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 حسب الحال مشتاقی

 در احوال شیخ العلمای قزوینی
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 مقدمه نویسنده

 غرض از نگارش

 زندگینامه 

 : تماجید و حکایات بزرگان فصل اول 

 فصل دوم : گفتارهایی از شاگردان 

  فرزندانلسان عیال و شیخ از فصل سوم : 

 فصل چهارم: سخنان دیگران و مجاوران
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 نویسنده مقدمه

راه هـای ووـول بـه      نارزشمند تریمشاهدات و تجارب از ،  در وادی علم

سـنگان   ناز گـرا کـه  سوی مطلوب است ، تا آنجا که پروفسـور انیشـتین   

را نـه تنهـا    آوردن در مساله مثال شاهد و به حساب می آید ، تاریخ علم 

الحاح دارد کـه تنهـا تـرین راه    یکی از راه های اثبات ادله می داند ، بلکه 

 است.  این امر موثر برای اثبات اقامه ی ادله

در اثبات و ووول معرفت و دانش ، از حسـب الحـال بزرگـان    بدین سبب 

کتبی گرانقدر از نویسندگانی فرزانه در علم مفروض سخن ها رانده شده و 

همچون  از کتب شرح االحوال بزرگان دیناین وادی به یادگار مانده است. 

رفتارهـا و   ،کـه مشـحون از تجـارب     نهج البالغه اثر ارزشمند سید رضـی 

انـدر احـوال بزرگـان از    کتبـی  بگـرریم ،  است  بزرگواران الهی عقاید ناب

 نفاخر تـری الفاظ و  نرعنا تریاز   آن کتبکه بعض  متاخرینتا  متقدمین

انـد و  بهره بـرده   فرهنگ و ادبیات در شناساندن اسطوره های علم و فضل

بـه   از ایشـان ژرف تصـویری   همگی  ، جزء کتب ماندگار تاریخ گشته اند 

عقـل و هـوش تـا     احوال و آداب این دل ربایانِنمایش نهاده و آدمی را با 

 سرحد رخصت تقریر پیوند می دهد.

در روزهای حزن انگیزی که در ماتم مصیبت وارده ی آن رحیل فرزانه در 

خلف والحشان  تلبسشان و به هنگام  پاسداشت و بزرگداشت ایمجالس 
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آیـت ا   یار دیرین و وـدی  شریفشـان ، مرحـوم     ، تبه جامه ی روحانی

حاج سید عباس ابوترابی)ره( ، فرزنـدان را لسـان وـدخ شـخ  پـس از      

و مسـل    رفتـار و کردارشـان نشـانه ی راه و روش   حیات برشمردند کـه  

هـای پـس از ممـات    در سـال  ده ی والدین است با این منش و پیموده ش

ایشان ، کردارها و رفتار های ایشان همواره در نزد بستگان ، اوالد و احفاد 

سنجش ها قرار گرفته و ذکـر آن در  شاهینی برای  ،و اودقای آن مرحوم

معمول بوده است ، تا آنجـا کـه بـاری در     آنانمجالسات و مراودات در نزد

بیـت آن مرحـوم    مجلسی عمومی ، یکی از شاگردان  ایشـان خطـاب بـه   

درخواست اهل حوزه و عالقـه منـدان کـردار و رفتـار ایشـان کـه زبـانزد        

ابـال  نمـود     موکدا  جهت نگارش چنین متنیرا دوستان و مجاورین بود 

انتقال این مفاهیم ارزشـمند  این نکات به همراه انگیزشی درونی در جهت 

خاسته اند متعالی برو نسبی  به نسل و نسب خویش که از گوهری برونی 

 شانبرای پرورش گوهر درون ، موجب گردیده است تا نوشتار پیش روی را

سـامت  " به رفتار آن خوش رفتار مهیا سازم تا ایشان را، یعنی عقل و دل 

 .باشمرهنمون  "در لغت به معنی خوش رفتار است
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 نگارش غرض از

پیش برای اینجانب در نگارش متن مهم بوده است ، آنچه بیش از 

 سینه از همه ی مقاربین شیخ و بعضِیری لحظه به لحظه و سینه به تصو

شاهینی در سنجش  فل و مجالس و بعضاًاایشان که نقل مح از دقای 

گی داز عمومی ترین تا خصووی ترین لحظات زن ، دوستداران ایشان است

را  خیشاسرار توحید کتاب به قول شیخ که خارخ العاده هم نمی نمود. 

 .«رودیآب م یکس بر روفالن »گفتند:

 .«رودیآب م یبرو زین یو وعوه ا یسهل است. وزغ: »گفت

 !«پردیفالن کس در هوا م: »گفتند

 «.در هوا بپرد یومگس یزغن: »گفت

 .«رودیم یبه شهر یلحظه از شهر  یفالن کس در : »گفتند

 نیا شود،ینفس از مشرخ به مغرب م  یدر  زین طانیش»گفت:  خیش

 ندیخل  بنش انی. مرد آن بود که در مستین یمتیرا بس ق زهایچ نیچن

  یو  زدیو بخسبد و با خل  ستد و داد کند و با خل  در آم زدیو برخ

 «غافل نباشد یلحظه از خدا
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 چنین احوال بود. ازو شیخ قزوینی مصداقی 

از دیگر نکات اهمیت نگارش این کتاب آن است که شیخ به جهت آنکه 

رضوان ا  تعالی  –ای اعتباری معتبر نزد فقها مجتهدی مسلم و دار

بود ، هر ی  از نکات مطروحه در حکایات که اشارتی به امری  -علیهم

فقهی دارند می تواند مستمسکی جهت تفقه و مطالبی که جهت سیر و 

معنایی قرار گیرند سلوک و امور اخالقی ذکر گردیده اند جهت بهره های 

های از چهره ای فرزانه  انهاز زندگی عالمتصویری  در کلیات و همچنین

 تابناک فقاهت را به نمایش گرارد و دری باشد برای ووول به معرفت که :

    دان کندـــــــنار خندان با  را خن

 حبت مردانت از مردان کندــــــــــو     

         گر تو سنگ وخره و مرمر شوی

 چون به واحب دل رسی گوهر شوی

همگی قول به مضمون و  ین نکته مهم است که روایاتهمچنین ذکر ا

اقوالی که در آن به عالم خواب اشاره رفته است    نقل به معنی بوده و

منقول گردیده  به منظور آوردن همه اقوال و از قلم نینداختن آنهاورفا 

شناسنامه او  شیخ ،  حضرترفتار و اعمال و اخالخ  نحوه است و گرنه
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 شانیدرباره ا گرانید یایبه نگارش خواب و رو یازین یمعرف یه و برادبو

 می باشد.ن
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 زندگی نامه

ششم در  "آیت ا  حاج میرزا رحیم سامت "شیخ العلماء قزوین حضرت 

ه.ش در ی  خانواده ای که  1321ه.خ برابر با  1231سال ربیع الثانی

حسن همه از عالمان دین بودند ، دیده به جهان گشود. .وی فرزند میرزا 

واحب کتاب  "موال رفیع الدین واعظ قزوینی  "که او نیز از نوادگان 

  .ابواب الجنان به شمار می رود

آیت ا  سامت پس از سپری نمودن مرحله کودکی و گرراندن دوران 

ی که علوم جدیده را به دانش نمکتبخانه آن روزگاران به مدرسه نوبنیا

اول دبیرستان تحصیالت سیکل ان آموزان می آموختند ، وارد شد و تا پای

دوم را  سیکل آن روزگار دبیرستانی که خود را ادامه داد ، چون در قزوینِ

به دانش آموزان بیاموزد ، وجود نداشت. به کسب و کار در بازار روی آورد 

و چند سال نیز معاونت مدرسه دیانت )دومین مدرسه قزوین که به روش 

اشتیاخ تحصیل علوم دینی او را به حوزه نوین اداره می شد( را پریرفت. 

 .علمیه قزوین کشاند 

چون: مرحوم آقا سید احمد حاج سید   معاشرت با دوستان اهل علم،

به تحصیل علوم دینی عالقه مند گردد و به   جوادی و... سبب گردید،

 .حوزه علمیه روی آورد
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بیشتر  .درس هم می خواند  در کنار کار در بازار،  به مدت پنج سال،

و مقدمات و بخش  ادبیات و معالم را از محضر مرحوم مفیدی فرا گرفت

هایی از معقول و منقول را نزد بزرگانی همچون شیخ یحیی مفیدی ، سید 

هبه ا  تالتری ، حاج شیخ تقی مدرسی ، عالمه سید موسی زرآبادی ، 

 دوره .حاج میرزا محمود رئیسی و حاج شیخ علی اکبر الهیان فراگرفت

 .راهی قم شد   به پایان برد و برای ادامه تحصیل،  ادبیات را در این مدت،

پنج سال هم در قم بود و توفی  یافت که سطح را در نزد عالمان و اساتید 

شیخ ابوالحسن   همدانی، میرزای  بزرگواری چون: شیخ حسن نویسی،

به  سپس جهت تکمیل دانش خود د.رَو... بهره بَ کوه کمریحجت ،  مفسر

اوفهان که در آن روزگار هنوزکم و بیش از رون  برخوردار بود ، رحل 

که جایگاه بسیاری از  "نیماورد "معروفاقامت افکند و مدتی را در مدرسه 

عالمان بزرگ بود گرراند و از خرمن علم و فضیلت حضرات آیات سید 

مهدی درچه ای ، سید محمد و سید علی نجف آبادی و حاج آقا رحیم 

خوشه ها چید ولی محیط علمی آن روزگار اوفهان هم کام تشنه  ، ابارب

او را سیراب نکرد و در پی کسب معارف دیگر بار به حوزه علمیه قم که 

پس از حوزه علمیه نجف اشرف از رون  بسزایی برخوردار بود ، مشرف 

 .شد

مشرف شد و ده سال در آن حوزه پر   به نجف اشرف،  پس از این دوره،

امیر)ع( به کسب علم از ت برکت و در کنار حرم شریف حضر خیر و
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عمده خارج فقه و اوول را در   محضر عالمان بزرگ آن حوزه پرداخت و

