند

 . دوش می یالخ

 نجایا که ییعلما بر درود !شما بر درود !بدیم و زدی استان یمذهب مردم شما بر درود

 دانم ینم من .است مجسم آنها ذهن و نهیس در بزرگوار مرد آن خاطرات و اند نشسته

 او ارتحال. میبگو کیتبر شما به یا بزرگ مرد نیا بازماندگان وجود به میبگو تیتسل

از شما .  تمام عرضم. ستشما بر کیتبر او یوجود یایبقا و گانبازماند تیتسل
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 االسالم حجه حضرت استان در یرهبر معظم مقام ندهینمام. هم چنین از متشکر

 گرید یعلما و یاحمد نیوالمسلم االسالم حجه حضرتو نیز  یصدوق نیوالمسلم

 این دیار تشکر می کنم. طالبو  فضالء
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 قم در عصر موسسحوزه 
 حجت االسالم  سخنان

درباره آیت اهلل اعرافی بسیار می توان سخن گفت ولی در این مجلس به میزان وقت و 

 حوصله گوشه ای از زندگی ایشان بیان می شود.

 اول یروزها از که بود یبزرگوار مرد شانیاباید گفت که  یعلم تیشخصدرباره 

 حاج مرحوم یعظمال اهلل تیآ حضرت حوزه موسس کنار در قم هیعلم حوزه سیتاس

 کردن جمع در داشته ینقش و بوده هیعل یتعال اهلل رضوان یحائر میالکر عبد خیش

 داشته است. حوزه

شکل  قم هیعلم حوزه ود وش لیتشک حوزهبود تا  این  بزرگوار عالم آن کنار درایشان 

 بگیرد. 

 ها عبادت جالب است، من یبرا ه وشد نقل بزرگوار عالم نیا از که یگرید یژگیو اما

 نیا کانینزد از یبعض که گفتند دوستانم از یبعض .است بزرگوار عالم نیا تعبد و

 ینم این ها آشکار شود و آنان مرحوم نیا اتیح زمان در که بودند کرده ینه مرحوم

که باید این ها گفته  میدید وفاتشان از بعد حاال اما بشود آشکار مسائل نیا که ندخواست

  شود.

داشت و دارد  یارزش با و بخش سود یها تیشخص ما جامعه واقعا که کنم یم عرض

به تهجد و عبادت بسیار  یریپ و کهولت دوران درو  عمر سال چند و هشتاد از بعد که
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 نوافل و شب نماز . اند داشته را یژگیو نیا اما می پردازند. اینان در این شرایط سنی

 نیا یها یژگیو از یکی نیا .بود شب دل رد ها ناله و هیگر با توام مرحوم نیا هیلیل

 در که یشب نماز .میدار نگه را دهیسع سنت نیا میبکن تالش ما جدا دیبا که بود مرحوم

 یم یبررس را شب نماز اتیروا یوقت کی بسیار تاکید شده است. ما اتیرواآیات و 

 را شب زنما خواندن قیتوف یکس اگر که است تیروا السالم هیعل نیمعصوم از .کردم

 از شب نماز قیتوف که هست او در یناپسند خصلت کی و یگناه حتما باشد نداشته

 . کند اصالح را خودش است. پس این شخص باید شده گرفته او

 از اهلل ذکر. گذاشت ها نعمت را نهایا اسم دیبا واقعا که ها نعمت گسترده سفره نیا

می  خطاب نیالذاکر مناجات در السالم هیعل سجاد امام .است یاله یها نعمت اعظم

 ان یعل اک،یا یذکر من لنزهتک امرک، قبول من الواجب لوال یاله کند و می فرماید:

 سک،یلتقد محال اجعل یحت ،یمقدار بلغی ان یعس ما و بقدرک، ال ،یبقدر لک یذکر

 و هکیتنز و بدعآئک لنا اذنک و السنتنا یعل ذکرک انیجر نا،یعل النعم اعظم من و

 42 .حکیتسب

 بزرگوار عالم نیا روح به .میخواه یم خدا از است یاله بزرگ یها نعمت از یکی نیا

 تیعنا ما همه به را هیلیل افلون و شب نماز خواند قیتوف که میخواه یم خدااز 

 !دیبفرما

                                                           
 قدر به تو از من ذکر که نیا با و میبگو را تو ذکر که دانستمیم آن از پاکتر و ترمنزه را تو من نبود، تو القبول واجب امر اگر! خداوندا».  42

 زبان بر تو ذکر که نیا و گردد تو سیتقد محل که شود کترینزد مقام بدان یوقت من ارزش و تو مقام یستگیشا قدر به نه است من درک و فهم
 .مییبگو را تو حیتسب و هیتنز و میبخوان را تو که توست اجازه و یافرموده مرحمت ما به که توست ینعمتها از یکی خود نیا گشت یجار ما
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 نیا فرزندان طرف از بنده .خواهم یم عذر بود آور مالل و دیکش طول به ضمیعرا اگر 

 تیروحان کسوت در مرحوم نیا فرزندان از نفر چهار نم. الحمدهللتشکر می ک مرحوم

 خداوند .هستند تیروحان کسوت و تیروحان زی در شانیا دامادان نطوریهم و هستند

 دهیپسند صفات جامع که بزرگوار عالم نیا راه دهنده ادامه را شانیا تیب و شانیا اوالد

 .بدهد قرار اهلل شاء ان بود

به  مقتل از وقتی ایشان که کردند نقل بزرگوار عالم نیا ارادتمندان زا و ما دوستان از

 یعبارت ناهم با هم من .ختندیر اشک خواندند یم)س( را نبیز حضرت خطبه ویژه 

که  خوانم یم ییجا هماناز  ام روضه خوانده این جا عبارت همان با عالم نیا که

 عبارت نیاآن عالم بزرگوار . تندایشان بسیار عالقه داشتند و می خواندند و می گریس

 :خواندند یم را

 لهیعق اما باشند پرده پس تو یها زن است عدالت از نیا ایآ! ما جد شده آزاد پسر.....  

 نهایا السالم هیعل نیحس دهید داغ فرزندان یکبر نبیز طاهره قهیصد دختر هاشم یبن

 تو ندارم عجب من تو از هیمعاو پسر... ند؟یایب نامحرمان انیم در اسارت صورت به

 یهست یکس آن پسر تو دیکش دندانه ریز را حمزه حضرت جگر که یهست یزن آن پسر

 هیعل بر ظاهرا یعنی کرده دایپ پرورش شهدا خون و گوشت از خونش و گوشت که

 خم تو که نیا از ندارم عجب من دیبرافروخت حربه آتش شما خدا رسول و اسالم

 دهان و لب به چوب با فرزندانش و ها بچه چشم قابلم غمبریپ پسر سر یرو یشو
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 نجایا دانم ینم اما بود کرده امر صبر به را نبیز نیحس امام نکهیا وجود با یبزن نیحس

 . داد چاک را بانشیگر نبیز دندید مرتبه کی که بود خراش دل چقدر صحنه
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 مرد والیت 
 سخنان 

 یوافر عالقه خیش حاج .کرد یم قرائت قنوت در را افتتاح یدعا فقرات از یاریبس یو

 اذان امیا اغلب. کرد یم دعوت آن خواندن به را گرانید و داشت ندبه نیدلنش یدعا به

 ارج را یاسالم شعائر و ارزشمند سنت نیا خود اقدام نیا با و گفت یم خود را صبح

 .گذاشت یم

 از یرویپ با است فتهگر قرار استکبار یفرهنگ اجمهت مورد ما جامعه که دوران نیا در 

 را منکرات از یاریبس یجلو میتوان یم یاسالم مهم سنت نیا انجام با و بزرگان نیا

 . میریبگ

 که کرد یم قرائت والفجر یدعا ینیدلنش یصدا با صبح ینمازها اغلب درایشان 

 . شود ینم دور اذهان از گاه چیه خاطره نیا ینیریش

 در یحت. بود حفظ را قرآن اتیآ از یاریبس قرآن با شانیا ادیز انس لیدل به آنگه گرید

 . بود دیمق بدان و دیورز ینم غفلت قرآن قرائت از هم کسالتشان امیا

 یکی خود نام هم دو به اقتداء با که بود سخاوت شانیا یاخالق یها یژگیو از یکی

 سالمال هیعل لیخل میابراه حضرتدیگر  و هیعل اهلل صلوات محمد حضرت اسالم امبریپ

 بود مهمانان یرایپذ شانیا خانه همواره. بست یم بکار را یانسان یواال صفت نیا

 یم ناراحت اریبس بدهند گرانید به که نداشتند دسترس در یزیچ که اوقات یگاه
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 یم میتقس مستمندان و فقراء و میان فروخت یم را خود اموال از یادیز قسمت. شدند

 . کرد

 تیوال از یاسالم حکومت یبرقرار از قبل و انقالب یزرویپ از شیپ سالها خیش حاج

 عادل هیفق یبرا گسترده اراتیاخت به معتقد هیفق تیوال نهیزم در و گفت یم سخن هیفق

 با یو کردند یم شبهه هیفق تیوال به نسبت یبرخ که یزمان در. بود طیالشرا جامع

 در. گفت یم خنس آن گسترده اراتیاخت و هیفق تیوال از تمام شجاعت و صراحت

 از یو. بود نموده حاکم منطقه در را هیفق تیوال حکومت ینوع انقالب از قبل دوران

 . آمد یم خوشش اریبس مبارزان و انیسپاه و انیجیبس و ونیروحان

 سادات به. بود اتهمکرو ترک و مستحبات انجام به دیمق شد ینم ترک شبش نماز

 استیس از را نید. نداشت سازش سر نیخوان و انیطاغوت با. گذاشت یم احترام اریبس

 را فراغت اوقات. داشت رشته سر هم یمعمار و یکشاورز امور در. دانست ینم جدا

 قناعت بود برخوردار یتوجه قابل مکنت از آنکه با شانیا. دیگذران یم ها نیا به

 عییتض و رافسا از. داشت زیپره رنگارنگ یها غذا صرف از و داشت یزیانگ شگفت

 . کرد یم تناول را ساده یغذاها غالبا و بود متنفر دایشد خداداد یها عمتن

 تالش: است فرموده او درباره یا خامنه اهلل تیآ حضرت انقالب رهبر که اوست هم

 با یروزیپ آغاز در سپس و زدی به حرکت و مبارزات اوان در شانیا ریپذ نا یخستگ

 متعال خداوند .است انقالب کتاب قطور یها برگ جمله از بدیم مردم فعاالنه یرهبر
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 مجاهدان ثواب و اجر از را شانیا و کند محشور ائشیاول با را بزرگوار نیا روح

  43.سازد برخوردار

  

                                                           
 . برگرفته از پیام مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به مناسبت ارتحال آن فقید بزرگوار. 43
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 انسان کامل و سرمشق
 حجه االسالم و المسلمین قاسم روانبخش 

 .دارد وجود یمختلف نکات( ره) یاعراف اهلل تیآ حضرت مرحوم یتیشخص ابعاد درباره

 شانیا از یمتعدد خاطرات ،میبود خدمتشان در ما سال انیسال که نیا به باتوجه من

ما  کهاست  یاسالم انقالب از قبل دوران درمربوط به  مخصوصااین خاطرات . دارم

. میبود بدیم شهرستان ژهیو به و منطقه در شانیا گسترده یها تیفعال ناظر و شاهد

 .داشت ییبسزا ریتاث م،یبود یا طلبه بچه کی که هم ما یاسیس رفتار در فعالیت هایشان

 آشنایی با آیت اهلل 

 که پنجم سال من ،باید عرض کنم یاعراف اهلل تیآ حضرت با من ییآشنا نحوه درباره

( ره) رسول خیش آقا مرحوم منزل به قرآن یریفراگ یبرا تابستان در رفتم، یم مدرسه

. رمیبگ ادی را قرآن که شدم موفق ابستانت ماه کی همان در شانیا محضر در و آمدم

 اهلل تیآ مرحوم حضرت آقازاده وقت آن ،یفاضل رسول خیآش مرحوم کند رحمت خدا

 بود یکسان جزء نیز -یاعراف یرضایعل خیآش حضرت بدیم یفعل جمعه امام - یاعراف

 شاگردان از و ، کردند یم دایپ حضور( ره) الرسول عبد خیش آقا مرحوم منزل در که

 استفاده شانیا محضر از را قرآن قرائت . ایشان همبودند عبدالرسول خیش آقا مرحوم

 آمده عبدالرسول خیش آقا منزل به ما از زودتر یمدت کی شانیا کنم فکر. کردند یم

 کی. بودند ادگرفتهی بایتقر را قرآن علیرضا اعرافی خیآشآقای  آمدم من یوقت. بودند
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 یم عبدالرسول خیآش. بود یاعراف یرضایعل خیشآ یآقا سر یرو یدیسف نیعرقچ

 . هستند یاعراف اهلل تیآ حضرت آقازاده شانیا :گفتند

 شانیا دیشا و نداشتم یارتباط( ره) یاعراف اهلل تیآ حضرت با یلیخهنوز  روز آن تا ما

 محضر و برسم شانیا خدمت که داشتم دوست یلیخ. بودم دهیند صورت آن به را

 . کنم درک را شانیا

 همان دانم یم یول ،بود یک دمید را یاعراف اهلل تیآ حضرت که یبار نیاول ستین ادمی

 هیعلم حوزه یبرا و سپس خواندم را دبستان ششم سال من چون ؛بود یکودک دوران

 مدرسه کی نیهم جز ،نبود چنان آن یا هیعلم مدرسه بدیم در هنوز. رفتم اردکان

 آن رونق یلیخ که بود یاتاق سه دو. بود امام دمسج نیهم کنار که بود یکوچک هیعلم

از  بعدو  بودم اردکان هیعلم مدرسه در یطلبگ دومو  اولسال  در من. نداشت یچنان

راه اندازی  یاعراف اهلل تیآ حضرت هیعلم مدرسه که این زمانی بود و آمدم به میبد آن

 .بود ابانیخ کنار امام مسجدن یهم یباال قسمت در کهشده بود. این مدرسه ای بود 

 با و محترم اریبس تیشخص. دمیرس شانیا محضر به نجاآ بار نیاولمن  کنم فکر 

 طلبه ما دیفهم یوقت. داد یم قرار نوازش مورد یلیخ را ها طلبه که دمید یتیمعنو

 که بار نیاول همان از. گرفتند لمانیتحو یلیخشان یا میناخو یم درس و میهست

 قابل تیشخص کی جهت هر از. میشد شانیا فتهیش و دعالقمن ،میدیرس خدمتشان
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 یمذهب و ینید اسوه و الگو کی عنوان به را ایشان توانست یم انسانبود.  رفتنگ الگو

 . ردیبپذ

 همان در مردم یا و است مانهیصم چقدر که نمیب یم مردم با را شانیا ارتباطاتوقتی 

 ارتباطچگونه  شانیا با ها طلبهو یا  ،کنند یم برقرار ارتباط شانیا با و ندیآ یم مدرسه

 . ، این ها همه برایم جالب بودکنند یم برقرار

 نماز جمعه نمایش همایش مردمی

 کردم یم یسع من و شد ادیز یاعراف اهلل تیآ حضرت با ما ارتباط به بعد، خیتار آن از

 یسجدم در غالبا شانیا یها جمعه نماز. کنم شرکت شانیا یها جمعه نماز درحتما 

 یمسجد در نماز جمعه بعضا و شد یم برگزار نییپا منزل . نماز دربود منزلشان کنار

 نییپا که بود یآب یجو آن کنار . این مسجدستین ادمی مسجد آن اسم حاال که بود

 یم نماز ایشان در آن جا یگاه که بود یمسجد هم آنجادر جریان بود.  هیدیشه

 . البته مدتی نگذشت که نماز جمعهشد منتقل امام دمسج بهایشان  نماز بعدا و خواندند

 تر کینزد انقالب به چه هر. شد یم برگزار بدیم کل شهر در یا دوره صورت به هم

 میرژ با مبارزه یبرا یشهرستان شیهما یک بهاین نماز جمعه ایشان  شدمی 

 . می شد لیتبد کتاتورید یپهلو یشاهنشاه

 شانیا که بود نیا - رفتم یم من که لیاوا همان از - شانیا جمعه نماز یها یژگیو زا

 همان شد یم تیرعا دیبا جمعه نماز در که یاصول همه و خواندند یم نماز ریشمش با
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 و هم چنین روز مسائلدر خطبه های نماز جمعه ایشان، . کردند یم تیرعا موقع

