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آيه اهلل المعظم ميرزا عبدالرسول احقاقي

خالصه ای از شرح حال آيه اهلل المعظم ميرزا
عبدالرسول احقاقي
به قلم خود او
والدت :
در خانددداع علددم و ،قددویا در خانددهی واليددو و متبددو
اهلبيددو عتددمو علي مالسددال ا در بيسددهم م ددر مددا 7031
هجری شمسيا مطابق با دوازدهدم ،ردريا اول سدال 7291
ميالدیا در كويو به دنيا آمد ا پدر بزرگوار با ايدا آرزو كده
در آيند در خدمو ديا مقدس رسول اكر صلوات اهلل عليده
وآله بود باشم اسم مرا « عبدالرسول » گذاشو.
آغاز ،تتيالت:
در شرميا سال از عمر بودا كه پدر ا مرحو آقدا سديد
احمد مدرس فسقنديسي را معيا كرد ،ا قرآع كريم و بعضدي
مقدمات را به ما ياد دهدا و خدا را شكر كه در همداع اسدكو
در عرض كمهر از يك سال ،وفيدق داد قراتدو قدرآع كدريم و
اصول ديا و مذهب و واجبات و مترمدات و ردروريات شدر
مط ر را با زحمات آع اسدهاد بدزري يداد بميدر ا رحمده اهلل
عليه.
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سه سال ابهدايي را در كالس هدای مدرسدهی شداپور اسدكو
درس خواند و پس از آع درسي ديمر و در واقع ندوعي درس
راا زير نظر مادر بدزرگم « جدد مدادریا » رحمده اهلل علي دا
فرا گرفهم.
ايا خانم بزري دانرمند و نورانيا هر روز پيش ما ميآمدد
و انوا مخهلف از علو و معارف راا قطدر قطدر ا و بده آرامدي
،ما ا و با زباع فارسي سر به ما يداد مديدادا ،داري انبيدای
ال يا زندگي و معجزات ايرداع را بده ،يتديل بيداع ميكدردا
مختوصاً زندگي نوراني سيد كوع حضرت متمد و آل اط دار
او علي م السال را بدرايم ميگيدوا و روی نكدات برجسدههی
زندگي ايراع حساسيو نراع ميدادا ،ا روی آن ا ،اكيد كندا
گر چه همهی آع بزرگواراع برجسهها م دم و مدافوط طبيعدو
ميباشند.
ايا ،اري گوارای ديني ،وا ميشدد بدا بيداع مسدايلي از
واجباتا مترمات و انوا احكا شر مقدس اسال
لذا ما اعهراف ميكنم زيدر بندای عقايدد مدا بدر پايدهی
گيهههای ايا خدانم بدزريا مد ما و عدالم رحمده اهلل علي دا
مبهني اسو.
بعد از اينكه بزري شد  .و به مراجع ،اريخي و كهاب های
اخبار و احاديث اطال يافهم درك كرد كه آنچه آع معلم دانا
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بر ما القاء كرد به ،مامي با آثار و روايدات صدتيا اهلبيدو
عتمو علي م السال مطابقو ميكند.
ايا خانم بزريا به خدمهمزاراع حقيقدي ديدا مبديا بدا
ديد ی احهرا و عزت و با متبدو خدان نمدا ميكدرد و بده
هميا ج و نو ی دوسو داشدهني خدود را بده ازدواد پددر
درآورد بودا در مقابل به شدت از عمامه به سدرهای عاطدل و
باطل و مهقلب و فهنه برانميز مهنير و بيزار بود.
و هميره بر مدا سديارم ميكدرد از چنديا افدرادی برحدذر
باشما و به ،ور شكار و حيلهی ايراع نييهما زيرا آنداع دنيدا و
آخرت را از انساع سلب ميكنند .خدا بر او رحمدو كندد و در
ب رو بريا جايش دهد.
سير به كربالی معلي:
در دهميا سال عمر موفق شد همرا پدر بزرگدوار ا و
افراد خانواد بده كدربالی معلدي ج دو زيدارت مرقدد مط در
حضرت سيد الر داء و ديمر مراهد مقدسهی سير كنم.
در كربالی معلي نزد جد بزرگوار ا حضرت آيده اهلل حداد
ميرزا موسي آقا اقامو كدرديما كدالس چ دار ابهددايي را در
مدرسهی حسيني ايرانياع در كربال گذراند ا در اوقات فراغو
نزد جد بزرگوار و در مجلس مبارك ايرداع حاردر ميشدد
كه يكي از مراجع بزري وقو بودا شيعياع زيدادی از عدرب و
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عجم از او ،قليد ميكردندا از انياس قدسيها سخناع مبارك او
اسهياد ميبرد ا و روحم را از چرمهسدار حكمدو و فضديلو
معطر ميكرد كه از دهاع شريف ايراع بيروع ميزد دهداني
كه هميره نا و ياد سيد مرسليا حضرت متمدد و اهلبيدو
طاهريا علي م السال را در زبداع داشدو .بده حدق سداعات و
روزهای جاودانه و پر از خاطرات بودا مختوصاً كده در جدوار
حر حضرت اما حسيا عليه السال ا و در خدمو جد قدرار
داشوا و هميا ايا مانند سهارگاع درخراع در آسماع عمر
باقي خواهد ماندا و در صور،ي كه شعا آع رو به ازدياد اسوا
و ،ما اعماط دلم را در ،مامي عمر روشا خواهد نمود.
خانداع اصيل علمي:
پيرهر از ايا يادآور شد كه خاندداع مدا خاندداع علدم و
،قوی و ايماع اسو . . .جد ی پددری مداا رحمده اهلل علي دا
خانمي زاهدا نماز شبخواعا و روز دار بودا نا و ياد خددا از
زبانش جدا نميشدا مدت زماني از زندگي بدا خدانواد عزلدو
اخهيار كرد و خدود را دروع اطداط كوچدك و سداد ا متتدور
نمدودا كه غير از حتيری ك نه چيز ديمری در آع نبودا و در
آع سددالها زاهداندده و ،ن ددا ميزيسددوا و عددادت داشددو هددر
روزحرميا شريييا حر مط ر حضرت امدا حسديا و حدر
مقدس حضدرت ابواليضدل العبداس را زيدارت كنددا و بقيدهی
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ساعات شب و روز خود را به عبدادتا ككدرا خوانددع اككدار و
دعاهای وارد ديمر ميگذراند.
پس از اينكه ايا خانم آخريا پسر خود را به دنيا آوردا و
سه مجه د عالم مهقي يعني:
مرحو آيه اهلل حاد ميرزا علي
مرحو عالمه ميرزا متمد مر ور به ميرزا آقا

اما متلا حضرت آيه اهلل حاد ميرزا حسا آقدا احقداقي را
،تويل جامعهی اسالمي دادا با ايا احساس كه ديدا خدود را
نسددبو بدده مددرد مسددلماعا بدده طددور كامددل ادا كددرد اسددو
گوشهگيری و زهد اخهيار نمودا و به جد بزرگمداع اجداز داد
برای ادار ی امور خانواد كه جمعيدو فراواندي داشدو بدا زع
ديمددری ازدواد كندددا و وی را از ادای ،كليددف زنددانمي معدداف
بداردا و ايا مسأله سدبب شدد كده جدد امجددماع بدا دخهدر
خالهی خود ازدواد كندا و آع مخدر ی م منه را بدرای انجدا
عبادت و ككرا و خلوت كردع با خدای ،عالي و مناجدات بدا او
آزاد بمذارد.
ايا خانم ( جدد ا ) خدواهری داشدو كده همدهی افدراد
خانواد به او خاله جاع ميگيهندا و بعد از ،رك شوهر سدابق
خود در خانها با ما زندگي ميكردا ايا خانم در واقع كارهدای
م م انهظا خانه را انجا ميدادا و اغلدب بچدهها را دور خدود
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جمددع ميكددرد و برايردداع اصددول و اركدداع ديددا مبددياا و
معجددزات سيدالمرسلياا و اتمدهی اط دار سدال اهلل علدي م
اجمعدديا را بيدداع مينمددودا و غالددب اوقددات از سددجايای
قمربنيهاشم ابواليضل العباسا و در بعضي از موارد از غضدب
آع بزرگوار نسبو به افراد فاسق و گناهكدار ميگيدوا و مدا را
برحذر ميداشو كه با ار،كاب گنا ا و كارهدای ناشايسدو بده
غضب آع حضرت دچار نرويم.
سير به اسكو:
در آغاز سال  7093هجدری شمسدي (  7297مديالدی )ا
كربالی معلي را ودا كرديم و بار ديمر بده ايدراع و طبعداً بده
اسكو آمديم و مورد اسهقبال صميمي ابندای باوفدای آع شد ر
قرار گرفهيم در ايا اسدهقبالا آقايداعا خانمهداا پيدر و جدواع
حهي بچهها نيز حضور داشدهند و بده ايدا ،ر،يدب وارد شد ر
شديم.
پدر بزرگوار ا يك بار ديمر برنامدههای ديندي خدود را در
سطتي گسهرد و جامعهر از گذشهه آغاز كرد.
به سوی گوگاع:
پدر بزرگوار اغلب ،ابسهاع را بيا مرد متهر گوگداع و
حومهی آع ميگذراندا دعوت ايرداع را ميپدذيرفوا و مددت
زماني را در ندزد م منداع و عارفداع و م مداعنوازاع آع خطده
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سدديری ميكددردا مسددايل شددرعي ايردداع را پاس د مدديداد و
مركالت اجهماعي گوناگوع ايراع را مورد ،وجه قرار مديدادا
در بعضي از سيرها خانواد نيز همرا او بودند.
آع سالا داخل موكبي بود كه به گوگاع ميرفدوا و بده
دقو به ياد دار كه روز سدو شد ريور سدال  7093هدد ما
 /92آب  7297 /ا به منزل مرحو حاد حسديا قلدي نايدب
(ر ) يكي از اعياع و اشراف گوگاع رفهه بوديم او از اشدخان
شريف و م ما و از مريداع حضرت والددد ماجد و مريددد و
در حال احهضار بودا و مر،ب ليظ ( آقدا ) را زيدر لدب زمزمده
مي كردا كلمهی آقا از طرف دوسهاع اخهتان به والد معظدم
داشو والد ماجد در كندار بسدهر او نرسدوا و سدر او را روی
زانوی خود قرار دادا چرمانش را در هماع حال باز كدرد و بدا
نظر متبو و جدايي به والد معظم نماهي كدرد و پلدك هدا را
روی هم گذاشو و روح شرييش به اعلي علييا پدرواز كدردا
رحمه اهلل عليه و بركا،ه.
در همدداع حددال عددد ای از متهددرميا و بزرگدداع متددل
پيراموع پدر بودندد كده از مكهدب او علدم اخدالط و ديدا و
متبو و وفاء فراگرفهه و هر يك از آناع سلماع زماع خدودا و
اويس عتر به شمار ميآمدندا رحمه اهلل علي م اجمعياا چده
قدر اشهياط دار كه ايراع را ببينم.
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در آع روز م ماع آع مرحو بوديما هنما عتر با بعضدي
از بچهها به پرو با يكي از اطاق ای آع خانهی وسيع رفهيم
ايا خانه را باغي زيبا در مياع گرفهه بود بده هدر طدرف نمدا
ميكددرديم و از جمددال فريبددای طبيعددو پيراموعمدداع حددظ
ميكرديم از صنع خدای ،واناا با نمدا بده درخهداع سرسدبز و
خر و پر از ميو های معطر و شدادابا بدا رنم دای گونداگوعا
لذت ميبرديما ناگ اع چرمانماع به ،عدادی هواپيما افهاد كه
با سرعو حركو ميكردندا ،عجدب كدرديم چدوع ،دا آع روز
چنيا حالهي را مراهد نكرد بوديم.
زماع زيدادی نمذشدو كده صدداهای انيجارهدای م يدبا
دودهددای غلدديظ و شددعلههای آ،ددشا از برخددورد بمبهددای
هواپيماها در نقطههايي از پيراموع ما بلندد شددا از ،درس بدر
خود لرزيديم و با شهاب از پردو بدا پداتيا آمدديم و داخدل
يكي از اطاق ا رفهيم و دچار ،رس و لرز شد بوديما حال باقي
اشخان نيز ب هر از ما نبود.
بعد از مدت كو،اهيا بعضي از نزديكاع به حضور آقدا وارد
شدند و ماجرا را به ،يتيل خبدر دادندد گيهندد :ار،دش سدر
روسيهی شورویا بدوع هيچ ج و و مقدمهایا با دناتو بيش
از حدددا از هددوا و زمددياا بدده وطددا عزيزمدداع هجددو آورد و
هواپيماهايراع به صورت وحريانهای بعضي از نقدا ،بريدز و
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ش رهايي از آكربايجاع را بمباراع كدرد ا و نيروهدايش ردما
بسها را های ار،باطي ادارات ژاندارمری و پادگان ای نظدامي
را به اشغال خود درآورد اندا و ايا اقدا آناع موجب شد كه
عد ای از هممي ناع بيگنا و مظلدو مدا كردهها يدا مجدروح
شوند .آع شب را با حالي از ،رس و ارطراب فراواع در همداع
منطقه گذرانديما و سترگا با همراهي والد ماجدا و عد ای از
دوسهاع از بيراهه در حالي كه سوار االغ و اسب شد بوديم به
ممقاع رفهيم ،ا با گذشها از كو ها و بيابان ا و در ها به اسدكو
برسيم.
يك شب در ممقاع مانديما و روز بعدد بده شد رك اسدكو
رسيديم در حالي كه به وسيلهی ار،ش سدر روسديه اشدغال
شد بودا ،ينمدداراع روسدي بدا ،دوت و ،اندك در كوچدهها و
خياباعهددا مسددهقر شددد ا و مددرد بدده ،ددرسا و وحرددو و
سردرگمي دچار بودند.
پس از رسيدع والد ماجد به اسكوا مدرد حيدرت زد آع
ش ر نزد زعيم ديني خودشاع جمع شدندا و از ايراع ،كليدف
شرعي خود را خواسهار شدند آيا با دشدما مقابلده كننددا يدا
ساكو بمانند؟
اما والد ماجد كه از ايا ايا پيشآمدهای دردآور به شدت
مهأثر شد بودا مرد را به صبرا حيظ اعتاب فراخوانددا زيدرا
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را چار ی ديمری جز صبر و ررا به قضا به نظدر نميرسديدا
برای اينكده در برابدر نيدروی مدالم و گددددرسنهی روس چده
كاری از آع ها ساخهه بود؟
نيروهای روس به دنبال كمهريا ب انها و بيآنكه بديا زع
و مردا كوچك و بدزري ،يداو،ي قايدل شدودا ميخواسدو بده
ررب و شهما و جرح و قهل افراد بيردازد.
اورا هر روز بد،ر از روز قبل ميشددا و فردار و اخهنداط
برگرد فرزنداع مسلماع و هم وطنداع ايدراعا بده ختدون در
آكربايجاع شدت ميگرفو و زما امدور از دسدو دولهمدرداع
بيروع ميرفو.
جمعي از وحري ها و اوبداما و مدزدوراع ايرداع از اهدل
منطقها ،ب كاراني كه دنبدال چنديا فرصدهي ميگردهندا ،دا
اهداف شيطاني و خبيث خود را ،تقق دهند حدزب ،دود يدا
حددزب كمونيسددهي ايرانددي را بنيدداع ن ادندددا و گروهددي از
ميسدياا و مالمياا و دارنددگاع پيردينهی سدوء را در رسس
آع حزب قرار دادنددا و از ار،كداب اندوا ملدما قهدلا غدارتا
دزدیا ايجاد جو رعبا وحرو و هراس فرو گذاری نكردند.
پس از آع مراكزی بنا كميهه ،أسيس كردنددا و در رسس
ايا كميههها جمعي ،ب كارا ملتد و سنمدل قرار دادنددا كده
علمای ديني و اعياع و بزرگاع را احضار ميكرد ،ا به ب اندهی
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،تقيق انوا ،وهياهاا شكنجههای روحي و جسمي را بر آناع
،تميل كند .ايا گرفهاری نه ،ن دا در اسدكو بلكده در ،مدامي
ش رها و دهات آكربايجاع نيوك يافو.
ما ماجراهای ،أسفآور و جرايم زشهي از آع ايا سيا در
خاطر دار ا كه هر وقو آعها را به خاطر مديآور ا بدا ا ينكده
زماع زيادی از آع ماجراها ميگذرد بر خود ميلرز .
از ايا ماجراها يكي را بازگو ميكنما در يكي از روزهدا دو
نير از سادات بزري ش ر را بازداشو كردند با ايا  ،مدو كده
دزدی نمود اند با سنگ و ،ازيانه آع دو را به اندداز ای كهدك
زدند كه زير رربات شكنجه جاع باخهندا سيس جسد آناع را
مثله كردند و به گردنراع طناب انداخهندا و جسدشداع را از
روی زمياا خاك و سنگ كراندند مدا كده نويسدند ی ايدا
سطور شاهد ايا ماجرا بود و هرگز از ياد نميبر كده پسدر
يكي از كرهه شدگاع به نا مير متمودا سدر پددرم را بلندد
ميكرد ،ا با برخورد با سدنگها مهالشدي نردودا امدا يكدي از
دژخيماعا ناگ اع از ايا ماجرا باخبر شدا و بدا چمداط بده آع
جواع حمله و  ،ديد كرد كه او را ميكرد اگر سدر پددرم را
رها نكندا آع جواع از ،رس بدا حدال گريده و از شددت درد و
ناراحهي مهواری و پن اع شدا در نهيجده بده ناچدار سدر او بدا
برخورد با سنگ ها و صخر های طول را ،كه ،كه شد.
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بعد از ايا كه آدمكُراع ايا گنا كبير را برای ،رساندع
و ايجاد خوف و هراس بيا مرد ا انجا دادندد ايدا دو جسدد
،كه پار را در ن ری به داخل زبالهها پر،اب كردندا عدد ای از
اهالي غيور و م ما ش ر اسدكو بده دور از چردم فرمانروايداع
سهممرا به برداشها آع جسدهای خوعآلدود و مجدروح قيدا
كردندا و آن ا را به غسالخانه بردنددا و پدس از غسدل و كيداا
برابر احكا مقدس شر اسال حضرت والد بزرگدوار بدر آنداع
نماز خواند.
والد ماجد پس از حضور در مسجد غسالخانه برای نماز بدا
،اسف و ،أثر شديدا در حالي كه اشك چرم مبدارك وی رواع
بود خطاب به مرد فرمود:
فرياد از ايا گنا كبير ای كه مر،كب شدندا و با اقدا بده
ايددا عمددل لكددهی ننددگ سددياهي بددر پيردداني اسددكوی پدداك
گددذاشهندا حهي به فرض هم كه ايا دو سيد دزد بودندد نده
شر مقدس و نه هديچ قدانوع ديمدر ايدا رفهدار وحرديانه را
نسبو بده ايرداع اجداز نمديداد و بعدد از لتظدا،ي اشدمبارا
سكوت و ،أملا با ام ار ،أسف ادامه داد:
ديمر ايا ش ر جای مناسب برای مدا نميباشددا و مداا در
آع مكاني نخواهيم داشو.
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به سوی مر د مقدس:
روز بعد در بازار ش ر هر چه داشهيم از اسدباب و اثاثيدهی
منقول فروخهيما و با هماع پدول انددكي كده بده دسدو آمدد
همرا پدر بزرگوار به ش ر مقدس مر د مدفا حضدرت امدا
علي با موسي الرراا ارواحنا فدا روانه شديما ،دا بده مرد د
مقدددس رسدديديم گروهددي از اشددراف ش د را از مريددداع پدددر
بزرگوار امثال آقاياع كداممزاد ا احمددزاد ا بداقرزاد ا ،داجر
باشي ميالندي حداد حسديا عالقهبنددا رردايي و حقدايقي و
ديمراع به اسهقبال آمدند .خدا رفهماع را رحمو و بازماندگاع
را حيظ كندا پيراموع زعديم عاليقددر ديندي و فرزندد مرجدع
بزري خودشداع جمدع شددندا و بدرای مدا خاندهای واقدع در
متلهی اركا كوچهی گنبد سبز اجار كردند.
والد ماجد ايا خانه را به قتد اقامو داتمدي در آع شد ر
مقدسا مسكا خانواد قرار داد.
بددروز جنددگ ج دداني دو ا سددبب ناراحهيهددا و متددايب
سنميني بدرای هموطنداع عزيزمداع شددا بيردهر از آنچده در
كرورهای ديمر اثر گذاشوا زيدرا غدار،مراع وحردي و مدالم
دوله ا از هواا زميا و دريا بدوع هيچ ب انهای هجو آوردندا و
در واقددع آع را مابيا خود ،قسيم كددردندا حالددو ،أسفبار
فقر و فالكوا مرضا نا امني و گرسنمي همهی كردور را فدرا
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گرفو .ش ر مقدس مر د هم از ايا گرفهاري ا بده دور نبدودا
بوی مري و ملما گرسنميا مرض و نابودی در همدهی شد ر
منهرر شد.
ما به طور كامل آع ايا ،ير و سيا را بده يداد دار ا هدر
روز جناز ی عد ای را ميديد كه از سرماا گرسنمي و مدرض
در ايا سو و آع سوی كوچهها و خياباعهاا در مسير به حر
مط ر حضرت اما علي با موسي الررا عليه السال افهاد اندا
بدنم بده شددت ميلرزيدد و ،مدامي وجدود دچدار اردطراب
ميشدا زيرا با مردمك چرمم ايا صتنهها را ميديد .
زيرا گرسنميا و انددك بدودع يدا اصدال نبدودع وارداتا و
ناياب شدع ناع در ش ر زندگي مرد را دچار مركل ميكدردا
و به مرد فرار ميآوردا اكثر خانواد ها شب را با شكم خاليا
و معد ی گرسنه ميخوابيدند.
عد ای از اعياع ش ر شيرواعا از مقلدديا جدد بدزرگم بده
زيارت مر د مقدس آمدند و چند كيسه آرد با خدود آوردندد
،ا آعها را به والد ماجد هديه كنندا امدا در درواز هدای شد ر
عد ای از اوبام گرسنهی روسي آعها را به نيع خود متدادر
كردندا و مجبور بوديم هر روز به نانواهای دولهي رجو كنديم
و از نان ايي كه از سبوس و مخليات آرد و ديمر مواد ندامعلو
 ،يه ميكردند ج و رفع نيازهای خود بخريما البهه خريددع
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ايا نو ناعا به سادگي امكداع نداشدو بلكده پدس از ،تمدل
مقدار زيادی مرقو و متيبو و درد به دسو ميرسيد.
هرگز فراموم نميكنم كده مدا قبدل از طلدو آفهداب از
خانها به سوی نانوايي بيروع ميرفهم كه ده دا نيدر پيردهر از
ما آمد و در كنار آع ،جمع كرد بودندا غالبدا ،دا مدد ر در
صف طوالني ناع باقي مدديماند ا و هل دادن ای مرد به ايا
طدددرف و آع طدددرفم ميبدددردا قدددويهراع پددديش از ديمدددراع
مي،وانسهند چند ،ا ناع بميرندا اما رعيايي مثدل مدا ،دا بده
هنما م ر در برابر سرمای شدديدا زيدر بدرف و بداراع نوبدو
ميكريدندا گا هم نانوا به آناع كده ماندد بودندد ميگيدو:
پراكند شويدا خميرماع ،ما شدا و ما با دسه ای خدالي بده
خانه برميگرهيم.
و چنيا بود آنچه بر ماا و بر هموطنانماع در آع روزهدای
،ير گذشو و آنچه نوشهم نمونهای بود از حكايات طدوالني و
دردآورا و بياع همهی آع ها به صورت ،ا و كامدل بده كهداب
ميتل و مسهقلي نياز دارد و اگر به ،يتيل بيرداز از مورو
اصلي كهاب بيروع ميرو .
به خواسو خداا به زودی مرداهدات و خاطر هدايم از آع
ايا را در زماني مناسب به عنواع ( آثار جنگ ج داني دو در
ايراع ) در كهاب مسهقلي مينويسم و به چات ميرسانم.
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به حق جنگها خانماع براندازنددا و موجدب ندابودی هداا
دردهاا رررهای مجامع انساني را سبب ميشوند.
آریا كالس پنجم و شرم ابهدايي را با امهيداز زيدادی در
مدرسهی ابا يميا مر د گذراند ا و قتد داشهم ،تتديالت
علمي خود را ادامه دهم و گواهيهای دانرماهي بدسدو آور
ولي مهأسيانه يا خوشبخهانه عد ای از دوسهاع متهر كويهيا
در سال (  7099هد ما  ) 7290به زيارت حضرت علي با
موسي الررا عليه السال به مر د مقدس آمدند و به خددمو
والد ماجد رسديدند و در مجمدو بدا ديددع اوردا و احدوال
،اسفبار حاكم بر خانه و ش را اصرار كردند كده بده كدددويو
منهقل شودا و ،اكيد كردند كه اهالي متهر كويو و احسداءا
عالو بر مناطق ديمر عرب نريا مر،بط با ماا مرهاط زيدارت
والد ماجدندا ،ا با ايراع ،جديد ع د كنند.
سير به كويو:
والد ماجدا به ناچدار دعدوت ايدا آقايداع را قبدول كدرد و
،تميم گرفو قبل از باز شدع مدارسا و ورود ما بده دور ی
مهوسطه سير كند بليا مر د مقدس و به طور كلي ايدراع را
به سمو كويو ،رك كرديم و به ايا صورت علي رغم ،مايدل
و شوقي كه داشهما از ورود به سديكل اول و دو مهوسدطها و
پيميری ،تتيل علمي مترو شد .
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در هماع سالا عد ی زيادی از ايرانيداع عزيدر و متهدر ا بده
ج و ،ررف به مكهی مكرمه و مديندهی مندور ا بدا عبدور از
راه ای صترايي و بياباني عرب به كويو آمدندا حضدرت آيده
اهلل والد ماجد ،مامي امكانات و خدماتا مساعدت های مدادی
و معنوی را در اخهيدار حجداد ايراندي قدرار دادا ،عدادشداع از
چند هزار ميگذشو در واقدع فدداكاري ای فراواندي كدرد بده
خاطر اينكه حجاد متهر به مقتد برسندا و مناسك حد را
به شكل مناسب و سالم برگزار كنندا ايا قضيه را با ،وجه بده
اينكه در شرح زندگي والد ماجد بده ،يتديل بيداع كدرد ا ،دا
عمو از آع اطال حاصل كنند در اينجا از بياع آع خدودداری
ميكنم.7
پس از اينكه حضرت والد ماجدا از سدير حجداز و زيدارت
خانهی خدا و مدينهی منور با ساير حجاد همدرا بده كويدو
برگرو اعياع و اشراف احساء از منطقهی احساء به زيدارت او
آمدند و اصرار كردندد بده منطقدهی ايرداع سدير كنددا و بده
اصالحات ديني و اجهماعي گونداگوع بيدردازدا و قويداً ،أكيدد
كردند كه اهالي منطقهی احساء به وجود مبارك ايرداع نيداز
دارند.
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 7به صيته ی ، 920ا  039كهاب جاودانماع ،اري
مراجعه كنيد.
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چدات اول سدال  7012از همديا انهردارات