خدمت آیات عظام: آقا سید ابوالحسن اوفهانی و آقا ضیاء عراقی بود. از 

درس مرحوم سیّد را ترک نکرد و ود به نجف اشرف تا روز بازگشت آغاز ور

درس اوول  در دو دوره هم شرکت جوید.  ر فقه ایشان،مقیّد بود د

شرکت کرد.البته از  )اوولی نابغه و مرجع بزرگ( مرحوم آقا ضیاء عراقی

)واحب  نائینی حاج شیخ محمد حسینمحضر اساتید بزرگواری چون: 

 کمپانی حاج شیخ محمد حسین حکمی بزرگ ، تنبیه االمه اوولی(

 )واحب حاشیه بر کفایه االوول( ینیمشک حاج میرزا ابوالحسن  ، غروی

در  ،یخوانسار یموس خیش شیخ کاظم شیرازی،  محمد رضا آل یاسین،  ،

به  هـ . ش( 1231)هجری قمری 1233فقه و اوول بهره گرفت. در سال 

و پس از وولت با وبیه مرحوم حجت االسالم زادگاه خویش بازگشت 

و با  زا علی فقیه()فرزند مرحوم حاج میر حاج شیخ ابوطالب فاروقی

)مرجع تام و آقا سید ابوالحسن اوفهانی آیت ا  مفیدیتواوی مرحومان 

 جهت رون  حوزه علمیه قزوین در این شهرو با بنای استخاره  وقت(

ی نماز پس از نیم قرن تدریس، تبلیغ دین و اقامه سرانجام . ماندگار شد

 1431ی سال دهذیقع هفتمش برابر با . ـه 1232بهمن  34جماعت در 

 .سالگی دار فانی را وداع گفت و به دیدار معبود شتافت 99خ در سن هـ.

در وحن آستان مقدس امام زاده حسین بن علی بن  ایشان مضجع شریف

 قزوین قرار دارد.موسی الرضا )علیه السالم( 
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در طول عمر با برکت ایشان ، مرحوم شیخ با علما ، فقها و بزرگانی 

ه بودند که از جمله آنها می توان به حضرات آیات و همنشین و همدور

ا   بی، حبیهاشم آمل خی، شبهجتحجج االسالم آقایان محمد تقی 

 دی، سیلواسان یعل دی، سی، جواد بروجردیبروجرد ی، محمد تقیاراک

 ی، مجتبی، مرحوم شمس آبادیمشکوه اوفهان ی، علیاحمد شهرستان

 رزایمحمد کالنتر، م دی، سیکجور ی، عبدالنبی، ذوعلم اوفهانیلنکران

 یمرتض دی، سید، بدال، محمد آخونیمهدو عتی، محمود شریاحمد دشت

 یموس دی، سییاحمد وفا دی، سیجواد دیحاج س ای، آقا ضیخلخال

احمد  دی، سی، ابوالفضل اوفهانی، علم الهدیدهاقان عتی، شریمازندران

 دی، سیعلو، آقا بزرگ یی، دکتر محسن شفایجواد دیعماد حاج س

ی جواد تهران رزای، میرازی، ابوالحسن شیقدس نی، حسبایشک نیغالمحس

 . را ذکر کرد

همچنین اگر بخواهیم تعداد دقی  شاگردان ایشان را احصا کنیم شمار 

ایشان به ودها نفر خواهد رسید که ذیال به اسامی چند تن از ایشان 

جلیل زرآبادی،  شهید نصرت ا  انصاری ، مرحوم سید اشاره می رود:

مرحوم حسن الهوتی ، مرحوم هادی باری  بین ، علی محمدی تاکندی، 

سید محمد موسوی خوئینی ها، علی ودیقی ، سید مهدی حائری، 

مرحوم محمد باقر قمقامی ، مرحوم محمد لشکری ، هادی قدسی، محمد 

حیدری ، سید علینقی حسینی ، ابراهیم امیری ، محمد رضا بروجردی، 
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یدری قاسمی ، دکتر حسین وفائی ، سید مرتضی وفائی ، سید محمد ح

 مرتضی فاطمیان ، مناهجی ، وفر علی شهسواری و محمد رضا سامت .

 آثار قلمی ایشان که تاکنون به چاپ نرسیده است به شرح زیر است:

تقریرات مباحث خارج فقه آقا سید ابوالحسن اوفهانی در طهارت  -1

 ، بیع و حج

س خارج اوول فقه مرحوم آقا ضیاء الدین تقریرات کامل درو -3

 عراقی

 آقا ضیاء الدین عراقی در غصب ، قضا و زکاتتقریرات خارج فقه  -2

 تقریرات خارج فقه مرحوم آیت ا  نایینی در خیارات -4

تقریرات درس خارج فقه مرحوم میرزا ابوالحسن مشکینی در  -5

 واله

تقریرات درس خارج اوول فقه آن مرحوم در مباحث حجیت  -3

 ظن و اول برائت
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 (1) 

 یکی از پنج مجتهد مسلّم زمان

از شاگردان آقا سید "مرحوم آیت ا  حاج سید علی لواسانی )ره( 

می فرمود: اگر در جهان تشیع پنج نفر مجتهد مسلّم "ابوالحسن اوفهانی 

 داشته باشیم ، قطعا یکی از آنان حضرت آیت ا  سامت است.

  سالم حاج شیخ محمد رضا سامت   حجت اال خاطره ای از توضیح: 

(3) 

 زمان یاعلم علما و افقه فقها

علمی و خدمت حضرت آیت ا  وافی گلپایگانی بودم. راجع به شخصیت 

اساتید برجسته حضرت ابوی و منجمله از اجازه اجتهاد مرحوم سید 

اعلی ا  مقامه ")حضرت آیت ا  العظمی حاج سید ابوالحسن اوفهانی 

ن مطالبه ابوی با خط مبارک خودشان مرقوم فرموده بودند ( که بدو"

وحبت شد. به ایشان عرض کردم حضرت آیت ا  العظمی حاج سید 

د به تعداد انگشتان دست اجازه یانیز که ش عبدالهادی شیرازی )ره(

اجتهاد وادر کرده باشند ، بعد از مراجعت حضرت ابوی به ایران برای 

ده بودند . برای آیت ا  وافی تعجب آور بود با ایشان اجازه اجتهاد فرستا
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اینکه آیت ا  شیرازی همسطح حضرت ابوی بودند ، چطور برای ایشان 

 اجازه اجتهاد ارسال داشته اند؟!

  توضیح: خاطره ای از  حجت االسالم حاج شیخ محمد رضا سامت   

 (2) 

 ةسالح و صال

مع احوال خاطر ی بر جدر دوره ی اختناخ خانی و شاهی که فشار اضداد

پریشان مردمان بود و چوب و چماخ پیش روی سینه های به خروش 

مده از ظلم و تعدی جوالن می داد. بر چارسوخ شهر که محل آمد و شد آ

تا با سالح  بود جماعت برای اقامه ی والتین بود،مزدوری گماشته گردیده

 خویش مانع ورود شیخ به مسجد گردد.

الح می زند و در ح برآمده بر سینه ، دست رد بر سشیخ بی اعتنا به سال

 میان حیرت مزدور به راه خویش ادامه می دهد.

 حامد یعقوبیمهندس حاج به نقل از آقای  محمود یعقوبی آقای از مرحوم خاطره ایتوضیح:

(4) 

 ابر بهاری
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و  هبه توویّز بود مبرّ ی قی و شخصیتّمتّیکی از فرزندان شیخ که مبارزی 

علی سیاسیون به جهت وکالت مردم شهر به تکاپوی انتخاب بود. اورار 

چون فرزند  افرادیاورار ناوحان و والحان که چشم انتظار ورود  رغم

و  حمایت زیر بارشیخ هیچگاه الی  شیخ برای وکالت مردم شهر بودند ، 

 توویه ایشان نرفت. 

شیخ را تنها  ، مسجداز  بازگشتدر راه ، روزها  یکی از مریدان  هماندر 

شیخ می نماید. در  بادر باران بهانه ی همراهی یافته  و سایه بانی را 

خالل راه به موضوع مطلوب اشاره ای می راند و از احتیاج مملکت به 

 تا شاید شیخ را مجاب سازدمی نماید شایستگانی چون فرزند شیخ اشاره 

هم وحبت بوده ، بار ، شیخ که با سایه بان او در راه و در زیر باران با او 

مرا به چترتان نیاز دیگر بر موضع خویش پافشاری کرده و می گوید: 

 نیست.