 ،کردند یم انیب را مطالب حیصر ریغ مقدار کی لیاوا دیشا. بود مطرح یاسیس مسائل

  و برد یم نام را رضا محمد و شاه میرژ یحت تر حیصر شانیا میآمد جلوتر چه هر بعد

بیان  که ییها اشاره با داشتند و ییها هیکنا هم اول یروزها آن اما شد؛ یم متعرض او 

 را هیمعاو و دیزی یوقت. است یکس چه منظور که دندیفهم یم مردم همه می کردند،

 کرد یم قیتطب یپهلو میرژ نیا آن ها بر همه  که کرد یم لیتحل یرطو کرد یم لیتحل

. دیبفرست صلوات گفت یم جمله کی با بود شدن شفاف به کینزد مسئله که یگاه و

 را مطلب مردم خود بود، جمله آخر گرید ،دیبفرست صلوات نیا دندیفهم یم هم مردم

 . کردند یم افتیدر

. نبود روضه بدون شانیا یها خطبه که بود نیا جمعه نماز در شانیا یها یژگیو از

 غالبا و. بود - همیعل اهلل صلوات - تیب اهل به یتوسل شانیا یها حطبه در حتما

 آن یا مربوط به و بود کرده درک شانیا خود کهبود  یتلخ آن مربوط شانیا توسل

 شانیا یبرا که ییها روضه از یکی نظرم به .داشتهم  شانیا خود کهبود  ینید تریغ

 فرزندان و زنان آوردن کرد، یم هیگرخودش  خواند یم هم یوقت و بود سخت یلیخ

 و ،خواند یم شهیهم شانیا را روضه نیا .بود دیزی مجلس به )ع(اباعبداهلل حضرت

 جمعه نماز شانیا که بود یا جمعه کمتر دیشا. کرد یم توجه روضه نیا به شهیهم

 و - ها نامحرم مجلس به )ص(غمبریپ اوالد زنان نآورد. نخواند را خطبه نیا و بخواند
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 بچه و زن و یداد قرار پرده پشت در را خود بچه و زن! دیزی که بود نیا رشانیتعب

 یاعراف اهلل تیآ محروم یبرات یوضع آن - ؟ینشاند ها نامحرم مجلس در را غمبریپ

 جمله چند هم نفر کی شانیا روضه نیهم وسط شد یم هم یگاه. بود سخت یلیخ

 جمعه نماز یها خطبه در . این روضه خوانیکردند یم هیگر مردم و داد یم ادامه یا

 . یک ویژگی بود شانیا

 از هم مردم غالب و بود یلیخ ینیریش یها خطبهخطبه های نماز جمعه ایشان، 

 به و نداشت یا پارچه کیوضعیت  ها وقت آن بدیم که نیا با .آمدند یم بدیم سرتاسر

 یروستاها بایتقر که - روستاها همه مردم از بایتقر یول ،گفتند یم رچهپا هفده آن

 شرکت و در آن بود هیدیشه در مرکزش که آمدند یم جمعه نماز به - بودند ییمجزا

 . نکرد ترک را - لمسو آله و هیعل اهلل یصل - اکرم امبریپ سنت نیا و کردند یم

 و حمایت از طالب حاکم شرع

 در یحت جمعه نماز که یزمان همان در ر میبد در پیش از انقالب،برگزاری نمازجمعه د

 .نبود ریدا رانیا

 گاهیپا نیا از و بود کرده ریدا را جمعه نماز خودش شرع حاکم کی عنوان به شانیا 

 . کرد یم یانیشا یها استفاده جمعه نماز

 ؛اشتد یا ژهیو تیاهم و اجرای احکام ینید مسائل شانیابرای  که هست ادمی من

. بدهند انجام را خودشان ینید رسالت آن نکهیا یبرا بودند آمده منطقه درایشان  یعنی
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 ؛نداشت یگرید هدف ،یاله یها ارزش و خدا نید یایاح مردم، حق احقاق جز شانیا

 را ونیروحان کههدف دیگر ایشان این بود  .بودند نیهم دنبال روز و شب واقعا یعنی

 حتما مساجد یبرا دهد، توسعه را شهر مساجد کند، تیربت را ها طلبه بدهد، پرورش

 به ندیایب و بکنند دایپ پرورش ها طلبه داشتند دوست . ایشانبکند نیتام جماعت نماز

 و گاهیجا آن با خودشان. باشد داشته یجماعت امام حتما مساجد و بروند مساجد

 درون میبود شده معمم هتاز که را ها ما مثل یکار تازه طلبه کی و آمدند یم شانیبزرگ

. البته خواندند یم نماز طلبه آن سر پشت خودشان و داشتند یم وا به پیشنمازی مسجد

 آن دوم نماز در بعدو  خواندند یم نماز کی خودشان اول عادت ایشان این بود که

 نشانه نیا و خواندند یم نماز سرش پشتخودشان  و گذاشتند یم جلو را جوان طلبه

 که کردند یم اعتماد یفرد آن به مردماین گونه  و؛ دارم قبول را نیا من که بود نیا

 . گرفت یم رونق مسجد آن گریدو امام جماعتش کرده بود. از آن پس  برده شانیا

 از گرید یروحان آن هم. کرد یم دییتا را محل یروحان که بود شانیا یها یژگیو از

 نطوریا مردم . البته آن زمانکرد یم وابسته آقا حاج به ینحو را خودش بعد به آن

 و اقتدا کنند، بلکه بخواند نماز با او ند،اخو نماز و شد مسجد وارد یکس هر ند کهنبود

 یاعراف اهلل تیآ مرحوم تیب ،مرکز نیا . آن زمانکند دییتا را شانیا یمرکز کی دیبا

 . بود
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 طلبهایشان . ادندد یم جهترا  یمذهب مباحث ، ایشانداشت شانیا که یمباحث نیا در

. دیبگو را روز مسائل و احکام مردم یبرا سوق می دادند تا مااحک انیب سمت به را ها

 ینید مسائل به نسبت شدت به هم خودشانو  داشتند هیتوص را نهایاآن مرحوم 

  .بودند حساس

 امر به معروف و نهی از منکر

 انتخاب الگو کی عنوان به ما یزندگ در را شانیا یها یژگیو و اخالق از یلیخ من

 که ییها یبد و منکرات به نسبت که بود نیا شانیا یها یژگیو از یکی مثال. مه اکرد

دارد  دیفهم یم اگر و نبود یصوراین عصبانیت   .شد یم یعصبان افتاد یم اتفاق

 یطور هر کرد یم تالش و شد یم ناراحت وجودش تمام با ردیگ یم صورت یگناه

 مومن که دمید تیروا در یوقت کی من. بردارد انیم از و کند مبارزه هگنا نیا با شده که

 مانند ح،جر نمره کل: باشد نیا شا یژگیو دیبا ،ردیگ یم قرار که منکر مقابل دروقتی 

 با چگونه ،یکن یم مجروحش که یوقت شود؟ یم چگونه مجروح پلنگ. مجروح گنپل

 نیا. باشد مجروح پلنگ مثل دیبا یتزش و منکر برابر در مومن کند؟ یم برخورد انسان

 ینیزم بیس و مثل تیخاص یب و تفاوت یب که انسان در برابر منکرات دوش ینم طور

 ما و دهند یم انجام شهر در چشممان یجلو در را یمنکرات مینیب یم ما االن. باشد

 در دیفهم یم اگر شانیا یول ؛است یعادگر ید نهایا مییگو یم و شود ینم مانیطور

 حرام ونیزیتلو زمان آن بلند شده در برابرش می ایستاد. البته ونیزیتلو آنتن کی حلم
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 ونیزیتلو آنتن کی آورده و هیدیشه در ونیزیتلو نفر کی دیفهم یم شانیا . وقتیبود

 - میبود امام مسجددر  که هست ادمی منعصبانی می شد.  گذاشته بامش پشت یرو

 نماز از بعد ایشان -خواندند نماز در آن یفاعرا اهلل تیآ حضرت ی کهمسجد نیهم

 محل در ونیزیتلو چند که دمیفهم:  فرمودند و کردند صحبت - نماز دو نیب - مغرب

 تیمعص محل نیا دررا   گناه و لعب و لهو آالت . ایناناست منکر نیا و اند آورده

 ینم ننشا یالعمل عکس چیه شود؟ ینم تانیطورو  د؟یساکت مردم شما و اند آورده

 نیا د؟یخوان یم نماز شما آنوقت د؟یا نشسته آرام شما و شود گناه محل نیا در د؟یده

 انسان نماز والمنکر؟ الفحشا یعل یتنه الصاله ان: نگفت خدا رگم است؟ نماز نمازتان

 که دیخواند یم شما که است ینماز چه نماز نیا دارد؟ یم باز منکرات و فحشا از را

 جماعت نماز گرید من د؟یده ینم نشان العمل عکس ها یزشت و منکرات مقابل در

 . خوانم ینم نماز من ،نشود جمع منکرات نیا تا ؛خوانم ینم

 تا :فرمودند و کردند ترک را جلسه شانیسخنران از بعدو  خواندند را مغرب نماز شانیا

 رهچه با. این را گفتند و میآ ینم نماز گرید من ،نشود جمع محل از منکرات نیا

 یکرد یم نگاه اش چهره به یوقت. نبود یساختگ شانیا . البته عصبانیترفتند یعصبان

 و شود یم انجامدارد  محل در گناه ون کهچ ؛است ناراحت وجودش تمام با یدید یم

  اند؟ تفاوت یب مسلمانان
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 حرکت نیهم .رفتند و کردند ترک را جلسه شانیسخنران نیا از بعد شانیا دمید من

این  آقا !بله یکی گفت: .شد جادیا یحرکت نیمومن و مسلماناندر  که شد اعثب شانیا

گفتند:  کجاست؟ :گفت هم یکی آن هست؟ یک خانه :گفت ی است؛ آن دیگروضع چه

 باالخره است؛ به هر حال هر کسی چیزی گفت و اعتراضی کرد و آورده یفالن پسر

 موقع ؛ چونبود یادیز یلیخ تیجمع .شدند جمعمسجد  در نیمومن و مسلمانان همه

 آورده ونیزیتلو کهرفتند  یکسان منزل و به  شدند جمع تیجمعبود. این  مغرب نماز

 ببرند را شانیها ونیزیتلوتا  کردند مجبورشان و آوردندن ییپا را شانیها آنتن و بودند

 ورفتند  یاعراف اهلل تیآ منزل بعد شد انجام کار نیا که شدند مطمئن قتیو .بفروشند

که  میگرفت تعهداز آنان  بود ی هممورد چند نیا. میبرداشت را منکر باالخره ما :گفتند

 نداشته تلویزیون محل در هم گرید و بفروشند و تلویزیون هایشان را بروند فردا نهایا

 .آمدند نماز یبرا . این طوری بود که ایشاناوردیب نماز یبرا فیتشر شما ، حاالباشند

 نکر و طاغوتمبارزه مردمی با م

استفاده می کرد  مسجد و نیمتد مردم از. بود مومنان از استفاده روش شان مبارزه روش

 نطوریا ها منکر به نسبتایشان . بردارد را منکراتقرار می داد تا  گاهیپارا  نیهمو 

 مثال شد یم متوجه شانیا اگرشاه  زمان در .بود طور نیهم یاسیس عرصه در. بودند

می دادند تا او  دستور شانیا ، کرده ادب هئاسا یکس( ره) امام قدسم ساحت به کسی

 یعل خیآش یآقاو  بنده بهرا مجازات کنند. در زمان شاه کسی این کار کرد و ایشان 
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 هر باشیم. ما هم شانیا رکاب در نفر دو ما تا دادنددستور  یآباد محمود یمیفه اکبر

 در نفر دو که ام دهیشن من :فرمودند . ایشانمیکرد یم عمل ،نددفرمو یم ایشان چه

 با و میبرداشت را ها موتور ما. کردند ادب هئاسا امام مقدس ساحت به نسبت شان مغازه

 شانیا .میآورد نییپا مسجد را در بودند هیقض نیا به متهم که نفر دو آن میرفت یگروه

 را نانیا محترمانه الحا :فرمودند بعد .کردند توبه هم آنها .دادند توبه را آنها و آمدند

پیاده  شان خانه درآنان را بردیم  میبرد محترمانه ما .دیکن ادهیپ شان خانه در دیببر

 .نشود تکرار امور جور نیا گرید دادند قول هم آنها کردیم و

 که ندهد جرئت خودش به یکس شهرستان نیا در گرید که شد باعث همین مساله

 جرئت رگید مه ها یطاغوت یحت و باشد شتهدا یاهانت( ره) امام ساحت به نسبت

 . بدهند نشان امام حضرت به نسبت یمنف العمل عکس که نکردند

 تندیس اخالق

 در چه - میشد یم منزلشان وارد . وقتی کهبود یاخالق معنا تمام به یتیشخصایشان 

 یم وارد که یمخصوصا سادات طالب به نسبت -داشتند که یمنزل در چهو  جا نیهم

احترام می کرد. آن موقع  شد، یم وارد کس هر. شدند یم بلند قد تمام شانی،اشدند

 سن با آن شانیا میکن یم احساس ما االن این بلندشدن ایشان را درک نمی کردیم، ولی

 االن ما خود برای طالب و سادات بلند می شدند. بودند مرد ریپ و داشتندکه  یسال و

 یم خسته یلیخ ؛ چونمیشو بلند شیجلو میتوانب شود وارد یکس هر که یمستین یطور



248 
 

 یروزها ایشان یولعمل کرد و برای هر کسی بلند شد،  ینطوریا شود ینم و میشو

 را آمد و رفت ینشتریب که ییروزها مخصوصاو  شنبه پنج یروزها و نیز جمعه

 تعارف و ستادیا یم شانیجلو قد تمام دیبا خودشان شد یم وارد که یکس هر ،داشتند

 .کرد یم ییرایپذ مهمانانش از و دنشان یماو را در آن جا  و کرد یم

 از من .دارد ضرر ییچا فرمود یمو  داد ینم ییچا که است نیا شیها یژگیو از

 . کنم ینم ییرایپذ دارد ضرر که یزیچ با مهمان

 پسته نیا از آمد یم که یمهمان هر و بود گذاشته نجایا پسته بزرگ ظرف کی شهیهم

 ، پسته اییگاه هم کار آخر و کرد یمو از او پذیرایی  داد یم او به ای کاسه ندرو ها

. است خوب نیا !دیبخور پسته که گفت یمایشان همیشه . کرد یم هم بشیج درون

 . کرد ینم ییرایپذ و مانند آن از مهمانانش ییچا یحت داشت ضرر که ییزهایچ یول

 سخاوت و مهمانوازی

 یگرام یلیخ را ها طلبه اخصوص در و پذیرایی می کرد انهمحترم یلیخ را مهمانانش

خودش  یبرا را نیا آمد یم دستش که یپول .بود بخشش و بذل اهل و داشت یم

 که یکشاورز نیزم از و بود خودشان یشخص که ییها پول چه حاال ،کرد ینم رهیذخ

 نیا .داشتندیار و در اخت بود امام سهم که ییها پول از حاال ای آورند یم بدست داشتند

 علماء انیآقا از شانیا که را یبخش آن. دارند نگه را درآمدها و پولهایش که نبود طور

آن پول  که نبود نطوریا ، آن را خرج مردم می کرد وکنند خرج منطقه در داشتند اجازه
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 و طالب ،سادات ،فقرا به را هاپول  نیا. بکنند خودشان یشخص یزندگ صرفها 

 دست را ما شانیا و میبشو خانه نیا وارد ما که نشد یا مرتبه دیشا. ددادن یم فضالء

 یم سرشان دنبال شانیا شدند یم خارج خانه از که ها طلبه حتما. برگردانند یخال

 .گذاشتند یم دستش کف پول یمبلغ کی ،بشود متوجه یکس که نیا بدون و آمدند

 به داشت دوستایشان . دهد یم پول یکس به دارد شانیا که شد ینم متوجه هم یکس

 نبود مهم شیبرا کمی نبود. البته یلیخ مبلغ همکمکی ایشان  مبلغ. بکند کمک ها طلبه

 مهم شانیبرا اصال ؛ ولیبود کمهم  یگاه و بود ادیز مبلغ یگاه که چه مقدار است؟

 . نبود

 یم سادات که . وقتیکردند یم اعتراضبه این کمک هایش  ها یبعض ی اوقاتگاه

 بسیار را سادات شانیا و مبلغی هم می دادند؛ چون ندردک یم میتکر شانیا ندآمد

 یم میتکرشان یا آمدند یم ریفق سادات مخصوصاسادات  یوقت. داشت یم دوست

 یصمد یآقا .میبود آمده قم از که دوستان از یکی با بار کی رود ینم ادمی من. کردند

 ،در دم تا شانیا . پس از پذیراییمیآمد آیت اهلل خدمت که با ایشان بود دوستانمان از

 یلیخ ظاهرا و کردند دست شانو آن جیب بیج نیا یتو یلیخ بعد. کردند بدرقه را ما

. بود کالفهشب  آن شانیا .دمیفهم بعدااین را  من .ندارند یپول که نیا از بودند کالفه

 . دیپرس هم آنها ازرا و  ها بچه از یکییا  ؛کردند صدا هم را یهاد مثال آقا دیشا

  د؟یرو یم قم یک شما که دیپرس ما از. است کالفه یلیخ که دمید باالخره
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 . میرو یم میدار امشب :میگفت

  د؟یرو یم گاراژ کدام ازگفت: 

 . میرو یم یکمال یآقا گاراژ از :میگفت

 . خب یلیخ :گفتند

 میآمد یکمال گاراژ یتوق .میآمد ما از خانه ایشان بیرون و کرد بدرقه و ما را آمدایشان 

در آن  پول یتومان تک پانصد - پول، تومن پانصد یکمال دیآقاس میشو اتوبوس سوارتا 

 هم به تومان پانصدو  دادبه دوستم  تومان پانصدیعنی . داد ما به -بودزیاد  یلیخ زمان

ه ب ناتوم هزار که فرمودند من به زده زنگ یاعراف یآقا :گفت یکمال یآقا بعد .دادمن 

 هم تومان پانصدو  بده یفالن به را تومانش پانصد ! از آن هزار تومان قرضی،بده قرض

 .کنم یم جبران و دهم یمآن را پس  شما به بعدا من و بده یصمد یآقا مهمانشان هب

 . داد ما به را پول نیا و آمد یکمال یآقا به هر حال،

 از یکی شیپ زد یم گزن نداشت پول اگر یحت که بود میتکر اهل قدر آن شانیا

 طلبه دو به و گرفت می قرض پولو  رد،یبگ قرض پولاز او  توانست یم که ینایآقا

 . دادند پول ،بودند آمدهنزدش به مهمانی  که یا

 شهر ونیروحان و سادات فقرا، ، ها طلبهبه  او نسبت .  بود قیتشو اهل یلیخایشان 

 . بودند بخشش و لبذ اهل و داشتند یا العاده فوق یمهربان واقعا
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 مبارزه با خوانین و طاغوتی ها

، نکاتی را بیان می داشتند بدیم شهرستان خود و منطقه در که یمبارزات یها بحث در

 در. بود و ... کدخدا و خان تیحاکمزمان  بایتقر - انقالب از قبل - ها وقت آنکنم. 