سير به احساء:
حضرت والد ماجد ايا دعوت را پذيرفوا زيدرا بده ،بليد
ديا و خدمو به اسال و اهل بيو عتمو ميانجاميددا يدك
بار ديمر حضر،ش با افراد خانواد بدار سدير بسدهندا و بده آع
منطقهی علم و ايماع را افهادند.
والد ماجد پس از اسهقرار در هيدوفا انجدا واجبدات ديندي
خود را شرو كردا هر روز سده بدار در مسدجد جدامع همداع
مسجدیكه متراب نماز شي اوحدد 7را حيدظ ميكندد نمداز
جماعو داشوا حوز ی علميهای را كه پدس از رفدها عمدوی
بزرگوار ا از آع ديار بسدهه ماندد بدود بداز كدرد و دور هدای
،دريس و ،بلي به صورت گسهرد ،ر و با متهوای بيرهر آغداز
شدا عالو بر ايا به ،دريس سطوحا بتث خارد فقها اصولا و
نتون حكمو آل متمد مرغول گرديد ،يتديل آعهدا را در
بخش مربو به حيات پر از عزت و فخر ايراع يادآور شد ا .7
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منظور از شي اوحد ا مرحو شي احمد با زيا الديا احسايي اسو.م لف مدزدوراع اسدهعمار ا
برای ايا كه بيا مرد مسلماع اخهالف ايجاد كند احسايي بودع مرحو شي احمد با زيا الدديا
احسايي را انكار كرد و مي گويد  :كسي كه نميدانم از كجا آمد و به كجا رفو  .ن  72 /كلمده ای
از هزار
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علي رغم اينكه ما در آع ايا مرغول فراگيری مقددمات
بود بده ج دو وابسدهمي و متبدو بده موردوعات اهلبيدو
عتمو سال اهلل علي ما و معارف ديني مدر،بط بدود لدذا در
هماع مجلس درس معارف ( نتون حكمو آل متمدد ) كده
اشار كرد حضور مييافهم.
والد ماجدا حضرت شي اجلا وارسهه و پرهيزكار مرحدو
شي اوحد ابو علي احسايي را به عنواع مدرس بدرايم ،عيديا
كردا آع جنابا فقي ي كاملا عدالمي عامدل و زاهددی مهقدي
بودا و در نبودع پدر و عمويم امامو نماز جماعو را به ع د
داشو.
ما زير نظر ايا اسدهاد مردغول ،تتديل علدو ديندي و
معارف اسالمي شد و در مدت زماع اندكي مرا،ب ،تتيالت
علمي را طي كرد زيرا ،تتيل مدا جدز در بعضدي از مدوارد
كو،ا ،رك نميشدا ،ا جايي كه اسهاد بزرگما اعلي اهلل مقامده
الرريفا به پدر بزرگوار پيرن اد كرد كه مرا بده زی علمدای
ديا مررف كند.
،ررف به زی علمای ديا:
خوب به خاطر دار كه شب سو شعباع(سال. 7030ط)ا
شب والدت با سدعادت خدامس آلعبداا عليده آالف الهتيده و
الثناءا مرد غير،مند احساء متيل باشكو و بزرگي به همديا
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مناسبو مسعودا بدا حضدور عدد ی زيدادی از علمداء فضدالءا
سادات و عمو مرد برپا كرد بودند.
پس از انجا مراسدم مولدد شدريفا خوانددع مديتددده و
سرودهاا سخنرانددي خطبای متهر ا در بياع فضيلو آع شب
مقدسا والد ماجد ا در برابر اقردار مخهلدف مدرد بدر سدر
عمامه گذاشو و رو به ما فرمود ( :ما جد وجدد هدر كدس
بكوشد مييابد ) ايا جملهی كو،ا ا ولي پر متهویا با حروفي
نوراني در مخيلهی ما اثر گذاشو كه هميره مدرا بده عمدلا
،تتيل علما پرهكار و اخالن وا ميدارد.
صدای مرد از هر طرف به صلوات بلند شدا و جو مجلس
با صلوات حارريا كه ،كرار ميشد معطدر و ندوراني گرديدد و
جمعي از علماء و عمو مرد با ما متافته كردنددا و بدرايم
،وفيق خداا و ياری حضرت اما عتر عجل اهلل فرجه الردريف
ارواحنا له اليداء را آرزو كردندا التمدهلل رب العالميا.
در احساءا (خدای ،عالي از ،مامي آفات متونش فرمايددا)
حدود يك سال اقامو كرديما و در ايا مددت مدا و بدرادراع
عزيز ( آقايداع :حداد احمدد و حداد متمدد ) و ديمدر افدراد
خانواد زباع فتيا عربا زباع وحي را به خوبي ياد گرفهيم و
ايا بداع ج و بود كه بيا سدكنهی متلدي يعندي عدرب هدا
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حضور داشهيما به طوری كه هر كدا از مدا مي،دوانيم مانندد
اهالي احساء صتبو كنيم.
سير به كويو:
پدس از گذشددو حدددود يددك سددالا و بدده سددبب اهميددو
كارهای ديني و ،بليغي والد ماجد در جاهای ديمرا و به علدو
طاقو نياوردع به هوای گر و اسهوايي احساءا و بدا ،وجده بده
اينكه به هوای معهدل و سرد آكربايجاع عدادت كدرد بدوديما
بيا ،أسف عميدق و گريدهی شدديد مدرد م ربداع و باوفدای
احساءا با اينكدددده اصرار داشهند والددد ماجدد هميرده و بده
طور داتم در منطدقهی آناع سكونو كند آع سرزميا پداك را
به سمو كويو پرو سرگذاشهيم.
بعد از اينكه از ( بدالد هجدر و احسداء ) م داجرت كدرديم .در
صور،ي كه دل ايماع به م اجرت از آع ناراري بود به ( كويو
) رسيديم.
،تتيل علو مقدما،يا صرف و نتوا منطق را در مجلدس
درس عموی جليلم و پددر بزرگدوار ،كميدل كدرد ا و اغلدب
اوقا،م را نزد عموی گرانقدر صرف كرد و از كال متكدما و
بياع آميخهه به حكمو و موعظها ،وصديف فضدايل اهلبيدوا
شرح بعضدي از اسدرار علدو آع حضدرات را از متضدر ايرداع
كسب كرد به طوری كه پايههای معلومات علميا با همديا
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علددو نددادر و كميددابا و معددارف اصدديل ال ددي متكمهددر شددد
جوهر ی هميا علو و معارف هميرها در رگ دای وجدود و
با گردم خوع در بدنما در دروع همهی اجزای ،دنم هميرده
در حركو و سيرند اعلي اهلل مقامه و قدس اهلل روحه الررييه.
سير به كربالی معلي:
پس از اندك مد،ي كه در ( كويو ) ماندديم بده سدمو (
كربالی معلي ) حركو كدرديم و ،تتديل علمدي خدود را در
هماع جا نزد والد ماجدد ا همچنديا در متضدر عدالم جليدل
عالمهی مهقدي شدي متمدد علدي خراسداني در ( مدرسدهی
هندي ا ) ادامه داد ا او با معرفي پدر اجزاء مقدمات را به ما
،دريس ميكرد همچنيا در ( مدرسهی ،درك ) كده در كندار
حسينيهی خودماع قرار داشو نزد سديد جليدل سديد جعيدر
،بريزیا به ،كميل دور ی اول مقدمات ادبيات عرب در معيو
يكددي از طددالب فارددل بدده نددا آقددای شددي متمددد جددواد
خسروشاهي مرغول شد .
سير به مر د مقدس:
پس از اندكي ،وقف در كربال پدر بزرگوار ،تميم گرفدو
به ايراع به مر د مقدس سير كندا ما نيدز در سدير بده ارض
اقدس با او بوديم .پدس از رسديدع بده مرد دا در مدرسدهی
خيرات خاع نزد عالمهی جليل اديب نيرابوری كهداب مغندي
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اللبيب در نتوا و كهاب مطول در علم معانيا بيداع و بدديع را
فرا گرفهم.
همچنيا در مدرسهی ندواب ندزد عالمدهی مهيكدر يمانده
صاحب ،ألييات عديد ا و آثار ارزشمند و جالدب حضدرت آيده
اهللا زيا الديا ميرزا جعير زاهدی شدرح منظومدهی مرحدو
مال هادی سبزواری و ديمر علو به ختون منطدق و فلسديه
را ،تتيل كرد .
،يسددير قددرآع را نددزد ميسددر قدر،مندددا حكدديم بددزري
متيالديا م دی ال ي قمردهای صداحب خالصده الهياسدير
معروف علم عرفاع راا مدت كمي در متضر خطيدب مرد ورا
عارف يمانه كمالي سبزواری دروس فقه و حكمو اهلبيدو را
نزد والدماجد دور كرد .
در هماع سال ها بود كه س االت م م خود پيراموع ديدا
مقدس اسال ا و مدذهب شديعه جعيدری اثندي عردری را بده
متضر والد ماجد مطدددرح كرد ا والد ماجد جواب ای وافدي و
شافي به س اال،م دادندا ما آع س ال ا و جواب دا را در كهدابي
مسهقل جمع كرد ا كه به ندا ( نامدهی شديعياع ) بده زبداع
فارسي چات و در نقا مخهلف ايراع نرر گرديدا ايدا كهداب
،اكنوع سه بار و در ،يراژ باال ،جديد طبع و باعث هدايو افراد
فراوانددي از ايهددا آل متمددد علددي م السددال شددد كدده گددول
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وسوسههای ( كسروی ) و سمياشدي هدای كدارگزاراع مدزدور
دشمناع را خورد بودندا ايا كهاب بعدها بده زبداع انمليسدي
،رجمه و به صدددور،ي زيبا در آمريكدا طبدع گرديدد و سدبب
هدايو صدها جواع مسلماع ساكا در آع ديار شدا به طدوری
كه به زباع عربي نيز به نا رسالههای ايماع طبع و بيا عدرب
زباناع با ،يراژ زياد نرر گرديد و به نظر مي رسدد كده چندد
سال قبل بده زبداع اردو در پاكسدهاع ،رجمده و طبدع و نردر
گرديد.
سير به ،بريز:
بعد از يك سال اقامو در مر د مقدسا و حضور داتم در
حوز های علمي آع ديار پاكا و اسهياد ی ن اييا از مجالس
علمددای اعددال و اسددهاداع جليلالقدددر آع خطددها عددد ای از
شختيه ای ،بريز به مر د مقدس به زيارت آمدندا و از والدد
ماجد خواسهند را حلي برای قضيهی مسجد ( چ دل سدهوع
حجه االسال ) پيدا كنندا كه چنديا سال بسهه ماندد اسدو
برای اينكه عالم مدبر و مقهدری برای ادار ی آع وجود نددارد
و همياطور اطال دادند كه مدرسهی علميدهی صداحباالمرا
در حال از بيا رفها اسو چوع نه طلبهای دارد و نه مدرسيا
و از متضر ايراع ،قارا كردند بار ديمر به آكربايجاع بيايدد و
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در ،بريز سكونو كند و مركالت علمي و ديني آع جا را سرو
ساماع دهد.
والد ماجدد اصالً ،مايل نداشو مر د مقدس را ،رك كند
و هيچ راغدددب نبود از جوار رحمو ثاما االوليداء عليده آالف
الهتيه و الثناء دور شود و به مكاع ديمری انهقال يابد.
اما اصرار بزرگاع آع ش ر و گيهارشاع كه « دوسهاع شدما
در آع منطقه يهيم ماند اندا و انهظدار مقدد مبدارك شدما را
دارندا والد ماجد را در مقابل ،كليدف شدرعي و واجدب عيندي
قرار دادا و علدي رغدم ميدل دروندي او را مجبدور سداخو بده
منطقهی آكربايجاعا به ختون ،بريز حركو كند.
پس از رسيدع آع جنداب بده شد ر ( ،بريدز ) بزرگهدريا
مسجد ش ر به نا ( چل سهوع حجه االسدال ) در اخهيدار او
قرار گرفوا مسجدی كده از وسديعهريا و بزرگهدريا مسداجد
آكربايجاع به شمار ميرودا مدير مسدجد و مهدولي آع حكديم
ربانيا عارف جليل جناب ميرزا متمدد جدواد عميدد االسدال
رحمه اهلل عليه و اعلي اهلل مقامها مدديريو و ،وليدو آع را بده
والد ماجد ،يوي كردا به امر او درهدای بسدههی مسدجد در
هماع روز در مياع شور و شعف با حضور مرد باز شدا و نمداز
جماعو با حضور عدد ی فراواندي از مد منيا بدا امامدو والدد
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ماجدا در هماع مسدجد كده در قبلدهی مدرسدهی طالبيدهی
،بريز قرار دارد برگزار گرديد.
،اري مسجد ( چ ل سهوع حجه االسال ) را در مقدمهی
ديواع ( آ،ركد )ا و در مقدمدهی ( صدتييه االبدرار ) آورد ا
كه هر دو از نوشهههای عالم عال مرحو ميدرزا متمدد ،قدي
حجه االسال مهخلص به نيراند كه بارها بده چدات رسديد اند.
طالبيا به ،اري آع مسجد مي،وانند به ايا دو كهاب مراجعده
فرمايند.
حيا وصول والدماجد به آكربايجدداعا اوردا ديندي ايدا
منطقه بددين ايو دردآور و ،أسفبار بودا زيدرا فرزندداع ايدا
مرز و بو و دينداراع ايا منطقده كده وطدا خدود را دوسدو
داشهند به ،ازگي از زير يوغ اسهعمار ار،ش سر ا و از ملدم و
سهم حكمراناع مهجاوز روسيه و مزدوراع ايراع نجدات يافهده
بودند.
روس ها و مزدورانراع در اثنای ،سلط پن سدالهی خدود
به منطقهی آكربايجاعا ،بليغات زشوا و اقدامات ردد ديدا و
عقيد ،وانسهه بودندا باال،ريا اهانوها را به پايماه ای ديا و
مذهبا و در نزد ابناء وطاا به ختون جواناع انجدا دهنددا
،عداد علما و مبلغيا به حداقل رسيد بودا بلكه در بعضدي از
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نقا حهي فردی پيدا نميشد كه شرايط خواندع نماز ميو را
دارا باشد.
به هميا ج و والد ماجد احساس كرد مس ليو سدنميا
و خطيری به دوم دارد كه بايد ،تمل كنددا ،تدميم گرفدو
نقرهای را اجرا كند كه او را به هدف ميرساندا نقره ايا بود
كه عد ای را ج دو فراگيدری علدو ديندي و خددمو بده آع
،ربيو كندا لذا اوليا اقددا او بازسدازی و افههداح مدرسدهی
مباركهی ( صاحباالمر ) بود كه سال ای مهمادی بسهه ماندد
بودا و بنای آع از بديا ميرفدو و نزديدك بدود ويدراع شدودا
حجر هايش انبار كاالی بقالها و عطاریهای ،بريز شد بودا
مدت زيادی نمذشو كه كار مدرسها با ياری خدای م ربداع و
اوليای اوا و مسداعدت عدد ای از نيكوكداراع و ،جديدد بندای
حجرات سي و شش گانهام در دو طبقه پاياع يافوا گذشدهه
از اين ا ايا مدرسهی مباركها حيا وسيع و زيبايي داشدو (
كه مسجد ثقه االسال و مقا صاحباالمر متل زيار،ي مدرد
مسددلماع و م د ما آع را زينددو مدديداد بدده هددر حددال ،مددا
قسمه ای مدرسه آماد شد كه از طالب علو ديني اسدهقبال
شود.
پس از آع والد ماجدا به اهالي متهر ،بريدز و اطدراف آع
اعالع فرمود كه ثبو نا طالب در مدرسه آغاز شد اسو.
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ايا اقدا به شكلي جالب از طرف م منيا مورد اسدهقبال
قرار گرفوا و در هماع آغاز حدود چ ل (  ) 93نير از جوانداع
م ماا در مدرسه ثبو نا كردند و متلهای اسكاع و ميدزاع
ش ريهی كافي آناع مرخص و معلو گرديد.
والد ماجد مديريو م م مدرسه و رسيدگي به امور طالب
را به ع د ی ما گذاشوا ما مطابق نظدا و مقدررات علمدي
راي ا مرغول ،دريس و آماد سازی ايدا جوانداع مد ما و بدا
كيايددو شددد ا در عدديا حددالا ،تتدديالت علمددي خددود را در
مجالس علمای اعال و مجه ديا عظا در ش ر علدم و ادب و
عظمو ،بريز دنبال كرد و به نتوی كه يداد آور ميشدو بده
،كميل كردع دروس پرداخهم كه سابق بر ايدا شدرو كدرد
بود .
 -7با اينكه بخش عمد ی كهداب ( مطدول ) در فدا معداني
بياع و بديع را در مر د مقدس نزد اديب نيردابوری خواندد
بود ا اما به خاطر اينكه علو فتاحو و بالغو و ادبيات عرب
كليد ف م اعجداز آيدات قدرآع كدريم ميباشدندا آن دا را زيداد
دوسو ميداشهم و به هميا ج و برای ،تتيل ايدا كهداب
ارزشمند در درس اديب ارجمند مرحو حاد علي اكبر نتوی
حارر شد كه از اسهاداع بزري و واقف به لغو و ادب عربدي
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بودا و سيس خود ايا كهاب را به طالب علو ديني باالخص
به طالب مدرسهی ( مباركهی صاحباالمر ) ،دريس كرد .
 -9علم ،يسير قدرآع كدريما و ( شدرح فوايدد ) و ( شدرح
الزيار )مرحو شي اوحد الري احمد با زيا الديا احسايي
اعلي اهلل مقامدها و دور ی كامدل فقده و اصدول را در مجلدس
مبارك والد ماجد ،ما كرد .
 ( -0معددالم االصددول ) و ( شددرح لمعدده ) را در مجلددس
حضرت آيه اهلل حاد ميرزا فها اهلل ثقه االسال فرا گرفهم.
 -9كهاب ( مغني اللبيب ) و ( شرح منظومهی سبزواری )
را در مجلددس عددالم ربدداني مرحددو ميددرزا متمددد جددواد
عميداالسال خواند .
 -2كهاب ( مكاسب ) مرحو شي انتاری اعلي اهلل مقامه
را در مجلس درس حضدرت آيده اهلل سديد م ددی انمجديا و
حضرت آيده اهلل حداد ميدرزا عبدداهلل مجه ددی سدرابي دور
كرد .
 -3يك بار ديمرا ( منظومهی سبزواری )و ( رسايل شدي
انتداری ) و بخردي از بتدث خددارد ( عدرو الدوثقي ) ،دداليف
مرحو سيد كامم يزدی قدس سر و كهاب كيايه االصول را
در مجلس درس حضرت آيه اهلل حاد سيد مر،ضدي مسدهنبط
غروی فرا گرفهم.
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 -1كهاب ( قوانيا االصول ) و (شرح الباب التادی عرر )
را در مجلس حضرت آيه اهلل شي ميدرزا جعيدر شدي االتمده
حارر شد .
 -1كهاب ( اسيار ) مالصدراا و بتدث خدارد ( ،بتدر )ی
عالمه را در متضر آيه اهلل السيد السدند حداد ميدرزا ابدراهيم
علوی خويي حارر شد .
 -2در حوز ی علميهی حضرت آيو اهلل حاد ميرزا فهداح
ش يدیا و آيو اهلل ميرزا رري زنوزی برای اسدهياد از بتدث
خارد فقه حارر ميشد .
بايد يادآور شو اسهاداع بزرگي كه در سال ای ،تتيليا
به شرف ،لمذ از ايراع نايل شد ا از علمای اعال و مجه ديا
عظا ،بريز بلكه عالم ،ريع بودندا و اغلب از علمايي بودند كه
در علم و احاطها به امثال و اقراع خود در (نجدف اشدرف ) و (
قم ) ،يوط داشهندا اهل بتيرت به ايا مسأله اقدرار و اعهدراف
دارند و به خواسو خدا در پاياع ايا مجموعه نصها را خواهم
آورد.
درس ايي را كه از مجالس اسهاداع بزري يداد ميگدرفهما
به طالب علو ديني مدرسهی صاحباالمرا و در مسجد حجه
االسال ،بريز ،دريس ميكرد .
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،ا اينكه روزیا به همراهددي دوسو فاردل و عزيدز مرحدو
ميددرزا احمددد صددالاپورا كدده از فضددالو صددلتای اسددكوا و از
اراد،منداع با اخالن حضدرت سيدالرد داء و رتديس هي دو
سادات حسيني اسكو بود به دبيرسهاع شاپور رفهيم.
به دفهر دبيرسدهاع وارد شدديما بدا متبدو فدراواع مددير
متهر و دبيراع ارجمند از ما اسهقبال كردندا و در جمع آناع
نرسهيم.
به اقهتای مجلسي كه اسهاداعا و دانرمنداع و فضدال در
آع حضور داشهندا پيراموع علو گوناگوع بتدث و گيهمدو بده
مياع آمد .سرانجا بتث و گيهمو به علم فيزيك رسيد.
ما مايل شد س الي بر دبيدر فيزيدك دبيرسدهاع مطدرح
كنما اما چنيا به نظر ميرسيد كه وی از علما مهنير و بيدزار
و دنبال فرصهي اسو كه زهر خود را بريزدا به ما گيو :ب هر
اسو از علم فيزيك حرفي نزنيا زيرا علم فيزيك مناسبهي بدا
موروعات ديني ندارد؛
ما ساكو ماندد ا زيدرا معلومدات كدافي از علدم فيزيدك
نداشهما و جواب مناسدبي را آمداد نكدرد بدود ا بداالخر از
دبيرسهاع بيروع رفهيم .در هماع لتظههای ،اريدكا بدا خدود
قرار گذاشهم به هدر قيمهدي شدد ا و در هدر شدرايطي باشددا
،تتيالت علو جديد را ادامه دهم ايا قرار را اجدرا كدرد ا و
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با عد ای از اسهاداع ايا علو ،ماس گرفهم و فكدر و ،تدميم
خود را به آناع گيهما ايراع با ،مامي وجودشاع ايا ،تدميم
را بر ما ،بريك گيهند.
آع روزها به پاياع سال ،تتديلي و امهتاندات دور ی اول
مهوسطه بيش از يك ما و نيم وقو نماند بدودا و ايدا وقدو
بسيار كم بودا اما ما قدرار گذاشدهما در امهتاندات مهيرقدهی
هماع سال شركو كنم و مواد درسدي كدالس هدای هيدهم و
هرهم و ن م را در هميا مدت كو،دا ا مطالعدها دور و دقدو
كنم.
بده همديا منظدور در ،بريدز بدرای شدركو در امهتاندات
دور ی اول مهوسطه ثبو نا كدرد ا (قدوانيا آع دور اجداز
ميداد كه افراد مسهعد مواد كالسهای دور ی مهوسط را بده
طور مهيرقه و در يك سال امهتاع بدهند .مدا چ دل و پدن
روز زحمو كريد و دروس ايا سه كدالس مثدل رياردياتا
فيزيكا شيميا ،اري ا جغرافيا فارسيا جبرا زباع خارجدها و
ديمر دروس را مطالعه كرد روزها به سرعو هدر چده بيردهر
سيری شد و روزهای امهتاع فرارسيد افراد مسدهعد ديمدری
در امهتانددات شددركو كردندددا و همدده از ديدددع مددا ،عجددب
ميكردند زيرا برای اوليا بدار ميديدندد كده اهدل علمدي در
امهتانات مهوسطه شركو ميكند.
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پس از امهتانات و گذشو روزهای اندكيا رتديس ادار ی
امهتانات خبر خوشتال كنند ای به ما داد و آع ايا بود كه
ما قبول شد بود ا آع روز كسي باور نداشو كه يدك عدالم
ديني مواد درسي سه كالس هيهم و هرهم و ن م راا در مدت
( )92روز به جای سه سال مطالعه كرد و در امهتانات آع ها
قبول شود.
در سال بعد در (مركز فرهنمي آكر ) ثبو نا كدرد ا كده
يك موسسهی علمي و ختوصي بدودا عتدرها در درس هدای
مربو به كالسهدای دهدم و يدازدهم سديكل دو مهوسدطها
شركو ميكرد و ،تميم داشهم ايدا مدواد را در يدك سدال
،تتيل كنما دبيراع ايا مركز در ر،بهی اسهاد دانرما بودند
امثال دكهر متمد خانلوا دكهر السهيا دكهدر ،يمدوریا دكهدر
اماميا دكهر كوپاهيا دكهر الزار اسهاد (لغو انمليسي) و دكهر
شعار و ديمراع.
آع سال ،ما شدا و ما در امهتاع ن ايي شركو كدرد و
بتمداهلل با نمرات ممهاز و با ،يوط قبول شد .
به ياد دار كه در آع سدالا آقدای اسدهاد ،قيخداع ميدر
فخرايي رتيس هي و ممهتنه بودا وقهي نهيجهی امهتانات را
به ما خبر داد ،بريك گيو و ام ار داشو :بيا همهی افدراد
شركو كنند در امهتانات امسال هديچ كدس نمدر ی كامدل
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( )93را در علم فيزيك نمرفهده جدز يدك نيدرا و آع هدم ،دو
هسهي؛ سال بعد در دبيرسهاع لقماع ،بريز ثبو نا كددرد و
در درس هددای كالس شرم ادبيات (كالس دوازدهم) حاردر
شد .
و به ايا صورت كالسهای سديكل اول و دو را كده در 3
سال پاياع مييابدا در مدت دو سال و دو ما به پاياع رساند
و التمدهللربالعالميا.
جا دارد ياد آوری كنم كه ماا در ايا مدت كده مردغول
درس های دبيرسهاع بدود ا بداقي كارهدای م دم اجهمداعي و
روحاني را ابدا ،رك نكرد ا بلكه ،دريس طالب علو دينديا و
حضور در جلسات حوز های علميها و اسهياد از متضر علمدا
و اسا،يد اعال ا اجرای برنامههای هيهمي ،يسير قرآعا ادار ی
مجالس وعظ و خطابها نرر احكدا و آثدار فضدايل آل متمدد
علي م السال را ادامده داد و بدر همدهی آن دا اشدراف پيددا
كرد ا و با كمال ا،قاع ومايف خود را اييا كرد .
با ،وجه بده ايدا كده ،دا اندداز ای هددف خدود را ،تقدق
بخريد و به علو جديد ،ا آنجا كده كيايدو ميكدرد دسدو
يافهما به خاطر گسهرد گي و بيرهر شدع واجبا،م در حوز ی
علميها و مراكز روحانيوا ،تقيق و بررسي در علدو جديدد را
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به شكل موقو و مررو ،رك كدرد ا ولدي بده دانردما وارد
نرد بود .
به ياد دار در يكي از مجالس علمي و فرهنميا با همداع
مدددرس مالقددات كددرد كدده سددالها قبددلا در پدديش م دا در
مدرسهی شاپور ادعا كرد بود علم فيزيكا با موروعات ديني
،ناسبي نداردا به او گيهم :به ياد داريد كده چنديا ادعدايي را
چنديا سال قبل ام ار كرديد؟
ما االع آماد ا به شما ثابو كنم كه نه ،ن ا علم فيزيدك
بلكه علو جديد ديمر نيزا با موروعات ديني ،عارض ندارنددا
بلكه م يد آن ا نيز هسهندا معلو ميشدود شدما بده اندداز ی
كافي از علم فيزيكا يا معدارف اسدالميا و يدا هدر دو مطلدع
نيسهند و گرنه چنيا ادعای خطايي را نميكرديد.
آع مدرس جرست نكرد جوابي بمويددا بلكده سدر خدود را
پاييا انداخوا و ساكو ماندا و چندد دقيقده بعدد مجلدس را
،رك كرد.
در آع ايا ومايف ديمری بر ،كاليف سابقم عالو گرديددا
كه عبارت بود از حضور در مجالس و مساجدی كه در منداطق
مخهلددف اطددراف ،بريددز ماننددد اسددكوا مدديالعا خسروشددا ا
فسقنديسا خسدرطا باويدلا گوگداعا دسدهجردا فيروزسداالرا
ديزدا شيراميااكجابادا ايرانق و غير بر پا ميشد.
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حضور در ايا مساجد و مجالس جوابي بود به اصرار اهالي
متهر ايا مناطقا و ما به شكل منظم و طبق برنامدها و بده
نوبو در مجالس ايراع حارر ميشد منبر ميرفهما خطابده
ايراد ميكرد ا احكدا مقدسدي را بيداع ميكدرد كده هددف
اسال بود هم چنيا آثار و فضايل اهل بيدو عتدمو علدي م
السال را كه در ،ربيو فرزنداع جواع به لتاظ ديدا و عقيدد
ررورت داشو.
ازدواد مبارك:
در همددداع سدددالهاا و بددده طدددور دقيدددق در سدددال
(7092م ) 7223و با پيرن اد والدديا ارجمندد بدا يكدي از
زناع شايسههی خانداني شدريف از نيكداع و سدادات آع ديدار
وصلو كرد ا و شدرف ازدواد بدا يكدي از دخهدراع خاندداع از
كريهی پيامبر اكر و اميرم مناع علدي بدا ابدي طالدب پيددا
كرد ا پدر خانمم مرحو حاد سيد قاسم فرقاني اسكويي بودا
و جد ايراع مرحو حاد سيد كدامم آقدا فرقداني اسدكويي از
سادات جليل القدر موسدوی صدتيا النسدب اسدكو بدود ايدا
خانداع به امانهداریا پاكدامنيا ،ع د و ايماع در بديا اهدالي
اسكو معروف اسو به ختون جد كبيرشاع حاد سيد كدامم
آقا كه يكي از قارياع و اسهاداع مر ور قرآع كدريم بدود و بده
هميا لتاظ هم ش رت ايا خانداع فرقاني شد اسو.
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و از نعموهای بزري خدای ،عال ايا بود كه يك دخهدر
و سه پسدر بده نا هدای ابوالقاسدما ابوالتسدا اجمالالدديا و
عبداهلل برايم روزی كرد.
اما سده پسدر اول مداا جمعدي از نيكوكداراع را ،ردكيل
ميدهندا كه به خدمات اجهمداعي و ،جداری مردغولندا و در
مسدداعدت بدده نيازمنددداعا و در ،سددكيا آال دردمنددداعا و
،خييف رن ها و دردهايراع دسو دل و بازند.
اما پسر عبداهلل :خدای ،عالي او را در علم و معرفوا و در
خلق عظيم ممهاز كرد ا و شعور انسداني ارزشدمند و خددمات
چرممير او را در طلب ررای خدود بده مدرد مهوجده كدرد
اسو.
سير به زيارت كربالی معلي:
در سال (. 7007م  ) 7229به همرا مادر مرحومدها از
،بريز به ج و زيارت كربالی معلي و ديمر عهبات عاليدات بده
عراط رفدهم و بدرای گدرفها جدواز سديرا و  ،يدهی بعضدي از
مقدماتا و ،جديد ديدار با خويرداع خدود در  ،دراع معطدل
شديم.
در اثنای ،وقيم در  ،راعا پسر عمويم آقای راتدا اطال داد
كه بده زودی امهتداع ورود بده( دانردكد ی علدو معقدول و
منقول ) در (دانرما  ،راع )برگزار خواهد شدا مناسب اسدو
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در ايا امهتانات شركو كنما در آع امهتانات شركو كرد و
بعد از امهتاع به سوی كدربالی معلدي حركدو كدرديم و بده
زيارت مرقد مقدس حضرت سيد الر داء ارواحنافدا ا و ديمدر
مراهد مقدسه ،وفيق يدافهيم ا و بده زيدارت ودسدو بوسدي
عمويم حضرت آيو اهلل مرحو حاد ميدرزا علدي آقدا حدايری
احقاقي اعلي اهلل مقامه نايل گرهيم .
و در ايا سير بود كه عموی گرانقدر بدرايم اجداز ی اجه داد
دادا ،ا بهوانم (از طريق او در سلسدلهی راويداع احاديدث اهدل
بيو علي م السال داخل شو البهه پس از آنكه در علم اصول
فقه و حكمو ال ي و ديمر معارف اسدالمي و متدادر ديندي و
مذهبي از ما امهتداع بده عمدل آ وردا ايدا اولديا اجداز ی
اجه اد بود كه از دسو مبارك و بدا خدط و امدالی شدريف او
دريافو كرد .والتمدهلل رب العالميا بر ايا ،وفيق بزري .
پس از اقامدو كو،داهي در (كدربالی معلدي)و اسدهياد از
مجالس ااحاديث و ارشاد های عمدوی بزرگدوار و اطدال بدر
اسرار و حكم اهدل بيدو اط دار علدي م السدال از زبداع ايدا
عالمهی يمانه اهم چنيا حضور در درس خارد مرحدو ايدو
اهلل سيد عبد ال ادی ميالني كه در آع موقدع در كدربال ايدراد
مي فرمود و اسهياد از ،قريرات او بار ديمر به ايراع برگردهيم
.پس از رسيدع به  ،راع اعمو زاد ی فارلم آقای راتد به مدا
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برارت داد كه در امهتاع ورودی (دانركد ی علدو معقدول و
منقول)خدا را شكر قبول شد ا .
با اينكددده از ،تتديل در دانردكد بدي نيداز بدود زيدرا
اغددلب مواد آع را قبالً خواند بود اما در دانردكد ی مزبدور
ثبو نا كرد  .زيرا دوسو مي داشهم در متافل ايا مجهمع
علمي حارر شد و از بتدث هدای اسدهاداع بدزري دانردكد
اسهياد ببر .اسهاداني كه اغلدب از مهيكدريا علمدای عتدر
خود بودنداو نيز ميخوا سهم گواهي ليسدانس و دكهدری را از
دانركد دريافو كنم.
مركل اساسي كه با آع مواجه بود ا مسدالهی حضدور در
سخنراني های علميا و دورس دانرماهي بود كه به ناچار بايد
نتف ،ر را شركو ميكرد ا زيدرا كارهدايم در ،بريدز اجداز
نميداد به صورت كامل در  ،راع حضور داشهه باشدم و يكدي
از آن ا ،دريس طدالب علدو ديندي مدرسدهی صداحباالمر و
،بلي در ،بريز و اطراف آع ختوصاً مواج ه با منكراع فضايل
اهلبيو عتمو او دشمناع ديا بودا بمذر از ،أليف و طبدع
و نرر كهاب ای ديني.
سرانجا ،وفيق يافهم وقدو خدود را بديا ،بريدز و  ،دراع
،قسيم كنما و بدا لطدف و يداری والدماجدد روحيفددا ا كده
هميره مرا مراعات ميكردا و با كر و ايثارم بر مدا احاطده
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داشو بعضي از مس ليو هايم را ،ع د كدرد انجدا بدهددا بدا
اينكه در مس ليو های بزري و فراواعا از قبيل ،دريس فقه و
انجا بعضي از كارهای مردمدي غدرط بدودا شدش سدال بديا
 ،راع و ،بريز در رفو و آمد بود ا ،وانسهم بده فضدل خددای
،عالي دور ی دانرما را به پاياع رسانم البهه با ،تمل رنج ا و
سخهيهای فراواع و شكنند ا به دريافو گواهي هدای علمدي
در ،بلي و وعظ اسالميا لغو و ادبيات عدرب علدو قضداييا
روانرناسيا ،يسير قرآع كريما طبقات كبری در علم حدديثا
و معقول و منقول نايل آيم.
م ليات خطي ما:
اما كهابها و رسالههايي كه ،اًليف كرد ا ا و ،دا بده حدال بده
چات نرسيد به شرح آ،ي ميباشد:
7د ( الدر اليريد ) در علم ،جويددا كده در آع قواعدد علدم
،جويد قرآع كريم را مورد بتث و بررسي قرار داد ا .
9د ( االدب العربي ) در رابطه با جمله و انوا و احكا آع ها