 محسن وباغی حاج آقایتوضیح:خاطره ای از 

(5) 

 نماز کاسب

روزی در مسجد در وف اول نماز ایستاده بودم ، با آنکه سال ها  عاشورا

ی مرا به خود موضوعآن روز بود که بر نماز ایشان به جماعت بودم ، اما 
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را از شیخ در قدر و توحید ، سور  مغرب و عشادر نمازهای  .مشغول داشت

،  ظهر و عصرشنیده بودم حال آنکه امروز در والتین  اول و دوم رکعتین 

خبری نبود. در راه با مصاحبی این رفتار را به ثواب بی اندازه سوره  اولیاز 

 .توحید در این روز اشاره داشتم و کرا و کرا

آن روز مطلبی دیگر از برای اثبات سخنم از شیخ تاییدیه خواستم ، اما 

کرد تا او از  کوتاه: نماز کاسب را باید فرمودکه می  دستگیرم شدشیخ 

رزخ خویش نماند و من چون هر روزه تنها به توحید در رکعتین قناعت 

 کردم.

 کمال باری  بینمهندس توضیح:خاطره ای از آقای 

(3) 

 و اشک جلیاشک خفی 

)ول ا   نقل است که در هر مکانی که منور به مدحت اهل بیت پیامبر

به اش  برای شهیدان  مزینبود ، شیخ در حالیکه دستمالی (  علیه و آله

با ودایی بلند می گریست. اما ودای  را به دست می گرفت و کربال بود

در کنار  که از دست داده بود را تنهاکودکی  برای اش  های پدرانه اش

می  ،م مشغول بازی های کودکانه بود و هنگامی که  پستوی های خانه

 دید.دزدانه  شد
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 توضیح:خاطره ای از خانم سکینه جورابچی 

(3) 

 شطرنج

شطرنج خفیانه مته و سشیخ به تفننی مشغول نشخانه  زیر زمین درروزی 

ودای بلند  نیم تنها هیبتی از او را بای کردیم، ناگاه بی آنکه شیخ را ببیم

، در "در کاشانه ی من شطرنج نکنید "نیوشیدیم که فریاد برمی آورد:

عجب بودم از چرایی و چگونگی خبر یافتنش از موضوع ، که ما در سکوت 

که رفت و شدی در آن نبود ، مشغول بودیم و شیخ چگونه  زیر زمینو در 

 رسول ترحضامر مطلع گردیده بود، حبیبی گفت که روایتی از  این  از

است : در خانه ای که شطرنج وارد شود ، مالئکه از   (ول ا  علیه و آله)

 آن خارج شوند .

 باری  بینو جمال الدین الدین کمال مهندس  انتوضیح:خاطره ای از آقای

(2) 

 رکوع اشتیاق
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رکوع را هر  پیش می آمد تا ندرتبه ین، مبه واسطه مراعات حال مامو

گویان به درازا نشاند.  "یا ا "شتاخ و  طالبان مدرخواست چند به 

کودکی بودم نامکلف   به انتظار فریضه ی شیخ نشسته تا پس از غروب با 

و خاطرم از دست برفت ، شدم تکثری معطوف او به نماز ایستم، ناگاه به 

گویان وضو "یا ا  "، "یا ا "شیخ نظاره کردم ، در رکوع بود،  رچون ب

ودم و به نماز رسیدم ، مامومین که از حالت شیخ ساختم و مسافتی پیم

آن  شیخ .به عجب آمده بودند ، این حالت را خرخ عادتش می خواندند 

 .شوقی در احوالم نمود که مستی اش گرمای دینم شد روز 

 توضیح:خاطره ای از آقای عمادالدین عظیمی

(9) 

 کردار بی بهانه

وقتی حبان حیاتش رفتیم.دیدار مصابه  ر پسین ارتحال شیخ با جمعی د

از حال و احوال شیخ و سبب کرامتش در جمع عالمان سوال کردیم، بی 

برایم اشارت رفت که روزها به طول انجامید که موضوع  همقدمه داستانی ب

 حالجی گردد.

سالیانی پیش در قم،شهر عالمان دینی ، طلبه ای معرف عام بر بلندایی به 

دادکه مرد شهوت جسته و به  ریاد درفمغرضی انتظاری ایستاده بود، 
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ما ابهام ماند و سوی آن خیره شده ، جمعی برآمدند و غائله سر دادند، ا

 رفته. بادکردار پرسوال او و آبروی بر 

با احوال  بررسی رابطه اشداستان مرکور و  و تامل دربعد از روزها مراقبه 

تش شیخ در همه ی احوال حیاشیخ ، این چنین دستگیرم شد که 

و مراقبتی بی بدیل بر نفس و کردار خویش می  کرداری بی بهانه داشت

، کرداری که نه مخالف دیروز را با او معاند سازد و نه مسببی برای  نمود

  اتهامش باشد.

سید علی اوغر  حاج حجت االسالم آقای عمادالدین عظیمی دیدار با از توضیح:خاطره ای 

 علوی

(11) 

 مسلمانان

بدان الهی ، با بیان خاوی همراه است. چه آنکه یکی از  برخی عالسان 

 وشیخ مسلمان بود! ن در احوال ایشان اینگونه می نمود که :مصاحبی

 درو  نمی بافت!
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این کنایتی از احوال روزگار شیخ بود که به رغم رداها و عباهایی با کسان 

شیخ ،  و القاب فراوان ، کمتر مسلمانی یافت می گردید و این التقاب به

 .ابی دیگر کسان بودنمادی از نامسلمانی و کرّ

                                                     گرد شهر    گشتیبا چرا  هم خیش ید

 آرزوست مــو دد ملولم و انسان ویکز د

                                                 ما        میاتهــــــــجس نشودیم افتیگفتند 

 آنم آرزوست نشودیم افتیگفت آن  

حجت االسالم حاج سید علی اوغر  از  آقای عمادالدین عظیمی دیدار باتوضیح:خاطره ای 

 علوی

 (11) 

 دستان انتظار

که شیخ در بستر بیماری آرمیده ، دستان انتظار در کشاکش دوران الیمی 

به نام  مرا اد کهخویش را به آسمان کشیده و اهل کاشانه را خطاب سرد

ارادتی واول گردم که من  معلی )ع( بخوانید و بخواهید تا به ابرار و اخیار

 وافر بر ایشان داشته ام.
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 عمادالدین عظیمیآقای توضیح:خاطره ای از 

(13) 

 توجه بی بدیل

همچون عادات روزانه به هنگام آمد و شد به خانه ،  کودکی از اهل کاشانه

شـبی را  اعی خطاب و عرض ادبی کودکانـه داشـت.   ، شیخ را با سالم و ود

برای وداع بـه حضـور شـیخ رسـید ، شـیخ      از خانه می رفت و  کهکودک 

 پرسید که دیشب بی وداع از پیش ما رفتی؟!

که در جمع و  مجاورین عده بسیاردر میان کهنسالی و این توجه شیخ در 

 .، موجب اعجاب حاضرین بود بیت شیخ حضور داشتند

 والحه حیدریمهندس ره ای درباره خانم توضیح:خاط

(12) 

 قسم جدّی گرفتن 

حجره ی شیخ به هنگامه ی خروج ایستاده بود . با هر اوراری ، بر درب 

شیخ به عدم این همراهی در چنان سن و سالی برای وداع رضایت نمی 
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، ناگاه شیخ از حرکت باز ایستاد و با  قسم دادداد . به رسم تعارفات روزانه 

 ضی گشت.اشانی از این کالم ، به وداع در همان مکان رپری

زیرکی این مُصاحب قدیمی برای کم نمودن زحمت شیخ در همراهی ،  

 تعارفی بود. جدّی گرفتن حتی قسمدرسی برای مجاوران در 

دارالکتب واحب )و از همدرسان ایشان مرحوم حجت االسالم آخوندی توضیح:خاطره ای از 

 (ترین انتشارات کشور  از قدیمی االسالمیه

(14) 

 تا سحر تسبیح گویان روی در افالک داشت

شباهنگام هایی که با واهمه ی اووات گریه هایش برمی چه بسیار 

خواستم که مکناد رخدادی پیش آمده و شیخ اینگونه مویه می کند  در 

راخ می شدم ، حالت او را عادی می دیدم و این حالت را حالیکه چون بُ

 وف شبانه اش.عادت مال

ونی ایشان بودم ،  مویه های رکه در انددر متجاوز از پنجاه و اندی سال 

دیده ای که  ت، چنان که گویی هر شبی چون مصیبشبانه اش قطع نشد 

 .زن و فرزند از کف داده می گرید و ناله می کند
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    اهل دردم می شناسم درد را              

 ب گریه های مرد رادیده ام ش                    

 خانم افسر فاروقی حاجیه مرحومه توضیح:خاطره ای از 

(15) 

 ترس جوانانه

در بحبوحه ی روزهای ترس و وحشت ناشی از جریانات اعتراضی مردم در 

، شمسی ، عده ای از شباب اهل تقوی برای حفاظت شیخ  پنجاهدهه ی 

مراقبه نموده  شان تا با حلقه ای در گرد ایشان از وجود جمع آمده بودند 

چون  به این حلقه درآمدم.، من نیز  و بر احوال ایشان مواظبت آرند

شباهنگام فرا رسید ، جوانان به ترس و شیخ به وجد آمده بود. ما از 

 دژخیم می هراسیدیم و شیخ دلدارمان بود. 