 در یخان کی گفتند یم. کردند یم یزندگ بدیم در یاعراف اهلل تیآ مرحوم طیشرا آن

؛ بود منطقهآن  خان مثال نیا که بود یعبدالنب رزایم نام به - امروز هیدیشه - کشورُ

 آوردند یم مردم یرو یادیز یفشارها نهایا. شد یم اداره یخان صورت به زیرا مناطق

 . شده است خوب یلیخ مردم وضع امروزبودند هر چند که  ریفق مردم غالبا و

 نسبت ،مردم بر خان تیحاکم بخاطر کشورُمردم این محله  هاروز آن گفت شود یم

 و آمدند یاعراف اهلل تیآ حضرت طیشرا آن در. بودند هم تر ریفق بدیم محالت ریسا به

 شانیا مبارزات هیسا در دینکش یطول و ؛کرد ایاح را شورک و هیدیشه مردم واقع در

با  هیدیشه نیهم در. شدند زنده ممرد و ایاح مردم و شد یمنزو خان انقالب، از قبل

 به. گرفت قرار تیروحان دست به امور تیمحور تالش های آیت اهلل و حمایت مردم،

دایره  یحت و تندیاف یوجود احاطه باشد بدیم شهرستان که منطقه کل بر شانیا جیتدر

 هم خودش کههم رسید  اردکان مثل استان یها شهرستان ریسا هب بعد نفوذ ایشان

 تحت شان یاسیس در مسایل مردم یول ،داشت یخاتم روح اهلل اهلل تیآ مثل یعالم

 . بودند یاعراف اهلل تیآ مرحوم ریتاث
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 کی ما که موقع آن که ستا ادمی من .بود گذار ریتاث یزد هم استان مرکز خود در شانیا

 چه که کردند یم سوال( ره) یصدوق اهلل تیآ مرحوم از یوقت ،میخواند یم درس سال

 مرحوم هم یکی ،(ره) امام حضرت یکی :فرموند یم را نفر دو شانیا ؟است اعلم یکس

 . معرفی می کردند شانیا را نفر دو نیا(. ره) یخوانسار احمد دیس اهلل تیآ

 کرده هیگال و رفته یصدوق اهلل تیآ خدمت یاعراف اهلل تیآ مرحوماز این که  بعداما 

 امام حضرت هم آن و است یکی اعلم د؟یکن یم یمعرف را نفر دو چرا شما کهبودند 

 . است

ند که اعلم امام دیرس یبند جمع نیا به داشتند هم با که هم ییها بحث باایشان 

 فقط اعرافی اهلل تیآ مرحوم با  جلسه آن از بعد یصدوق اهلل تیآ خمینی است و

آن روز به از . گفت یمبه عنوان اعلم معرفی می کرد و نام ایشان را  را امام حضرت

، آیت اهلل صدوقی کردند یم مراجعهبه ایشان  ها طلبهو  رفت، یمنزدش  کس هربعد 

 یرو هم استان مرکز در اندازه نیا آیت اهلل اعرافی .است امام اعلم مرجع می گفت که

 . بود گذار ریتاث استان تیروحان

 جوانگرایی و جوان دوستی

 با. بود جوان قشر به شانیا خاص توجه یاعراف اهلل تیآ مرحوم گرید یها یژگیو از

 هیروح ،شان هیروح اما بودند، رمردیپ یسن نظر از و داشتند یسال و سن شانیا که نیا

 . کرند یم برقرار ارتباط ها جوان با راحت لذا و ؛بود جوان
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 مثل ها جوان و بود شده لیتبد مبارزه کانون به شانیا منزل ،مبارزات دوران نیهم در

 موجب شانیا شجاعت و جرئت آن . البتهدندیچرخ یم شانیا وجود شمع ردو پروانه

 . شد یم مبارزه یبرا جوانان هیروح تیتقو

 به انیجیبس و جوانان اعزام یبراواقعا  شانیا. داشت ادامه هم انقالب از بعد حالت نیا

 شانیا بروند جبهه به خواستند یم ها بچه بار هر. داشت ییبسزا نقش ،یجنگ منطقه

 . همیشه با جوانانکردند یم قیتشو را آنها کرده و رد  قرآن ریز ازآنان را  آمدند یم

 گرید مثل که نبود نطوریا. بود جوانانه روح ،شانیا گرید هیروح کی . پسداشتند ارتباط

بلکه  شند،بک کنار جوانان جمع از ،دانند یم بازنشسته را خودشانکه  ها مرد ریپ

 . بود معنا تمام به انجو کیی روح جهت ازخودش 

 نقش آیت اهلل در شکل گیری انقالب

 شکل با رابطه در شانیا نقش درباره کنم عرض دیبا شانیا درباره که یگرید نکات

نقش مهمی ایفا  انقالب اهداف شبردیپ در کهبود  شانیا یها تیفعال و انقالب یریگ

 .کنم عرض را ینکات کرد. در این باره هم

 یک انقالبی در ذاتش بود. داشت، که ینید باور آن به توجه با یعرافا اهلل تیآ مرحوم

 بخاطر امام بلکه نبود، محض یاسیس انقالب کی کردند که انقالب( ره) امام !دینیبب

 یها ارزش و باشد، ینید تیحاکم کی خواست یم نکهیا بخاطرامام . کرد انقالب نید

 ؛ چونبود ینید انقالب کی امام، البانق لذاانقالب کرد؛  ،شود حاکم جامعه در ینید
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 که بود نیا امام هدف. دیایب یشاه کیو  برود، یشاه کی که نبود نیا هدفشان امام

 هیروح نیا. کند حاکمرا  یاسالم یها ارزش و اسالم آن یجاه بو  برکند را طاغوت

 کنده از ایران و مملکت طاغوت واستخ یم او یعنی ؛بود یاعراف اهلل تیآ شخص در

 . شود حاکم اسالم یها ارزش آن یجا به و شود

 امام مبارزه بههم  شانیا ،دید یم امام حضرت در را یژگیو نیا چون آیت اهلل اعرافی

 کوتاه یا ذره و گذاشتمبارزه  یبرا را همتش تمام ههم ؛ و این طور بود کهوستیپ

 . کرد یم حرکت علماء همه از جلوتر . ایشانامدین

 محمد جمعه نماز یها خطبه درانقالب  قبل ازکه آیت اهلل  ردمک عرضپیش از این 

 خدا: فرمودند یم یطور نیهم . ایشانهست ادمی رشانیتعب من. کرد یم لعن را رضا

 هر یعنی ید؛کن ختم صلوات حاال را! خائن شاه مخصوصا ،است شاه چه هر کند لعنت

 و حاالنگ می گفت: را  و سپس بی در خائن شاه مخصوصا کرد یم لعن است شاه چه

 . کن ختم صلوات

 و خواند یم نماز و ستادیا یم و گرفت یم دست که یریشمش آن با اصال حاال نیا

 در  اومی کرد نشان دهنده ایمان و شجاعت برخاسته از دین ایشان بود.  شاه لعن

 یم لعن خطبه در را شاه شانیا بود و 55 سالمثال  حدودا ی لعن می کرد کهزمان

 لذا و ؛شود وارد مسائل نیا هبع راج که کرد یم جرئت یکس کمتر زمان نآ .کردند
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 تیحاکم آن یجاه ب و شود دهیبرچ یکتاتورید میرژ نیا که بود نیا شانیا تالش

 . بود مند عالقه یلیخ امامبه  شانیا بود که لیدل نیهم به .شودبر پا  یاله یها ارزش

 دیدار با مقام معظم رهبری در ایرانشهر

. رفت یم دنشانید به شجاعانه شانیا ،شدند یم دیتبع که یکسان مبارزات، دوران رد

 یکس کمتر بودند، دیتبع رانشهریا در که - اهلل حفظه - یا خامنه اهلل تیآ حضرت

 کی باو  گرفتند، یم نیماش شانیا یول برود، یدیتبع کی دارید به که کرد یم جرئت

  .رفتند یم آقا دنید رانشهریا به ثالم و بی آالیش ساده ،یکانیپ و یانیژ

 پا د؟یا مانده چه یبرا» :فرمودند ، به منآمدند من شیپ یوقت شانیا که فرمودند هم آقا

. دینمان نجایا. میکن یم محافظت شما از آنجا ما !باش ما با آنجا. دییایببد یم به !دیوش

 یم نهایا که نیا. ستین درست خودش نیا شدن میرژ میتسل و نجایا ماندن نیهم خود

 دیایب و دیکن رها دیپاش. دیباش نجایا دینبا دیکن امضا دفتر و دیباش نجایا دیبا شما :ندیگو

 «.کرد خواهم دفاع آنجا شما از من و بدیم

 بودند دیتبع در که یانیآقا ریسا. گفتند یم یجد طور به را نیا واقعا. نبود یشوخ نیا 

 که دهیپسند اهلل تیآ مثالبه مالقاتشان می رفت.  ایشان با آن که ممنوع و قدغن بود

این دیدار ها و . زدند یم سرآنها  به رفتند یم نیماش با شانیا ،بودند دیتبع نجایا

 آن در کرد یم جرئت یکس کمتر !خب. شد یم نیمبارز دل تیتقو موجبمالقات ها 

 آنها از و دبزن سر اند شده دیتبع میرژ طرف از که ییها یدیتبع به راحت طیشرا
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 واقعا . ایشان با شجاعت و جراتی که داشتندکند حل را آنها مشکالت یا کند، ییدلجو

 . گذاشتند یم تمام سنگ و رفتند یم هم

 که میدید یم ما شد، یدیجد مرحله وارد 56 سال در رانیا ملت مبارزات نکهیا از پس

 جرقه کی بایرتق که یمصطف مرحوم شهادت در .شدند وارد دتریشد یلیخ شانیا

 یم گرفته که یمراسم بایتقر. شد لیتبد مبارزه کانون به بدیم بود، انقالب در یدیجد

 خود هیدیشه خود از و آمدند یم ها ییمایراهپ در شانیا خود و بود نیسنگ یلیخ شد

 عصا ادهیپ یپا با . آن پیرمرد با آن کهولت سنکردند یم شروعراهپیمایی ها را  شانیا

 یم آباد روزیف ات ابانیخ درو  شدند یم همراه  شانیا با مردم و ،دنگرفت یم دست

 کی و آمدند یم رونیب مردم هم بعد. با حرکت ایشان تظاهرات شروع می شد و آمدند

 اقامه آنجا و میرفت یمپاسگاه  یجلو بدیم یباال تا افتاد یم راه یمیعظ تیجمع

 .گشتند یم بر دوباره بعد و ند،کرد یم یسخنرانو ایشان شد  یم ابانیخ وسط جماعت

 اواخر آن. شد یم برگزار یموتورنمایش  صورت به ها ییمایراهپ نیا هم یگاه

 و آمدند یم موتور با مردم و شدند یم نیماش ای موتور سوار  یاعراف اهلل تیآ مرحوم

 ها ابانیخ تمام در دفعه کی موتور هزار چند راه می انداختند و ینیسنگ مانور کی

 تیآ مرحوم دست در شهر یفضا یعنی ؛دادند یم شعارمردم  و رفتند یم بدیم داخل

 ابانیخ از یخشب مثل بدیم نجایا. بودند گرفته قرار امور انیجر در مردم. بود یاعراف اهلل
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 مبارزه مرکز شانیا نکهیا بخاطر مردم .بودند روز به طور نیامردم میبد . بود تهران یها

 . شدند لیتبدمبارزه  نونکا بهبودند خودشان نیز 

 دستگیری آیت اهلل 

 هست ادمیمردم خود را آماده هر کاری کردند. . کردند ریدستگ را شانیا که هم بار کی

 در و رفتند یم یا دوره صورت به رفتند. آن زمان، نماز جمعه جمعه نمازبرای  شانیا

 تیجمع و آمدند نجاآ از شانیا. شد خوانده نماز دهیب در روز آن .خواندند یم محالت

 ،برگردند هیدیشه سمت به و از آن جا آباد روزیف ابانیخ سمت به تا گشتند یم بر که

 و رعب جادیا با و آمدند تیجمع نیب در پاسگاهاز  نیماش چند آباد روزیف ابانیخ در

 به خشن برخورد نیاکه  بود یبار نیاول مردم را متفرق کردند. مردم انیم در وحشت

 زدی به و کردند ریدستگ را یاعراف اهلل تیآ مرحوم . آن روزشد یم نجاما شکل نیا

 یصدا مساجد از سرعت به یول ،شدند پراکنده و مردم ترساندند را مردمآنان . بردند

 اهلل تیآ مرحوم یآزاد یبرا میرژ به آوردن فشار و شهر در امیق یبرا مردم از دعوت

 . بلند شد یاعراف

از  را میرژ و کردند یصدوق اهلل تیآ مرحوم ی کهحرکت راههم به مساجد حرکت نیا

موجب شد تا ایشان را آزاد کنند. آیت اهلل صدوقی  ترساندندعاقبت دستگیری آیت اهلل 

 زدی سمت به بدیم مردم د،ینکن آزاد را یاعراف اهلل تیآ شما اگر کهبه رژیم گفت 

 مرحوم که شد باعث نیا. رمیبگ را شانیجلو توانم ینم هم من و کرد خواهند حرکت
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 ریشمش. داشتند نگه ساواک در را شانیا ریشمش البته. کردند آزاد را یاعراف اهلل تیآ

 از که بود ییکاالها جزء درآمد، تصرف به ساواک و شد انقالب نکهیا از بعدایشان 

 نیا :گفتند و آوردند یاعراف اهلل تیآ یبراآن را  شهر نیمسئول و آمد رونیب ساواک

 . گرفتند شما دست از روز آن که است یریشمش انهم

 ییبسزا نقش شانیا مردم میبد، پاسگاه شدن میتسل در و انقالب یروزیپ در نیبنابرا

 تهران در انقالب نکهیا از قبل واقع در یعنی ؛شد میتسل راحت یلیخ هم شهر و داشتند

سقوط تهران به دست  پیش از. بود یاعراف اهلل تیآ میتسلبد یم زیچ همه ،ردیبگ صورت

 از که ییندا آن فقط .بود شده انقالب نجایا و بود شانیا اریاخت در زیچ همهانقالبیون 

 هم تهران در نکهیا از میشد خوشحال همه «است انقالب یصدا نیا» که آمد ویراد

 یرهبر به پیش از آن، بدیمدر  گرنهواست و انقالب به پیروزی رسیده  شده انقالب

 . و به پیروزی رسیده بود  بود شده انقالب یاعراف اهلل تیآ مرحوم

 نقد مقامات پس از انقالب

تا آن ها  کردند تالش یلیخ داشتند امام که ییها دهیا آن یبرا شانیا هم انقالب از بعد

 خطبه در. نبود یاعراف اهلل تیآ پسند مورد آمد کار سر یوقت موقت دولت. شود ادهیپ

 ما که ستین یآن نیا :فرمود یم و کرد یم نقد را قتمو دولت ،جمعه نماز یها

 شانیا چرا :گفتند یم زدند یم حرف یکسان کی ها وقت آن دیشا حاال. میبود دنبالش

 از و امام خدمت بود رفته بازرگان مرحوم خود یحت ؟کند یم فیتضع را دولت
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 یم برخورد ما با نگونهیا دارد شانیا که بود کرده هیگال یاعراف اهلل تیآ مرحوم عملکرد