 -0شرح و ،يسير آيهی مباركهی وصيو
 -9شرح زيار جامعهی كبير به زباع فارسي
، -2يسير سور ی حمد و اخالن
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 -3حكمو اهلبيو علي م السال
 -1هزار و يدك نكهدهی ،داريخيا ادبديا فلسدييا دينديا
اجهماعي و اخالقي
، -1رجمهی فارسي الديا بيا الساتل و المجيدب ،داليف
والد ماجد روحي فدا
 -2قرناع ما االجه داد و المرجعيدها كده ،داري خاندداع
احقاقي و ،ألييات و شختيوهای خانداعا و خدمات ديندي و
بزري آع هاا در رابطه با نرر احكا و آثدارا فضدايل و مناقدب
اهلبيو علي م السال را مورد بتث و بررسدي قدرار ميدهددا
ايا كهاب به طرز زيبداا خوشدايندا و ابهددا بدا شدرح زنددگي
موسس خانداعا حضدرت آيده اهلل آخوندد مدال متمدد سدليم
اسكويي و در ن ايو با شرح زندگي ما ،دويا و ،دأليف شدد
اسو7.
 -73ديواع اشدعار :قتدايد و اشدعار در فضدايل و مناقدب
اهلبيو عتمو علي م السال را در آع گرد آورد ا .
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- 7كهاب قرناع به زباع عربي در لبناع و ،رجمده ی فارسدي آع بدا ندا جاودانمداع ،داري دو قدرع
اجه اد و مرجعيو  ...در مي ا عزيز اسلميماع ايراع در سال ، 7012وسط هميا انهردارات چدات
و نرر شد اسو
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،ألييات چات شد :
 -7ندای شيعياع دراثبات لزو ككر ش ادت اش د
اع اميرالمددومنيا علي داً ولددي اهلل دراكاع و اقامدده .ايددا
كهاب سه بار چات و نرر شد اسو.
 -9واليو ازديد گا قرآع در  9جلد كه هريك از
مجلدات دو بار به چات رسيد اسو .
، -0يسير الثقليا كه به چات رسيد اسو.
، -9وريا وارتات  9بار به چدات رسديد اسدو.
در رد افهراهای بي اساس سيد ابواليضل برقعي.
 -2مسهدرك مواقع النجو ( ،كميل مواقع النجو
از انهرارات دانركد ی معقدول و منقدول م سسده ی
وعظ و ،بليغات اسالمي) .
 -3حقايق شيعياع در رد بعضي از افهراها .
 -1احكددا الرددريعه يددا رسدداله ی عمليدده حدداوی
فهاوای او.
خاد شريعو غراء ميرزا عبدالرسول احقاقي
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چوع ردرورت دارد در شدرح حدال اسدهاد ميضدال بده
بعضي از نكات ديمر ،وجه شود موارد زير از نظدر مطالعده
كنندگاع متهر مي گذرد.
،وريتي دربار ی احكا الرريعه :
احكا الرريعه 9يا  0بار به زباع عربي ويك بار به زباع
فارسي چات شد اسو.
احكا الرريعه ی فارسي بدا همداع عندواع جلدد اول و
دو درعبادات در  239صيتها جلد سو با نا خيرالمن
درمسايل عمر و ح در  002صيتها جلد چ ار وپنجم
درمعامالت در 923صيته به چات رسديد اسدو  .م لدف
معظم در ابهدای ايا كهداب بتدث مخهتدری دربدار ی
اصول ديا مذهب «،وحيد و نبوت و معاد جسمانيا عددل
و امامو و مخهتری از زندگي چ ارد معتدو را آورد و
آع گا احكا شريعو را به صورت ساد و رواع بياع كرد
اسددو .جلددد اول « »7903مسددألها جلددد دو «»7230
مسألها جلد سو « » 233مساله بدا  21سد ال وجدوابا و
جلد چ ار « »122مسألها و جلد پنجم « »7922مسألها
و درجمع بيرهر از  3333مسألها و به عبدارت ديمدر يدك
دور ی كامل از فقه شيعه ی اثندي عردری را در بدردارد.
م لف شب ايي طوالني را بيددار ماندد ،دا بدا مراجعده بده
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متادر وكهاب های فق ي ابه اسهنباطي نزديك بده يقديا
دسو يابد .فجزا اهلل عا االسال و المسلميا خير الجزاء
در ايا كهاب بزري فق ي و رساله ی عملي ابهكدارا،ي بده
چرم مي خورد:
 -7قبل از ورود به مباحث فق ياخالصه و فردرد
ای از اصول ديا را به طور اسهداللي با اسهناد به قرآع
كريم و اخبدار و روايدات معهبدر و بدا اسدهياد از آراء
علمای شيعه ی اثني عرری به طوری كه پيردهر نيدز
اشار كرد .يادآوری نمود اسو:
به دليل ايدا كده اصدول ديدا نسدبو بده فدرو آع از
اهميو بيردهری برخدوردار مدي باشدد اول ردرورت دارد
مسلماع خدا را برناسد آع گا مثالً نماز بخواندد و سداير
اصول نيز چنيا اند ايدا اسدلوب در رسداله هدای عمليده
وكهاب های ،وريا المسايل فق ای بزرگوار به چرم نمدي
خورد .درايا بار او از حضرت آيو العظمي مرحدو حداد
ميرزا علي عموی بزرگوارم پيروی كرد حهدي دراحكدا
الريعه «احكا شيعياع» حضرت آيو اهلل العظمي مرحو
حاد ميرزا حسا احقداقي اعلدي اهلل مقامده الردريف ايدا
روم را به كارگرفهه اسو.
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 -9شرح مخهتری از زندگاني حضرت معتدوميا
علي م السال را به عنواع ،يما و ،برك بازگو كدرد و
به وقايع م مدي كده در زنددگي آع بزرگدواراع ا،يداط
افهاد اشار نمود اسو .ايا قسمو را با ،اري زندگي
پر بركو رسول اكر صلي اهلل عليه وآله وسلم آغداز و
با شرح حال سيرای چ ارگانده ی حضدرت حجده بدا
التسا ارواحنا فدا به پاياع برد اسو .مايه ی بسدي
،أسف اسو كه بيرهرمرد حهي اطالعات انددكي نيدز
در رابطه با ،اري اتمه ی اط ار ندارندا درصدور،ي كده
مدعي اند كه از آع بزرگواراع پيروی مي كنند.
 -0دراثر غور و احاطه ی وسديع و اجه داد كدافي
ام لف فهاوی خود را به صورت قاطع در اخهيار مدرد
گذاشددهه و از بدده كدداربردع اليدداظ نامددأنوس ماننددد:
احو اام رااقویا و غير ا خود داری كرد اسوا ممدر
در بعضي از موارد كه از آوردع بعضي از آع ها نداگزير
بود اسو.
بعضي از ،أسيسات:
-7حوز ی نوريا نيريا :خاد الرريعه ررواع اهلل ،عدالي
عليه پس از ورود به كويوا و مراور با امدا متدلا پددر
بزرگدددوارم ،وفيدددق يافدددو حدددوز ی ندددوريا نيدددريا
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اميرالم منيا و فاطمه ی زهدرا علي دا السدال را ،أسديس
كند .ايا حدوز ی علميده در آغداز كدار بدرای مدرداع در
كهابخانه ی مسجد جامع اما صدادط ابدرای خدانم هدا در
سددالا زينبيدده ،رددكيل مددي شددد كدده بعددد از مددد،ي بدده
منطقدده ی منتددوريه انهقددال يافددو .و دروس حددوزوی بددا
اشراف خود او و با همكاری عدد ای از فضدال بده صدورت
مسهمر ادامه يافو .در ايا حوز اصول عقايد ااخالطا فقه
ا وحكموا با ،وجه به راهنمايي های اهل بيدو عتدمو و
ط ارت علي م السال ،دريس مي شود.
-9مجلدده ی فجددر صددادط :در سددال  7221مدديالدی ا و
همزماع با ميالد با سعادت حضرت اما علدي بدا موسدي
الررا عليه السال شمار ی اول مجلده ی اليجدر التدادط
منهرر گرديد .ايدا مجلده كده باهمدو واالی آع مرحدو
،أسيس شد به منظدور آشدنايي مخداطبيا بدا فضدايل و
مناقب اتمه ی معتوميا علدي م السدال و اصدول عقايدد
اثني عرريه ا اخالقياتا اجهماعياتا فقها احكدا ا شدرعي
چات و ،وزيع مي شود.
 -0دروس ،ابسهاني :كه با همكاری گروهي از بانواع حوز
ی نوريا نيرياا و گروهي از بانواع حدوز ی حسدينيه ی
آل بوحمد با شركو حدود  12نيدر از خدانم هدا ،ردكيل
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مي شود كه ميزاع ،تتيالت قبلي ايا افراد مخهلف مدي
باشد، .عليم و ،علم فا خطدا بده او اشدعار و سدرود هدای
مذهبي در حسينيه ی اما رردا نيدز از ،وجي دات خداد
الرريعه رما دروس ،ابسهاني اسو.
،عبيرهايي از اسا،يد:
در ايا جا به بعضي از عبارات كه اسدا،يد اجداز آيدو اهلل
المعظم حاد ميرزا عبدالرسول احقداقي اسدكويي در مدها
اجاز نامه های خود مرقو كرد اند اشار مي كنيم.
آيو اهلل العظمي حاد ميرزا علي حدايری قددس سدر :
الردداب الهقددي و البددر التدديي ا جددامع العلددو الثابهدده
القديمه و التديثه ا و الهارك للرسو المجهثه الغثيثده
ا صاحب الناطقده القويدها و الخطدب النافعده الدينيدها
نهيجه العلماء و التكماء .
-9آيو اهلل العظمي حداد ميدرزا فدها اهلل ثقده االسدالمي
قدس سر  :اليارل الزكي و المولي التيي صداحب الي دم
الجلي و النطق القوی نهيجه العلماء و اليتول التاد ميدرزا
عبدالرسول .
-0آيو اهلل العظمي حاد ميرزا عبداهلل ثقه االسالمي قدس
سر  :اَعَ العالمَ النَبيلَا وَ اليارِلَ الجَليلَ اكَا اليَضل الباهِرِ وَ
الرَرفِ الياخِرِ اَلتاد ميرزا عبدالرسول.
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 -9آيو اهلل العظمي اما متلا حاد ميرزا حسا حدايری
ناصداا
احقاقي اسكويي اعلي اهلل مقامه الرريف  :ناصر ِ
و مساعِد صالِا او عالِم عامِدلا و عدارِف كامِدلا مدرود
االحكددا ِ ناشِدر فضدداتِلِ المعتددوميا الكِددرا  .كُخددری و
كخير،ي في حيا،ي و بعد مما،ي.
 -2آيو اهلل معظم حاد زيا الديا جعيدر زاهددی :العدالم
المهيااالعامل االمياا مرود احكا الديا مبيا شريعه
سيد المرسليا اثقه االسال و المسلميا.. .
 -3آيددو اهلل العظمددي سدديد ابددراهيم علددوی خددويي كددو
هكمری :العالم الياردلاحجه االسدال و المسدلميا و
مرود شدريعه سديد المرسدليا آغدا حداد ميدرزا عبدد
الرسول احقاقي.
 -1آيو اهلل العظمي حاد سيد كامم مرعردي :سدما حده
العالمه حاوی مرا،ب اليضاتل جناب آيدو اهلل المعظدم
التاد ميرزا عبدالرسول التاتری االحقاقي.
گيها ازعالمي عاملا فقي ي عادل اعارفي كامدل احكيمدي
فارل امثل ايا فقيد سعيد مردكل اسدو امدا از بداب اييدای
ومييه و سياس خدمهي كه به ج اع اسال داشدوا بعضدي از
افادات او را در ايا جا مي آوريم :
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دريكي از درس هايش گيو مي خواهم هديه ای بده شدما
،قديم كنما وچده هديده ی خدوبي اسدوا آيدا چيدزی ب هدرا
ارزشمند ،ر از صلوات برمتمدد و آل متمدد وجدود دارد؟ آع
گا پيراموع صلوات شرحي داد و فرمود نه در ليدظ و نده در
واقع وحقيقو نبايد بيا متمدد و آل متمدد علدي م السدال
فاصله ای قرار بدهيما الل م صل علي متمددا بددوع ككدر آل
متمد صلوات صتيا نيسو.
بايد گيو  :الل م صل علي متمدٍ و آل متمدا و نده الل دم
صل علي متمد و آل متمد .آع مرحو مي گيو  :مرجعيدو
و نيابو عامه اوسيله ای بيا حضرت حجه با التسا ارواحندا
فدا و بيا شيعياع مي باشد .به عنواع يك دل سوز و م رباع
اعالع مي كنم كه فرزند ميرزا عبداهلل احقاقي بالقو ،وانايي
دارد امانات را صيانو و به مرجعيو قيا كند.
از وصددايای او :در رددما سددخناني بدده اهددالي احسدداء در
مدينه ی منور در شعباع سدال  . 7999ط .ام دار داشدهند.
اما آخريا وصيو ما ايا اسو :احساس مي كنم به حمد اهلل
عمری را كه از اول در را ج داد در نردر فضدايل اهدل بيدو
علي م السال در ايراع «آكربايجاع و  ،راع» در كويدو عزيدز
گذراند ا به پاياع نزديك شد اسدو .بندابرايا اگدر خددای
،عالي بر ما ،يضلي فرمود و به فرزند ميدرزا عبدداهلل اعمدری
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طوالني داد كه اما متلا درحال حيدات خدودما او را فقيده
ربانيا و حكيم ال ي لقب داد اسوا و در واقع فقيه و حكديم
و به فضاتل اهدل بيدو علدي م السدال عدارفا وجدامع فقده و
حكمو مي باشدا بر شما وصيو مي كنم .ايا فرزندد مجاهدد
عارف و عالم را بر شما سيارم مي كنم اگر بعد از ما خدای
،عالي او را حيظ كدرد از او ،قليدد كنيدد بده خواسدو خددای
،عالي امانو را حيظ مي كندد .بده اهلدش مدي رسداندا و اگدر
خدای ،عالي برما ،يضلي فرمود ،ا پاياع عمدر درخددمو شدما
خواهيم بود .جانريا ما برشما ايدا فرزندد ميدرزا عبدد اهلل
احقاقي اسوا هواليقيه الرباني و التكيم االل دي حيظده اهلل و
ابقا بتدق متمدد و آل متمدد صدلوات اهلل و سدالمه علدي م
اجمعيا.
حكيم ال ي جناب حاد ميرزا عبدداهلل احقداقي حدايری در
قسمهي از خطبه ی روز جمعه به مناسدبو چ لمديا روز در
گذشو پدرم خاد الردريعه الغدراء آيدو اهلل المعظدم حداد
ميددرزا عبدالرسددول احقدداقي اعلددي اهلل مقامدده الرددريف در
مسجدجامع كويو ام ار داشهند  :از روی يقديا اعهقداد دار
كه حضرت اما زماع عجل اهلل ،عالي فرجه الرريف اروحدم و
ارواح ج انيدداع فدددايش ا بدده همدده ی كارهددايي كدده انجددا
مي دهيم نامر اسو .و در پن اع و آشكار ما حارر اهيچ كس
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از چرماع عيا اهلل النامر غايب نمي باشدا به همديا ج دو
بر ما واجب اسو به طرزی كه مراي بزري ماع اشي اوحددا
و سيد امجد وآباء و اجداد مدا و شدما عمدل مدي كردندد در
طريق اهل بيو علي م السال باقي بمانيم «پيامبر بزرگوارماع
فرمود اسو :ما ،مسك ب م نجي و ما ،خلف عدن م هلدك
هركس به داما مقدس اهل بيو علي م السال چنگ بزندد و
از آع ها ،بعيو كند نجات يافهده و هدركس از ايرداع ،خلدف
كند به هالكو رسيد اسو .ازخدای ،عالي مي خدواهم مدا و
شما را در انجا خدمات دينيا ختوصاً در حيظ امانو بدزري
ال ي يعني واليو مواليماع امير م منداع و فاطمده ی زهدرا و
اوالد معتوميا آع دو علدي م السدال ردما حيدظ ا،تداد و
ايمدداع و عمددل ا،وفيددق عطاكنددد  .بددا ،وجدده بدده ايددا كدده
اميرالمومنيا علي با ابدي طالدب عليده السدال فرمدود اندد:
« ابغ الخالتق الي اهلل رجالع رجل وكله اهلل الي نيسهاو ما
يهتدی للتكم بيا االمه و ليس لدذلك باهدل» ندزد خددای
،عالي دو،ا مبغوض او مي باشند يكي مردی اسو كه خددای
،عالي او را به خودم واگذاردا و دومي كسي اسو كده فهدوی
دادع به مسلماناع را به ع د بميرد و اهدل آع مقدا نباشدد.
ما ،ا آع جا كه بهوانم درخدمو شما خدواهم بدود.ايا مقددار
بر ما واجب ديني اسو كه در خدمو م منداع او در خددمو
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اهل بيو علي م السال باشم اما نه به عنواع مرجعا بلكده بده
عنواع يك خدمهمزار ادرحال حارر ما نمي ،وانم ايدا مقدا
شريف و بزري را يعني نيابو حضرت ولدي عتدر امدا زمداع
عجل اهلل ،عالي فرجه الردريف را بيدذير بندابرايا شدما آزاد
هسهيد كه در ،قليد پدر باقي بمانيد ،ا ما بده موقدع اجداز
بدهم كه از خود ،قليد كنيد .مجله فجدر التدادط ن . 0م
93
اناهلل وانا اليه راجعوع
ما همه ملك اوهسهيم وهمه به سوی او برمي گرديما هيچ
كدا وهيچ كس ازما در ايا دنيا نمي ماندد .زيدرا هديچ كدس
اهل ايا دنيا نيسوا سالياع درازی را در را بوديم ا،ا به دنيدا
رسيديم وسرانجا نيز بايدد بده آع جدا برگدرديم كده پيردهر
درهماع جا بوديم  .يكي از معاني معاد هم هميا اسو.
وطا اصدلي مدا جدوار خداسدوا بايدد درسدو بيانديرديم
ادرسو عمل كنيم ودرسو را برويم ا وازخدای م رباع ياری
بطلبيم وبه همراهي خضر را وبدا راهنمدايي صداحباع واليدو
االهيه گا برداريم ،ا به جوار او برسيم .ودرپنا او به آسودگي
هميرمي نايل شويم .هرزماع ندای ملكو،ي «يا اَيَهُ ا اَلدنَيسُ
المُطمَ نَه  » ....را عد ای از كاروانياني كه به اطميناع رسيد
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و لذت « اَال بِذكرِ اهللِ َ،طمَ ِاُ القُلوبُ » را دريافهه اند لبيك
اجابو مي گويند.
مرجددع بددزري اخدداد شددريعو امجه ددد مجاهددد اپاسدددار
حكمو وعقايدا آع كه به «عبدالرسول » بدودع خدود افهخدار
مي كردا خسهه وكوفهه به ديداريار شهافو وزنددگي جاودانده
يافو.
رحلددو او در چ ارشددنبه  9شددوال  7999امنطبددق بددا 93
نوامبر  9330ميالدی وبرابر با  19/2/2خورشديدیا درج داع
اسددال شددكافي را سددبب گرديددد كدده چيددزی جلددوی آع را
نمي گيردا حضرت اما صادط فرمود اسدو :اِكا مداتَ العَدالِمُ
ثَلُمَ في االِسال ِ ثُلمَهٌ ال يَسُدُّ ها شَيٌ ء.
رحلو او قلب ها را مجروح اسينه ها را متزوع وديدد هدا
را گرياع ودوسهاع را ناالع كرد.
آرامما اكربالی معلي:
هرگا انساع از وطا اصلي خدود بده متدل ديمدری بدرودا
ندداگزير در روزی ازروزهددا بدده آع برمددي گددردد ودر آع جددا
مي ماند .آع چه گيهيم :مضموع حديثي بود از حضدرت امدا
متمد باقر عليه السال ا از آع حضدرت سد ال كردنددا علدو
چيسو كه انساع در جايي به دنيا مي آيد و در جای ديمدری
مدفوع مي شود؟ حضرت فرمود :خدای ،عالي وقهي مخلوقات
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خود را آفريد آع هدا را از« اديدم االرض » خداك روی زمديا
ايجاد فرمودابه همديا ج دو هرانسداني بده خداك خدود بدر
مي گردد.
خاد الرريعه قدس سر :
دركويو به دنيا آمد .بيسدو روز بدود كده از طريدق خلدي
فارس و شط العرب به كربال منهقل شد هوم و حواسدش بدا
عطر،ربو مقدس اما حسيا انس و اليو گرفدو .و مدد،ي از
كودكي خود را درهمداع ،ربدو مقددس و در كندار آب فدرات
سيری نمود در ايا بار خود وی در صديته  990جاودانمداع
،اري دو قرع اجه اد و مرجعيو مي نويسد:
« در هماع ،ربو پاك بود كه ،مامي وجود به جاندب
فرات كريد مي شدد و آرزو دار كده متدل دفدنم نيدز
هماع وادی ايما باشد».
هرگز از ياد نمي رود اشك هايي كده بده رخسدار مبداركش
مرواريد وار مي غلطيد زماني كه از زيارت كدربال گيهمدو مدي
شدا گويا خاطرات ايا كودكي اشوط زيار،ش را افدزايش مدي
داد .چند هيهه قبدل از فدوت و بعدد از بازگردو از مدينده ی
منور ا يك نير از دوسهانش كه به همراهي جناب شي عادل
شواف به خدمهش رسيد بود شكايو كدرد كده مددت زمداني
طوالني اسو كه به زيارت اما حسديا عليده السدال مردرف
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نرد اسوا وحارريا گيهندد كدي مدي شدود بده زيدارت آع
حضرت نايل شوند؟ آع مرحو به ايرداع بردارت داد وگيدو:
« به خواسو خددا در ايدا نزديكدي بده زيدارت ابدي عبدداهلل
التسيا عليه السال مررف خواهيدد شدد و مدا هدم باشدما
خواهم بود» .ايا آرزو كه همه ی دوسهانش ،منا مي كردندد
جامه ی عمل پوشيد! همه همرا جناز ی او به كربال مررف
شدندا ايا جناز روی دسو دوسهاع اوا درحدالي كده بدا روح
بلند او ودا مي كردندا بده سدرزميا مقددس كدربال انهقدال
يافوا و به ايا صورت هيهاد و هيو سال در را ج اد و دفدا
از عقيد ی شيعياع ا و نرر فضايل و مناقب اهل بيو علدي م
السال به پاياع رسيد.
آيو اهلل ح اد ميرزا عبدالرسول احقداقي اسدكويي بده ،داري
 19/2/2دار فاني را ودا كرد .
روزنامه ی اطالعات در صيته  9ا شنبه هرهم آكرمدا سدال
 7019در ايا بار بده نقدل از كويدو خبرگدزاری جم دوری
اسالمي نوشو:
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« آيو اهلل ميرزا عبدالرسول احقاقي اسكويي در گذشو:

كويددو  .خبرگددزاری جم ددوری اسددالمي  :آيددو اهلل «ميددرزا
عبدالرسول احقاقي اسكويي» يكي از مراجع كويو چ ارشنبه
گذشهه در بيمارسهاني در لندع دارفاني را ودا گيو.
«عطيه ياسيا التداد» دبير هيات مساجد زير نظدر احقداقي
در كويو در ،ماس با خبرنمار «ايرنا» ،تريا كدرد كده پيكدر
آيو اهلل احقاقي پن شنبه شب از لندع به كويو منهقل شدد.
وی گيو كه پيكر ايا مرجع ،قليد برای خاكسدياری درحدر
اما حسيا « » جمعه به ش ر كربال انهقال داد شد.
آيو اهلل «ميرزا عبدالرسول احقداقي اسدكويي» « 12سداله»
،بعه ی ايدراع و مرجدع ،قليدد شدماری از شديعياع كويدو و
مناطق «احساء» «دما » و«قطيدف» عربسدهاع و نيدز برخدي
شيعياع پاكسهاع و هند بود اسو .وی پس از ار،تال پددرم
آيددو اهلل «ميددرزا حسددا احقدداقي اسددكويي» درسددال 9337
مس وليو مرجعيو را به ع د گرفو .وی از بيماری آسم رن
مي برد و اوايل ما مبارك رمضاع برای مدت  73روز در يكي
از بيمارسهان ای كويو بسهری شد .آيو اهلل احقاقي اسدكويي
سيس برای ادامه ی درماع به انمليس رفو و ازهماع ،اري ،ا
زماع فوت در يكي از بيمارسهاع ها ی لندع بسهری بدود .وی
،ألييا،ي در فقه ااصول و ،يسير قدرآع دارد و ،عددادی از ايدا
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،ألييات درحوز های كويو ،دريس مي شدود .عطيده ياسديا
التداد درادامه به خبرنمار «ايرنا» گيو  :پدس از اعدال خبدر
ار،تال آيو اهلل احقاقي اسكويي شمار زيدادی از مقلدديا وی
به منظور شركو در مراسم عدزاداری و همراهدي پيكدر وی از
كويو به كربالا از عربسهاع وارد كويو شددند .وی افدزود كده
د ها هزار نير به ايا منظور از عربسهاع وارد كويدو شددند.
در مراكز ديندي وابسدهه بده هيدات مسدجد امدا صدادط « »
دركويو به هميا مناسبو عزای عمومي اعال شد اسو».
فرزند خليش حكيم ال ي آقا ميرزا عبداهلل كه حيا جداع
دادع پددددرم در بيمارسدددهاني در لنددددع دركندددار او بدددود
مي گويد« :پدر مدت شتو سال بود كه يا علي مي گيدوا
و در آخريا ساعات عمر مبارك يا حسياا يا حسيا ياحسيا
گيو» خبر فوت ايدا عدالم ربداني روز چ ارشدنبه ادو مدا
شوال سال (. 7999ط) از لندع به كويو و ايراع رسيد .قلدب
ها مجروح و چرم ها اشكبار شدا همه انهظدار مدي كرديدند
واز خدای ،عالي با ،ضر و زاری درخواسو مي كردندد و ايدا
اميد را داشهند كه خاد الردريعه از مدرض خدود شديا يافهده
وسالمو برگرددا اما خواسو خدا ايا بود كه خبدر فدوت او را
برنويم و ايا پدر روحي را ودا كنيم، .ا خبر فوت وی رسيد
م مندداع مددرداع وزندداع از هرسددو از كويددوا احسدداءادما ا
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قطيفابتريااايراعا و ديمر كرورهای عربي و اسالمي اج و
شركو در مراسم ،رييع و عرض ،سليو به متضر اما عتدر
ارواحنا فدا و برای ،رييع ايا پيكر پداك بده مسدجد جدامع
روی آوردندا حزع و اندوهي مري بار فضای متل را فراگرفو
اناله اگريها سينه زنيا پخش صدای حزع انميز ،دالوت قدرآع
كريم ادر فقداع ايا پدر روحاني اوايا مجاهد ربداني رردواع
اهلل ،عالي عليه ديدني بود.
هواپيما شب پنجرنبه  91نوامبر سدال  9330ازلنددع بده
فرودگا كويو وارد شد وحكيم ال ي و فقيه رباني آقای ميدرزا
عبداهلل حايری احقاقي با قلبي مجروح درحالي كده جنداز ی
مقدس پدر را همراهي مي كرد از هواپيما بيدروع آمدد .غدم و
اندوهي بر فضای كويدو در،مدامي زمينده هدا سدايه اندداخو
دوسهاع باحالي اندوهميا در غسالخانه ی شرقي گدرد آمدندد
غسل وكيا ،ما شدد جنداز ايدا فقيدد سدعيد ا روی دوم
هزاراع نير از اراد،منداع مخلص ،رييع ا و به مسدجد جدامع
اما صادط ( ) حمدل گرديددا و در متدراب مسدجد اسدهقرار
يافوا و حامل اماناتا روح الرريعها حكيم ال دي حداد ميدرزا
عبداهلل حايری احقاقي ادر برابر جناز قرار گرفو و بر پددرم
نمدداز خوانددد در ايددا نمدداز هددزاراع ،ددا از مقلددديا او حضددور
داشهند.
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كارواع ،رييع :
صبا روز جمعه چ ار مدا شدوال منطبدق بدا  91ندوامبر
 9330اجسد خاد الرريعه از مسدجد جدامع امدا صدادط بدا
كارواع هاا به سوی كدربال بده حركدو در آمدد ،دا در آخدريا
منزل بيا حر مط ر حضرت ابا عبداهلل التسديا ( ) و حدر
حضرت ابواليضل العباس ( ) دفدا شدود .كدارواع هدا ،وسدط
فرزنداع با اخالن ايا جمعيو وگرو هايي خدان از مسدجد
جامع اما صادط عليه السال آماد حركو شدد بودندد .يداد
آوری مي كنيم كه در ايا ختون وزارت متهدر داخلده ی
كويو وسيله ی مسدافرت مد منيا را فدراهم سداخهه بدودا از
سيارت كرور سعودی نيز سياسمزاريم كه به احساتييا اجاز
داد بود كه در ،رييع پيكر پاك پدر روحاني خدود مرداركو
كنند .و از شركو ،رابری و در رسس همه از حاد سعيد دشهي
نيز ،ركر مي كنيم كه ا،ومبيل های حامل ،ردييع كننددگاع
را آماد نمود .از وزير نيو عراط سيد فارل ابراهيم بترالعلو
و پدر بزرگوارم سيد متمد بترالعلو هم ممنونيم كده عدد
ای از مأموريا امنيهي و انهظامي را با كارواع ها همرا ساخهه
بودا سرانجا سياسمزاريم ازهمه ی كساني كه از اهالي بتدر
و سوط الريو و نجف وكربال در مراسدم ،ردييع مسداعدت و
همكاری مي كردند.
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رسيدع كارواع ها ی ،رييع به نجف اشرف:
جناز ی مقدسه همدرا كدارواع هدا ی ،ردييع عتدر روز
جمعه و در پيراپيش آع ها حكيم ال ي آقدای ميدرزا عبدداهلل
حايری احقاقي به كنار بارگا ملكدو،ي حضدرت اميدر م منداع
علي با ابي طالب عليه السدال رسديد و نسديم هدای واليدو
كبری مرا جاع مرايعو كننددگاع را سرمسدو نمدود .ايدا
كارواع ها همرا جسد طاهر به آسهاع مقددس اميدر م منداع
( ) رسيد و به زيارت مررف شدند.
بدرعلي بوحمد مي نويسد:
ما رخراع را با حالي اندوهميا ،ا كنار عرم رحماع مزار
مقدس اميرم منداع مردايعو كدرديم سديس بده نددای پددر
ش يداع حضرت حسيا با علدي لبيدك گيهديم و بده سدوی
كربالی معلي را افهاديم دوسوا دوسهش را م ماع فرمدود و
جناز ی پاك مواليم خاد الرريعه بيا دو روره ابديا حدر
اما مظلو و بيا حر كييل حضرت زينب علي دا السدال بده
خاك سيرد شد و نور به سوی ندور برگردو .امدا ايدا پايداع
ماجرا نبود .پدس از زيدارت حدر هدای مط در او بعدد از ايدا
مرددايعو بددزريادر حددالي كدده غبددار زوار حضددرت اباعبددداهلل
التسيا ارواحنا فدا روی لباس ها و چ در هايمداع نرسدهه
بود به قتد بازگرو را افهاديم .دل هايي وابسهه به آع متل
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واال نمي خواسهند با بدع ها همراهي كنندد اايدا هدا كده در
ا،وبوس شمار  79نرسهه بودند وبه ماهر مدي خواسدهند بده
وطا ها ی خود برگردندا اما روح آناع بده دور عدرم مدوالی
بزرگوارشدداع طددواف مددي كددردا آع هددا درحددال حيددات خددود
نذركرد بودند كه در زندگي و بعد از زندگي درخدمو مرجع
بزرگوارشاع باشند .انسانيهي كه وادار مي كرد يكي از ش دای
ايا واقعه درمياع ا،وبدوس از جدای خدود بلندد شدود و چندد
دقيقه پيش از حادثه ی اسف بارا پيامي از حضرت زهرا سال
اهلل علي ا را به سرنردينياع همداع ا،وبدوس اعدال كندد .ايدا
شخص شي نعيم رمضداع از اهدالي احسداء بدود بلندد شدد و
چنيا گيو :زهرا سال اهلل علي اا به شما سال مدي رسداند و
مي فرمايد كه:
« از ايا جمع عد ای بده همديا زودی بده فرزندد حسديا
خواهند پيوسو و عد ای نيز به زودی در آال وغم های مدا
مراركو خواهند داشو بدانيد كه ايدا عدد از زمداني كده از
مادر مهولد شد اند هم دردنيا و هم در آخدرت آزاد اندد» .او
پس از گيها ايا جمالت به عزاداری حضرت حسيا با علدي
پرداخو ووقهدي سدخنش ،مدا شدد برگردو ودرسدرجايش
نرسو .چند دقيقه بيرهر نمذشهه بود كه قيامو آناع بدر پدا
شدا شاكله ی وجودی آناع ،غيير يافوا وهمه در يك نقطه و
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در يك متل و برای يك منظور گرد آمدند ....به سدوی خداد
الرريعه برگرهند و متبو اما حسيا همده ی آع هدا را دور
هم جمع كرد.
و به حق ش دا يي خوشبخو بودند.
ارواح ا با نراطي غيدر قابدل ،وصديف بده پدرواز درآمدنددا در
رسيدع به كربالی معلي باهم مسابقه گذاشهند ،دا در متبدو
مددوالی بزرگوارشدداع بددا اصددتاب امددا حسدديا عليدده السددال
مراركو كنند .برادر ابرادر خودم را ا پدر فرزندد خدودم را
از ورطددده ی مدددري كرددداع كرددداعا بيدددروع مدددي بدددرد و
مي كوشيد او را از مري نجات بدهدا حهي بعضي سداعو هدا
انهظار كريدند و اميدوار بودند كه بهوانندد بده آع هدا كمدك
كنندا اما ارواح نمي خواسهند ممر ايا را كده بده برگزيددگاع
بييوندند  .وقوِ هيد نير از ايا مدرداعا كده ازخوبداع بودندد
سررسيد بود .خانم های م منه ای كه آمد بودند در عمليات
نجات حادثه ديدگاع مراركو كنند و به آع ها آب «و دارو»
برسانند مي ديدند كده مدري چمونده آع هدا را يكدي بعدد از
ديمری مي ربايدا مجروحاع را مي ديدند كه چرماع خدود را
در عرض چند دقيقه بسهه و به خوابي طوالني فرومدي روندد.
درايا جا به خانداع حضرت رسول اكر صلوات اهلل عليه و اله
بنمريم و در نظر بياوريم كه حضدرت زيندب سدال اهلل علي دا
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چمونه به ياراع برادرم نما مدي كدرد يداراني كده مجدروح و
ش يد دركنارهم افهاد بودند و همه ی آع ها از ب هريا ها به
شمار مي آمدند ا در روی زميا ب هر از آع ها پيدا نمدي شدد
ماجرا بدوع كوچكهريا ،ياو،ي به هماع شكل بود ايا ها يكي
بعد از ديمری به خدمو اما حسيا شدهافهند .و ندور بده ندور
برگرو.
زميا چه م رباع و با چه مالطيو آناع را در آغوم گرفو
و فرمايش اما صدادط عليده السدال متدداط پيددا كدرد :آع
حضرت فرمود اند :ايا قطعه از زميا به قطعه ی ديمر فخدر
مي كند و مي گويد  :م مني بر پرو ما قد گذاشهه اسو و
م مني بر روی ،و قد نن اد اسو .زميا به او مي گويد :بده
خدا ما ،و را دوسو داشهم وقهي در روی ما را مي رفهديا
و حال كه مباشر امر ،و شد ا خواهي ديد كه بدا ،دو چمونده
رفهارمي كنم  .آع گا به انداز ای كه چردمش كدارمي كندد
،وسعه مي يابد .كافي د . 792/0
اگر خدای ،عالي ياری فرمايد :ما شرح حدال مخهتدر ايدا
سعاد،منداع و نجات يافهماع را در جای ديمدر خدواهيم آورد
،عداد نجات يافهماع حادثه  00نير بودند .انهرارات روشا رمير
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،وريا وارتات
به قلم حضرت آيو اهلل المعظم