                                      خدای خود انداز کار و دل خوش داربا  تو

            

 که رحم اگر نکند مدعی،خدا بکند

 آقای محمد محمدپورتوضیح:خاطره ای از 
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(13) 

 شعر

 آه از غمی که بر دل و جان چون شرر نشست

 تـــــــبگداخت سینه را و شد طاقتم زدس

 دردا و حسرتا و فسوسا که ســــــــــــروری

 رخت از جهان به سوی خدای جهان ببست

 برکت از وجــــــــــود اوجز خیر و پاکی و 

 ظاهر نگشت، بر این خل  شاهدســــــــت

 ی  دم نشد برون ز زبان  و ز قلـــــــــب او

 ذکر خدا که عاش  ح  بود و ح  پرســت

 گویی که حــــــــــــــــــب محمد و آل او

 با جان او سرشته شده از دم الـــــــــــست
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 ـــــمت خداهر جا قدم نهاد در رحـــــــــــ

 ت و حـلقه اندوه و غم گسستبگشاده گش

 با گریه شبانه به درگاه ذو الـــــــــــــجالل

 وقت آفتاب دو چشمان خود نبســـــت تا 

 با زهد وجهدوکوشش بی حد به راه دوست

 روزانه و شبانه تن خویش را بخســــــــت

 دریای علم بود ، ولـــــــــــــــی از فروتنی

 ا و عزلت و فقر و رضــــــا نشستدر انزو

 سامت چگونه هجر تو را تـــــــــاب آورد

 درد فرقت تو بی گمان شکسـت زپشتش 

 محمد حسین سامتحاج مهندس آقای از  شعریتوضیح:

(13) 

 شعر
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 خونست ارانیفرقت  دل از و  انیگر دهید

 چونست؟ بانیحال قر وله وـــــــل و در شهر

 مرـــهمه ع یرفتنکه گآ دست برند سر بر

 دل محزونست رکس که گرفتارــــــدست ه

 که جانم به لبست دییبرنماـــــــو یاندک

 رونستیه زتن بـــــــــــــورن ینظر تا یمهلت

 رخرابید نیکه در میحال دل باکه بگو

 نونسته خبرخواه غم مکــــــک یاری ستین

 همه خل  یا نفسم رابه مغاک  دشیمده

 رهونستـــــپا به سرش م وجودم همه از که

 ازیت گه راز ونـازخشوعت چه توان گف

 رونستیب رـبص و ادراک  وزخلووت که ز 

 ه نماندـــقصه عش  به او چون برسد قص
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 نونستــــــــمج او  ناوک  یعش  به  یلیل

 متـــعظ بارگه با نیکه بد میمن چه گو

 رونستــــــــــمق یپر و وحور عارفان معتقد

 تــــــانداخ او نظر بر نظر ریخ هرکه جز

 مغبونست ر ـــــــدگ دار در و  ییدن در خوار

 یعل بود )ع(یعل ضیف همه ازکرم و نیا

 ت ال خدا ممنونستـــــــــــسامت از مرحم

 9/13/1232 -علیرضا عظیمیحاج آقای از  شعریتوضیح:

(12) 

 وداع

 ی رودــــــای ساربان آهسته رو، کآرام جانم م

 ه با خود داشتم، با دلستانم می رودـــــک وان دل
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 گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریش درون

 ان نمی ماند که خون بر آستانم می رودــــــــپنه

 هایی چشانـاو می رود دامن کشان، من زهر تن

 ز دل نشانم می رودـــــدیگر مپرس از من نشان ک

 ر نوعی سخنــــدر رفتن جان از بدن گویند ه

 ن خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رودم

 توضیح: عکسی از تشییع جنازه

 (19) 

 منه بر سرم پایبند غرور

عزم جمعی از مریدان و مجاوران شیخ در مکتب و منبر و مدرسه ، به 

آمدند تا ستایشی از نیم قرن زعامتش بر حوزه شهر مهیا سازند، چون این 

از پریرش چنین محفلی تبری  ، مکدر احوال ، داستان به شیخ رسید

 جست. 
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ند و حتی اهل کاشانه محفل آراسته گردیده بود و میهمانان گرد آمده بود

در  برگزاریدر این محفل هنگام  از حضور م و شیخ با امتناعنیز بر مراس

منزل نشسته بود. چون ماجرا بدین قرار رفت ، جمعی از زعمای شهر و 

در مقام احتجاج  شیخ را به برهان روسای وادی به نزد شیخ آمدند و 

و لزوم تکریم طالب علوم دین با مشاهده ی چنین مقامی  تشوی  شدن

 .به محفل مشایعت نمودند میهمانان مشتاخ زیارت ایشان

آئین بزرگداشت مقام علمی ایشان با همت حوزه علمیه قزوین، استانداری و اداره کل  توضیح:

و انجمن های مرتبط منجمله دانشگاه علوم پزشکی،  فرهنگ ارشاد استان و دیگر نهادها

و (ول ا  علیه و آله)و همزمان با میالد فرخنده پیامبر اکرم  1232انجمن مفاخر در تیر ماه 

 در قزوین و با حضور علما، طالب و مسئولین استانی و کشوری برگزار گردید )ع( امام وادخ

(31) 

 انار

شب بود و فردا آدینه و ما در شب نشینی  هدر ماه روزه برآمده بودیم ، نیم

برخاست و از ما عبور کرد ، چون  از خواب به تناول انار بودیم. ناگاه شیخ

انار به دستانمان دید ، از من خواست که اناری از پستو آورده تا تناول 

 کنند. 
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بودم که چگونه شیخ در این بی زمان ، انار می  شگفتاین گفته در از 

خ همواره مدار بر ساعت و لحظه است و چنین نمی کند. طلبد ، که شی

امام  " منقول استبه نقل از کتاب شریف مفاتیح الجنان حبیبی گفت 

 هرکه در » : فرمودند یم و کردندیم لیم شب جمعه انار هر در وادخ)ع(

 "«باشد منیا نفس خود وبح در تا بخورد انار دنیوقت خواب

که ، شیخ در اواخر عمر شریف به  واردستیاد این مطلب نیز بر این مقال 

 امر ، دفع تفاله آن می کرد که اینسبب آنکه دندان  عاریتی نهاده بود 

   نیز برای مجاوران جای سوال در آن دوران گردیده بود.

حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا  -عمادالدین عظیمیآقای توضیح:خاطره ای از  

  سامت

(31) 

 گرد جهان می گردیدم  آب در کوزه و ما

استکان چای زعیمی در عالم دین و سیاست با سالیانی بود که تصویری از 

جلوه خلوص و بزرگ منشی نقش دیوار کاشانه و دلم به عنوان ، در دست 

 گردیده بود. 



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 32 صفحه 

 

م آمدم  ، شیخ را با چنان رتبت عظیم دید از غفلت خویش چون به خود

اشانه ، از یاری غیر به شدت که هیچگاه حاجبی نداشت و جز اهل ک

تراز می نمود و نه به قدر آن لحظه تصویر که  سراسر عمر را حاجب حا

 خویش بود. 

 عمادالدین عظیمیآقای توضیح:خاطره ای از 

(33) 

 حتی به قدر آب

شیخ در روزهای سرد سال ، به امکانات در بیت ، مضیقه ی به سبب 

ظبت شیخ به حدی بود که موا به منزل اوالد می رفت .جهت استحمام 

به حد شان بود اما به سبب وجود ایتام و  اهل خانه اگرچه تمکن مالی

می ن روااین میزان بهره از اموال را بر خود  ، حتی دیون شرعی اموال 

و می فرمود که اگر اجازه می فرمائید من به قدر این مقدار آب  دانست

 جهت استحمام از دیون شرعی واحب مال بکاهم. 

 خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(32) 
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 فقط برای تو

شیخ مامور فرموده بود تا چون به نماز نیامد ، مامومین به انتظار ننشسته 

و امامی بر نماز بایستد. اندکی از وقت رفته بود و به سفارش ایشان به نماز 

اد می آورد ا  گویان فری ، شدیم. چون به رکعت دوم بودم ، ودایی یا ا 

سن ه رکوع نرسیده ایم ، به نماز شود  شیخ آمده بود و با آن چنان که تا ب

 تا نماز کند. و مشتاقانه می دوید شتابان می آمد فرتوتی  سالو 

چون از نماز شدیم ، شتابان از سجاده برخاسته تا به عقب نشینم و از 

 .شیخ اورار و از من انکار که نماز دیگر نیز به جای آورم

بودم ، چند وباحی بود  ینوجوان درراقم سطور که در آن اوقات کودکی و 

بی که شیخ برای رفت و شد به شبستان در ئکه با دیدن چنان مصا

سالیان فرتوتی رنج داشت ، به فکر آمده بودم که شیخ را چه می شود که 

گاهی به حوائج دنیوی این حضور یومیه نماز جماعت را ترک نگفته است، 

ن می بردم و گاه به ناکجا آباد ، چون احوال آن روز را دیدم دانستم گما

 تنها برای او می شود ، به قضاوت نشست. را که شیخ

                                              ام ام در بحر فکر افتاده تا دل به مهرت داده

  

  ام گویی به محرابم دری چون در نماز استاده
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 آقای باقیحاج ی از توضیح:خاطره ا

(34) 

 قصد سفر

شاه  زیارت نیّتشیخ هرگاه به قصد حاجتی به طهران می شد ، 

به خیری سترگ می نمود تا سفر را   -علیه السالم –عبدالعظیم حسنی 

 تر از قصد سرانجام گردد.