 یمنتظر یآقا به که یا نامه در امام. نبودند یراض هم امام که میدیمهف بعدا یول ،کند

 به ؛نبودم یراض بازرگان یریوز نخست به من واهلل که خوردند قسمنوشتند و  6/1 در

 همه. نبودم یراض هم تو یمقام قائم به ؛نبودم یراض هم صدر یبن یجمهور استیر

 . کردم انتخاب را دوستانم یتمشور نظر جا

 انتقاد. دیپسند ینم را بازرگان هم امام. بود یکی امام با نگاهشان شانیا شد معلوم

 که هنوز. ستین نیا میخواه یم ما که یانقالب. داشت بازرگان عملکرد به نسبت یجد

 ها دادگاه الثم ای کند؟ ینم رییتغ نهایا چرا. هست شیجا سر طاغوت یها شاخص نیا

 برابر در شانیا بود. اردکاندر  دادگاه. نداشت دادگاه بدیم. داد یم قرار حمله مورد را

 همان اساس بر واکنش تندی داشت؛ چون آنان کردند یم آنها که ییها تیفعال

 .کردند یم عمل یطاغوت یها شاخص

 .کرد احضار روز آن دادگاه سیرئ شانیا شد، یم ما محل به مربوط که یانیجر کی در 

. بودند اردکان یدادگستر ینعمت یآقا هم معاونشو  بود پور یتق یآقا نام به یفرد او

رون یب یاندرون از یاعراف اهلل تیآ شدند وارد نهایا یوقت و کردند احضار میبد به را آنها

 حالتبا  عمدا یعنی ؟ستیک پور یتق نیا :فرمودند و بود، دستشان یقرآن .آمدند

 . قربان هستم بنده :گفت و شد بلند پور یتق ؟هیک پور یتق گفت: یریتحق
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 ریز را قرآن قانون که یهست شما ؟یگذار یم پا ریز را خدا حکم که یهست شماگفت: 

 پا ریز دینبا را قرآن ؟یذارگ یم پا ریز چرا ،است مظلوم قرآن نیا ؟یگذار یم پا

 . بردار تیاکاره نیا از دست !کن توبه. دذارنگبسر  یرو دیبا را قرآن ،دذارنگب

و  گرفتند، هم را ها همان امضاء. گرفتند شانیا بود مردم حق آنچه جلسه آن در حاال

 و است نیا نجایا حکم. کنم یم حکم دارم من است، من مال شرع حاکم حکم :گفتند

 .دیکن قبول دیبا شما

. شد تمام هیقض نیا و کردند امضاء هم آنها. کردند مردم حق احقاق این گونه شانیا 

 نکهیا با یاعراف اهلل تیآ مرحوم .کردند مقاومت آنها باز که یگرید مساله کی در اما

 یها بهطخ در بود، یخاتم اهلل تیآ حوزه در و اردکان شهرستان حوزه در یدادگستر

 و دانم ینم مشروع گرید را اردکان یدادگستر سیرئ من که فرمود جمعه نماز

 . ندارند تیمشروع

 نیا شانیا که نیهم یعنی ؛شد تمامروعیت او را از میان برد و کار این سخن ایشان مش

 فرد و رفتند نهایا . این گونه بود کهبرود از آن جا شد مجبور آقا آن گفتند را جمله

 ،بودند مانده همانطور که بودند سابق میرژ یها بازمانده از آنها. آمدشان یجا یگرید

 . همان کار را داشت هم انقالب بعد کرد یم قدرت اعمال شانیا که آنقدر یول

که  بود یآدم کی . اوبود رانیدب یآقا نام به یفرد شد زدی وارد که یاستاندار نیاول

 و البالغه نهج مثال ؛بود و دانش اطالعات اهل همو  بود هیوج ینید نظر از ظاهرش
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 بدیم وندآخ مسجد ،آمد بدیم به که یبار نیاول. کرد یم یخوب یسخنران. بود بلد قرآن

 نیا از تا چند و نددکر یم یسخنران رانیدب یآقا .بود روزآبادیف مسجدآخوند  و

با او بود مشکل پیدا کردند. آقای اعرافی با ایشان برخورد  ها وقت آن که یجوانان

 تندی کردند.
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 اهل فضایل الهی

 حجه االسالم و المسلمین غفوری

 .میکن عرض زانیعز شما یبرا را ینکات میخواه یم بزرگوار یعالم تیشخص درباره ما

 الصَّالةَ  وَیُقِیمُونَ بِالْغَیْبِ یُْؤمِنُونَ الَّذِینَ :فهیشر هیآ بارز قیمصاد از یکی شانیا بی گمان

 . 44بودند  ،یُنفِقُونَ رََزقْنَاهُمْ وَمِمَّا

 وَلَا وَیَخْشَوْنَهُ هِاللَّ رِسَالَاتِ یُبَلِّغُونَ الَّذِینَ :فهیشر هیآ قیمصاد از یکی ی هم چنینو

  45.بودند ،حَسِیبًا بِاللَّهِ وَکَفَى اللَّهَ إِلَّا أَحًَدا یَخْشَوْنَ

 ریام انیمتق یموال که بودند یاله یباتقوا بزرگ مردان نمونه از یکیایشان هم چنین 

 :برند یم نام عنوان نیا با را ییانسانها نیچن نیا السالم هیعل طالب یاب ابن یعل مومنان

 . الفضائل اهل هم

 - طالب یاب ابن یعل مومنان ریام انیمتق یموال یوقت مامه خطبه در ای نیمتق خطبه در

 کی در دیگو یم سخن یمتق و پارسا و وارسته یها انسان به راجع - السالم هیعل

در نهایت پس بیان همه فضایل ایشان  و دیفرما یم خالصه را آنها اوصاف همه جمله

 نیا در اوصاف نیا با ییباتقوا و وارسته یانسانها نیا. الفضائل اهل هم :دیفرما یم

 حاج مرحوم. هستند یبلند و ادیز اریبس فضائل یدارا نهایا .اند شده برده نام خطبه

                                                           
 (3.)بقره، آیه كنندمى انفاق ایمداده روزى ایشان به آنچه از و دارند،مى پا بر را نماز و آورند،مى مانای غیب به كه آنان.  44
ترسند و از هیچ كس جز خدا بیم ندارند. و خدا براى حسابرسى كفایت كنند و از او مىهمان كسانى كه پیامهاى خدا را ابالغ مى.  45

 (39)احزاب، آیه .كندمى
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 در که بود ییباتقوا و وارسته یانسانها نیا از یکی قتیحق در - هیعل اهلل رحمه - خیش

 .است شده ذکر آنها صافاو و شده برده نام آنها از خطبه نیا

 از یاریبس بودم شانیا محضر در شاگرد عنوان به که یا ساله کی ارتباط با ریحق بنده 

 نیا ییآشنا. مه ادید انیلعاب و هکرد مالحظه شانیا در حضورا را نیمتق اوصاف نیا

 آن از قبل البته. بود یشمس یهجر 48 و 47 سال در یاعراف اهلل تیآ حضرت با ریحق

 در و بدیم در که یشهرت آن بخاطرنیز  و داشتند که ییواال و بلند تیشخص آن ربخاط

. هم میدیشن یم ادیز را شانیا اوصاف ،داشتند یخاص تیمحبوب مردم انیم در و استان

 بنده که 47 سال در یول ،میکرد یم ارتیز منابر در و مجالس در را شانیا یگاه چنین

 بروم هیعلم حوزه به که شد قرار - هیعل اهلل حمهر - پدرم مخصوصا نیوالد قیتشو با

 با پدرم مرحوم چونبه خدمت ایشان رسیدم؛  باشم، داشته ینید علوم لیتحص و

 . والدمداشت یادیز مالقات و دارید و کینزد یارتباط یاعراف اهلل تیآ حضرت

 اتهوجوو  آوردند یم یاعراف اهلل تیآ حضرت خدمت معموال را خمسشان حساب

برای  کردند، یم شرکت شانیا روضه مجالس در . پدرمکردند یم پرداخت شانیا هب را

 تا طلبه شویم. کردند قیتشو را ما جهت نیا

 عنوان پدر آنجا و میدیرس یاعراف اهلل تیآ حضرت محضر به هم تیمع در روز کی

 یاعراف اهلل تیآ حضرت .بشود ینید علوم طلبه فرزندمان نیا میخواه یم که کردند

 به را ریحق نیا باز آغوش و چهره با که هست خاطرم در قایدق و کردند، استقبال یلیخ
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 هم کردند، ینیدلنش ییرایپذ جلسه همان در و رفتندیپذ خودشان طلبه و شاگرد عنوان

 دارید و برخورد جلسه هماندر  ،بود که ییرایپذ لیوسا با هم و خوبشان برخورد با

 .کرد روحانیت کسوت نیا و لباس نیا به جذب را بنده گرید اول

 اول اخالق بعد علم

 یداریخر( السعاده معراج)  کتاب و( انیبصال نصاب)  کتاب فردا از :فرمودند شانیا

 . دییایب و دیکن

 دو هر شخصا خودشان شانیا سال کی تا و کردم هیته را کتاب دو نیا و رفتم بنده

 بر منظوم است یا مقدمه که را انیبصال نصاب همبرایم درس گفت. ایشان  را کتاب

، به باالست سطح در یاخالق کتاب کی که را السعاده معراج کتاب نیهمچن و اتیادب

 یاعراف اهلل تیآ حضرت خود طالب سال های نخست طلبه گی تدریس می کرد؛ یعنی

 .کردند سیتدر و دادند آموزش ریحق نیا به را کتاب دو نیا شخصا

 یهمکالس دوستان گرید که سال کی از بعدو  بودم تنها شانیا محضر در ابتدا بنده البته

 شانیا منزل در درس کالس .میآمد یم شانیا محضر به هم با و میکرد دایپ را مان

 نیا که کنم یم فکر االن .بود جالب یلیخدوستمان  آن و بندهاین برای . شد یم ارزبرگ

ا دروس ابتدایی را تدریس می که به م بود بزرگوار چقدر شان یعلم درجه آن با مرد

و از  میبده صیتشخ و میکن درک این مساله را که مینبود یسطح در ما هاروز آن کرد.

 که یتواضع آن بخاطر شانیا یول آگاه باشیم، یاعراف اهلل تیآ رتضح یعلم مقام
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 در یشاگردان و ندیبگو را اصول و فقه خارج درس توانستند یم که یحال درو  داشتند

 تازه و بودم، یمبتد که بنده مثل یا طلبه به بودند حاضر یول باشند، داشته طحس نیا

 خودشان بخوانم را السعاده معراج و انیبصال ابصن یحت مقدمات از قبل خواستم یم

 . فرمودند یم سیتدراین کتب را 

 که وقتی بعدها ما ایشان در انتخاب این دو کتاب انجام داد. کهاست  یجالب نکتهاین 

 را حوزه از ییها بخشبخش یا  تیریمد که یزمان مخصوصا م،یشد حوزه اردو

را  یتیمسئول تیترب و آموزش قسمت در که یوقت ای م،یگرفت عهده بر ایو  م،یدید

 کردند، یاعراف اهلل تیآ حضرت که یکار نیا که میشد متوجه موقع آن م،یرفتیپذ

 .است شده یکارشناس و شده حساب چقدر

 دیبا ابتدا شود، هیعلم حوزه وارد خواهد یم که یموقع طلبه نشان دادند ایشان در عمل

 اخالق و یاله اخالق ،ینید اخالق به متخلق دیبایعنی  رد،یبگ فرا را یاخالق دروس

 یموقع طالب امروزه متاسفانه. پس از آن برود مال و دانشمند و عالم شود شود حسنه

 المقدمات جامعآنها  مقابل در کنند، یم که یکار نیاول شوند یم هیعلم حوزه وارد که

 از و گذارند، یمجلویش  فشرده و نیسنگ یها درس با هم آن راعرب  اتیادبو 

 توجه اصال ای شود یم توجه کمتر اخالق درس به خبری است، و کمتر اخالق درس

 . شود ینم
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 هیلمع یها حوزه یبرا یخوب یالگو تواند یم یاعراف اهلل تیآ حضرت رفتار نیا

 ت،یروحان ما، جامعه. میدار اخالق به ازین یزمان هر از شیب ما که امروز. باشد امروز

 و اخالق به ازین یزمان هر از شیب ما نیمسئول و ییاجرا یها دستگاه ه،یعلم یها حوزه

 . دارند اخالق درس

 رندیبگ شیپ در را یتیترب و یآموزش روش نیا هیعلم یها حوزه که است خوب چقدر

 علوم نیسنگ و میعظ یبنا آن بعد کنند محکم را طالب یاخالق و یتیترب شالوده ابتدا و

 ینیسنگ و مرتفع یبنا ینید علوم یبنا چون ؛بگذارند تیترب و اخالق شالوده آن بر را

 مرتفع، و میعظ ساختمان نیا یبنا از قبل دیبا . پسخواهد یم یمحکم شالودهو  است

 . کرد محکم را آن شالوده

 تیآ حضرت بزرگوارمان سرور و استاد از نمیب یم را موارد از یبعض یوقت بارها من

جامعه به  ازین . از ایشان در این زمینه، یعنیمه اکرد ادی مختلف یجاها در یاعراف اهلل

 حوزه در اهلل شاء ان .کنم یم هیتوصبدان  ویاد  آموزش از قبل اخالق بهویژه حوزه ها 

 . شود دهایپ روش نیا هیعلم یها

 حضور یبرا است« نیبارج»که  مانه خودمحل از بنده سال کی از شیب صورت هر به

 در نزد ایشان نکهیا با بردم ها بهره از ایشان و کردم و کوچ« رحال شدّ» استاد درس در

 منش، اخالق، ره،یس رفتار، ، ما از همانحال نیع در یول مینخواند شتریب کتاب دو

 و میدید یم شانیا در که ینید حرارت و خروش و جوش آن ،یزگاریپره ،ییپارسا
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 یادیز یها بهره ،داشتند مختلف مسائل درباره شانیا که ییباال اریبس یدلسوز آن نیز

 خدا و شده یمنته نجایا تا که شد ما راه یبرا یچراغ ها بهره نیا الحمدهلل و میبرد

 . میباش نیمسلم و اسالم خدمت در داده یقیتوف

 مانجلوه ای

 یُْؤمِنُونَ الَّذِینَ فهیشر هیآ قیمصاد از یاعراف اهلل تیآ حضرت استاد مرحوم کردم عرض

 کی نیا. است قتیحق کی نیا. بود ،یُنفِقُونَ رََزقْنَاهُمْ وَمِمَّا الصَّالةَ  وَیُقِیمُونَ بِالْغَیْبِ

 وجود دوزخ، و بهشت امت،یق روز ،خدا به مانیا ب،یغ به مانیا چون. است تیواقع

 سراسر در واقعا است، بیغ قیمصاد از که زمان امامو هم چنین ایمان به  ابن عالم

 . زد یم موج شانیا وجود

باید  – الصاله مونیقی و بیبالغ ومنونی نیالذ - نماز، اقامه دربارهبر اساس همین آیه 

 وجود امتم با واقعا جامعه در نماز اقامه در که بودند یافراد نمونه از شانیاگفت که 

 مسجد نیچند شانیا سعی وافر داشت. جدامس ساخت درآن مرحوم . کردند یم تالش

 به سامان رساندند؛ خودشان یطراح با ها و یریگیپ و ها نهیهز با و کردند یطراح

 مسائل به مختلف مسائل در قتیحق به خودشان بود، هم طراح انسان کی شانیا چون

 ساخت با خودشان. کردند یم قیتشو مسجد یبنا در مخصوصا یعمران ساز، و ساخت

 . شدند سرمشقمردم  یبرا مسجد چند
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 جماعت نماز آنجا در و کردند بنا یمسجد شان خانه کناردر همان آغاز آمدن به میبد، 

 .کردند یم اقامه

 صبح اذان یحت. گفتند یم اذان شخصا خودشان اوقات از یبعض در که بود نیا جالب 

 از کرد یم پخش را شانیا اذان که ییبلندگو یصدا بارها من و را خودشان می گفتند

نماز  به را مردم و گفت، یم اذان شانیا خود. دمیشن یمنیز  خودمان محل در دور راه

 بنده. داشتند جماعت امامت بدیم مساجد از مختلف یجاها در شانیا. کرد یم دعوت

ایشان . کردم شرکت تلفمخ مساجد در شانیا یها جماعت نماز در مورد نیچند در

 یقبل یهماهنگ بدون یگاهو  ،یقبل یهماهنگ با اوقات از یگاهدر مساجد مختلف، 

 . داشتند یخوب اریبس استقبال شانیا از هم مردم و کردند یم نماز اقامه و رفتند یم

 نیا بر کسی پوشیده نیست. ،بودند« نفقونی رزقناهم ماوم»اما این که ایشان از مصادیق 

 قرآن یها سوره نیاول اتیآ در که است باتقوا یها انسان یها نشانه از گرید یکی هم

 . است شده ذکر آن از

 استان در بخشش و بذل و سخاوت انفاق، در شانیاکه  میکن ادعا میتوان یم قتیحق در

از زیادی بذل و سخاوتش  انسان. بودند یئطا حاتم از نمونه کی بدیم شهرستان و زدی

 و بذل در شانیا که کرد یم فکر خودش شیپ اوقات از یگاهآدم  .کرد یم تعجب

 ادهیز ؛ چرا که این بذل و بخششنبود نطوریا یول ،کند یم یرو ادهیز دارد بخشش

 عالم و مومن یها انسانو  واال یها انسان تیخصوص و یژگیو نیا بلکه نبود، یرو
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 یاله تیعنا و لطف کی نشایاسخاوت  و بخشش، بذل نیادر حقیقت . است آگاه

 . است

 به و داشتند اعتراف موضوع نیا به هم همه که بود نیهم شانیا یها یژگیو از یکی

 یخال دست و کند، مراجعه شانیا به که بود یکس کمتر. گفتند یم و آوردند یم زبان

. گشتند ینم بر یخال دست با رفتند، یم شانیا با دارید یبرا که یکسان معموال. برگردد

به مهمانش می  گرید یزهایچو  ییغذا مواد از حتی ای ینقدپول  ای یا هیده شانیا

ی نزدش کس هر .بود هم معروف به مهمانان شانیااز سوی  پسته دادن مخصوصاداد. 