حاد ميرزا عبدالرسول احقاقي
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درجواب به ايرادات
آقای سيد ابواليضل برقعي

خوانند ی گرامي
مطالبي كه درايا مجموعه به عنواع جواب به ايرادات آقدای
برقعي اجماالً به نظر،اع مي رسد او اع شاء اهلل به زودی بده
،يتيل منهرر خواهد شدااز اصول عقايد اسال و،ريع وجزو
مطالبي اسو كه روزگاری ازبدي يات و وارتات به شمار مي
رفو اولي درعتر حاردر بده مناسدبو پداتيا آمددع سدطا
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معلومات مذهبي مختوصاً در بعضدي طبقداتا ايدا مطالدب
،قريباً فراموم شد اسو ابه هميا ج دو عدد ای از ايدا
فراموشي اسهياد كرد عقايد مسلم شيعه را درنظر مرد بدر
عكس و برخالف واقع جلو مي دهند .ايا جانب خواسهم ايا
مطالب وارا ولي ناآشنا بده بعضدي اكهداع را بدديا وسديله
،وريا بددهم .روی ايدا اصدل ندا ايدا مخهتدر و سلسدله
انهرارا،ي را كه درهميا زمينه انراء اهلل منهرر خواهد شدد
به نا «،وريا وارتات» ناميد و مدا اهلل الهوفيدق و عليده
الهكالع.
«م لف»
بسم اهلل الرحما الرحيم
التمد هلل رب العالميا و صلي اهلل علي سيد ندا متمدد و آلده
الطدداهريا و لعندده اهلل علددي اعدددات م ومنكددر ي ددم و منكددری
فضاتل م اجمعيا الي يو الديا.
و بعد :با ايا كه نسبو به زماع هدای گذشدهه دنيدا ،غييدر
كددرد و چرددم و گددوم مددرد بدداز شددد اسددو و همدده در
جسهجوی گيهاری صتيا وكدرداری مثبدو و اقددامي مييدد
هسهند و از شنيدع و ديدع منييات خسهه شدد اندد .بدازهم
درگوشه وكنار كرور عناصری بي مايه يافدو مدي شدوند كده
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ج و كسب ش رت و يا اسهياد از مرد عوا به امدور منيدي
دسو مي زنند .درايا عتر مهرقي و ج اع پدراز فعاليدو كده
،ما ملل دسو از عتبيو جاهليدو برداشدهه و بدا وحددت و
يمانمي به اصالح خدويش و ،درميم اخهالفدات خانمداع سدوز
گذشهه پرداخهه اندا و با ايجاد ايا هم آهنمي صدد اسدبه بده
سوی ،رقي و ،عالي پيش مي روند جای بسدي ،أسدف و ،دأثر
اسو كه هنوز دركرور ما كده احهيداد بيردهری بده ا،تداد و
ا،ياط دارد عد ای بينوا با سوء اسهياد ازندا و مقدا مقددس
اسال ا ازداما منييات دسو نكريد و در برابر مرداع بدزري
و عقايد پاك آناعا به نرر مطالبي ندا صدتيا و نسدبو هداتي
ناروا مي پردازند و بديا وسيله موجبات ،رويش افكار جامعده
را فراهم مي آورندا در صور،ي كه پايه ی اصلي بنای نا اسهوار
آناع بسيار سسو و ناپايدار اسو .يكي قرآع كريم را به طبدع
مي رساند و در كيل آع افهراء ات خويش را ازنظر بدي خبدراع
مددي گذرانددد .ديمددری سدداير كلمددات مقدسدده را جمددع آوری
مي كند و درخا،مه ی آعا بافهه هاتي چوع ،دار عنكبدوت بده
دور خود مي ،ند و نيو های ناروای خويش را به خورد عدوا
مي دهد .و سومي شرحي از زندگاني رسول اكدر «ن» را از
ايا جا و آع جا اقهباس مي كند و در ردما آع كلمدا،ي بدي
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اساس دربار ی رجال ديا نرر مي دهد. . . « .يرهروع بآيات
اهلل ثمناً قليالً»7
وبه هميا ج و اسو كه ايا گونه ،ألييات آلدود ارزم و
اعهبار خود را نزد مرد واقع بديا از دسدو داد وجدز ايجداد
،يرقه و نياط ما بيا مسلميا نهيجه ی ديمری از آع ها عايدد
اجهما نمي شودا و هميا گيهدار هدا و نردريات فهنده انميدز
اسو كه روز به روز عقيد ی طبقه جواع را نسبو بده مبداني
ديني رعيف ،ر ودامنه ی فهنه و فساد را در اجهما وسيع ،ر
مي نمايد.
حقير مي خواهم ج و اطال خوانندگاع متهر و بيداری
افكارايكي از آع منابع نادرسو را به عنواع نمونده شداهد آور
،ا موجب ،ميز حق از باطل برود.
آقای سيد ابواليضل برقعي بارها مطالبي بي اساس نوشدهه
و به طرط مخهلف آع ها را نردر داد اسدوا و چدوع در نظدر
دانرمنداع و اهل ،تقيق وقعي و قيمهي نداشهه اسدو مداهم
از،عرض به آع چرم پوشي كرد ايم .ولي اخيراً كلمات صدغار
حضرت اما متمد باقر« » را ب انه كرد  .و برای چندميا بار
آع بافهه های فهنه انميز را درخا،مه ی آع مجموعه نرر داد ا
گويا خواسهه اسو از ايا را نامررو و با ايجاد ،يرقه ونيداط
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ش ر،ي كسب نمايد .درآع كهاب چند سدهوع از كلمدات را در
برابر يكديمر قرار داد وبه ادعای خدودم يكدي را بده عقايدد
شيخيه و ديمری را به عقايد شيعه ی جعيری اخهتدان داد
اسو و واقعاً در ،ر،يب آع اباطيل بي انتافي و عوا فريبدي را
به آخريا درجه ی خود رسانيد اسو .عرض مي كنم :هرگا
منظور او از شيعه ی جعيری آع هاتي هسهند كده بده خددا و
چ ددارد معتددو و انبيددا وكهددب آسددماني و اصددول و فددرو و
رروريات اسال و حالل و حرا و اصول و مباني ،ريع معهقد
مي باشند .به خدا سوگند بي گناهاني را كه ايا آقای متهدر
و با انتاف مت ايجاد اخهالف به نا شديخيه ناميدد اسدو
هممي معهقد بده ،مدا اصدول و فدرو و مبداني و ردروريات
مذكور در فوط مي باشندا و به جز نا شيعه و اثنا عرری ندا
ديمری برای خود انهخاب نكرد ا و از ،نابز به القاب بيدزار و از
ايجدداد اخددهالف مددابيا مسددلميا مهنيرنددد .ايددا نويسددند ی
منتف !درايا عتر حساس مت ايجاد فهنه و نيداط مدابيا
يك عد مسلماع كه در،تو قانوع يدك ديدا و يدك كهداب
زندگي مي كنند و در واقع برادراع ديني يكديمر مدي باشدند
به ايا اقدا ناروا دسو زد اسو و چدوع در ردما كلمدا،ش
نامي از شرح الزيار ی مرحو شي احساتي به ميداع آورد و
حقير ،ا انداز ای با رسداتل و متدنيات آع بزرگدوار آشدنايي
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دار اينكا يك يك عقايد صريا او را از كهب و رساتلش نقل
مي نمايم و با ايرادات آقای برقعي مقايسه مي كنما و قضاوت
عادالنه را به خوانندگاع با ايمداع و بدا وجدداع و دانردمنداع
خداشناس واگذار مي نمايما و ايا عمل را مت ررای حدق
و طرفداری از مظلو و رفع اخهالف و سوء ما بيا مسدلميا
قربه الي اهلل انجا مي دهم هو موالندا فدنعم المدوليا و نعدم
النتير.
ايرادات آقای برقعي بر مرحو شي احسداتي و جدواب آع
ها:
ايراد  : 7ازخدا يك چيز بيرهر صادر نرد اسو.
جواب :گويا آقای برقعي به ايا اصل مسلم علمي كه ريره
ی آع ماخوك از قرآع كريم اسو معهقد نيسو .هرگا به جای
امور منيي نظری دقيق به قرآع كريم وكهدب حكمدای اسدال
مي انداخو مي دانسو كه انكار ايا اصل مسلم در واقع انكار
،وحيد اسو حقير چوع نظر اجمدال و اخهتدار اسدو نمدي
خواهم از كهب ميتل بزرگاع كه در اثبات ايا مورو نوشهه
شد اسو دليل آور فقط بده آيده ای از قدرآع و گيهده ای از
يكي از بزرگاع اكهيا مي نمايم .مرحو شدي متمدد حسديا
كاشف الغطاء نابغه ی معاصر اسال در صيته ی  01اليردوس
االعلي چات ،بريز درجواب س ال از :اليتددر مدا الواحدد اال
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الواحد يعني صادر نمي شود ازخدای يمانه ممر يك چيز ايدا
طور جواب مي دهدا و قسمهي از مضدموع ،رجمده ی جدواب
آع مرحو چنيا اسو، :وحيد حقيقي حضرت حق و آع چده
كه به يمانمي كات مقدس و يكهای او سزاوار اسو بلكه اصدل
وجوب وجود برای واجب ،عاليا ،ما نمي شود ممدر بده ايدا
قاعد انه ي.
و البهه هر مسدلماع كده بده ،وحيدد كات و ،وحيدد صديات و
،وحيد افعال حق قاتل باشد الز و واجبسو اعهقاد رساند بده
ايا كه خدای يمانه فقط با يك امر و با فرماع «كا» ا يعندي
بام ،ما عوالم امكاع و انتاء خلقو را بوجود آورد اسدو .و
هرگا بخواهيم مانند آقای برقعي برای هر كدار جزتدي ج دو
خدای يمانه به فعلي عليتد قاتل شدويما الز مدي آيدد كده
كات بسيط خدا به اخهالف افعال گوناگوع دگرگدوع شدود .و
دگرگوني را به خدای ،عالي نسبو بدهيم كه هيچ موحدی به
آع اعهقاد ندارد  .خدای مهعال در قرآع كريم مي فرمايدد :اندا
« قمدر /
كلري ي خلقنا بقدر.وماامرنااالواحد كلما بالبتر.
 92و »23؛ يعني ما هرچه آفريديم به انداز آفريديم .و فرماع مدا
در عالم يكيسو ادر سرعو به مانند چرم به هم زدني انجدا
يابد .پس بنا به ،تريا ايا آيات كريمه خددای مهعدال ،مدا
ج انياع را با يك فرماع واحد و سريع آفريد اسو.
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همه عالم صدای نغمه ی اوسو
كه شنيد ايا چنيا صدای دراز؟
بنابرايا گيهار مرحو شي طبق آيه ی قرآع كريم و عقيدد
علمای اسال مي باشدا و واقعاً منكدر ايدا عقيدد اطالعدي از
قرآع كريم وگيهه ی بزرگاع ندداردا و منكدر اصدل اساسدي و
مسلم ،وحيد مي باشد .يك كارخانه ی نساجي كه بردر آع را
اخهرا كرد اسو مي بينيم كه فقط با يدك حركدو مركدزی
،ما دسهما ها و چر ها و اجزاء آع به حركدو در مدي آيدد
در يك طرف پنبه پاك مي كند و در يك طرف ن مي ريسد.
و در يك جا پارچه مي بافدا و درسوی ديمدر آع هدا را مهدر و
،نظيم مي نمايدا باالخر صدها كار و عمل مخهلف آع كارگا
بايك حركو مركزی مو،ور انجا مي پذيرد.
آيا آقای برقعدي كارخانده ی عظديم دسدهما آفدرينش را بده
انداز ی يك كارخانه ی ساخو برری قبول ندارد؟
ايراد : 9حيو ورزط و ،دبير از آل متمد«ن» اسو.
جواب :به عقيد ی مرحو شي ا ،ما ايا كارها از خدا اسو.
منه ا خدای مهعال در رسداندع فيوردات خدود بده ج انيداع
وساتل و اسبابي قرارداد اسدو .خورشديد را وسديله ی ندور و
حرارتا و هوا را واسطه ی زندگي و ،دنيسا و خداك را م دد
،ربيو نبا،ات و ايجاد ماكوالتا و اسرافيل را موكدل حيداتا و
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ميكاتيل را مس ول رزط و جبرتيل را اميا وحي و عزراتيدل را
مامور مري قرار داد اسو .و در قرآع كريم به هميا وسداتل
و موكليا قسم ياد مي فرمايد :فالمدبرات امرآ 7يعندي قسدم
به فرشهماني كه به فرماع حدق بده ،ددبير نظدا خلقدو مدي
كوشند و نيز مي فرمايدد افالمقسدمات امدراً9يعندي قسدم بده
فرشهماني كه كار ج انياع را قسمو مي كنند .پدس ثابدو
اسو كه خدای مهعال ج و حيات و رزط و ،ددبيرا مدوكليني
از مالتكه و حهدي موجدودات مدادی قدرارداد اسدوا و چدوع
متمد و آل متمد«ن» اشرف كاتندات و افضدل مخلوقا،نددا
وسيله ی اعظم و واسطه ی اكبدر بديا خدالق و مخلدوط مدي
باشند.
در زيارت جامعه ی كبير دربار ی متمد و آل متمد«ن»
مي خوانيم  :بكم فها اهلل و بكم يخهم و بكم يندزل الغيدث و
بكم يمسك السماء اع ،قع علي االرض ال  .يعني ای متمد و
آل متمد«ن» خداوند مهعال به وسيله ی شما در فيورات و
خيرات را در اول خلقو به روی موجودات گرود اسدو و بده
وسيله ی شما خهم خواهد فرمودا به واسطه ی شدما بداراع را
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نازل مي كندا و به واسطه ی شدما از افهدادع آسدماع هدا بدر
زميا جلوگيری مي كند.
صدها خبر و حدديث از رسدول اكدر «ن» و اتمده ی اط دار
« » در ايا زمينه دركهب معهبر شيعه نقدل شدد اسدو كده
ايا مخهتر گنجايش آع ها را ندارد .پس مرحو شي در ايا
قول نيز را قرآع كريم و آثار و اخبار اتمه ی طداهريا « » را
پيمود اسو و منكر فرمايش مرحو شدي درحقيقدو منكدر
صريا قرآع و فرمايرات اتمه ی اط ارمي باشد.
ايراد : 0علو فاعلي ج اع آل متمد«ن»
جواب :مرحو شي احساتي اراد ی خدا را علو فاعلي ج اع
مي داند .به اعهقاد عمو اثني عرريه و به ندص صدريا اخبدار
صتيته قلوب مقدس متمد و آل متمدد«ن» متدل اراد و
مريو خدا اسو.
دركهاب غيبو شي طوسيا ازكامدل ابدا ابدراهيم مددنيا از
حضرت ابي متمد اما حسا عسكری « » نقل اسو كده آع
حضرت فرمود « :قلوبنا اوعيه لمريه اهلل فاكا شاءَ ش نا» يعني
قلب های ما آل متمد مرف های اراد ی خداسدو پدس هدر
وقو خدا اراد فرمودا ما هم اراد مي كنيم.
و عيا هميا روايو درخرات قطدب راونددی ازحضدرت امدا
قاتم ارواحنا فدا نقل شد اسو .منظور شي احساتي اينسدو
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كه اراد ی متمدد و آل متمدد«ن» ،دابع ارد ی خداسدو
بلكه آع ها را از خود به اسهقالل اراد ای نيسو.
عباد مكرموع اليسبقونه بالقول و هم بامر يعملوع.
ايراد :9مخلوقي كه از خدا صادر شد ازلي و ابديسو.
جواب :بده عقيدد ی مرحدو شدي بده جدز كات حدق ،مدا
موجددودات عددالم فنددا پذيرندددا و ايددا فنددا و نيسددهي در بدديا
مخلوقات نسبي اسو.
ايراد : 2علم خدا به موجودات حادث اسدو .آقدای برقعدي در
كيل ايا ايراد عقيد ی خودم را چنيا نوشهه اسو« :علم او
عيا كات و قديم اسو»
جواب :معلو مي شود كه آقای برقعي بدرای خددا فقدط يدك
علم قاتل اسو ولدي قدرآع كدريم وكلمدات اتمده ی طداهريا
خالف ايا اعهقاد را ثابو نمود اسو.
دركهاب عيوع اخبار الررا« » ازحضدرت اميرالمدومنيا « »
درختون علم خدا فرمايري نقل مي كند كده مضدموع آع
در اينجا ،رجمه مي شود :برای خدا دو علم اسو يكدي علدم
خدا و مالتكه و انبياسو «يعني علمي اسو كه خدا به مالتكه
وانبيا نيز آموخهه اسو» وآنچه را كه خدا بده مالتكده و انبيداء
آموخهه شدني اسو و خدا خدودم و مالتكده و رسدوالنش را
،كذيب نمي فرمايد .و علم ديمر خدااعلمي اسو كه نزد خددا
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مخزوع اسو وكسي را به آع اطالعي نيسو .ال  .انه ي كدال
اميرالمومنيا « »
و دركهاب بتاتر الدرجاتا از حضرت اما صادط عليه السدال
روايو اسو كه فرمود :بدرای خددا دو علدم اسدو يكدي علدم
مكنوع ومخزوع كه جز خودم كسي را به آع اطالعي نيسو
و از آع علم اسو بدداء .و ديمدری علميسدو كده بده مالتكده
آموخهه اسو و ما آع علم را مي دانيم.
و در ايا زمينه صدها روايو از آل متمد«ن» نقل اسو كه
ما مت رعايو اخهتار از نقل آع ها صرف نظر مدي كنديم و
خدای كريم در قرآع مي فرمايد :واليتيطوع بريءٍ ما علمه
اال بماشاء 7ا يعني مخلوقات به هيچ مر،بده ی علدم او احاطده
نهوانند كرد ممر آنچه كه خدا خواهد .از ايا آيده معلدو مدي
شود كه قسمهي از علم ال ي قابل احاطده ی مخلدوط اسدو و
اگر برای خدا فقط يدك علدم قاتدل شدويم و آع را عديا كات
بدانيم الز مي آيد كه « قسمهي از» كات خدا مورد احاطه ی
مخلوط قرارگيرد و ايا عقيد كير مت اسو پس از ايا جا
ثابو مي شود .كه خدای مهعال علم شريف حادثي را به خدود
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نسبو مي دهد و اعهقاد به علم حادث حقا از قدرآع و اخبدار
آل اط ار مأخوك مي باشد.
ايراد  : 3خلق خدا صيو اوسو.
جواب، :ما ج اع هسهي صيو فعل خداسدو همداع طدوری
كه هر متنوعي صيو فعل صانع اوسو .پنجر فعل نجار را و
ساخهماع فعل بنا را ،وصيف مي كند و زميا و آسماع و كوع
و مكاع هما فعل كامل خدا را ،وصيف مدي نمايدد« .سدنري م
آيا،نا في االفاط و في انيس م حهي يهبيا ل م انه التق» 7...
يعني ما آيات قدرت وحكمو خود را در آفاط ج اع و نيدوس
بندگاع؛ روشا وآشكار مي گردانيم ،ا درخلقو شدميو انميدز