از فرزند مرحوم شیخ محمد تقی بهجت فومنی که در نقلی از اخیرا 

چنین عرضه می  که والدبازگو نمودن مرحوم مصاحبین شیخ بود نیز از آ

داشتند که : اهل طهران چون هفته ای به این زیارت نائل نیایند، جفا 

 بر ایشان. همچنین در نقل دیگری از مرحوم بهجت آورده اند نموده اند

چون در بازگشت از سفری در نیمه شب به طهران رسیده و به اورار والد 

بی بسته مواجه شدیم ، والد اثاث بر زمین به زیارت مشرف شده و با در

امیدند تا از زیارت محروم نمانند و حرم آر بابنهاده و تا وبح بر کنار 

 وبح بعد از زیارت بقعه شریف عازم ادامه سفر شوند.

 خانم سکینه سامتحاجیه  توضیح:خاطره ای از

(35) 
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 نعمت الهی

شیخ به  .آمده بود بر خوانی نشسته بودیم و اشربه و اطعمه بر آن گرد 

شیخ عرضه داشتند از قوت اندک خویش از آن برچید ، چون مجاوران به 

که معمول ضیافات این چنینی و یکی به  ذائقه ی  قدما و کدام مشربه 

 ایشان،  به دست برسانندتناول نموده تا  بود جمع برنادیگری طبع 

رخ عادتی خچنین که شیخ هر دو . خنده ای بر حضار برآمد  :فرمودند

 نعمتیطلبید و چنین بود مشرب شیخ که از هیچ نمود و از هردو مشربه 

 اعتدال یِبرهان قدیم و جدید  و امثالهم  خود را محروم نکرده و به مشبه 

 بود. و زمانه

تناول فالن در روزگار شیخ چون هر روزگاری ، عده ای جاهالن عالم نما ، 

تمام قوت و بازوی دین خود را  ین و یسار دانسته ،طعمه را نشان یما

را شیخ  لیمشغول می داشتند وامور معطوف به پرهیز پیر و برنا به این 

قوت کاشانه با تناسب شراب و طعام اهل به اوطالح تجدد به  تفاوتی در 

الب گرشتگان بود، نبود و غرایی را به ورف طبخ در آنچه قوت غ

 م مطرود نمی داشت.روزگاران جدید و بر فالن مراخ و کشور و رسو

الیمین و الشمال مضله و الطری  الوسطی هی  قال علی ابیطالب:

انحراف به چپ و راست، گمراهی و ضاللت است راه میانه و )الجاده

 (مستقیم جاده وسیع ح  است
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 ن عظیمییآقای عمادالد توضیح:خاطره ای از 

(33) 

 صراحت تذکیر

دین به نطاقه می نشیند  مکالواعظی به خطابه می پردازد و  در محفلی ،

به آیت و روایت می آید و چون خطا بر ، سخن سفه می رودلو بر مدار ف

گفته ی واحب ردا می افتد ، شیخ فی المجلس بر واعظ بانگ برمی آورد 

 د و خطابه نگوید.نکه بی مطالعه بر مجلس وعظ ننشی

سا خطایی چه بنه بر  ی بود که آمران معروف و ناهیان منکرشیخ از 

سترگ از عوام در کوچه و بازار برمی آشفت که بر خطایی خرد از عالمان 

 فروخت.او عامالن به دین بر می 

  حجت االسالم مهدوی کنی مرحومدرباره توضیح:خاطره ای 

(33) 

 دعا

ناحیتی به درد گرفتار آمده شیخ را بر رخدادی ،پیشآمدی کرده بود و از 

زرده و احوالش پریشان گشته بود. تاب و توان شیخ به این مرض آبود. 
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اهل کاشانه را که می دید درخواست دعا می کرد و به ودیقی که می 

 رسید ، طلب شفا می کرد   تا مدتی به سر شد و شیخ بهبود یافت.

متغیر می گردد( ، الدعا یرد القضا)چون دعا بر می آید ، قضای الهی 

ز درگاه معبود رسیده و منط  شیخ بود ، چنان که غفلت از آن به عزلت ا

 نگردیم. "لکم"برگیریم ، مشمول  "استجب"را از   "ادعونی  "چون

 آقای عمادالدین عظیمی توضیح:خاطره ای از 

(32) 

 گرما و سرما بهانه خاتمه دعوا

با کثیری از مشتاقان به  (شیخ به استجازه ای از سید)ابوالحسن اوفهانی

در نجف اشرف به امامت در محض رسیدن به شهر پس از ی  دهه حضور 

مسجد النبی می ایستد و شصت سال چنین مقامی را برپا می دارد. در 

این سال ها برخی به عناد یا اعتقاد متمایل به نماز شیخ بر مهمترین و 

معتبرترین مکان مسجد نبودند و هر بار به قال و مقالی ، شیخ را به ایرا 

که این ادامه را بر نمی تافت ،  می پرداختند، در سالیان پایانی عمر شیخ

بدل گشته بود  ککه سالیانی بود به انباری مترو دیگر  مختارانه به طاقی

 .به نماز نشست، 
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مقلدان و مجاوران به اعتراض به شیخ برخاستند که درشتی اهل دعوا را 

چون  ،پاسخ خواهند گفت ، اما شیخ گفت که من بر این امر اورار نمودم 

به این وضع  و رما و سرما ندارمتا آن مکانت را در گ توان طی مسافت

 .له خاتمه یافتئغا

 آقای عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از 

(39) 

 نماز بی وضو

و در کنار ایشان  بودمهنوز مکلف نبودم که مکبر نمازهای جماعت شیخ 

 روزی بعد از خاتمه نماز به مسجد رسیدم، به کسب فیض می پرداختم. 

که خود را اهل طاعات و عبادات در نزد شیخ که برای او هیچ چیز برای آن

، چون  خواندم ءراغنمازی  نزدی  شیخمحبوب تر از آن نبود  بنمایانم ، 

 به پایان رسید فرمود: پسرکم وضو داشتی؟!

و این توجه شیخ مرا به  مبه خاطرم افتاد که بی وضو به نماز شده بود

 .گونه بر این احوال آگاهی داشتاندیشه فرو برده بود که او  چ

 حاج محمد علی سامت دکتر آقای توضیح:خاطره ای از

(21) 
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 ادامه راه

به واسطه ی تحصیل در علوم جدیده ، به کارگزاری در مشاغل حکومتی 

منتصب گردیده بودم که اوضاع رژیم به سوی مواضع ضد مردم به پیش 

ن به دست آمد که افتاده بود ، منصبی مهم به واسطه ی تجارب پیشی

تقبلش را به رضایت شیخ منوط نمودم. چون از والح و مشورت با ایشان 

سخن گفتم ، شیخ فرمود: اگرچه ورود شما در مناوب حکومتی از بدایت 

در این  که تا به این مقام به پیش رفته اید، وحیح نبود لیکن اکنون

 گردد. حوالمنصب حاضر شده تا به واسطه ی حضورتان دفع افسدی به 

 فاروقیومد  حاج آقای توضیح:خاطره ای از

(21) 

 در حال طاعنان

بیخردان پریشان احوال روزگار ، بی آنکه زندگی شیخ را از زدودن زرخ و 

از این بار بکاهند ، اعورانه در پدید آوردن معیشتی سخت نظاره کنند و 

از احوال زندگی اش چنان کاوش می نمودند که گویی ح  حیات را باید 

 ه بودبه آنجا کشید احوالخویش و کاشانه مسلوب دارد ، باری این قبیل 

در زباله های کاشانه شیخ برای یافتن تفاله ای از اطعمه  تجسسبه  که 
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نظاره کردن برای اسباب و جهاز نو یا از  مشغول می شدندای لریر 

 اه به رخت و لباس اهل کاشانه اش می پرداختند.عروسانش یا گ

از انی این چنین بر احوال شیخ جسارت داشتند در حالیکه خش  مغز

 غافل بودند که: رفتحال مل  و ظلمی که بر امت می 

             یررگهــــــــاز گ یگرشت پادشه یروز

 تـو بام خاس یشوخ بر سر هر کو ادیفر 

                   میتیودک ـک یکی انهیزان م دــــــــــیپرس

 که بر تاج پادشاست تسیتابناک چ نیکا

              تـسیما که چ میجواب داد چه دان  ی آن

 هاستـــــگرانب یآنقدر که متاع داستیپ

      ت        ــــــکوژپشت و گف یرزنیرفت پ  ینزد

 ماستـــــمن و خون دل ش دهیاش  د نیا

    ت         ــاس فتهیفر یرا به رخت و چوب شبان ما
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 ناستــــت که با گله آشگرگ سالهاس نیا 