 کی اوقات یبعض آمدند، یم شانیا دنید به دور راه از که یمهمانان مخصوصا می آمد،

. این کردند یم هیهد بود، هم دشانخو یها درخت محصول که ییها پسته از یا بسته

 .دادند یم نیز می شد و به آنان هم پسته ای هیهد افراد انهمراه بخشش حتی نصیب

 اوقات از یگاه م،یدیرس یم شانیا خدمت و بودم شانیا شاگرد بنده که هم یزمان آن

 تا نیبارج از دوچرخه با یگاه و ادهیپ یگاه ما را مسافت نیا و بود گرم هوا چون

 ریتاث ما در گرم یهوا دندید یم یوقت شانیا م،یآمد یم - روز آن کشورُ - هیدیشه

 یموقع و کردند یم درست یشربت وانیل شانیا معموال شده خشک مانیلبها و گذاشته،

تا عطش ما  آوردند یم آن شربت را خودشان همراه ، آمدند یمس یتدر یبرا که

 برطرف شود.
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و  علم یگوارا شربت آن و ، خودشان حضور ینیریش زا خاطره نیا کهاین گونه بود 

آن  و طرف، کی کرد یم رابیساز وجود خودشان  را ما که شانیباال اوصاف آن نیز

 شربت خنک ایشان یک طرف.

وقتی  گرم یهوا آن در اوقات از یگاه. هست ما خاطر در همچنان هم موارد نیا

، میخورد یم ما و آوردند یم و دگرفتن یم خودشان دست با را شربت وانیل آن ایشان

 مان خاطره و ذهن در طور همان نیا برای ما خاطره شیرینی به جا گذاشته است؛ یعنی

 .میفرست یم درود شانیا روح به. است زنده

 نماز جمعه پیش از انقالب

 از یکی شانیا. بود دسخاوتمن یها انسان از یبارز نمونه شانیا ،صورت هر به 

 الزَّکَاةَ  وَآتَوُا الصَّلَاةَ  أَقَاُموا الْأَرْضِ ِفی مَّکَّنَّاهُمْ إِن الَّذِینَ :بودند فهیرش هیآ نیا قیمصاد

 . 46الْأُُمورِ عَاقِبَةُ وَلِلَّهِ الْمُنکَرِ َعنِ وَنَهَوْا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا

 و قدرت تمکن، که ییخدا بندگان یعنی ،«الْأَرْضِ فِی مَّکَّنَّاهُمْ إِن الَّذِینَ »این عبارت 

 پس نبود، پا بر یاسالم حکومت که جهت نیا از شانیا کنند، یم دایپ نیزم یرو یتوان

 در یمقتدر یعلم چهره کی که جهت نیا از یول ،نداشتند یتمکن جهت نیا از

 یم یسع بود داده شانیا به خداوند که یقدرت مقدار نیهم وبودند  استان و شهرستان

پس با تمکنی که داشتند می  .کنند عمل را هست هیآ نیا در که یمسائل نیا کردند

                                                           
 كارهاى از و دارند،وامى پسندیده كارهاى به و دهندمى زكات و دارندمى برپا نماز دهیم، توانایى آنان به زمین در چون كه نىكسا همان.  46

 (41)حج، آیه .خداست آنِ  از كارها همه فرجام و دارند،مى باز ناپسند
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 مخصوصا نماز و جماعت نمازکوشیدند آن چه از دستشان بر می آید انجام دهند. پس 

 از قبل کشور کل در که یا جمعه یها نماز معدود از یکی. داشتند یم پا به را جمعه

 در خیش حاج رحومم توسط که بود یا جمعه نماز شد یم اقامه یاسالم انقالب

از  نماز جمعه های ایشان. شد یم اقامهصالبت  با و تیجمع پر بدیم شهرستان هیدیشه

 . شد یم مطرح آن درنیز  روز مسائل یها جنبه کهبود  ییها نمازآن دسته 

 نامواهمه  بدون ترس بدون هم آن خمینی)ره( امام از جمعه نماز در خیش حاج مرحوم

 را مردم بارها. بود خیش حاج مرحوم وجود در که بود یهامتش نشانگر نیا. بردند یم

 خواسته باو  امام با . ایشان مردم راکردند یم آگاهانقالب  مسائل بهو  کردند یم قیتشو

  .کردند یم آشناامام  یها

 ای جمعه صبح م،یدیرس شانیا محضر به یوقت ،بودم برگشته قم از بنده که بار کی

 حضرتمانند  علماء از یتعداد کردم عرض بنده خبر؟ چه کردند سوال شانیا بود،

 کرده بازداشت که را گرید یعلما از یبعض و یزدی اهلل تیآ حضرت ،یخلخال اهلل تیآ

 که گفتم و دادم اطالع شانیا به روزها همان در . من این مطلب رادان کرده دیتبع و

 خطبه خواندن یبرا یقتو و شدند برافروخته و ناراحت اریبس شانیا است. نطورشدهیا

 . بودند شده منقلب که یحال کی با آمدند،جمعه  نماز یها

 د،یباش آگاه مردم :گفتند مردم به و کردند مطرح را موصوع نیا ایشان در خطبه هایش

 .کردند دیتبع را ما یعلما کردند، زندان را ما یاملع گرفتند، را ما یعلما د،یباش داریب
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 که نیا بر عالوه شانیا که بود نیا نشانگره خوانی ایشان اطالع رسانی و خطب نیا 

 یم برگزاررا  یواقع یا جمعه نماز یعنی کنند، یم جمعه نماز اقامه کنند یم نماز اقامه

 را برگزار می کردند؛ چون کامل و جامع جمعه نماز . ایشان این گونه بود که یککردند

 کشور و جامعه ازین مورد مطالب و مسائل تمام که است نیا کامل و جامع جمعه نماز

 .داشت را تیخصوص و یژگیو نیا شان جمعه نماز. شود مطرح آن در جهان و

 به با خطبه رادیا .گرفتند یم دست به ریشمش جمعه نماز درشان یا که بود نیا جالب

 دست هم عصا کی توانستند یم شانیا ؛ چونداشت امیپ ریشمش نیا گرفتن دست

 در و داشتند، شانیا که یاعتقاد و حرارت و جوشش آن حال نیع در یول رندیبگ

 بدهند امیپ روز آن حاکم فاسد نظام به خواستند یم و بودند یقو اریبس یاسیس مسائل

 .گرفتند یم دست به ریشمش کنند، برخوردآنها  با و کنند یکج دهان قتیحق در و

 .دندیترس یم و شتنددا واهمه یلیخ ریشمش نیا از عواملش و  یپهلو منحوس میرژ

 و گرفتند یم دست به را ریشمش نیهم یاسالم انقالب یروزیپ زمان در ها بعد شانیا 

 یبرا یقلب قوت و کردند یم شرکت ،ییمایراهپ و تظاهرات در که یتیجمع یجلو

 با ریشمش نیا با وارسته عالمرمرد یپ نیا دندید یم که یوقت . مردمبودند جوانان و مردم

 رود، یم و کند یم حرکت دارد واهمه و ترس بدون تیجمع مقابل در صالبت نیا

 .بود برای آنان یقلب قوت واقعا
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 تر از جاهای دیگرزود بدیم در یاسالم انقالبشان یا حضور بخاطر البته باید گفت که

 با شان،یا باصالبت حضور نیهم و شانیا یها یدارگریب آن ؛ چرا کهشد شروع

 ر مبارزات علیه رژیم کرد.مردم را پیشتاز د ریشمش

 یموقع. بردندزد یبه  و کردند بازداشت را شانیا تیجمع یجلو نیهم در هم دفعه کی

 و استان یعلما یریگیپ اثر درو  کردند، اعتراض هم مردمبودند  بازداشت در شانیا که

 آزادشان که یموقع. کنند آزاد را شانیا شدند مجبورعوامل رژیم شاه  مردم، اعتراض

 ؛دیبده را رمیشمش که نیا مگر روم ینماز این جا  من :بودند فرموده شانیا دندکر

 به را ریشمش ما :بودند گفته هم آنها. بودند کرده بازداشت رشانیشمش با را شانیا چون

 بعد. روم ینم از این جا دینده را مریشمش تا :بودند گفته هم شانیا. میده ینم شما

 بودند فرموده بودند کرده فیتعر خودشان بعدا چون که - بودند فرموده را جمله نیا

 باشم؟ داشته ریشمش کی من دینیبب دیتوان ینم د،یدار تفنگ و اسلحه قدر نیا شما:  -

 شانیا به را ریشمش نیا شدند مجبورالبته بعدها . روم ینم من دینده را من ریشمش تا

 .، چون رژیم سقوط می کندبرگردانند

 موزه در مدارک و اسناد جزء ریشمش نیا دیبا و است یسند کی ریشمش نیا حاال

 شود یمعرف و آیندگان مردم به و ینگهدار شهر نیا یانقالب و یمذهب و ینید یخیتار

  ؟است بوده چه در مبارزات و انقالب اسالمی ریشمش نیا نقش که

 اعتقاد راسخ به والیت فقیه
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کردند؛ ایشان در  نماز اقامه واقعا شانیابا توجه به آن چه گفته شد می بایست گفت که 

 اقامه را جمعه نماز یوقت ؛ چونکرند یم کار دگاهید نیا با نماز جمعه و اقامه آن نیز

 خود سر که نبود طور نیا ،بود هیفق تیوال به اعتقاد و یحکومت دگاهید با کردند یم

 طرف از ای باشد هیفق یول اجازه و حکم با دیبا جمعه نماز چون ؛بخوانند جمعه نماز

 با را امام حضرت و داشتنده یفق یول به یمحکم و راسخ اعتقاد شانیا. باشد هیفق یول

  .داشتند قبول و بودند رفتهیپذ زمان امام نیجانش و هیفق یول عنوان به وجود تمام

 که یا جمله آن یعنی شان،یامضاها از یکی لذا و داشتند قبول قلبا والیت فقیه را ایشان

. ینیخم اهلل تیآ لیوک: بود نیا ،نوشتند یم و در پایه ورقه خودشان شانیضاهاام در

 دندیترس یم ها یلیخ کهنوشتند  یم یزمان آن واهمه و ترس بدون را جمله نیاایشان 

 یم را جمله نیا معموال شانیها نامه نییپا در شانیا . در آن زمانببرند را امام اسم

 بازداشت را شانیا ظاهرا که هم بار کی لذا. داشتندن یا واهمه و ترس چیه و نوشتند

 یآقا از شما میدیشن که بودند گفته شانیا به بودند داده قرار تعرض مورد و بودند کرده

 یم بهم را وضع ای دیکن یم آشوب مثال دیدار نجایا و دیکن یم افتیدر پول ینیخم

  د؟یزن

 . فرستم یم ینیخم یآقا یبرا پول من نه، که بودند فرموده شانیا
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 شانیا چون ؛کردند یم افتیدر که را یاتهوجو شانیا چون ؛بود هم طور نیهم

 یم نجف درمی گرفتند و برای امام  را اتهوجو نیاایشان  .بودند امام ندهینما

 .فرستادند

 و ستادیا یم میرژ عوامل مقابل در اقتدارو  هیروح نیا با ایشان در آن زمان طاغوت

عوامل  به که گفتند یم. نداشت هم یابائ اصال و کرد یم منکوب و محکوم را آنها

 یکس هرموقع  آن که دیدان یم. فرستم یم ینیخم یآقا یبرا پول من که بود گفته رژیم

 . نداشت یاظهارات نیچن جرئت

 امر به معروف و نهی از منکر

 فِی مَّکَّنَّاهُمْ إِن الَّذِینَ: هیآ نیهم اساس بر. بود منکر از یناه و معروف به آمر شانیا

 ؛الْأُمُورِ  َعاقِبَةُ وَلِلَّهِ الْمُنکَرِ عَنِ  وَنَهَْوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا الزَّکَاةَ وَآتَوُا الصَّلَاةَ َأقَامُوا الْأَرْضِ

 دو نیا توانستند داشتند، مردم انیم که یتیمحبوب و اقتدار نیهم بخاطرالحمدهلل  شانیا

 .کنند ادهیپ جامعه در رامنکر  از ینه معروف، به امرعنی ی یاله بزرگ ضهیفر

 ظرافت با مالحظه بدون دند،ید یم را یمنکر نکهیا محض به که بودم شاهد بارهابنده 

. این کردند یم برخورد تند و یجد یگاه و یشوخ به یگاهو حتی  ،یخاص یها

 و علما ،ی کاش خودمانا .بود نگونهیا هم امروز کاش یا. بود هم گذار ریتاث رفتارشان

 هیعلم یها حوزهو  علما دست در قدرت الحمدهلل که امروز. بودند نگونهیا ما نیمومن

 منکر از ینه و معروف به امر که ستین یروز امروزپس . است نیمومن و تیروحان و
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از  دیبا ما. باشد لیتعطاین ها  گذاشت دینبا. باشد لیتعط یاله بزرگ ضهیفر دو نیا

 روز آن که خیش حاج مرحوم یواال تیشخص از . ما بایدمیریبگ پند و سدرایشان 

، درس کرد یم نید غیتبل و منکر از ینهو  معروف به امر یا واهمه و ترس بدون

 بگیریم.

 وَکَفَى اللَّهَ  إِلَّا أَحَدًا یَخْشَوْنَ  وَلَا وَیَْخشَوْنَهُ اللَّهِ رِسَالَاتِ یُبَلِّغُونَ الَّذِینَ  »ایشان مصداق آیه 

و تنها از خدا می  بود نگونهیا واقعا . اوبود اسالم یواقع مبلغ شانیا 47«حَسِیبًا بِاللَّهِ

 ترسید و از هیچ کسی بیم و واهمه نداشت.

 إِلَّا أَحَدًا یَخَْشوْنَ وَلَا وَیَخْشَْونَهُ :دارد قیتطبشان یا با قدرچ و است جالب چه هیآ نیا 

 و غیتبل را یاله نید و ابالغ را یاله رساالت که هستند یسانک ن،یراست نیمومن؛  اللَّهَ

 یژگیو از یکی. دندیترس ینم خدا ریغ از و ترسند یم خدا از فقط و کنند یم نیتدو

 از و بود نگونهیا واقعا او«. اللَّهَ إِلَّا أََحدًا یَخْشَوْنَ وَلَا وَیَخْشَوْنَهُ » :بود نیا خیش حاج یها

  .دیترس ینم خدا ریغ

 خدمات عمرانی برای مردم

 یم مدرسه. داشتند یادیز یعمران یکارها مسجد، ساختن از ریغ به خیش حاج مرحوم

ولی در آن زمان با  بود کوچک چند هربودند  ساخته یا هیعلم مدرسهحاال  - ساختند،

                                                           
 كفایت حسابرسى براى خدا و. ندارند بیم خدا جز كس هیچ از و ترسندمى او از و كنندمى ابالغ را خدا پیامهاى كه كسانى همان.  47

 (39)احزاب، آیه .كندمى



277 
 

 و بودند، ساخته انبار آب و حمامایشان هم چنین  آن امکانات و محدودیت ها ساختند.