آفاط و انيس نظر كنندا وخداشدناس شدوند پدس ،مدا عدالم
آفدداط وانيددس صدديو فعددلا و نماياننددد ی قدددرت وحكمددو
خداسو و منكر آع منكر قرآع اسو.
ايراد 1 :مخلوط بالواسطه متمدد وآل اوسدو .آقدای برقعدي
دركيل ايا ايراد عقيد ی خود را چنيا نوشهه اسدو،« :مدا
ج اع مخلوط بالواسطه ی اوسو»
جواب :معلو مدي شدود كده بده عقيدد ی او خددای مهعدال
درخلق ج انياع بالذات مباشر اشياء شد اسدو .مدا درردما
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جواب از ايراد  9هميا كهابا با آيات صريته ی قرآع و اخبار
صتيته ی اتمه ی اط ارا اثبات نموديم كه خدای كوالجدالل
كه خالق ج اع وج انياع اسدو در ايجداد هدر امدری علدو و
سببي قرار داد اسو و درخلق كاتناتا خودم بالذات مباشدر
نبود اسو .بلكه ايا عالما ج اع علو و معلول اسدواواعهقاد
به مباشرت كات حق در امور حوادث مخدالف صدريا قدرآع و
بدي يات مي باشد.
ايراد  :1متمد وآل متمد «ن» و ركا رابع يك چيزند.
جواب، :ما م ليات ومتنيات مرحدو شدي احسداتي ازايدا
نسبو بي اساس مندز و مبراسدو آقدای برقعدي اگدر راسدو
مي گويد كهابي را كه مرحو شي ايا عقيد را درآع نوشدهه
اسو نراع دهد.
ايراد :2اهل بيو يك جانند در بدع های مهعدد.
جواب :به عقيد ی مرحو شي احساتي هر يك از اهل بيدو
اط ار « » برای خود شختيو عليتد داشوا ولدي از حيدث
مقا امامو و واليو هممي دريدك ر،بده مدي باشدند .يعندي
هماع مقامي را كه مثال حضدرت اميرالمدومنيا « » از حيدث
واليو و امامو ونورانيو دارا بود هماع مقدا بعينده در سداير
اتمه ی اط ار نيز هسو.
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و به عالو طبق اخبدار صدتيته از حضدرات معتدوميا « »
متمد و آل متمد«ن» ازنور واحد خلق شدد اندد .دركهداب
علل الررايع صيته  23چدات  7077جنداب ابدوكر از رسدول
اكر «ن» روايو مي كند كه حضرت فرمود :ما و علدي بدا
ابيطالب ازنور واحد خلق شديم » .خلقدو اندا وعلدي بدا ابدي
طالب ما نور واحد ..ال »
و در زيارت جامعه ی كبير مي خدوانيم « :و اع ارواحكدم و
نوركم و طينهكم واحد  ...ال .
يعني ش ادت مي دهم كه ارواح و نور و طينو شما متمدد و
آل متمد«ن» يكي اسو .نمي دانم منكر ايا عقيد چمونده
اخبار وروايات اتمه ی اط ار را ناديد مي گيرد؟!
ايراد : 73انبيا علي بودند به اشكال مخهلف.
جواب :افهرا بسها به علمای ديا گندا كبيدر اسدو .مددرك
آقای برقعي در اثبات ايا نسبو بي اساس بده مرحدو شدي
چيسو؟

ايراد  : 77معبود خدا نيسو آل متمدند.
جواب :بر ميهری و كذاب  ...و اگدر نادانسدو خددا همددايهش
كند.
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ايراد  :79حساب و عقاب با آل متمد و ركا رابع اسو.
جواب :در جواب ايراد  9مهذكر شديم كه به عقيد ی مرحو
شي ،ما امور ج اع ،ابع امر خداسو .منه ي خداوند كدريم
در اجرای اموركاتنات وسايل واسبابي معيا فرمود و اتمده ی
اط ار « » را در،ما ش ونات هسهي وسيله ی اعظم قدرارداد
اسو.
در قرآع كريم درختون وجود وساتل مدي فرمايدد :يدا اي دا
الذيا آمنوا ا،قوا اهلل و ابهغوا اليه الوسديله 7...يعندي ای اهدل
ايماع ازخدا بهرسيد و به سوی او وسيله را بجوتيد .
در،يسير صافي ازقمي در كيل ايا آيه نقل مي كندد، :قربدوا
اليه باالما يعني به خدا نزديك شويد به وسيله ی اما .
و ازكهاب عيوع از رسول اكر «ن» نقل مي نمايدد« :االتمده
ما ولد التسيا « » ما اطاع م فقد اطا اهلل و ما عتا هم
فقد عتي اهلل هم العرو الدوثقي و الوسديله الدي اهلل» .يعندي
رسول اكر «ن» فرمود :اتمه ی اط ار از اوالد حضرت حسيا
« » اند هر كه آع ها را اطاعو كرد خدا را اطاعو كرد اسو
و هر كه به آع ها نافرماني كند خدا را نافرمداني كدرد اسدوا
آع ها رشهه ی اسهوار و وسيله به سوی خدا هسهند.
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و اكا الرجال ،وسلوا بوسيله
فوسيلهي حبي آلل متمد
اهلل ط ر هم بيضل

نبيه

و اباع شيعه م بطيب المولد.7
پس چوع خدای كوالجالل متمد و آل متمد «ن»را وسيله
ی اعظم قرار داد اسو در روز قيامو نيز به حسداب و عقداب
بندگاع به واسطه ی ايا بزرگواراع رسيدگي مي نمايد .يعني
حساب و عقاب به امر و فرماع و اراد خداسوا ولي وسيله ی
ايا امر متمد و آل متمدند هر گا بموتيم كه خدا دسدو از
اسهقالل خود برداشهه و امور مترر را بدوع مداخله خدود بده
آع بزرگواراع سيرد اسو قاتل به ،يوي شد ايم و ايا كير
اسو .و اگر معهقد شويم كه خدا خودم بالذات در روز مترر
در مياع مرد حارر شد و به حساب و عقاب خلق رسديدگي
مي نمايد ايا هم قول به ،جسم وكير و زندقده اسدو .و قدول
حق ايا اسو كه حساب خلق با خداسو منه ي به وسيله ی
وساتطي كه خودم معيا فرمود اسدوا و اعظدم آع وسداتط
آل متمد «ن» مي باشند و در ايا زمينه كهب شديعه پدر از
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ممهاز نمود اسو .
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اخبار و روايات صتيته اسو كه ما به نقل سه روايو از علدل
الررايع شي صدوط عليه الرحمه اكهيا مي نماتيم.
درصدديته  32در كيددل خبددر طددويلي رسددول اهلل «ن» بدده
اميرالمددومنيا علددي « » فرمددود :يدداعلي خدددا بدده ،ددو سددال
مي رساند ومي فرمايد ما امر ب رو و ج نم را بده ،دو عطدا
فرمود پس با رحمو ما هر كه را خواهي وارد ب رو كدا و
با عيو ما هركه را خواهي از دوز خارد كدا  .در ايدا وقدو
علي عليه السال گيو :انا قسديم الندار و الجنده .يعندي مدنم
قسمو كنند ی ج نم و ب رو.
و نيز در هماع كهاب صيته  33از حضرت اميرالمومنيا عليه
السال  .روايو اسو كه فرمود :انا قسيم النار و الجنده  ...الد .
يعني منم قسمو كنند ی ب رو و دوز .
و نيز در هماع كهاب و در هماع صيته از امدا صدادط عليده
السال روايو اسو كه فرمود :در روز مترر منبر بزرگي قدرار
مي دهند كه همه ی مرد آع را مي بينند و مدرد بزرگدواری
برآع منبر قرار مي گيرد و يك فرشهه ای كه در جانب راسدو
اوسو ندا مي كند و مي گويد :ای مدرد ايدا علدي بدا ابدي
طالب و صاحب ب رو اسو و داخل مي كند به ب رو هركده
را بخواهد .فرشهه ی جانب چپ نيز ندا مي كند و مدي گويدد:
ايا علي با ابي طالب و صاحب دوز اسو و داخل مي كندد
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به ج نم هركه را بخواهد ا پس معلو شد كده مرحدو شدي
چيزی جز مي و قرآع كريم و فرمود ی متمد و آل متمدد
«نا را بياع» نيرمود اسو و منكر ايا عقيد منكر قدرآع و
حامليا قرآع اسو .و اما ركا رابع ؟ به مرحو شي ار،بداطي
ندارد.زايد و غلط اسو.
ايراد : 70حسنات وسي ات با حب آل متمد و ركا رابع ررر
و نيعي ندارد.
جواب :گيهيم كه مرحو شي از ايا ركا خبری نددارد ب هدر
اسو آقای برقعي ايا كلمه را به گويند ی آع نسبو دهدد و
ال،زر وازر وزر اخری .واما ايا كه حسنات و سي ات بدا حدب
آل متمد ررر ونيعي ندارد .آقای برقعي درنقدل ايدا مطلدب
كم لطيي كرد اسدو .بلكده ،مدا حسدنات مندافعي و ،مدا
سي ات مضدرا،ي دارندد .ولدي چدوع آل متمدد«ن» سديينه
النجا امهنددا و خددای مهعدال آع هدا را وسديله ی ،قدرب و
شياعو قرارداد اسو اگر بندد ای آع هدا را دوسدو داشدهه
باشدا و از دشمناع آناع ،بری كندا و به اكيدال آع بزرگدواراع
،وسل جويدا خدای مهعال به وسيله هميا ،ولي و ،بدری كده
از فرو ديا و دارای ثواب و منزلهي عظديم اسدوا بده بعد
گناهاع آع بند قلم عيو و اغماض مي كرد.
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پس ايا همه مجالس عزاداری در ايا ش ادت آع بزرگدواراعا
و ايا قدر مجالس جرا وچراغاني در روزهدای والدت آع هدا
در ،ما ش رها و بالد اسالمي برای چيسو؟ آيدا نده بدرای آع
اسو كه مرد مي خواهند با ،وسل به اكيدال آع بزرگدواراع و
شييع آوردع آع ها به درگا ربوبيو برای خود كسب مغيدرت
و برای گناهانراع طلدب آمدرزم نمايندد؟ و ثانيداً آيدا آقدای
برقعي ايا حديث مر ور نبوی را نيز انكدار مدي كندد؟ حدب
علي حسنه اليضر مع ا سي ه و بغ علي سي ه الينيع مع ا
حسنه .بتار االنوار 091 / 02
ايراد : 79معراد با بدع هورقلياتي اسو.
جواب :مرحو شي معهقد اسدو كده رسدول اكدر «ن» بدا
هميا جسم شريف عنتری دنيوی به معراد رفهه و در ،مدا
كهب و رساتلش به ايا مطلب ،تريا فرمدود اسدو .درجلدد
اول جوامع الكلم رما جواب به س واالت مال كامم سدمناني
صيته  702مي فرمايد :بداع كه پيغمبر ما «ن» عرود كدرد
با جسم شرييش به جاهاتي كه خددا اراد فرمدود بدود پدس
نماند در عالم كر ای ممر خددای مهعدال رسدول اهلل «ن» را
به آع واقف كرد و رسدول اكدر «ن» در معدراد بدا جسدم و
مثال وعقل مباركش به مقا او ادني صعود فرمود .و دركهداب
شرح عرشيه در جواب اعهراض هيهم از اعهراض های منكدريا
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حرر اجساد مي فرمايد و حاصل كالمش ايا اسو كه پيغمبر
«ن» به جسم شريف بدا رخدو هدا و عمامده و نعليدنش بده
آسماع معراد فرمدود .و دركهداب شدرح الزيدار نيدز بداهميا
عبارات به جسماني بودع معدراد رسدول اكدر «ن» ،تدريا
فرمود اسو .خوانندگاع متهدر وجدداناً قضداوت فرمايندد و
حقايق را بالمعاينه مراهد كنند.
ايراد  :72هي و بطلميوس صتيا اسو.
د :مرحو شي بده هي دو بطلميدوس اعهقداد نددارد و آع را
باطل مي داند آقای برقعي مدركش را اراته دهد.
ايراد  : 73ابداع هور قليا از عرم لطيف ،راسو.
جواب  :به جواب ايراد  71مراجعه فرماييد.
ايراد  : 71معاد از اصول ديا نيسو.
جواب :مرحو شي احساتي در اول رسداله ی حيدات الدنيس
مي فرمايد :و انه ق د الهمس مني بع االخواع الدذيا ،جدب
طاعه م اع اكهب ل م رساله في بع ما يجب علي المكلييا
ما معرفه اصول الديا .اعندي الهوحيدد و العددل و النبدو و
االمامه و المعاد  ...ال .
يعني بعضي از برادراع ديني كه اطاعهرداع واجبسدو از مدا
،قارا نمودندد كده بدرای آع هدا رسداله ای دربعد واجبدات
مكلييا كه عبارت باشد از اصول ديا يعني ،وحيدد و عددل و
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نبوت و امامو و معاد بنويسم .سيس يك يك اصول الدديا را
شرح مي دهد و در باب معاد مي فرمايد :الباب الخدامس فدي
االصل الخامس و هو المعاد .يجب اع يعهقدد المكلدف وجدود
المعاد يعني عود االرواح الي اجسادهم يو القيامه .يعني باب
پنجم در اصل پنجم از اصول الديا اسدو و آع عبار،سدو از
معاد  :واجب اسو كه شخص مكلف اعهقاد كند وجود معاد را
يعني بازگرو روح ها به بدع ها در روز قيامو .با ايدا اقدرار
صريا از طرف مرحو شي آيا كمال بي انتافي نيسدو كده«
آقای برقعي» بالتراحه نوشو كده مرحدو شدي ا معداد را از
اصول ديا نمي داند؟ .
ايراد  : 71معاد با بدع هورقلياسو.
جواب :مرحو شي احساتي معاد را جسدماني مدي داندد و در
رسدداله ی حيددات الددنيس صدديته ی  09چددات ،بريددز 7017
مي فرمايد :هذا هو المعاد ای عود االرواح الي اجسدادها كمدا
هي في الددنيا و يجدب االيمداع ب دذا ای بعدود االرواح الدي
اجسادها .يعني :ايا سو معاد يعني بازگرو روح ها به سوی
كالبدها « در روز قيامو» هماع طوری كه در ايا دنيا بدود .و
واجبسو ايماع آوردع به بازگرو ارواح به جسددها  .مرحدو
شي در ،ما رساله هايش با عبارات صدريا جسدماني بدودع
معاد و ايا كه هميا بدع های متسدوس و ملمدوس دنيدوی
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مترور خواهد شد ،تدريا فرمدود اسدو و مدا بدرای مثدال
عبارت باال را از رساله ی حيات النيس نقل نموديم .ولي طبق
آيات قرآنيه و اخبار مهوا،ر از حضرات معتوميا و عقيدد ی
علمای اثني عرری بدع های مرد پس از ،نزيده و ،لطيدف و
،تييه ازكثافات و عوارض دنياا در عالم مترر حارر خواهندد
شد .درسور ط.آيه 9خدای مهعال مي فرمايد :قدد علمندا مدا
،نقص االرض من م و عندنا كهاب حييظ.
يعني ما به آنچه زميا از آع ها بكاهد كدامالً آگداهيم وكهداب
لوح متيوظ نزد ماسو .وطبق ،تقيق علما ودانردمنداع ايدا
چيزی كده بده ،تدريا قدرآع كدريم زمديا از بددع مردگداع
مي كاهد هماع زوايد وكثافدات دنيويده اسدو .مرحدو شدي
متمد حسيا كاشف الغطاء نابغه ی معاصر اسدال در صديته
 999اليدردوس االعلددي راجدع بدده معدداد چنديا مددي فرمايددد:
ال،سهغرب و ال،عجب لو قلو لك اع في كل جسم حي مادی
عنتری جسم آخر اثيری سيال شياف اخف و الطف ما ال واء
هو برز بيا الجسم المادی الثقيل والروح المجرد الخييف و
لعل هذا هو الجسم البرزخي الذی يسأل في القبر و يتاسب...
ال  .يعني ،عجب نكا اگر به ،و بمويم كه در هدر جسدم زندد
ی مادی عنتریا جسم اثيری رواع و شيافي وجود دارد كده
سبك ،ر و لطيف ،ر از هواسو ايا هماع جسم برزخي اسدو
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مياع جسم مادی غليظ و روح مجرد سبك و شايد ايا همداع
جسم برزخي اسو كه در قبر مورد س وال و حساب واقع مدي
شود .انه ي
و نيز مرحو خواجده نتدير الدديا طوسدي دركهداب ،جريدد
مي فرمايد :اليجدب اعداد فواردل المكلدفا يعندي بازگردو
زيادی های جسم مكلف در روز قيامو واجب نيسو.
مرحو عالمه ی حلي در شرح ،جريد مي فرمايد :اع المكلف
هو اجزاء اصليه هذا البدعا اليهطرط الي ا زياد و نقتاع و انما
،قعاع في االجزاء المضاف الي اا اكا عرفو هذا فنقول :الواجب
في المعاد هو اعاد ،لك االجزاء االصليه او النيس المجرد مع
االجزاء االصليه .اما االجسا المهتله بهلك االجزاء فال يجدب
اعاد ،ا بعين ا .يعني مكلف عبارت از اجدزاء اصدلي ايدا بددع
اسو كه زياد،ي وكمي به آع اجزاء اصلي را پيدا نمي كند .و
زيادی وكمي دراجزاء ارافي بدع يعني عوارض و زوايدد واقدع
مي شود .چوع ايا مطلب را ف ميدی پس مي گوتيم كه  :در
روز معاد واجب اسو بازگرو اجزاء اصدلي بددعا و يدا اجدزاء
اصلي بدع با روح «نيس مجرد » و اما اجزاء زايد كه به اجدزاء
اصلي چسبيد اند باز گرو آع ها واجب نيسو.
و به هميا طريق ،ما متققيا علمای اثندي عردريه مانندد
متقق اردبيليا و شارح ،جريد مرحو قوشچيا و اما رازیا و
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مال م دی نراقيا وعالمه دوانيا و عالمده مجلسديا و صداحب
متابيا االنوار مرحو سيد عبدداهلل و غيدرهم (اعلدي اهلل مقدام م)
دركهددب و رسدداتل خددويش ،تددريا فرمددود انددد كدده در روز
رسهاخيز واجب نيسو بازگرو عوارض وزوايد بدع .بلكه ايدا
جسم آلود به كثافات و عوارض پس از ،تييه در روز متردر
حارددر خواهددد شددد .مرحددو حجدده االسددال نيددر ،بريددزی
مي فرمايد:
،و به ايا چركيني و اندا زشو
سوی دوز مي خرامي يا ب رو
گربه دوز مي روی رو باك نيسو
ور نه جنو جای هر ناپاك نيسو
باالخر ،جزيه ی جسم از كثافات وعوارض دنيوی ازمسدلمات
مذهب شيعه جعيری اسو.