     ، رهزن است          ـپارسا که ده خرد و مل آن

 تــــخورد گداس تیآن پادشا که مال رع

                 نظاره کن           مانیترش  یـــــــــــــس قطره بر

 تـــــگوهر از کجاس یکه روشن یتا بنگر

       چه سود        یبه کجروان سخن از راست ن،یپرو

 که نرنجد ز حرف راست یکو آنچنان کس

 خانم سکینه سامت حاجیهتوضیح:خاطره ای از 

(23) 

 تقدیر بزرگان

بر آن بود که  نظرم منتهی  ،برگردمبه قزوین  م برای ازدواجتصمیم گرفت

نیاز به   . برگشت دوباره از قزوین به نجف،مو به نجف برگرد ممدتی بمان

این مجوّز را به هر کسی نمی  ، "ةلعودسمت ا"به نام  مجوزی داشت

و از محضر  مددادند. خدمت مرحوم آقا سید ابوالحسن اوفهانی رسی
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تا   بفرمایند، (مسئولین مرزی)که توویه ای به ایشان  مایشان تقاضا کرد

مشکل حل شود. ایشان هم لطف کرد به مقامات عراقی توویه فرمود و 

فرا   دادند. هنگام حرکت "ودةسمت الع" منآنان نیز پریرفتند و به 

. مخدمت مرحوم سیّد رسید  اجازه ، کسببرای خدا حافظی و   رسید،

با دست   ،بدون اینکه من درخواست کنم ایشان مریض بود. با این حال

  .مرقوم فرموداجتهاد اجازه  منبرای   خط مبارک،

والحسن و آقا سید اب  معمول در اجازه ها این بود که دیگران می نوشتند،

  لطف کرد و با دست خط خود، منآن را امضا می فرمود. ولی در ح  

 اجازه وادر فرمود.در همین دیدار فرمود:

اورار نداشته باشید که برگردید. اگر مقتضی بود، در   )آقای سامت،

چند وقت  . چرا کهماز این فرمایش ایشان تعجب کرد قزوین بمانید.(

حاال چرا این   العودة( توویه فرمود،ایشان برای گرفتن )سمت   پیش،

 چنین می فرماید.

نیست که مرحوم شیخ ، از آیت ا   ارتباطهمچنین ذکر این نکته بی 

سه زمان خویش بود و تنها به  مراجع عظاماز سید عبدالهادی شیرازی که 

 اجازه ی اجتهاد فرموده بودند ، اجازه ی اجتهاد داشت. تن
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ت عظام بروجردی، سید اجازات علمایی چون آیدر انتهای این مجموعه ، ا

رعشی نجفی ، ، گلپایگانی ، سید شهاب الدین م ، میالنیمحسن حکیم

با عباراتی  کهدر امور حسبیه  ، سید ابوالقاسم خوئیسید روح ا  خمینی

 .در شان و منزلت ایشان اعطا نموده اند را ذکر خواهیم کرد

 حبه با فصلنامه حوزهدر مصا خود ایشانتوضیح:خاطره ای از 

(22) 

 غربت و قربت

مثل بسیاری از تازه   در ابتدای ورود به نجف کسی را نمی شناختم،

غریب و تنها بودم. دلم شکست، یکسره وارد حرم مطهر مولی   واردها،

شدم. پس از زیارت عرض کردم: آقا! من  )ع(الموحدین آقا امیرالمؤمنین

قد مطهر شما، علوم اهل بیت را فرا تنها و غریبم. آمده ام در کنار مر

بگیرم. هیچ کس را نمی شناسم که مرا راهنمایی کند و دستم بگیرد. از 

بهترین حجره را در بهترین مدرسه ها می خواهم و پنج ساله هم   شما،

 به درجه اجتهاد برسم!

بهترین   طولی نکشید که به لطف الهی و توجه و عنایت آن بزرگوار،

نصیب من شد. ولی مدتی را که به حضرت   ین مدرسه،در بهتر  حجره،
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تبدیل به ده   امیر)ع( عرض کرده بودم برای رسیدن به درجه اجتهاد،

 سال شد و آخرهم چیزی نشدیم!

 در مصاحبه با فصلنامه حوزه خود ایشانتوضیح:خاطره ای از 

(24) 

 علم اندوزی

سالیانی پیش  مرحوم ابوالزوجه ام به واسطه ی نسبت آشنایی با شیخ در

کتابی در آموختن زبان فرنگی)فرانسه( که شیخ در ایام جوانی به آن 

اشتغال داشت را امانت خواسته بود ، گرر عمر به او مهلت نداد و زندگی 

 را بدرود گفت.

سالیانی بعد که در مجلسی شیخ را زیارت نمودم به یاد آن کتاب افتاد و 

 .اب را به ایشان برسانماز من خواست که در وورت امکان این کت

نیز ، علم آموزی را چنان می داند  (ول ا  علیه و آلهاکرم) سخن رسول

بالصین . شیخ در اواخر عمر که از پشیمانی رفته های  ولوالعلم  واکه اطلب

که از علوم راند از فراموشی این زبان و مکالمه اش عمر سخن می 

 .اندوخته اش بود ، تاسف می خورد

 پرویز فوالدیدکتر آقای طره ای از توضیح:خا
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(25) 

 صله ارحام

انچه در سال های سالی که نشیخ مقید به وله ی ارحام خویش بود.چ

در روزهای جمعه پس از عزیمت از نجف در دیار خویش مستدام بود، 

زمان حیات والدین به دیدار ایشان و در زمان ممات به زیارت مضاجع 

ل کاشانه این عادت شیخ را از امور ترک آنان می شتافت  تا آنجا که اه

 .ناشدنی ایشان می دانستند

   خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

(23) 

 هنگام غروب

در ماتم و عزای اهل بیت به به هنگامه ی غروب در جمعی نشسته و 

پریشان ، ه ، شیخ چون به ما رسید با حالتی سر و سینه کوفتنوحه و 

و نیاز و شما واجبی به ن هنگامه ی مهیا شدن نماز و راز که اکنو فرمودند

 ؟!مستحبی واداشته اید

 )حسنی( جدلیها ابوالحسن حاج آقایحجت االسالم  توضیح:خاطره ای از 
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(23) 

 علوم جدیده

اعالم و تواریخ و در عالم علم ، بازیابی  متفرسینیکی از مشاکل محققان و 

پایانی عمر شریف شیخ ، به رایانه چون در سالهای اشخاص از منابع است. 

و ایشان  نمودم مجهز گردیده بودم   شیخ را از دستیافت بزرگ بشر مطلع

و  ندپرسیداز من می با استقبالی بی شائبه ، سوال و اشکال خویش را 

افسوسی از دیرآشنایی خویش با این اعجاب بشری با  . ندپاسخ می گرفت

کرده بود ، این دستاورد را می  که مددی بی سابقه را به محققان عطا

 .ستایید

 محمدحسین سامت  حاجمهندس   توضیح:خاطره ای از آقای

(22) 

 ابلیس خانگی

حدیثی سخن می راند که در آن ، آدمی در معاد از ابلیس خانگی شیخ از 

می نالند که خویش آنرا پرورانده است ، شیخ مصداخ روزگار ما را رسانه 

 .دعینا ، به مظاهر معاوی می پرداز وهایی می دانست که سمعا 
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بود ، برداشته  )تلویزیون(آنهاوسایط پخش همچنین هر گاه قرآنی بر روی 

و بر طاقچه و گنجه ای می گراشتند و می فرمودند: این جایگاه برای 

 نهادن مصحف شریف بی حرمتی است.

   خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(29) 

 شمع خاموش

خ به بستر الیم بیماری آمده بود و در آتش درد آن می سوخت و چون شی

رجایی از برخاستنش از این بستر به نوید نمی آمد ، واحب دلی از سر راز 

بر عالم خواب  چنان می بیند که چراغی بی فرو  گردید و پس آن 

 چراغی دیگر برافروخته گردید.

 توویهکه با به جلوت روحانی  شانفرزند تلبسپس از رحلت شیخ و 

ت و حاج سید عباس شیخ منجمله حاج شیخ محمدتقی بهج مصاحبان

جامه ی عمل درآمد ، این روشنی نیز به سان آن شمع ابوترابی به 

 .خاموش به تعبیر آمد

 فاروقی بشارتخانم حاجیه مرحومه  توضیح:خاطره ای از 

(41) 
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 از قلب من بخوان

با  ایشان نداشتم و به مصاحبتی و مجالستی  جز شناختی دورادور ، 

 واسطه ی همراهی در ماموریتی در محفلی  دقایقی با شیخ همراه بودم.

به ناگاه شیخ روی به من کرد و سخنی راند که هر گاه در زندگی به فالن 

 مشکلی برخوردی ، فالن ذکر را برای دفع آن از خاطر دور مسپار.

از من و به تبع از از این منظر که شیخ نه شناختی  داستان این واقعه

 .مشکل من نداشته است ، برایم عجیب آمد

 غالمرضا رضوانیآیت ا  مرحوم محافظ توضیح:خاطره ای از 

(41) 

 انتظار سوال

فرا  بستگانی نزدی  در دوره ای بر یکی حوادثی تسلسل وار در مصیبت 

د از مفارقان پدید آمد، چون سابقه ی قرابتم را با شیخ می دانست ، به امی

ات برآمد. ئدفع این ابتالدست به دامان  -جل جالله  -عنایتی از ح  

چون خواستم به شیخ چنین گویم ، مجاوران از احتمال پرخاش شیخ به 

 مناسبت آنکه بر قضا و قدر الهی تشکی  و سعی بر دفع آن داشتم نهی

 امونی به نزد شیخم کردند که ناگاه یکی از مجاوران در این مباحثه ی پیرا
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رفت و چنان گفت که بر خاندانی ، تسلسل وار مصیبت دا  و فرا  برمی 

درمی گررند و از شما  حدثیمرض و ان به کان یکآید و جوانان قوم ی

 چاره ی کار می خواهند. 