 .داشتند یخوب اریبس نقش واقعا منطقه یعمران سعهتو در

 فعال حضورا کارها، نیا در هم خودشان مواقع از یلیخ و داشتند یبلند افکار ایشان

 یلیخ ما یبرا نیا. دادند یم طرح و بودند نظر صاحب؛ چنان که خودشان هم بودند

. ینید عالم کی میدید یم و میکرد یم مشاهده را موارد نیا یوقت زمان آن .بود جالب

 یکارها در ،هست یاجتماع و یغیتبل و ینید و یعلم یکارها مشغول که ینیع در

 . باشد نظر صاحب هم ساز و ساخت و یعمران

 مرد عقیده و عمل 

 کردم عرض که طور نیهم. داشت یراسخ دهیعق واقعا. بود عمل و دهیعق مرد شانیا

 تنها مانیا فقط. البته بیبالغ ومنونی نیذال بر اساس آیه سوم سوره بقره: بیغ به دهیعق

. بود هم عمل مرد ؛ چونکرد یم پرواز عمل و بیغ به مانیا بال دو با شانیا. نبود هم

 به . ایشان حتیکرد یم عملهم  خوب. کرد یم عمل بود، فراگرفته را چه آنایشان 

 آله و هیعل اهلل یصل - محمد حضرت خدا ینب سنت و رهیس به پرداخت، یم مستحبات

 در یحت و بود معتقد واقعا  -السالم هیعل - نیمعصوم سنت و سیره و  -سلم و

 و داشت اعتقاد شانیارسیده   –علیهم السالم  –که از معصومان  مستحبات نیکوچکتر

 . کرد یم عمل و بود بندیپابدان ها 

 فرهنگ سازی دینی جامعه
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 کامال روز آن جامعه در را ینید فرهنگ. داشت یبیعج نقش یساز فرهنگ درشان یا

 ینید فرهنگ باک شورُ منطقه در مخصوصا را مردم . ایشانبود کرده حاکم و ادهیپ

 نجایا بانوان حجاب، نظر از دینیب یم د،یکن نگاه که هم االن نیهم شما. بود کرده تیترب

 ظاهر نظر از. دارند یتر کامل و بهتر پوشش مردان پوشش نظر از. هستند دیمق شتریب

 . هستند دیمق شتریب مردم نجایا ینید

 ؛کرد یمازدواج  به قیتشو را مردم شانیا نیز تاثیرگذار بود. ازدواج یساز فرهنگ در

 زمان شدن یطوالن بخاطر یاجتماع مفاسد از یاریبس که بود افتهیدر خوب را نیا چون

 که کرد یم قیتشو را مردم لذا و آفت جامعه است ازدواج سن رفتن باال. است ازدواج

 دایپ ازدواج یبرا یآمادگ نکهیا محض به نییپا نیسن نیهم در را ها پسر و ها دختر

 . کنند ازدواج ندارند، هم یدرامد و شغل نکهیا ولو کردند،

 نهایا. باشد داشته وجود هیدیشه منطقه در هم هنوز سنت و رهیس نیا کنم یم فکر من

 را مردم که ؛ چونشانیا یها ییراهنما و سفارش و اعتقاد به سبب مگر نبوددر این جا 

 . است برای ما یدرس نهایا و کرد یم قیتشو

 بازگو مردم به و میکن نییتب را یفرد تیشخص میخواه یم یوقت ما که است جالب نیا

 است موثر و دیمف مردم یبرا هم امروز که را ییها پند و ها درس آن میکن یسع م،یکن

 م.یکن انیب هم را نهایا
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 فرهنگ ،یاجتماع ،یفرهنگ مسائلهم چنین . بود یمهم اریبس بحث ازدواج بحث اام 

 یشورا نیا مثال االن میکن یم فکر ما مهم است و باید بدان توجه داشت. یعموم

 من یول کند، یم کار دارد یلیخ و است یدیجد و تازه زیچ نیا یعموم یفرهنگ

 وجه نیبهتر به باشند داشته ییوراش نکهیا بدون شانیا را یعموم فرهنگ نیهم معتقدم

 طرز نیا روز آن مردم تیاکثر در که یا گونه به. بود کرده ادهیپگذار  ریتاث هم آن و

 . بودند گرفته خو یاسالم و ینید آداب با مردم. بود گذاشته ریتاث فرهنگ نیا و فکر

 جذابیت و شوخ طبعی

 مزاح و یشوخ اهل یول بودند، یجد و صالبت با که نیا نیع در خیش حاج مرحوم

 آموزنده، جالب، اریبس یمطالب اجتماعات در جلسات در موارد از یاریبس در. بودند هم

 که هست شیها نمونه حاال .بود جالب رایبس هک کردند یم انیب یشوخ و طنز قالب در

 .هست خاطرم در بنده

 اناست که ایش یخاص صالبت و حالوتهمان  شانیا از مهم ترین ویژگی یکی 

 یم شانیا محضر در یوقت انسان یعنی. داشت یخاص ینیریش یکی محضرش. داشت

 . باشد خواست یم دلش هم باز. کرد ینم یخستگ احساس نشست،

 : است نیا شیها تیب از یکی .ام دهوسر شانیا درباره هم یمفصل نسبتا شعر کی بنده

 /نداشت صالبت او چون دماوند

  /نداشت حالوت او چون قند شکر



280 
 

 که یطلبگ یز و یطلبگ یزندگ و ییپارسا و زهد. داشتند یخاص حالوت یکی واقعا

آن همین شخص  بارز یها نمونه از یکی واقعا کردند، یم دیتاک امام حضرت هم بارها

 . بودند شانیا

 زیر اریبس. داشتند خودشان به مخصوص و بایز خطهم  یکیاز دیگر ویژگی ایشان، 

. کنند یم سفارش - السالم هیعل - یعل نیالمون ریام رتحض که همانطور نوشتند، یم

 یم زیر و هم تنگاتنگ اریبس را کلمات. کرد یم عمل تیروا همان طبق همشان یا

 .بودهم  ییبایز اریبس خط نکهیا نیع درو  نوشت

 قهیدق چند هر ها یسخنران در ها خطبه در که بود نیا شانیا دیگر یها یژگیو از یکی

 یبو و عطر کی قتیحق در نیا خود. دیکن ختم صلوات که ودندفرم یم بار کی

 از هم نیا. کرد یم جادیا مسجد و مجلس و یسخنران یفضا همان در را یمعنو

 .است شده یا آموزنده درسبنده  خود یبرا همه نهایا که بود شانیا یها یژگیو

 مرد و بزرگ مرد نیا هرا میبتوان که بدهد قیتوف ما به خدا اهلل شاء ان که میهست دواریام

 دیبفرما تیعنا ما همه به را بپیماییم. خداوند این را پارسا و تقوا با ،یانقالب ،آگاه ،عالم

 .میبده ادامه تیجد با و یدرست به را شانیا راه میبتوان که

 یا کننده نییتع اریبس نقش مقدس دفاع دوران در شانیا که کنم عرض هم را نکته نیا 

 خاطرم در من. داشتند ها جبهه به رفتن به جوانان مخصوصا مردم معمو قیتشو یبرا

 و شور کی نجایا آمدند یم شانیا منزل در ها رزمنده که یموقع اعزام موقع هست
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 رزمندگان و گرفتند یم دست به قرآن که یموقع شانیا حضور و شد یم جادیا یحال

 حضور خود کردند، یم حرکت ها جبهه طرف به و رفتند یم رونیب قرآن ریز از

 .داشت یخوب اریبس ریتاث شانیا یها قیتشو و شان،یا یمعنو
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 پیشوای انقالبی
 48فاکر میبدی محمد حجه االسالم و المسلمین

 مرحوم شانیا یاجتماع و یاخالق یمبارزات یفرهنگ یعلم تیشخص خصوص در

 ارزنده و بخو اریبس نکات طبعا - هیعل یتعال اهلل رضوان - یاعراف اهلل تیآ حضرت

 فرموده اشارت مطالب نیا به زان،یعز گرید کنم یم گمان که دارد وجود یفراوان

 یشغل یاقتضا به که یسال چند در کینزد از خودم بنده که یمسائل از یبرخ اما. باشند

 و مطالب میرفت یم شانیا دارید به و میدیرس یم شانیا محضر به یگاه چند از هر

 . اشتد خواهم اشارت را ینکات

 ابراهیم انقالب

 رود ینم ادمی. هست شانیا بودن یانقالب بعد شانیا صفات نیتر برجسته از یکی دیشا

 حسب به بود 56-55 یسالها همان که کنم یم فکر که یطلبگ اول یسالها همان که

 طور به شاه هیعل یها شعار هنوز و نبود یخبر صورت آن به انقالب از یزیچ الظاهر

 یاعراف اهلل تیآ حضرت یبرا بدیم هیعلم حوزه از یامیپ حامل من. دنبو مطرح یرسم

 چیه هم هنوز .میآمدشان یا منزل . بهمیبود شده وارد هیعلم حوزه به تازه . مابودم

. میرفت شانیا خدمت جور نیهم .آوردم ینم در سر هم نهایا تیروا و هیآ از یزیچ

آن روز تنها ما  اتفاقا .مینشست آنجاما  و گرفت لیتحو را ما احترام تینها با ایشان هم

 هم بندهاز یک طرف و  برجسته عالم کی و ینید تیشخص کی :میبود نفر دو نیهم

                                                           
 . معاون پژوهش مجتمع عالی امام خمینی جامعه المصطفی العالمیه 48
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 بود یزمان این دیدار که کردم عرض. بود یطلبگ اول یروزها همان دیشا که یا طلبه

 دیشه هم یمصطف آقا حاج هنوز نبود و یرسم طور به انقالب از یخبر چیه هنوز که

 . بودند نشده

: دیفرما یم که اسراء سوره آخر هیآ کرد، تالوت را یا هیآ شانیاآن مجلس دو نفری، 

 مِّنَ  وَلِیٌّ لَّهُ یَُکن وَلَمْ الْمُْلکِ فِی َشرِیک  لَّهُ یَکُن وَلَم وَلَدًا َیتَّخِذْ لَمْ  الَّذِی لِلّهِ الْحَمْدُ وَقُلِ

 . 49تَکْبِیرًا وَکَبِّرْهُ الذُّلَّ

 لَّهُ یَکُن وَلَم » فرمود خدا نکهیا :فرمود ؟یدان یم را هیآ نیا یمعنا که فرمود انشیا

 اساس بر یپادشاه. است غاصبانه نیزم یرو یپادشاه نکهیا یعنی ،« الْمُلْکِ فِی شَرِیک 

این . است پروردگار آن از منحصرا ملک، و تیمالک و است متعال یخدا آن از هیآ نیا

 فرمود بعد. دهد یم را ملک در دیتوح و تیمالک در دیتوح درس ام به قتیحق درآیه 

 لَّهُ  یَکُن وَلَم :فرمودند که چون. است غاصبانه و طاغوت شاه که دیگو یم هیآ نیا که

 . الْمُْلکِ ِفی شَرِیک 

 شانیا از ما که بود خاطره نیاول نیا. بود ماندهانقالب  یرسم آغاز به سال دو بایتقر

 یم شرکت یگاه چند از هر ما که ییها جمعه نماز همان در راستا نیهم در. میداشت

 کی عنوان به انقالب از قبل زمان همان در شانیا - بود هیدیشه مسجد در که - میکرد

 دراساس ایشان  نیهم بر. بودند کرده شروع را مبارزات و انقالب علنا ،یرسم مبارز

                                                           
 وا و« .باشد داشته دوستى[ به نیاز] كه بوده خوار نه و دارد شریكى جهاندارى در نه و گرفته فرزندى نه كه را خدایى ستایش»: بگو و.  49

 (111)اسراء، آیه .شمار بزرگ بسیار را
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 یم انجام علنا و عمال را مبارزه انیجر خواندند، یم انقالب از قبل که ییها خطبه

، بروز بیش کرد یم دایپ نمود که 57-56 یسالها در بخصوصاین جریان مبارزه . دادند

 . تری داشت

 کی حاال بایتقر که یماه شش آن در که هستند مطلع بدیم ونیروحان انیآقا شتریب

 بدیم گرید تمحال به یگاه چند از هر شانیا بود، انقالب آستانه در شتریب یمقدار

 دیشا کنم یم فکر من حاال که ییها برنامه نیهم از یکی در. رفتند یمنماز  اقامه یبرا

 طول در یژاندارمر یروهاین و نفربرها نیا بود، شده خوانده جمعه نماز دهیب مسجد در

 منزل به را آقا که کرد یم ترکح جمعه نماز محل از سوارها موتور کاروان که یریمس

 آمدند یم نییپا که «قلعه نینار» یبیسراش نیا در بدهندخانه  لیتحو آن جا و برسانند

 و امام ابانیخ طول یطور نیهم کردند، یم متفرق را مردم یطور نیهم برها نفر نیا

 نام بهامروز  که دانیم نییعنی هم – سنتو یدیسع ابانیخ تقاطع در یدیسع ابانیخ

 . تاده بودند و مردم را متفرق می کردند، اینان ایساست یاعراف اهلل تیآ خودشان

 موفق، آنان  بودند آورده در صف صورت به و هکرد متفرق خوب که را مردم باالخره

 صحنه آن در خودم من. رندببزد ی به خود با و کردند بازداشت رسما را شانیا شدند

 مردم که بود یطور عتایطب یول داد رخ حادثه نیا که بودم یاعراف اهلل تیآ بازداشت

 . بکنند یکار توانستند ینم یعاد
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 و گرفتند تماس - همعلی اهلل رحمه - یخاتم اهلل تیآ و یصدوق اهلل تیآ با زمان همان

 شدند آزاد که بود شب دوازده ای ده شانیا الحمدهلل . شوند آزاد شانیا که کردند یزنیرا

 .  ندبازگشت بدیم به و

شب به طول کشید،  دوازده ساعت تا ظهر از که بازداشت ایشان برنامه نیا طول در ما

 . بودم هیقض نیا شاهد خودم

 کل در یکل طور به )ره(امام حضرت که ییها هیاطالع تمام با توجه به کنم یم فکر من

 که ییها هیانیب نیز و بخصوص زدی استان حوزه در یصدوق اهلل تیآ حضرتو  کشور

 اسناد نام به یگانیبا کی در را نهایاهمه  من - دادند یم یاعراف اهلل تیآ حضرت

 به زدی استان در حداقلبتوانیم بگوییم که ایشان  دیشا -دارم ام کتابخانه در انقالب

 گزاف انصافا هستند. اگر این را بگوییم، زدی استان در انقالب رهبران از یکی عنوان

 .میه انگفت

 و یانقالب شور آن واقعا بخواند و ندیبب را ها هیاطالع و ها هیانیب آن یکس اگر هم االن 

ایشان در  کنم یم فکر .دوش یم دیده شانیا تالش در انقالب یرهبر نیا قتیحق در

 هست ادمی من یحت .ندبود ممتازدر این زمینه  کشورکل  در بلکه و زدی استان و بدیم

 زین زیتبر و تهران مثل شهرها یبعض در یحت شانیا صحبت یها نوار که زمان آن

 یحت و کردند یم استفادهاز آن ها  و کردند یم گوشمردم  و شد یم دست به دست

 . گرفتند یم خط
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همین رهبر انقالب  میببر نام میتوان یم بدیم دراز ایشان  آنچه انقالب از صورت هر به

 یب ، ایشان رهبری می کرد.بود جنگ زمان که یسال چند آن در یحتاست.  این مردم

 به مردم پیشتازی بودند. جنگ صحنه یعنی در انقالب تتمه در بدیم مردم ازیامت شک

 حضرت یها یرهبر و حرکات مرهون این پیشتازی مردم میبد، گزاف بدون من نظر

 . است یاعراف اهلل تیآ

، تکریم و احترام کنم عرض توانم یم شانیا تیشخص درباره باز من که یگرید نکته

 من و در این دیدارها میرفت یم شانیا دارید به یگاه ما مهمان به ویژه طالب است.