هورقليا
كلمه هور قليا چوع يك ليظ اصطالحي و علمي اسو موجدب
وحرو بعضي از بي خبراع شد اسو وعد ای از بي خدرداع
ازهميا ،رس و وحرو مرد عوا اسهياد كرد مي خواهندد
با پيش كريدع ايا كلمده مدرد را بده هدراس انداخهده و از
درك حقايق باز دارند .ما درايا مخهتر به ،رريا معنای ايدا
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كلمه مي پردازيم ،ا مسأله برای عوا روشا و مرو ايا گونه
افراد باز شود .مرحو شي احساتيا درجلد دو جوامع الكلدم
صيته  2ا در رما جواب از س واالت مال متمد حسدياا در
معنای كلمه ی «هورقليا» و يدا «جسدم هورقليداتي» چنديا
مي فرمايد :هورقليا كلمه ايسو سرياني به معني عالم مثدال و
عالم ديمرا و آع عبار،سو از برز مابيا عدالم اجسدا وعدالم
نيوس .پس در واقع منظور مرحو شي ازكلمده ی هورقليدا و
يا جسم هورقلياتي هماع جسم اثيری اسو كه مرحو كاشف
الغطاء شرح داد و آع را واسطه ی بديا جسدم مدادی ثقيدل
وروح قرار داد اسو .منه ي مرحو كاشف الغطاء آع را جسم
اثيریا مرحو شي جسم هورقلياتيا وديمدراع جسدم مثدالي
ناميد اندا و درحقيقو الياظ مهياوت ولي معندي يكدي اسدو
عبارا،نا شهي و حسنك واحد .در ايا جا مثالي به خاطر آمد
و نقل آع بي مناسبو نيسو .گويند يك عرب و يك فدارس و
يك ،رك با هم رفيق سير شدند در بيا را خواسهند چيدزی
بخرند .عرب گيو :ما «عنب» مي خواهم و فارس گيو بايدد
انمور بخريم .و ،رك فرياد كرد كه حهماً بايد «اوزو » خريدد
شود .سخا آع ها به طول انجاميد و كار به مرداجر كرديد .
صاحبدلي كه هرسه زباع را مي دانسدو از آع جدا عبدور مدي
كرد پس از رسيدگي به اصل دعوا ديد هممدي يدك خواسدهه
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دارند منه ي زباع يكديمر را نمي ف مند مقداری انمور خريدد
و به آع ها داد هرسه راري شدند و بعداً ف ميدند كه مقتدود
همه شاع يكي بود ولي بي اطالعي از زباع يكديمر آع هدا را
به جنگ و جدل وا داشهه اسو.
موالنا جالل الديا مولوی اناراهلل برهانه ايا مورو را ردما
اشعار كيل به طور كاملهر بياع نمود اسو :
چار كس را داد مردی يك در
آع يكي گيو ايا به انموری دهم
آع يكي ديمر عرب بد ا گيو ال
ما عنب خواهم نه انمور ای دغا
آع يكي ،ركي بد و گيو ايا بنم
ما نمي خواهم عنب خواهم اوز
آع يكي رومي بميو ايا قيل را
،رك كدا خواهيم اسهافيل را
در ،ناز آع نير جنمي شدند
كه ز سر نا ها غافل بدند
مرو بر هم مي زدند از ابل ي
پر بدند از ج ل و از دانش  ،ي
صاحب سری عزيزی صد زباع
گر بدی آنجا بدادی صلتراع
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پس بميهي او كه ما زيا يك در
آرزوی جملراع را مي دهم
چونكه بسياريد دل را بي دغل
ايا درمهاع مي كند چنديا عمل
يك درمهاع مي شود چارالمراد
چار دشما مي شود يكا ز ا،تاد
گيو هر يكهاع دهد جنگ و فراط
گيو ما آرد شما را ا،ياط
بعضي ها نيز چوع قد به داتر ی علو نمذاشدهه و از كهدب
بزرگاع و اصطالح متققيا بي خبرند از كلمه ی هورقليدا ر
مي كنند .در صور،ي كه به شرح فوط جسم هور قلياتي هماع
جسم برزخي يا جسم مثالي و يا جسدم اثيدری اسدو و جدزو
اصطالحات ،ما علمای ديا مي باشد  .از اينجا جواب از ايراد
 73نيز روشا مي شود.
ايراد : 72ركا رابع ازاصول الديا اسو.
جواب :در جواب از ايراد 79ا70ا ،وريا داديدم كده كلمده ی
ركا رابع از اصطالحات مرحدو شدي نيسدو .و در جدواب از
ايراد  71نيز شرح داديم كه مرحو شي اصول الديا ومذهب
را منتتر در پن اصل ، :وحيدد و عددل و نبدوت و امامدو و
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معاد مي داند و عيا عبارت آع مرحو را از حيات النيس نقل
نموديم .خدا به دروغمو انتاف دهد.
ايراد : 93رؤسای شيخيه اعلم علمايند.
جواب :مرحو شي چنيا ادعاتي ندارد .منه ي به رغدم اندف
حسوداعا علما و مراجع بزري شيعه و معاصدريا آع مرحدو ا
مانند مرحو بترالعلو وشي جعير كبيرا و شي حسديا آل
عتيورا و ميرزا م دی ش رسهانيا و آقا سيد علي طباطبداتيا
و ميرزا متمد باقر خوانساریا و غيرهم (اعلدي اهلل مقدام م)ا مقدا
شام علمي و زهد و ،قوای مرحو شي را ،تديق و ،مجيدد
نمود اند.
ايراد  : 97رؤسای شيخيه وارث علومند.
جواب :نه فقط آع ها بلكه ،ما علمای حقه ی اثندي عردری
وارث علومند« .العلماء ورثه االنبياء» يعني علمداء وارث علدو
انبيايند .ولي با ايا همه مرحو شي چنيا ادعاتي برای خود
نكرد و خويرها را وارث علو ندانسهه اسو.
ايراد  : 99معني اسماء حسني آل متمدند.
جواب :دركهاب عيوعا از حضرت ررا عليه السدال منقولسدو
كه فرمود :اسم عبارت از صيو موصوف اسدو .و چدوع ،مدا
مظاهر وجود هريك به نوعي بر اوصداف و افعدال حدق داللدو
دارند؛به جاسو اگر بموتيم كه هريك از افراد خلقدوا اسدمي
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اسو كه اوصاف خدای كوالجالل را به زبداع ،كدويا بيداع و
،يسير مي كندا و ايا عقيد ی عمو اهل ،وحيد اسو.
هركس به زباني سخا از حمد ،و گويد
طوطي به غزل خواني و قمری به ،رانه
وچددوع متمددد و آل متمددد «ن» اعظددم و اكمددل مخلوقددات
خدايند پس اسماء حسنای ال ي خواهند بود.
در ،يسير صافيا در ،يسير علم آد االسماء كل اا از عياشدي
از حضرت اما صادط عليه السال نقل شد كه فرمدود :نتدا
واهلل اال سماء التسني الهي اليقبدل اهلل مدا العبداد عمدال اال
بمعرفهنا .يعني به خدا سوگند ماتيم اسمای حسنای خدا كه :
از بندگاع عملي قبول نخواهد كرد ممر به وسيله ی شناساتي
ما .پس آع بزرگواراع اسماء حسني و ب هريا معرف به سدوی
خدای كوالجاللند  .آقای برقعي دركهاب عقل و ديدا در كيدل
ايا مورو ازهرگونه بي انتافي درنقل و شرح كلمات مرحو
شي دري نكرد و نسبو های ندارواتي بده او داد اسدو كده
عقل وديا به آع اجاز نمي دهد و چوع بنای حقيدر در ايدا
رساله به اخهتار اسو مهعدرض آع هدا نمدي شدو  .انرداءاهلل
عنقريب رساله ای در شرح و ،وريا «معاني اسدماء حسدني»
منهرر خواهد شد كه دررما آع اشدهباهات آقدای برقعدي را
،رريا خواهم نمود.
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ايراد :90علو مادی و صوری عالما آل متمدند «ن» .
جواب :صدها حديث و روايو از حضرت رسدول اكدر «ن» و
اتمه ی اط ار« » وارد اسو  :كه اول ما خلدق اهلل نورمقددس
ايرانسوا و حضرت آفريددگار از شدعا ندور ايرداع عدرم و
كرسي و شمس و قمر و حقايق موجودات را آفريدد اسدوا و
ايا عقيد از بدي يات مذهب ،ريع به شمار مدي رود .وكهدب
علمای ما ازكدافي و  ،دذيب و اسهبتدار و بتداتر الددرجات و
غيرهاا ازايا مضموع مملو اسو.
ايراد : 99آل متمد در همه جا حاررند.
جواب :در دعای رجب مي خدوانيم  :فدب م مدالت سدماتك و
اررك حهي م راع الاله اال انو .يعني خدايا به وجود متمدد
و آل متمد«ن» آسماع و زميندو را پركدردی ،دا ايدا كده
ماهر شد خداتي جز ،و نيسو .حضرات معتوميا« » اگرچه
ماهراً متدود به زماع و مكاع مي باشد ولي در واقع ،رعرات
انوار آع ها زميا و آسماع و ،ما كاتنات را پركرد اسدو بده
امر ال ي بركوع و مكاع ،سلط و سلطنو معندوی دارندد و در
ايا زمينه از حضرات معتوميا علي م السال اخبدار وروايدات
زياد نقل شد اسو كه چوع بنای ما بر اخهتار اسو به نقدل
يك روايو از ختال صدوط عليه الرحمه اكهيا مي كنيم.
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در ختال از حضرت اما صادط عليه السال روايو اسو كده
آع حضرت فرمود :برای خدای مهعدال دوازد هزارعدالم اسدو
كدده هرعددالمي از آع هدداابزرگهر از زمدديا هددا وآسددماع هددای
هيهمانه اسوا و ساكنيا هرعالمي ،تور نمي كنند كه خدای
مهعال را غير از ج اع آع ها ج اع ديمری نيدز هسدو و مدا
حجهم بر،ما آع عوالما و صدها ازايا گونه اخبدار وارد اسدو
كدده ،سددلط معنويدده ی آل متمددد «ن» را برج انيدداع ثابددو
مي نمايد.
ايراد : 92آل متمد به همه چيز عالمند.
جواب :معلو مي شودكه آقدای برقعدي حضدرات متمدد وآل
متمد«ن» را جاهدل مدي داندد در صدور،ي كده منكدر علدم
چ ارد معتو منكر قرآع و رروريات ديا اسو .بده عقيدد
ی عمو شيعياع خدای مهعال ،ما علو را بده آع بزرگدواراع
ارزاني داشهه اسو .و چمونه مي شود كه خدای كدريم وجدود
مقدسي را رهنمای ج انياع قرار دهد و او را از علم بي نتيب
فرمايد .در قرآع كريم مي فرمايد، :بارك الذی ندزل اليرقداع
علي عبد ليكوع للعالميا .نذيراً «سور فرقاع آيه »7
يعني بزرگوار آع خداوندی اسو كه قرآع را بر بند ی خان
خود نازل فرمود ،ا راهنمدای ج انيداع باشدد .و در آيده  12از
سور ی نتل مي فرمايد :و نزلنا عليدك الكهداب ،بيانداً لكدل
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شي ي .يعني ما بر،و ايا قرآع عظيم را فرسهاديم ،ا حقيقدو
هر چيز را روشا كند .بنا برايا وجدود مقدسدي كده اسدهاد و
معلم قرآع كريم اسدو جدامع جميدع علدو خواهدد بدود .در
زيارت جامعه ی كبير مي خوانيم  :وم دبط الدوحي ومعددع
الرحمه وخزاع العلم .يعني متمدد و آل متمدد «ن» متدل
نزول وحي وگنجينه ی رحمو و خازناع علم ال دي هسدهند و
در جای ديمر هميا زيارت مي فرمايد :و عيبده علمدها يعندي
آع بزرگددواراع مددرف هددای علددو خددداتي هسددهند .و در ايددا
ختون روايات زياديسو كه كسي منكر آع نهواند شد.
از آع جمله در بتاتر الدرجات صيته ی  739روايو از امدا
صادط عليه السال اسو كه فرمود :انا لخدزاع اهلل فدي سدماته
وارره العلي كهب والعلي فضه ا اال (بل)علي علمه .يعني مدا
خازناع خدا در آسماع و زمينش هسدهيم خدازع او بدر طدال و
نقر نيسهيم ابلكه خازع علم خدا هسهيم .
و درهماع كهاب و هماع صديته ازامدا صدادط « » روايدو
اسو كه فرمود :ما خازناع علم خدا و رسانندگاع وحي خددا و
حجو بالغه ی خدا مي باشيم بر هدر كده زيدر آسدماع و روی
زميا اسو و نيز در صيته  791هماع كهابا ازحضدرت امدا
صادط « » روايو اسو كه فرمود :از حضرت اميدر المدومنيا
« » از مقدار علم رسول اكر «ن» سوال شد حضرت جدواب
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داد  :علم رسول اكر «ن» عبار،سو از علم جميدع انبيداء و
علم آع چه كه بود اسدو و آع چده كده خواهدد شدد ،دا روز
قيامو ا بعداً حضرت فرمود قسم به كات مقدسي كه جانم در
دسو اوسو ما هم مي دانم علم حضرت رسدول اكدر «ن»
وعلم آع چه را كه بود اسدو وآع چده را كده خواهدد شدد از
زماع خود ،ا روز قيامو  .و از ايا گونه اخبار صدريا در ايدا
كه حضرات معتوميا علي م السال عالم بما كداع و مدايكوع
به امر خدا هسهند آع قدر زياد اسو كه هرگا بخواهم آع هدا
را جمع كنم كهابي بزري و مسهقل مي شود.
بنددا بددرايا حضددرات معتددوميا طبددق آيددات قددرآع كددريم
واخبارمهوا،ر عالم به همه چيز هسهند.
ايراد  : 93آل متمد آلو ايجاد خلقند.
جواب :درجواب ايدراد  9شدرح داديدم كده خددای مهعدال در
رساندع جود و في به مخلوقات وساتل و اسدبابي قدرار داد
اسو و متمد و آل متمد سبب اعظم ج اع خلقهند.
ايراد : 91آل متمد «ن» سرچرمه ی قدرت حقند.
جواب :دركال فتتا و حهي اشخان معمدولي سرچردمه بده
معني مركز و متل اسهعمال شد اسو وقهي كه مدي گدوتيم
حا،م طاتي معدع و يا سرچرمه ی سخاوت بود .منظور ايدا
اسو كه او مركز و متل سخا و كدر بدود و در ايدا جدا نيدز
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منظور ايا سو كه متمد وآل متمد «ن» مركز ومتل آثار
قدرت خدا مي باشند .يعني خداوند كريم آثار قددرت خدود را
كه عبارت از معجزات و خارط العادات و ساير امور مدي باشدد
به وسيله ی متمد و آل متمد«ن» به مرد نماياند اسدو.
در زيارت جامعه ی كبير مي خدوانيم  :ومعدادع حكمده اهلل.
يعني متمد و آل متمد«ن» مركز ومتل و يدا بده اصدطالح
معدع و سرچرمه ی حكمو ال ي هسهند.
ايراد : 91پيغمبر معدع صيات خداسو.
جواب:جوابش درباال گيهه شد.
ايراد :92آ ل متمد صيات خدايند.
جواب :جوابش دررما جواب از ايدراد  3داد شدد كده ،مدا
كاتنات طبق آيات صريته صيو قددرت و حكمدو و اراد ی
خداينددد و اگددر چندديا نبددود مخلوقددات بدده چدده وسدديله
خدا شناس مي شدند؟
ايراد : 03صيات ال ي صيات متمد اسو.
جواب :درنقل ايا كال س واً يا عمداً اشهبا شد اسو .بلكده
منظور مرحو شي ايا سو كه صيات حضرت رسدول اكدر
«ن» نمونه و مثدال صديات حدق اسدو .در حدديث قدسدي
مر ور وارد اسو :عبدی اطعني اجعلك مثلي انا اقول للريء
كا فيكوع و انو ،قول للريء كا فيكوع .يعني ای بندد ی
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ما مرا اطاعو كا ،ا ،و را مثال خود در «افعال » قدرار دهدم
هماع طوری كه ما با فرماع «كا» اشدياء را بده وجدود مدي
آور ،و هم به فرماع «كا» اشياء را به وجود آوری .و معلو و
مبرها اسو كه بزرگهريا بندد ی مطيدع خددای كوالجدالل
مي باشندا
حضرت رسول اكر «ن» و اوالد اط ار او
و به هميا ج و حضرت حق صيات و افعال آع هدا را نمونده
ی اوصاف و افعال خود قرارداد ودر چندد جدای قدرآع كدريم
افعال رسول اكر «ن» را به خود نسبو داد اسدو .درسدور
ی نجم آيات 9ا 0مي فرمايد :و ماينطق عا ال وی .اع هو اال
وحي يوحي .يعني رسول اكر بي ود نمدي گويدد .سدخا او
وحي وكال ال ي اسدو و درسدور ی انيدال آيده ی  71مدي
فرمايد :ومارميو اك رميو و لكا اهلل رمي .يعني ای حبيب ما
موقعي كه درجنگ خاك به سوی دشدمناع پاشديدی و بدداع
سبب شكسو در لرمر آع ها افهاد و همده من دز شددند ،دو
نبودی كه خاك پاشيدی بلكه آع ما بدوديم« .درصدور،ي كده
خاك ها را پيغمبر اكر با دسو مباركش به سدوی دشدمناع
پاشيد بود».
پس ،ما اوصاف حميد و افعدال خدارط العداد رسدول اكدر
«ن» نمونه و مثال اوصاف و افعال حضرت حق اسو.
ايراد : 07قوا عالم به ،وجه اما اسو.
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جواب :درنقل ايا عبارت نيدز دسدهبرد شدد اسدو و عقيدد
صتيا ايا سو كه خدای مهعدال عدوالم امكداع را بده يمدا
وجود اما « » برقرار كرد اسو.
درحديث قدسي مر ور وارد اسو كده  :لدوالك لدوالك لمدا
خلقو االفالك .يعني ای رسول ما اگدر ،دو نبدودی افدالك را
خلق نمي كرديم و در حديث كساء خدای مهعال مي فرمايدد:
كه زميا و آسماع را به خاطر خمسه ی آل عبا خلق كرد ا
و به عزت و جالل خود نيز قسم ياد مي كند  .دربدار ی امدا
زماع در دعای عديله وارد اسدو  :و بوجدود ثبهدو االرض و
السماء و بيمنه رزط الوری به وجود مبارك حضرت اما زماع
زميا و آسماع ثابو و برقرار شد و به يما وجود او خداوندد
به كاتنات روزی عطا فرمود اسو.
و در زيارت جواديه مي خوانيم :بكم سكنو السواكا و بكدم
،تركو المهتركات  .يعني به وجود آل متمد«ن» ساكا ها
ساكا شد ومهتركات حركو كرد اسو .
و از ايا گونه آثدار در اثبدات ايدا مطلدب آع قددر از اتمده ی
اط ار وارد اسو كه كسي را مجال بتث و انكار نيسو.
ايراد  :09علم اهل بيو حضوريسو.
جواب :علم متمد و آل متمد«ن» لدني اسو يعني خانداع
نبوت را در كسب علو احهياد به معلم و اسدهاد نيسدو بلكده
111