ار فشیخ که انگار بر این سوال منتظر و حاضر پاسخ بود ، فرمود: استغ

 .ار حتی باالسحارفاستغ

 حسن جمالی از عمادالدین عظیمیآقای   دربارهتوضیح:خاطره ای 

(43) 

 رمحرم خانه اسرا

نوجوانی بودم به هوای روزگار دیده و قضای روزگار شنیده ، سر و سرّم را 

، سپهر از قیل و قال کالم دین و دنیا پر کرده بود و سخنم بر پدرم که 

مرهب مسل  می نمود دشوار می آمد. سخنی می گفتم و تشکیکی و 

 او.تنهیبی از 

دگرگونه ام به تنگ آمده ، دستی مشفقانه برآورد  روزی پدر که از سخنانِ

تا به امید کالم شیخ به راهی که او والح و فالح می دانست رهنمونم 

جوانی و  نبا آنکه من در اوا دارد. شیخ را در راه به سوی مسجد یافتیم 

یم که به مدتی در مباحثه مشغول و مشعوف بود ،شیخ در تمامت پیری 
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  هنگامه ی بدینگونه به ماجرا خاتمه داد که : این راه و آن چاه شیخ 

دل مشغول نماز ، اگر آمدی بردی و اگر بازماندی ،  مسجد است و من

 .ماندی که خود دانی و من بیش از این ندانم

  محمد علی کاتبیتوضیح:خاطره ای از آقای 

(42) 

 خضوع

هنگامه ی نماز ، شاگرد شیخ  شرکت جسته بود که بهدر محفلی ، شیخ 

شهر را نیز بر عهده داشت بر گرد جمعیت حاضر  ی از آدینهکه امامت نم

شیخ چون به جهت نماز به نماز ایستاده بود و بر مامومین خبری نداشت. 

افتاد تا بر امام حاضر به نماز ایستد ، کار به خاتمه گرایید و نماز اول به 

شیخ مطلع گردید ، به استقبال ایشان  چون امام از وجوداتمام رفت . 

 رفته و ایشان را به امامت طلبید .

مقام و منزلت  بی آنکه به ،  هر محفلیاین مرسوم رفتار شیخ بود که در 

خویش بنگرد ، ماموم نماز می ایستاد و همواره بر جایگاه خویش خاضع 

 .می نمود

حاج  درباره حجت االسالم وش سید محمد نقی سیاهپ حاجدکتر  آقایتوضیح:خاطره ای از 

 شیخ هادی باری  بین
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(44) 

 تشنه طلب

درس  هم ، حتی ی  جلسهتا روز بازگشت ،از آغاز ورود به نجف اشرف

 شرکت بجویم. ،در فقه ایشان ،مرحوم سیّد را ترک نکردم. مقیّد بودم

وارسته و نزد هم مسلکان دارای اعتبار و وزنه  اییملّاین گفتار شیخ که 

بدیل بود نشان از کاری سترگ در علم فقه داشت. او به این واسطه ای بی 

تقریرات مباحث درس خارج فقه حضرت آیت ا  حاج سید ابوالحسن 

ه نام که مجاوران بر آن مستندالوسیل -را  بیع و حج،اوفهانی در طهارت 

قرار بزرگان تا کنون در اختیار محققین  معدودی ازو البته جز اند  ادههن

 .به رشته تحریر درآورد  -و به زینت طبع آراسته نگردیده استته نگرف

اثر ، نمونه ای از خروار بس که چون به واسطه ای در گرانبها بودن این 

مدتی ، دستنوشته های شیخ در دست مرجع عالیقدر ،آیت ا  سید 

موسی شبیری زنجانی به امانت رفت ، سید در درس خارج فقه خویش ، 

 ات استفاده می نماید.از این تقریر

 محمد علی سامتحاج دکتر توضیح:خاطره ای از آقای 

(45) 
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 با کودکان

شیخ را اگرچه کهولت در سن بود اما شادابی در دل بود . چون به کودکی 

با  سرانگشت اشارت و وسطی بر زمین می رسید  ، دستی می چرخاند و 

تهییج تفقدی و تفننی   به ، می زد و انگار که کودک را به دنباله می رود 

مجاوران را علی می پرداخت ، به غریبی کودک  و چون کودک  می نمود 

امر می خود واگراشتن در حال رغم اشتیاخ این تفقد بر کودک خویش به 

 فرمود.

   عمادالدین عظیمی توضیح:خاطره ای از آقای

(43) 

 همپای فرزند

از زیارت اهل قبور و وله پدر در هر حالی از ما غافل نبود ، هر آدینه که 

برای همه از  فتکلّهر چند ساده و بی  ، ،دستی پری ارحام بازمی گشت

 به شربت و شیرینی مشعوف می داشت.ی کودکان خویش ، 

، بارها و بارها بر بالیمان می آمد و طبیب می آورد در هنگامه ی بیماری 

انه مان ، قول و خود بار دارو و درمان به دوش می کشید و در عوالم کودک

. چون کسالتی بر  دادخرید فالن و بهمان را به شرط نوشیدن دارویی می 
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تا  مالیدرا می  گلوما عارض می گشت ، پدر به نرمشی و ورزشی ،پشت و 

احوال و ن کوفتگی مرتفع شود و تا کسالت برطرف نمی گردید از بالی

 .غافل نبود

   خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

(43) 

 ما را رها کنید در این رنج بی حساب

هر گاه عزم سفری پیش می آمد ، شیخ بی پیرایه عازم بود . بی هیچ 

اگر مسافتی دراز در پیش بود ، خدم و حشم و مجاوری می رفت.

ترجیحش مسافرت با وسایلی بود که عموم از آن بهره می جستند و اگر 

چون به مسجد  می رفت. کوچ  خیال پیمایش داشت ، پیاده عدیبُدر 

می شد ، هر روز مسیر کاشانه تا مسجد را قدم زنان و تنها می پیمود. اگر 

در راه خریدی برای اهل کاشانه بود ، خود از چهارسوخ محل مایحتاج را 

می خرید و به سوی کاشانه می آمد.این رفتار شیخ در عصری که انواع 

ارادتمندان ، خالصانه برای وسائل رفت و شد مهیا بود و حتی مجاوران و 

عجیب می نمود اما شیخ که در سودای آسایش شیخ مهیای خدمت بودند 

فردی از اهل  حوال خوشش سیر می کرد ، اگرخیال خویش بود و در ا
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او را همراهی می نمود ، مکدر نبود و می پریرفت و اگر کاشانه و فرزندان 

 از همراهی نهی می کرد. این نبود عزم کار خویش را می کرد و همروان را

باری در اواخر عمر شریف، شخصی روزانه او را از مسجد به منزل و 

لعکس با وسیله ای همراهی می کرد و شیخ را که این راه کوتاه نیز در اب

متوجه  پس از مدتی یاری می جست ، چون شیخ دوران فرتوتی می آزرد

ا مرخ  و با همان گردید ، او ر از این بابتیکی از مریدان  مزد دادن

 .کثرت تعب و رنج طی طری  را ادامه داد

 عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از آقای  

(42) 

 ما را هم او را سر است

در روزهای خطر آفرین پس از انقالب که چندی پیش از آن و در حکومت 

ستم شاهی، جمعی از مزدوران رژیم با حمله به شهر و ایجاد رعب در 

ل منزل شیخ برای هجوم به علمای متحصن در آن بوده و مردم به دنبا

به جستجو می  بودشیخ را که از سردمداران اعتراض به وضعیت حاکم 

 تعیین  حفاظت از جان شیخرا جهت  یمامور ، محلی معتمدینِپرداختند، 

 نمودند. 
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را در خانه ی شیخ نبود ، شیخ  به حفاظت شبی بیشنقل است که مامور 

ت ، سد و می رفت و نگران بود و در کنار مامور می نشتا وبح می آم

شیخ عررش را اینگونه خواست که تاب آن نمی آورد تا چون وبح برآمد 

 .ماموری به حفاظت او برآید و او در بستر خواب بماند

   خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

(49) 

 عیدی

افرادی همه ی کسان و  برای عیدی ای را هر چند مختصر امادر نوروز ، 

راکه به دیدارش می شتافتند به رسم سنت نوروزی ایرانیان از فرزند و 

این برکت کیسه مطالبه ی همه ی مجاورانش در می داد و و غریبه ارحام 

 این اعیاد بود.

این رسم شیخ بود که در وله و هبه ها رسم برابری و همسانی را به جای 

 .به عدالت به نظر آورد تا دیگران آورد و همه را از فرزند خویش

 آقای عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از 

(51) 
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 نوروز

نوروز بر آستانه ی چهارنبی  ز را گران پاس می داشت. به وقت شیخ نورو

به  تحویل سال می شدبه عبادت می نشست و چون  )س(مرسل الهی

ورین و ارحام عیدی از همان مکان شریف تا به بازدیدار همه ی مجا وله و

اهتمام داشت. به رسم پیران و بزرگان در خانه بود تا به دیدارهای نوروزی 

 مشعوف باشد.