 شانیا محضر در ینید علوم محصل و طالبیا  ،یعلم های تیشخص کسی از دمیند

؛  یعنی هرگز دست خالی از محضرشان نمی برود یخال دست شانیا محضر از و دیایب

 لحاظ به یحت و دمآ یم یکس اگر یعنی ؛یاخالق لحاظ به نه و یماد لحاظ به نه رفت

 یم رشیدستگ یزیچ کی یاخالق بعد لحاظ بهدست کم  بود، هم شانیا از فراتر یمعل

 . گرفت یم ادیاز ایشان  یزیچ کی و شد

 میابراه صفت آن لحاظ به همباید گفت که ایشان اهل سخاوت و بخشش بودند؛ این 

 طلبه دمیند من ،بود و هم از خصوصیت تربیتی ایشان. از این رو داشت که یا گونه

 . برود رونیب یخال دست شانیا خانه از یخال دست و دیایب یا
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 یبرخ جمعه امام که نبرم نام دیبده اجازه - بزرگانیکی از  که هست ادمی یحت من

 کشور رتبه یعال نیمسئولو حتی برخی از  آمدند یم نزدشان -بودند ها استان مراکز

 . بروند یخال دست گذاشتند ینم شانیا ،آمدند یم

 ریز ندآورد یم را اتهوجو که . وقتیمه ادید نهیع به خودم کنم یم ضعر که نیا

 و آن را کرد یم تشک ریز دست آمد یم که یا طلبه کی بعدو  گذاشت یم تشک

 آورده که نیا و به او می داد؛ یعنی کاری نداشت که داشت یبرم کند نگاه نکهیا بدون

 ه است؟بود چقدر هداد یروحان و طلبه شخص نیا به االن که نیا و بود چقدر

 خداوند که کنم یم هم فکر و کردم مشاهده کینزد از مرتبه نیچند من خود را نیا

 طور به دیشا حاال. ماند ینم یخال شانیا دست هرگز که بود داده برکت به ایشان آنقدر

 از یبعض به یحت. است یخال دستم االن من گفت یم که شد یم اندک و نادر یلیخ

 . گردانم یم بر بعدا من دیکن پرداخت را مبلغ شما که گفت یم دوستان

 از یاخالق و یمعنو و یمال لحاظ به شانیا محضر از که نبود یکس میبگو خواهم یم

. ندارد گفتن یجا گرید که هم شانیا یعلم بعد با رابطه در. شود خارج شانیا محضر

 عرض هیقض طرف نیا در فقط. ام آورده را مطالب نیا «بدیم فرزانگان» کتاب در بنده

 استفاده لحاظ به من روز کی. باشد یفرد به منحصر برنامه نیا دیشا خدمتتان کنم

 از یروائ اجازه شما که کردم سوال آیت اهلل اعرافی از یمرعش اهلل تیآ محضر ازایشان 

 تقاضا هم من بعد رم.دا اجازهاز ایشان  .بله :فرمودند شانیا ؟ دیدارآیت اهلل مرعشی 
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. بدهند را اجازه بنده به ییروا و یثیحد بعد از یعلم رسم نیا اساس بر که دمکر

 هم یا صفحه دو حدود دربا یتقر که را اجازه نیا یمناسب فرصت کی درهم  شانیا

 .برایم نوشت هست سینو دست همو  شده پیتا

. نوشت ولی با این همه آن را سند،یبنو توانستند یم یسخت به زمان آن در شانیا البته 

 همان بهدر این اجازه روایت . کردند یم ادی و نیک بایز القاب با بزرگان ازایشان 

 هم بنده به ،بود کرده افتیدر تیروا اجازه خودش یعلم خیمشا از شانیا ی کهسبک

 و سینو دست نسخه حاال که فرمودند تیعنا بنده به را ییروا اجازه و کردند لطف

 است یافتخار برگ کی نظرم به هم نیا. است موجود ما یشخص کتابخانه در آن یپیتا

 . دارد وجود ییروا اجازه نیا شانیا مثل یا وارسته عالم کی از که

 یا عالقه و انس کی میدیرس یم شانیا خدمت یگاه چند از هر مابه سبب آن که  

 یبار چند البته. کنم صحبت نماز از شیپ من که بود بنا روز کی .بود شده دایپمیان ما 

 جمعه نماز یها خطبه از شیپ من بود قرار که ها جمعه از یکی در. میکرد یم صحبت

کنم  یم فکر .میکرد صحبت و  میرفت بونیتر پشت معمول طبق . ما همکنم یسخنران

 به یادداشتی که بود صحبت آخر یها کینزد. بود انقالب یها مناسبت به هم صحبت

 وجه چیه به و دارم کسالت االن اصال من هک فرمودند آقا حاج که دادند من دست

 عنوان به شد تمام که تانیسخنران شما. بخوانم نماز و میایب که ستین مساعد وضعم
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و  وحدت نمازما هم . نماز را اقامه کن  -شد ینم که جمعه نماز چون - وحدت نماز

 . شد هفته آن جمعه نماز یجا به نیا و میخواندجماعت ظهر و عصر را 

 داشته یطیشرا کی دیبا هم آن چون ؛باشد یموقت جمعه امام که نبود یلیخ انزم آن

 مردم یبرا را عصر و ظهر نماز شما :نددفرمو شانیا.باشد شده نییتع قبال و باشد

 نماز ایشان این گونه گفتند که .وحدت نماز :گفتند هم را عنوانش بایتقر و دیبخوان

 چرا که بود آور تعجب یکم مردم یبرا البته و دمیخوان را نماز هم ما .دیبرو و دیبخوان

 اقامه جمعه نماز یجا به را نماز نیا روز آن صورت هر به اما شد؟ طور نیا اصال

 . میکرد

 و اصفهان و زدی سپاه که بود 62 ای 61 سال که کنم یم فکر من که هم یزمان کی

 با رابطه در یشیهما کی کنم، یم فکر دادند، یم لیتشک را کی منطقه نهایا چهارمحال

 شانیا از ظاهرا ست،ین ادمی حاال را اش منطقه که منطقه سپاه .بود کردستان تیوضع

 که هست ادمی. ندکب شرکت کردستان شیهما نیا در که بودند خواسته یا ندهینما

 که بود کرده تقاضا شانیا از سپاه کنم یم فکر. شد یم برگزار اصفهان در هم شیهما

 کردند صادر زمان آن که یحکم یطو  کردند لطف شانیا که کنند اعزام را یا ندهینما

 یم فکر هم حکم نیا .کردند یمعرف شیهما آن در خودشان ندهینما عنوان به را بنده

 ضمن و میرفتاصفهان  به سپاه یها بچه اتفاق به . با حکم ایشانباشد کتابخانه در کنم
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 بنده خود یبرا که بود علت بر دیمز ودشخ هم شانیا یندگینما بود، یخوب سفر نکهیا

 . بود خوب هم

 یالگو عنوان به موفق تیشخص کی میبخواه اگر ما که کنم یم فکر من مجموع در

 مردم ضمن درو  ،یدار مردم بعد در بخصوص ،یاخالق ،یدرس دابعا در ها، طلبه

 نیز و هیفق تگرایی چه والی تیوال و یدوست امام نیز و یانقالب یاسیس مبارزات ،یدار

 یالگو کی معرفی کنیم ایشان است. ایشان واقعا امامت و تیوال یعنی یکبر تیوال

 ابعاد همه در که بودند ییها تیشخصاست. اینان  امروز طلبهرای ب یو کامل مناسب

 واقعا یاعراف میابراه محمد اهلل تیآ حضرت کنم یم فکر من . به هر حال،بودند موفق

 .میریبگ درساز ایشان  مسائل نیا همه در میتوان یم ما و ،است یمناسب یالگو

از  یا ارزنده اریبس نکات کنم یم فکر بودم شانیا با که ییها برنامه نیا تمام در من

 . کنم ادهیپ را آنها مه اکرد یسع هم خودم یزندگ در ه ام. منگرفت ادی ایشان

 علوی جاذبه و دافعه

 یلیخ نیا. نیز داشت یاله اوامر یاجرا در تیقاطع مردم، با خوش اخالق ضمنایشان 

 کناررا  یاله نیفرام یاجرا در تیقاطع ،مسائل نیا همه با میما بخواه اگر .است مهم

 و عصا آن واقعا شانیا می توان گفت که مجسمه جاذبه  و دافعه بود. میکن جمع هم

 راه در هک بود یعلو ریشمش همان مییبگو میتوان یم داشتند، دست در که یریشمش

 . شد یم گرفته کار به یاله نیفرام یاجرا در واقعا و شد یم زنده خدا
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 از قبل شانیا کنم یم فکر مه ادیدهم  یمقدار کی و هدیشن که چه آن با توجه من

 ،یمحدود منطقه در شانیا بشود، یاسالم حکومت و بشود انقالب رانیا در اصال نکهیا

 ،یاله نیفرام یاجرا به نسبت ینوع به واقعا ینعی؛ بودند کرده یعمل را برنامه نیا

 از قبل که یا ساده طور به هم آن قرآن نیمواز اساس بر را یحکومت و یکشور مسائل

 . بودند کرده اجرادر منطقه میبد  را هانیا ،ایران مردمسراسری  انقالب

 ،دزه ،یدار مردم قرآن، احکام برابر در تیمسئول احساس و تیقاطع ضمن درایشان 

 مانند آن ها را با هم داشت.  و علم ، تقوا

 طلبه پروری

 کنم، عرض مستقل امر کی عنوان به دیبا منیک مطلب دیگر از ویژگی هایش را که 

از  ینید وعلوم یاسالم فرهنگ نشر به اهتمامهم چنین . بود شانیا یپرور طلبه

 کرده اشاره مطلب نیا هی هم گرانید دیشا - دیدان یم شما االن. بود خصوصیات ایشان

 طالب که میبگو جرئت به توانم یم م،یگرفت یم بدیم از که طالب آمار یوقت - باشند

 زدی استان در منطقه سه دو. کرد یم یبرابربد یم مناطق ریسا طلب کل با هیدیشه منطقه

 هم بدیم مناطق در و باشد بدیم نهایا راس در دیشا. است پرور طلبه واقعا که است

 اهلل تیآ مرحوم یواال همت بخاطر مگر ستین نیا و ؛دارد را ازیامت نیا هیدیهش منطقه

 هم ی وفکراز نظر  همبزرگی در این امر داشتند و ایشان  حقایشان  که ؛ چونیاعراف

 و ،تالش کرد تا این امر تحقق یابد عمال و مالَعَ قدما، و المعِ ی، و نیزمال هم و یعمل
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 با م واقعایدار را بدیم رونق پر حوزه امروز ما اگر برسد. ظهور هصمن به را مسئله نیا

 حضرت این رونق و فزونی طالب منطقه همان یاصل عامل قطعابود  و  شانیا زحمات

 .هستند یاعراف اهلل تیآ
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 اعرافیدر محضر آیت هللا 
 سخنانی از آیت اهلل شیخ محمد ابراهیم

 ... ستین یدان سخن به دیبرآ کار عمل به....  میالرح الرحمن اله بسم

 افراط ای تیجاهل زمان. زدیبرخ او که است نیا لذا است سرپرست و قوام مرد که چون

 یم خارج خود حد از ادیز که ای شد یم ها زن اب که یا معامله به نسبت .طیتفر ای بود

 . کردند یم پا ریزهم  یکارها. نبود یتیثیح اصال نکهیا ای شد

پذیرفته می  باشد مرداز  چه و باشد زن از چه ستهیشا یکارها در اسالم آمده گفته که

 الزم مانیا و مالک و معیار همان ایمان است و باشد مومنپس شخص باید  .شود

 . است

شده است و  مرد و زن تیثیح سلب گرید شرط است و مانیا بر اساس این معیار تنها

 وَهُوَ  أُنثَى أَوْ ذَکَرٍ مِّن صَالِحًا مِلَعَ مَنْ  این حیثیات تاثیری ندارد. خداوند می فرماید:

   50.یَْعمَلُونَ کَانُواْ مَا بِأَحْسَنِ أَجْرَهُم وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ طَیِّبَةً حَیَاةً فَلَنُحْیِیَنَّهُ مُؤْمِن  

 یزندگ. یباش مومن دیباالبته  می خواهی آخرت و ایدن سعادتمند اتیح و یخوش اگر

 یم تر شیپ ی کهریتعب به و اصطالح به باید این گونه باشد.باشد  خوش یزندگ اگر او

 و کنند ازدواج تا با هم مرد نیا بهو  زن نیا به بدهد طالع خدا یا است طالعشان :گفتند

 و زن با ازدواجباشند. این زندگی خوش و طالع نیک با  آدم یبن نوع بقاء عزت باعث

 و زهیپاک و پاک یزندگ؛ یعنی  طَیِّبَةً حَیَاةً هُفَلَنُحْیِیَنَّ می شود: درست ها یهمسرگرفتن 
                                                           

 از بهتر آنان به مسلما   و بخشیم،[ حقیقى] حیاتِ  اى،پاكیزه زندگى با را او قطعا   باشد، مؤمن و كند شایسته كار -زن یا مرد از -كس هر.  50

 (97)نحل، آیه .داد خواهیم پاداش دادندمى انجام آنچه
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ما چنین زندگی خوش و خوبی  دیفرما یم خدا با این راه به دست می آید. مند عبادت

 نیا به ؛ یعنییَْعمَلُونَ کَانُواْ مَا بَِأحْسَنِ أَجْرَهُم وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ:  کرد میخواه نهایا بینص را 

 یباق تا پس. آخرت و ایدن اتیح از یزیچ بهتر به میده یم مزد و پاداش و جزاء ها

 ی را به او می دهیم.نیچناین بقاء  و اتیح هست یباق خدا تا و هست

 سواد و فرهنگ توفیری ندارد؛ همان طوری که مرد و زن این استکه  مقصود پس

 . ندارد یربط مرد و زن یآموز

آموزی هم سواد در . آنان همدندکر کمک انقالب درو  شدند موفق اهلل مدحب هم ها زن

 جهله که یکس. است علم و سواد در یریخ هر هیما که پای مردان پیش می روند؛ چرا

 . است یفرهنگ یب و ینادان ،جهل در یشر هر است آسیب می بیند؛ زیرا

، ستین مدرسه خصوصاین در . باشد وناتئش تمام در دیباکه  هم فرهنگاما مساله 

 در دیبا فرهنگ باشد. نهایا مکاسب ، یبازرگان ،یکشاورز کار، کسب، در دیبا بلکه

 شناسایی و انجام گیرد. کار نیبهتر یقسمت همه

 د؛ چون کهباش کار طرح نیا که میکرد عرض و میگفت فالح یآقا جناب به دفعه چند 

 به که یعمل .است الزم ستهیشا عمل .باشد مانیا دیبا ،باشد انقالب دیخواه یم اگر

 و یهو یبرا و باشد یشخص یبرا که یزیچ هر .برساند نفع یاجتماع خدمات

 شد یاجتماع خدمات و اجتماع یبرا که یکار هر. ندارد دوام آن کار باشد یلهوسابو

 قرآن در که یلیطو و ضیعر بهشت ؛ یعنی هماناست بهشت و آخرت اش جهینت نیا
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 کَعَرْضِ عَْرضُهَا وَجَنَّةٍ رَّبِّکُمْ مِّن ةٍمَغِْفرَ إِلَى سَابِقُوا . خداوند می فرماید:دیفرما یم

 ذُو وَاللَّهُ َیشَاء مَن ُیؤْتِیهِ اللَّهِ َفضْلُ ذَلِکَ وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ آمَنُوا لِلَّذِینَ أُعِدَّتْ وَالْأَرْضِ السَّمَاء

 چه هب ! حاالها متعلم رندیبگ سبقت و ها ملمع دیریبگ سبقتیعنی  51. الْعَظِیمِ الْفَضْلِ

 درازاش و طولش دور از که است نیا شیپهناور که یبهشت و یاله آمرزش به ز؟یچ

. این بهشت به این  وَالْأَرْضِ السَّمَاء کَعَرْضِ عَرْضُهَا .ستین معلوم خدا از ریغبرای 

 و تیانسان و تعلم و میتعل آن هم شرط و است شده ایهم نیمتق یبرا طول و عرض

 . است تقوا

 ییاهدستور و باشد داشته خدا از ترس دیبا کارهادر همه  که است آن یامعن به تقوا

زمان میالد آن حضرت )ص( است و  اوقات نیا رسیده عمل کنید. اسالم امبریپ از که

 یصل محمد آل صادق حضرت نیز میالد و نبوت آسمان اخترپیامبر)ص( این  الدیممن 

 را تبریک می گوییم. است تیوال و امامت آسمان اختر که وسلم آل و هیعل اهلل

 .میگو یم یعرب من حاال .است سلوک پس .است افعال تقوا یسلوک و یعمل فروعات

 را خوانده باشند باید تیعرب و فقه مقدمات و فقه جلوتر سال کی خوش که یجوانان

 در  .است نیا هیآ کی دیریبگ سرعت و دیریبگ سبقتدو اصطالح . دنبفهمها را  نیا

 به  مَغْفِرَةٍ إِلَى وَسَارِعُواْ 52نیست.« سابقوا»است ولی « سارعوا» است نیا رگید هیآ کی

                                                           
 و خدا به كه شده آماده كسانى براى[ و] است زمین و آسمان پهناى چون پهنایش كه بهشتى و رتانپروردگا از آمرزشى به رسیدن براى.  51

 بزرگ بخشىفزون را خداوند و دهد،مى را آن بخواهد كس هر به كه خداست فضل این. جویید سبقت یكدیگر بر اند،آورده ایمان پیامبرانش
 (21)حدید، آیه .است
ن ِفَرة  َمغ   إِلَى َوَساِرُعوا  .  52 بُِّكم   ّمِ ُضَها َوَجنَّة   رَّ ضُ  السََّماَواتُ  َعر   كه بهشتى و خود، پروردگار از آمرزشى به نیل براى و؛ ِلل ُمتَِّقینَ  أُِعدَّت   َواألَر 

 (133)آل عمران، آیه .بشتابید است، شده آماده پرهیزگاران براى[ و] است زمین و آسمانها[ قدر به] پهنایش
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 نیا و. دینشو فنا که است آمرزش یبرا ها حرف نیا همه. دیریبگ رعتسآمرزش 

 یبرا هست درد چه هر و هست شر چه هر ست وفنا شد یجهنم اگر آمرزش

 همهو  دارد گوش و چشم و رساو در جهنم . است جهنم دراو  باهلل نعوذ ست ونهایا

دست یابی به  لهیوس.  است بهشت در یخوب هر و ؛است جهنم در یبد هر و زیچ

 لِلْمُتَّقِینَ؛ أُِعدَّتْ :بدانند تمتعلما و نیمتعلماین مطلب را . است عمل و علم بهشت هم

 قمطاب افعالش یعنی کسی که .ند آماده شده استدار تقوا که یمسلمان یبرا نهایایعنی 

 و افعال و اخالق چون ییها زیچفاقد  و کند انیعص ؛ اما اگرخداست یها فرموده

 نفاق و منافق همان مقابلش در دیشا ؛شود یم ییتقوا یب نیا باشد یوح اصول و مانیا

 تقوا درباره که طور نیهم در این باره وارد شده است. یاریبس اتیآ قرآن در که باشد

 یم را آن نیضینق. هستندهم  نیضینق این دو کانه تسا هم نفاق بارهدر ستآیاتی ا

 بود یکی نفی دیگری است.  که ندیگو

و نیز ترک محرمات و  است سنتو  کتاب در که یآنطور یافعالبه هر حال تقوا انجام 

 مکروهات.