خدای كوالجالل ،ما علو را به آع ها آموخهه اسدو و دليدل
ايا مطلب در جواب به ايراد  92بياع گرديد.
ايراد : 00ج اع عبار،سو از ،تور كهني اما .
جواب :مرحو شي را چنيا عبار،ي نيسو .بلكه بنا به عقيد
ی حق اما عليه السدال بده ،مدامي علدو ج داع وج انيداع
،سلط دارد.
ايراد : 09وحي از غيب متمد اسو به ش ود او.
د :وحي از طرف خداوند مهعال اسو بدوع شك .مرحو شي
را چنيا عبار،ي نيسو.
ايراد :02علم جبرتيل و وحي او ازاهل بيو اسو.
جواب :علم ووحي جبرتيل از طرف خدای كوالجالل اسو امدا
بدده عقيددد ی آل بيددو و علمددای اثنددي عرددريه حضددرت
اميرالمومنيا « » معلم جبرتيل اسو.
ايراد : 03انبياء مرد را دعوت مي كردند به سوی متمد و آل
او.
جواب :درنقل ايا عبارت ،تريف شد اسدو ای كدام ،مدا
مطلب نقل مي شد و دو صيته بزري مطلدب علمدي در نديم
سطر خالصه نمي گرو.
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ايراد :01اهل بيو به صورت جماد و حيواع در مي آيند برای
دعوت .
جواب :مرحو شي را چنيا عقيد ای نيسو وافهرای مت
اسو.
ايراد :01صيات حسنه و سي ه آل متمد ند.
جواب :مرحو شي را چنديا عبدارت و عقيدد نيسدو .خددا
دروغمو را هدايو كند.
ايراد  :02اتمه با هدر موجدودی مهتدندد بده وحددت وجدود
وياحلول .
جواب :مرحو شي از ايا عقيد منز و مبراسو.
ايراد  :93گناهاع شيعه از اهل بيو اسو ايراع مهتمل آنند.
جواب :گناهاع شديعه ازاهدل بيدو نيسدو و آع هدا مهتمدل
نخواهند بود و چنيا عبار،ي در شرح الزيار وجود ندارد .بلكه
چوع شيعياع از فاردل طيندو اهدل بيدو اط دار « » خلدق
شد اند چناع كه از اما صادط عليده السدال منقدول اسدو:
« شيعهنا منا خلقوا ما فارل طينهنا » يعني شيعياع ما از ما
هسهند از فارل طينو ما خلق شد اندد .البهده اعمدال نيدك
شيعياع به نيع اتمه ی اط ار و اعمال بد آع هدا بده ردرر آع
بزرگواراع ،ما خواهد شدا مثل ايا كه خوبي و بدی اوالد در
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ورع والديا ،اثير زياد دارد .وبه هميا ج و روايات و اخبدار
بلكه آيدات زيداد داريدم كده حضدرات معتدوميا از شديعياع
خودشاع نزد خدای مهعال شياعو خواهند كرد و اما شيعه ی
كامل الوالی امير المومنيا علي با ابدي طالدب عليده السدال
شدع هم كارس ل و ساد ای نيسو بلكه چوع جناب سدلماع
و ابوكر رهروی مي خواهد.
نه هركس شد مسلماع امي شود سلماع صيو زاهد
كه چوع سلماع دلي از عرق حق بيمار مي خواهد
ايا عرق و متبو هم مهاسيانه در عد ای ازمرد نيسو.
بلكه بعضي از بي منكر آع هسهند و بده همديا ج دو بدرای
ايا گونه اشخان مبهدی درك ايا مطالب مركل بلكه متال
اسو.
ايراد : 97اهل دوز ،ألمي ندارند و به خرود از آع مهألم مي
شوند.
جواب :چنيا عبار،ي در شدرح الزيدار وجدود نددارد و آقدای
برقعي از درك مطالب علمي عاجز اسو يدا سد واً و يدا عمدداً
اشهبا مي كندا و مطالب را برخالف عقيد صاحب آع نمايش
مي دهد.
ايراد  :99در كات حق اجهما و ار،يا نقيضيا جاتز اسو .
114

جواب :ايا ايراد هدم مثدل سداير ايرادهدا بدي اسداس « بلكده
افهرای مت » اسو كام كهاب و صديته ی ايدا مطلدب را
مي نوشو ،ا روشا مي شد.
ايراد  : 90قرآع عقل متمد اسو.
جواب :قرآع كهاب صامو خددا و متمدد و آل متمدد كهداب
ناطق خدايند و اما جمله ی مذكور در ايدرادا از سداخهه هدای
آقای برقعي اسو.
ايراد  :99اتمه زوجات پيغمبرند.
د :مرحو شي احساتي از ايا قول فاسد بدری اسدو .وال،دزر
وازر وزر اخری.
ايراد  :92اميرالمومنيا در يك وقو مكاع های مهعدد داشهه.
جواب :البهه به امر خدای مهعدال مدوال اميرالمدومنيا « » در
امكنه ی مهعدد حارر مي شود و ايا از مسلمات عقايد ،ريع
اسو و منكر آع حهماً ناقص العقيد اسو و ،ما كهب شديعه
پراسو از اخبدار و روايدا،ي كده م يدد ايدا عقيدد اسدو .مدا
نمي خواهيم بيش از ايا ،وريا وارتات كنيم.
ايراد : 93اما زماع ازدنيا بيروع رفهه اسو.
جواب :افهراسو مرحدو شدي ايدا عقيدد ی سدخيف را رد
فرمود اسو عبارت شرح الزيار را دقيقاً به خوانيدد و مطلدب
را خوب درك كنيد و به دروغمو لعنو كنيد .صيته . 930
115

ايراد  :91رجعو در دنيا نيسو در برز اسو.
جواب :ايا هم دروغ و افهراسو به عقيد ی شي رجعدو در
هميا دنيا اسو.
ايراد :91درعالم كر پيغمبر ازخلق پيماع گرفو نه خداوند.
جواب :ايا هم از بافهه های بي اساس اسو .وانم ي به فدرض
ايا كه در عالم كر رسول اهلل «ن» به امر و اجداز ی خددا از
خلق پيماع بميرد چه مانعي دارد؟
ايراد :92مراد از بني اسراتيل در قرآع آل متمدند .
جواب :همه مي دانند كه بني اسراتيل غير از آل متمداند امدا
در بعضي از اخبار پار ای از حاالت و مقامات آل متمد«ن»
به بني اسراتيل ،ربيه شد اسو .و ل م المثل االعلي.
از جمله در ،يسير مجمع البياعا كده مدورد اسدهناد فدريقيا
اسوا در ،يسير آيه  33از سور ی بندي اسدراتيلا از حضدرت
علي با التسيا « » منقولسو :راوی مي گويدد بده حضدرت
عرض كرد  :كيف اصبتو يا با رسول اهلل .قال اصبتنا و اهلل
ب منزله بني اسدراتيل مدا آل فرعدوعا يدذبتوع ابنداء هدم و
يسهتيوع نساء هم و اصبا خير البريه بعد الرسول يلعا علي
المنابر و اصبا ما يتبنا منقوصاً حقده بتبده ايانداً .يعندي «
عرض كرد » :چمونه صبا كردی ای فرزند رسول خدا .فرمود
به خدا سوگند حال ما مانند بني اسراتيل اسو با آل فرعدوعا
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مي كرهندا و زنانرداع را بده
كه پسراع بني اسراتيل را
كنيزی مي گرفهند .و ب هريا مدرد بعدد از رسدول اهلل «ن»
«يعني موال اميرالمومنيا علي « » را بر روی منبرها لعا مي
كنند و دوسهاع ما به سبب متبهراع به مدا حقرداع كاسدهه
مي شود.
و در ،يسير عياشي از رسول اكر «ن» منقولسو كه ،:يسير
يا بني اسراتيل را از حضرت س وال كردند فرمود مقتود فقدط
ما هسهيم .و البهه ،ربي ا،ي اسدو كده حضدرات متمدد و ال
متمد«ن» ما بيا خودشاع و انبيای بني اسراتيل قدرار داد
اند و بايد به آقای برقعي گيو وقهي مي گدوتيم زيدد كاالسدد
«زيد مانند شير اسو» منظور ايا نيسو كه زيدد خدود شدير
اسو بلكه ،ربيه اسو و ،ربيه در زباع فتدتا و غيدر فتدتا
معمول اسو.
ايراد : 23انبيا همه علي بودند به اشكال خودشاع.
جواب :ايا عقيد از مرحو شي نيسو.
ايراد  : 27انبيا مدد مي شدند از وجود پيغمبر خا،م.
جواب :ايا عقيد از مضاميا اخبار آل متمد به دسو مي
آيد و اخهتان به مرحو شي نددارد حضدرت اميرالمدومنيا
« » در حديث نورانيو مي فرمايد كه ما در عالم معني انبيا
را مدد مي نمود  .البهه پس از اكعاع به ايا كه آع بزرگدواراع
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سبب اعظم در عالم خلقهند ،تور و قبول ايدا مطلدب آسداع
اسو.
ايراد : 29پيغمبر بياع نكرد ممر پوسو و ماهر را ولدي شدي
احساتي بياع كرد باطا ديا را.
جواب :ايا عقيد هم از سداخهه هدای آقدای برقعدي اسدو و
مرحو شي را از آع اطالعي نمي باشد .
ايراد :20 :اهل بيو مقهول و مسدمو نرددند بلكده صدورت
سازی بود.
جواب :اهل بيو اط ار در را ،دروي ديدا و ،ردبيد شدريعو
حضرت سيد المرسليا هممي مقهول يا مسدمو شددند« .مدا
منا اال مقهول او مسمو » ولي خدای مهعدال در قدرآع كدريم
مي فرمايد :وال،قولوا لما يقهل في سيبل اهلل اموات بل احياء
و لكا ال،رعروع -سور بقر  722يعني آع كسدي را كده در
را خدا به ش ادت رسيد اسو مرد نخوانيد بلكه ايراع زند
اند و ليكا شما ايا حقيقو را درك نمي كنيدد .وامدا عليده
السال مي فرمايد :اع ميهنا لم يمو و اع غاتبنا لم يغب7 .
ايراد :29متمد را دو م ور اسو يكي به نا متمد و ديمری
به نا احمد كه شي احمد احساتي باشد.
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جواب :آقای برقعي در اسهنبا اشهبا كرد و غلط رفهه اسو
خدای به وی ف م وادراك عطا فرمايد.
ايراد : 22خلق در قوس صعودی و نزولي مي باشند.
جواب :هر يك از موجودات يدا در حدال ،رقدي و يدا در حدال
،نزلند و ايا از وارتا،ي اسو كه هر عقل سالم آع را ،تديق
مي نمايد .و اخهتان به عقيد ی شدي نددارد .ولدي ناگيهده
نماند كه هيچ موجودی در سير صعودی يا نزولي خود ماهيو
و كا،ش را از دسو نمي دهد.

ايراد : 23شي احمد از وحي گرفهه مطالب خود را .
د :شي مرحو در هيچ جا ادعای وحي نيرمود اسو  .آقای
برقعي اصرار دارد كه كلمات بزرگاع را برخالف جلدو دهدد و
نمي دانم از ايا گنا كبير چه لذ،ي مي برد؟
ايراد : 21شي احمد علم غيب و علم به سر قدر داشهه.
د :مرحو شي چنيا ادعاتي نيرمود و افهراء مت اسو.
ايراد  : 21همه ی جمادات و نبا،ات مكليند.
د :آری ،ما جمادات و نبا،ات بلكه ،ما موجودات مكلف بده
حمد و ،سبيا خدايند منه ي:
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« هريك به زباني صيو حمد ،و گويد».
در قرآع كريم سور االسراء  99خددای مهعدال مدي فرمايدد:
،سبا له السموات السبع و االرض و ما في ا و اع ما شي ي
اال يسبا بتمد و لكا ال ،يق دوع ،سدبيت م .يعندي هيدو
آسماع و زميا و هرچه در آع هاسو همه به سهايش و ،نزيه
خدا مرغولند و موجودی نيسو جدز آع كده ككدرم ،سدبيا
وسهايش حضرت اوسو و ليكا شدما ،سدبيا آع هدا را ف دم
نمي كنيد .خدا به آع هايي كه مطلب به ايا وارتي را نمدي
ف مند ف م عنايو فرمايد.
ايراد  :22اهل بيو برر نبودند ولدي صدورت بردری عدارض
ايراع بود.
جواب :اهل بيو برر بودند  .ولي كيف برربودند.
هاعلي برركيف برر ربه فيه ،جلي و م ر
اهل ماهر خيلي بايد زحمو بكرند ،ا بهوانند ايدا مرا،دب را
درك كنند.
ايراد  :33عبادت ها و اطاعو ها و ككر مرد آل متمدند.
جواب :در نقل ايا عبارت نيز ،تريف و خيانو شد اسو.
بلكه متبو و دوسدهي متمدد و آل متمدد«ن» از عبدادات
بلكه افضل آع هاسو.
ايراد  :37مخاطب به اياك نعبد اهل بيو مي باشند.
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جواب :بده عقيدد ی مرحدو شدي ا حهدي آل بيدو هدم در
نمي
« اياك نعبد » به خداوند اكبر خطاب مي نمودند.
دانم آقای برقعي در مقابل ميزاع عدل ال ي جواب ايا افهراها
را چمونه خواهد داد؟
ايراد  : 39حادثات منسوب به آل متمد مي باشند.
جواب :اراد خداوند مهعال در ،ما مكوندات متيدوظ اسدو و
بدوع اراد ی او آل متمد و هيچ موجودی را اخهيدار نيسدو.
اما عقل مقدسراع قلم اعلي و لوح متيوظ بود و حادثدات را
خدای اكبر به خاطر ايراع خلق فرمود اسو.
ايراد  :30معجز ی انبيا از خودشاع نيسو از آل متمد اسو.
جواب :معجز ی انبيا از خودشاع و به امر خداسو ولدي قدبال
نيز اشار شد كه طبق روايات صتيته به امر ال ي ،ما انبيدا
از حقيقددو مقدسدده ی متمددد و آل متمددد«ن»اسددهمداد
مي شدند.
ايراد 39ا 32ا ب رو عبارت ازخود يا دوسهي اهل بيو اسو.
جواب :مرحو شي فرمود اسو كه دوسهي اهل بيو عتمو
علي م السال وسيله ی دخول به ب رو اسدو و ،مدا اخبدار
آل متمد «ن» م يد ايا عقيد مي باشد.
ايراد  :33حركو و سكوع مالتكه به امر ايراع اسو.
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جواب :ازحضرت اما صادط عليه السال منقولسو كه فرمدود:
المالتكه خدامنا و خدا شيعهنا .يعني مالتكده خادمداع مدا و
«خادماع» شيعياع ما هسهند.
از روزی كه مالتكه -به امر ال ي به جناب آد سجد كردند و
ام ار خدمو نمودند .مأمور امر بودع آع هدا در برابدر جنداب
آد ثابددو شددد .حض درات معتددوميا « » نيددز بدده ارددافه ی
مقامددات معنددوی خودشدداع وارث جندداب آد و ،مددا انبيددا
مي باشند.
در زيارت وارث مي خوانيم :السال عليك يا وارث آد صديو
اهلل .بنا برايا شرعاً و عقالً چه مدانعي دارد كده بده امدر ال دي
مالتكه مأمور امر حضرت صاحب االمر اما زماع ارواحنا فددا
يا ساير معتوميا « » باشند خدا آع هاتي را هدايو فرمايدد
كه به مقامات متمد و آل متمد حسد مي ورزند.
ايراد 31ا31ا :32ش ع حق منتتر به اهل بيو اسو .مريو
حق مهتد با مريو اهل بيو اسوامريو حق نمي شود ولي
مريو اهل بيو مي شود.
جواب :منظور مرحو شي ايا اسو كه مريو اهل بيو ،ابع
مريو ال ي اسو و ما قبال شدرحي در بدار ی ايدا موردو
نوشهيم و انراء اهلل در آيند ،يتيل بيرهری خواهيم داد.
ايراد  : 13بدع اهل بيو از خودشاع نبود بلكه ،جلي حق بود.
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د :بدع اهل بيو از خودشاع و به خلق ال ي بدود .ولدي ،مدا
مظدداهر وجددود و در راس آع هددا وجددود مقدددس متمددد و آل
متمد «ن»،جلي اراد ی خداسو .فاينما ،ولوا فثم وجه اهلل.
خدابه چرم های كور كده در آفداط و انيدس آيدات مداهر و
،جليات باهر حق را نمي بيند بيناتي و بتيرت عطا فرمايد.
ايراد  : 17شق القمر رسول خدا صورت سازی بود .
جواب :ايرادات آقای برقعي صورت سازيسو .و شدق القمدر از
معجزات رسول اكر «ن» و از رروريات ديا اسو.
ايراد  : 19خرط والهيا در آسماع ها و فلك جايز نيسو.
د :مرحو شي در جاهای مهعدد از متنيا،ش به عد امهندا
خرط و الهيا ،تريا فرمود اسدو .ايدا بدود جدواب ايدرادات
هيهاد و دوگانه ی آقای برقعدي كده بده طدور اجمدال ،قدديم
خوانندگاع گرامي گرديد.
عقيد ی حقير بر ايا اسو كه آقای برقعي در موقع ،نظديم
ايرادات مذكور دچار احساسات و كينه ،وزی شديدی گرديدد
اسو و اال متال اسو كه يك انساع با احساسات طبيعدي بده
درد ايا قدر مطالب عاری از حقيقو و مدوها مبدادرت ورزد.
در واقع نوشهه های آقای ندامبرد بده حددی دور از انتداف و
عدالو مدي باشدد كده هدر مسدلماني از خوانددع آع بيدزار و
مهأسف مي گردد.
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دريغا :هنوز در گوشه وكنار كرور از ايا گونده عناصدر يافدو
مي شوند كه با ايجاد اخهالف ما بيا مسلميا موجبدات فهنده
و فساد را در بيا ملو فراهم مي آورندد و علدو اصدلي عقدب
افهادگي ما ايراني ها هميا فهنه ها و آشوب های بدي مدورد و
در عيا حال خانماع سوز مي باشند .حقير بده نوبده ی خدود
مت ايجاد ا،تاد و يمانمي بيا مسلميا و رفع بعضدي سدوء
ما ها از اوليای امدور و مختوصداً حضدرات مراجدع ،قليدد و
زمامداراع روحاني ،قارا مي نمايدد كده از انهردار ايدا گونده
مطالب فهنه انميز جلوگيری فرمايند و به جای آع امر به نردر
كهبي اخالقي و اجهماعي كه مورد احهيداد شدديد مسدلماناع
اسو ابدهند ،ا شايد ،الفي مافات برود و ملو مظلو از فرار
ايا كابوس های وحرو آور نجات يابد .و التلو علي سديدنا
متمد و اله الطاهريا و لعنده اهلل علدي اعددات م اجمعديا و
السال علي ما ا،بع ال دی.
وانا االحقر خاد الرريعه الغراء
حاد ميرزا عبدالرسول احقاقي.
93ديما  7099مطابق  99شعباع المعظم .7010
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