 و مجتهدند شانیاریبس ها نآ .میبگو را در این جا کتاب همان نیع من خواهم یم

 تقوا پس. شود یم تقوا نیا .کنند یم صادرحکم  و کنند یم طاستنبا را یاله احکام

 نیا. دهیناپسند افعال ترک و دهیپسند افعال انجام؛ یعنی استتروک  و افعال از عبارت

 اسالم مطابق اخالقش و بدنو  پا ،زبان ،دستکسی که . است افراد آن مال بهشت
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 یمرد و زن کند عمل که یکس که شد نیا فهیشر هیآ نیا معنای« نیللمتق اعدت». باشد

که  خاصه افعال یبعض مگر ،داردن هم زن و مردو  ندهست فیوظا افعال اکثر. ندارد

. پس اگر بکند عمل داختصاص به زنان یا مردان دارد، اما در بسیاری از احکام همه بای

 . است بهشت اهل وقت آن باشد هم مومن عمل خوب بود و

 ها زن قول بهو هم آخرت به این ها داده است.  ایدن در هم یخوب یزندگ کی خداوند

 نه دارد طالع ایدن نه کرد یبوالهوس کس هر. دارد طالع آخرت هم و دارد ایدن طالع هم

 . یخوش ممات نه یخوش اتیح نه. آخرت

 زن هم و باشد داشتهعلم  دیبا مرد هم . بنابراینکند ینم یفرقزن و مرد  علمدر پس 

 مسلم کل یعل ضهیفر العلم لبپیامبر)ص( می فرماید: ط .باشد داشته علم دیبا

 .باشد مرد چه باشد زن چه باشد فرهنگ صاحب دیبا فرهنگ در یکس هر ؛ومسلمه

و . دارد لتیفض دارد علم کس هر .است واجب مهه بر یاندوز دانش و سواد و علم

 . شود یم سلب او از لتیفض ،ندارد علم کس هر

  اعزام از قبل مندگانرز یبرا آیت اهلل یسخنران

 اللّهِ نِْعمَةَ  وَاذْکُُرواْ تَفَرَّقُواْ  وَالَ جَمِیعًا اللّهِ  بِحَبْلِ وَاعْتَصُِمواْ خداوند در قرآن می فرماید: 

 حُفْرَةٍ  اشَفَ عَلَىَ وَکُنتُمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُم قُلُوبِکُمْ بَیْنَ فَأَلَّفَ أَعْدَاء کُنتُمْ إِذْ  عَلَیْکُمْ

 53.تَهْتَدُونَ لَعَلَّکُمْ آیَاتِهِ لَکُمْ  اللّهُ یُبَیِّنُ کَذَلِکَ مِّْنهَا فََأنقَذَکُم النَّارِ مِّنَ

                                                           
 دلهاى میان پس بودید،[ یكدیگر] دشمنان كه گاه آن: كنید یاد خود بر را خدا نعمت و نشوید پراكنده و زنید، چنگ خدا یسمانر به همگى و.  53

 را خود هاىنشانه خداوند گونه، این. رهانید آن از را شما كه بودید آتش پرتگاه كنار بر و شدید هم برادران او لطف به تا انداخت، الفت شما
 (103)آل عمران، آیه .یابید راه شما كه باشد كند،مى شنرو شما براى
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 ازدهی و طالب یاب ابن یعل .است غمبریپ یوص .است غمبریپ نیجانش خدا حبل

 این. دیبزن چنگ و به آنان دیبشو متمسکبه این ها . ندیخدا یول یایاوص از فرزندش

 .دینکن یسست .دینکن شکاف .دینشو متفرق؛  تَفَرَّقُواْ  وَالَخداوند می فرماید : . است امر

 رِیحُکُمْ  وَتَذْهَبَ فَتَفْشَلُواْ  تَنَازَعُواْ وَالَ وَرَسُولَهُ اللّهَ وَأَطِیعُواْ در جایی دیگر می فرماید: 

 !دینکن اختالف عت خدا و پیامبر کنید ویعنی اطا  54؛الصَّابِرِینَ مَعَ  اللّهَ إِنَّ وَاصْبِرُواْ

 ییبها یروزیپ به که نیا تا دیبورز استقامت و صبر ! بلکهدینکن خالف! دینکن شکاف

 یمذهب اتحاد ،ینید اتحاد .دینشو متفرق باشید و« اللّهِ نِعْمَةَ  وَاذُْکرُواْ » اهلل شاء ان .دیبرس

 اللّهِ نِعْمَةَ  وَاذْکُُرواْ باشد. ملت و دولت اتحاد ،یانتظامو  ینظام اتحاد ،یاسیس ادحات

 حُفْرَةٍ  شَفَا عَلَىَ وَکُنتُمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُم قُلُوبِکُمْ بَیْنَ فَأَلَّفَ أَعْدَاء کُنتُمْ إِذْ  عَلَیْکُمْ

 و زد سال یسالها و شد اختالفمیان آنان  که دینباش خزرج و اوس قوم مثلمن النار... 

 د شمازدن نیزم رادیگر  هم و ه بودندکرد هم به پشت و تداخلو  تدافعو  خورد

اما . دیریبگ عبرت خزرج و اوس همان از ها شما کهیعنی  دیکن ادی. دینباش نجوریا

؛ شد نصرتشان و یروزیپ و فتح باعث کردند عفوو  تظاهر و لستواهمین ها چون 

 دخوردن وندیپبا هم  اسالم دسمق نید به و شدند لسمتو اسالم نید به چون آنان

 موفق و سربلند شدند.

                                                           
 شكیبایان با خدا كه كنید صبر و برود، بین از شما مهابت و شوید ُسست كه مكنید نزاع هم با و كنید اطاعت پیامبرش و خدا از و.  54

 (46)انفال، آیه .است
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 یا هیآ هر ضانمر مبارک ماه باید به آن توجه داشت. البته است یاتیآ از یکی نیا 

 .دیکن تالوت . پس آن رادارد قرآن همه ثواب

 َأمْوَاَلهُموَ أَنفَُسهُمْ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ اشْتَرَى اللّهَ إِنَّقرآن این آیه است:  اتیآ از گرید یکی 

 وَاإلِنجِیلِ التَّوْرَاةِ ِفی حَقًّا عَلَیْهِ وَعْدًا وَیُقْتَلُونَ فَیَقْتُلُونَ اللّهِ سَبِیلِ ِفی یُقَاتِلُونَ الجَنَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ

 الْفَوْزُ  ُهوَ وَذَِلکَ بِهِ بَایَعْتُم الَّذِی بِبَیْعِکُمُ فَاسْتَبْشِرُواْ اللّهِ مِنَ  بِعَهِْدهِ أَوْفَى وَمَنْ وَالْقُرْآنِ

 55. الْعَظِیمُ

 اب خدا می دهند. در این ایه آمده که میالعظ الفوزبشارت به  قرآن و لیانج و تورات نیا

معامله  سرشت عنبر بهشت بارا  مالشان و جان است و کرده فروش و دیخربندگانش 

 . بدهد کرده تا این را عوض آن معوض

 یینهایا با مقاتله .کنند مقاتله شرق و غرب و سمیونیصه و کفار هیعلخدا  راه درپس 

 حقوق نیز جنگ کنند با آنانی که مخالف و قرآنند با مخالف .هستند خدا با مخالف که

 به و کشتن قصد به ؛ یعنیبکشند و کنند مقاتله . با این هاباشد قرآندر  کههستند  بشر

دفاع کنند و با  اسالم نید از و یا نیمب قرآن ازیا  اسالم میحر از کنند دفاع نکهیا قصد

 دیشه قصد به ابتدا که قصد نیا به نه بروند قصد نیا . باکنند محاربهو  مقاتلهدشمنان 

می روند که  قتلونی و قتلونی ، از این روست که فرمود:کنند تعمد که شهادت و شدن

 به که یابکت ،یآسمان کتاب در خدا که است یا وعده نیابکشند و کشته هم می شوند. 

                                                           
 و جنگندمى خدا راه در كه كسانى همان است خریده باشد، آنان براى بهشت اینكه[ بهاى] به را مالشان و جان مؤمنان، از خدا حقیقت، در.  55

 وفادارتر خویش عهد به خدا از كسى چه و. اوست عهده بر قرآن و انجیل و تورات در حقّى وعده عنوان به[ این. ]شوندمى كشته و ُكشندمى
 (111)توبه، آیه .است بزرگ كامیابى همان این و باشید، شادمان ایدكرده او با كه اىمعامله این به پس است؟
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 کتاب و )ع(یسیع حضرت است و نیز غمبرانیپ بزرگان از که )ع(عمران ابن یموس

بیان کرده است. این در این  وسلم آل و هیعل اهلل یصل محمد قرآننیز  و یسیع لیانج

 . خدا ؟است. عهد و پیمان چه کسی مانشیپ و  عهدو جزو  استکتب الهی آمده 

 خدا با معامله نیا به شما فروش شما معامله نیا و شما که نیا از شما به باد مژده مردم

 إِن األَعْلَوْنَ وَأَنُتمُ تَحْزَُنوا وَالَ تَهِنُوا وَالَ می فرماید: یگرید هیآ. هست میعظ فوز نیا لذا

 حفظ را مانتانیا اگر دیروزیپ دیفاتح دیفائز دیبرتر دیباالتر همه از شما ؛56 مُّؤْمِنِینَ کُنتُم

 مانیا و یسلوک مانیا و یاخالق مانیا و یعمل مانیا ؛یا دهیعق یاعتقاد نمایا .دیکن

  اهلل رحمه و کمیعل والسالم. یثبوت

  ها رزمنده یبراآیت اهلل  یسخنران

بیان می  سنت و قرآن از زیعز ینظام جوانان و برادران قلوب تیتقو یبرا جمله سه دو

؛ مَّرْصُوص  بُنیَان   کَأَنَّهُم صَفًّا سَبِیلِهِ فِی یُقَاتِلُونَ لَّذِینَا یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ: دیفرما یم قرآن. کنم

 گویى که چنان صف، در صف او راه در که را کسانى دارد دوست خدا حقیقت، در

 57.کنندمى جهاد اند،سُرب از شده ریخته بنایى

 مثل و بندند یم صفو  کنند یم مقاتله خدا یبرا که ییآنها دارد دوست خدا پس 

 باشند. یمس و نیآهن یها صف

                                                           
 (139)آل عمران، آیه .برترید شما كه مشوید، غمگین و مكنید سستى مؤمنید، اگر و.  56
 4. صف ، آیه  57
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 عَذَابٍ  مِّنْ  تُنجِیُکم تِجَارَةٍ عََلى َأدُلُّکُمْ هَلْ آَمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یَا :ندیفرما یم گرید یجا باز

 عذابى از را شما که نمایم راه تجارتى بر را شما آیا اید،آورده ایمان که کسانى اى؛  أَلِیمٍ

 همان میلا عذاب از را شما بدهد امان که یتجارت و یبازرگاناین   58رهاند؟مى دردناک

 .است جان و مال به جهاد

[ رحمتى] و؛ الُْمؤْمِنِینَ وَبَشِّرِ قَرِیب  وَفَتْح  اللَّهِ مِّنَ نَصْر  تُحِبُّونَهَا وَأُخْرَى :ندیفرما یم باز 

 را مؤمنان و .خداست جانب از نزدیکى پیروزى و یارى: دارید دوست را آن که دیگر

 همراه با یاری و نصرت آن که هست هم یگرید تجارت کیپس  59.ده بشارت[ بدان]

 است. نیمومنارتی برای بش و خدا بیقر فتح و خدا

( ص)اللَّهَِرسُولُ قَالَ  : دیفرما یمآمده که امام صادق)ع( از پیامبر)ص( نقل  سنت در

 دُ یمَقَالِ وفُیُ السُّ وَ فُیْالسَّ إِلَّا النَّاسَمُیقِیُ لَا وَ فِیْالسَّ ظِلِّ تَحْتَ وَ فِیْالسَّ یفِ کُلُّهُ رُیْالْخَ

 داریرا،پا مردم و است ریشمش هءیسا ریز و ریشمش در ها،یکین تمام؛  النَّارِ وَ الْجَنَّةِ

 60. انددوزخ و بهشتیدهایرها،کلیشمش ر؛ویشمش جز داردینم

 ای اند یباطن کافر که منافقند ای نهایا. نینافقم و کفار با دنیجنگ در است ریخ چه هر

 حق اسلحه واسطه به که ندیفرما یم الحق قومی فیالسب .یباطن و یظاهر کافرو  کافرند

 واسطه به اسالم. شود یم زنده حقش اسالم رسند یم خود حق به همه. شود یم برپا

این  شدن نیابطمر و داشتن نگه سرحدیعنی  کردن مرابطه .شود یم زنده کردن جهاد

                                                           
 10. صف ، آیه  58
 13. صف ، آیه  59
 19901 ح ،10، ص1۵ ج عه،یالش وسائل.  60
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 به. شد خواهد زندهها  نیهم به اسالم. ندک جهاددر مرزها  مالشان و جان به که کسی

 بروید و پیروز بازگردید. سالمت
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 همسایه تجرد
 اعرافی شیخ محمد ابراهیم شعر حجت االسالم اخالقی درباره آیت اهلل

 بزرگ بود، بزرگ تواضع خود بود

 ودوجودش آینه ی پر شکوه میبد ب

 کنار مردم این خانه می نشست ار چند

 مقیم خلوت و همسایه تجرد بود

 گشوده داشت به بوی نوازش این شهر 

 دلی که سبزترین سفره تفقد بود

 فدای آن گل شب بو که با تمامیت خویش

 در انتهای نشاطی پر از تهجد بود

 سالمی به عشق داد و گذشت ،قیام کرد

 تمام زندگی اش مثل یک تشهد بود

 به باغ الله رخان بار یافت آن پیری

 که خرقه بخش شهیدان پاک میبد بود

 چه گویم ای همه ی حزنها که چون بود او 

 که بود در هنر عشق ، آن چه می شد بود 
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 پشت جلد 

 پیام مقام معظم رهبری
  یتعال بسه

 و برجسته یعلما از که را یاعراف میابراه محمد خیش حاج هللا تیآ یربان عالم رحلت

 آن یروحان و یعلم جامعه به و فداه ارواحنا عصر یول حضرت به بود زدی استان مبارز

 شانیا خانواده و فرزندان بالخصوص و مرحوم آن مندان عالقه و دوستان به و استان

 .کنم یم عرض تیتسل

 در مبارزه و مجاهدت روح شیپ سالها از که بود نادر یافراد شمار در لیجل عالم نیا

 آشکار خود عمل و انیب در را یطاغوت سلطه و ظلم مقابل در میتسل عدم و خدا راه

. رفت یم شمار به استان آن مبارز یها چهره از یکی اختناق، دوران در و بود ساخته

 یروزیپ آغاز در سپس و زدی به حرکت و مبارزات عوان در شانیا ریناپذ یخستگ تالش

 .است انقالب قطور کتاب نادر یها برگ ملهج از بدیم مردم فعاالنه یرهبر با

 ثواب و اجر از را شانیا و کند محشور ائشیاول با را بزرگوار نیا روح متعال خداوند

 .سازد برخوردار مجاهدان

 یا خامنه یعل دیس
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 شامل سخنان 

 آیت اهلل نقوی .1

 آیت اهلل وافی .2
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 حجه االسالم مهدی روحانی .4
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