 آقای عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از 

(51) 

 طبیب

شیخ به مثابه دیگر  علما و اهل قلم و کتاب روزگار خویش که به جهت 

روزانه در  روی خوش داشتند  به عادت خاندُتعب و اخر طرب به دفع 

و می فرمودند که  استعمال داشت سیگار نخ نیم ی از  ،سه وعده 

در هر وعده به حیاط خانه می آمد و در  .موجبات دفع سموم غرا می شود

در بهره از دخان  تلّقِبه سبب این کناری و به درنگی در این احوال بود. 

برای اهل دخان بود که با این طری  شیخ ، آبرویی  مزاح مورد اقربادر بین 

نمانده است و مثل ایشان را چون مال باخته ای می دانستند که به بهایی 

اندک در میان ورشکستگان بزرگ  در حبس جمع آمده و دیگران به 
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سبب نام و اعتبار مال از دست داده ی خویش ، حاضر به گردن نهادن 

و بیان همه به سبب ذکر دقت شیخ در استعمال  ین او می باشند. و ایندِ

 مزاح یاران و اقربا در این داستان رفت.

طبیب ، از استعمال دخان  نزد طبیب درآمد.شیخ به مرضی گرفتار آمد و 

شیخ را پرسشی می نهد و شیخ چون می گوید به سه دخان در روز بهره 

می برم، طبیب با اورار خواستار ترک شیخ از این ضرر می گردد. نهی 

نا که شیخ همچون دستور فقیهی که عملی طبیب همانا و عمل شیخ هما

 شمارد ، نظر طبیب را وائب می دانست.  معصیترا واجب یا 

مجاوران چون از ترک عادت شیخ مطلع شدند ، کالم طبیب را از شیخ 

جویا شده، چرا که ضرر این قلت دخان را به احوال شیخ بعید می 

را  خ ، سه پاکتن شیسه دخا گفتار گمان آن بود که طبیب ازدانستند . 

معمول ضریب افهام اهل دخان بود برداشت نموده و حال آنکه شیخ که 

 نولی نظر شیخ هما می نمودتنها به سه نیمه ای از ی  دخان اکتفا 

 .وجوب نظر طبیب ماند

محمد حسین سامت به نقل از مرحوم حجت االسالم   حاجمهندس  توضیح:خاطره ای از آقای

 اویسی

(53) 
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 سوره حمد 

سوره ی یخ مهیای نماز بود به ناگاه برگشت و اینگونه معروض داشت.ش

د ، این سوره ی مبارکه در خود هم شامل اوول دین یحمد را جدی بگیر

تسبیح خداوند متعال است. ابتدای این سوره با حمد الهی ،  هم حمد و  و

و توحید و انتهای آن با نبوت همراه است. آن با ترکیر معاد وسطای 

ا تقطیع آیات به ذکر این دوایر دین پرداخت و مجاوران را به سپس ب

 .درس و گفتاری ترکیر کرد

 آقای عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از 

(52) 

 در نظربازی ما بیخبران حیرانند

شیخ بر بالینم حاضر آمد و بر پریشان احوال ، مرضی  درکودکی بودم و 

 حهین می رفت ، گفت که فاتچون از بال، دعایی گفت و رفت.  سالمتی 

الکتاب را به هفت بار بر خود بخوان که شفای دعای مریض بر خویش 

 "بیش از دیگران ، کارگر است. دوباره روی بر من انداخت و پرسید: 

ب که ی. والده را از این سوال به تعج "بلی".گفتم: "چنین کار بلدی؟ 

کودکی می داند ، از  چگونه است شیخ که احوال نماز آوردن مرا از اوان

 پرسشخواندن سوره ی فاتحه الکتاب سوال می کند ، اورار من بر عدم 
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از شیخ بر این احوال که  وظیفه خود دانسته و از تشوی  و تحری  

دیگران گریزان بودم ، موثر نیفتاد و شیخ را چنان پرسیدند که فالنی ، 

پس خواندن سوره ای سال ها بر تداوم نماز اهتمام دارد و حال چگونه از 

این برنمی آید. شیخ سری تکان داد و تاییدی کرد و چنین فرمود که 

سوال نه برای قرائت سوره که برای سربرآوردن بر سینه در هنگامه ی این 

 اذکار که خود نور است و شفا.

همچنین شیخ می فرمود که ارجح است که مریض بر خود ، سوره اخالص 

 ، انشاا .زیاد خواند تا شفا یابد 

 آقای دکتر سید محمد نقی سیاه پوش – عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از آقای 

(54) 

 هجت هستمب

باری یکی از مجاوران ، شیخ را به گالیه ی احدی از شاگردان قدیم ترکیر 

می داد که فالنی را چون در مسجدی و محفل یادبودی به برابر دیده اید ، 

را به جد نگرفته اید و فالنی که اکنون از مشایخ  نشناخته و ابراز ارادتش

مل  و واحب مقام و منزلتی در مملکت است از این رفتار به رنج آمده 

بی میلی را حمل بر غرور و غره گرفته، شیخ تبسمی کرد و بی است و این 

 مقدمه به ذکر خاطره پرداخت.
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د و سالم در مسجد اعظم نشسته بودم و دیدم پیرمردی بر پشتم می فشار

و ادبی می کند و مدام از احوال می پرسد ، من هم به سالمی عادی 

مشغول رفتم ، ناگاه از میان کالم و  پاسخش گفتم و به نماز و نیاز خود

و من که نه چشمی  "بهجت هستم!"وجنات متوجه شدم که می گوید: 

 از بازشناختن ایشان غافل،  استماعبر سوی دیدن دارم و نه گوشی برای 

 شده بودم . 

مرحوم آیت ا  بهجت از همنشینان و هم قطاران شیخ بود که در حوزه 

ی نجف ، سال ها با یکدیگر در مجالست و مرافقت بودند و در هر سفری 

 .که شیخ به دیار قم مشرف می گردید ، به دیدار هم نائل می آمدند 

 محمد سامت حاجتوضیح:خاطره ای از آقای 

(55) 

 فتوای مرجع

 نهائیامتحان  تجدید جهتگشت نمای خاص و عام بودم ، هنگامی که ان

تعطیل عزا و آیت ا  خمینی در پی کشتار مردم ، م. جلسه حاضر شد در

و شیخ  که مصادف با یکی از امتحانات نهایی ما بود  اعالم نمودند عمومی

 فتواینداد، لرا تجدید شدم و این احترام به اجازه ی خروج از منزل را 

 بود. مرجع



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 61 صفحه 

 

   نرگس سامت مخانتوضیح:خاطره ای از 

(53) 

 کوره خاموش

ناالن بود که  از سردی و گرمی هوا چنانشیخ در اواخر عمر شریف 

وسیله  تعجب مجاوران را بر می انگیخت. شبهای زمستان در جنب 

گرمایشی می آرمید و چنان خود را می پوشانید که گویی بورانی در پیش 

مجاوران عرضه داشت که یا شیخ ، این چه حال است  است. شبی یکی از

می  البسه گرم چنیناین  ،  نه چندان سرد هوایاکنون در این  که 

فرمود:استادی داشتیم پوشید . شیخ خنده ای کرد و یاد خاطره ای کرد. 

در زمان جوانی که فرتوت بود و ما جوانان به او چنین می گفتیم ، او می 

وش است و باید به کوره ی برون پناه آوریم و حال گفت که کوره مان خام

 .ما اکنون چنان است

 محمد حسین سامتحاج   مهندس توضیح:خاطره ای از آقای

(53) 

 فقط از دوست
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در مسئله ای فقهی که مربوط به عوام مسلمین بود دچار تشکیکی جدی 

م تا گردیده و میان علمای قوم اختالف افتاده بود ، به ایشان مراجعه کردی

عالیقدر کشور)مرحوم نظر شیخ با نظر مرجع بر مسئله چاره ای بجوییم . 

( مطابقت نداشت و ما را مجاب کرد که رحمه ا  علیه آیت ا  منتظری

از مرجع تام تشیع  را از شیخ بیابیم که اگر این مسئلهپرسشی را 

 شانپاسخ ایو نموده سوال ( رحمه ا  علیه خوئیزمان)مرحوم آیت ا  

مطاب  نظر شیخ نباشد ، شیخ از نظر خود برمی گردد)؟!( شیخ چنین 

پاسخ داد : تنها در وورتی از نظرم پا پس می کشم که وجود مقدس 

ایشان را در کنارم دیده و  عجل ا  تعالی فرجه الشریف حضرت واحب

 .امر به اشتباه فتوای من نمایند

 ی  بینمحمد کریم بار حاجتوضیح:خاطره ای از آقای 

(52) 

 برای بنده نباشد

هر گاه فروتی برای مسجد دست می داد ، ابوالزوجه را با وسیله نقلیه 

خویش تا منزل مشایعت می کردم. روزی شیخ روی کرد و گفت :عملت را 

چنین زحمتی را برای   -سبحانه و تعالی–خال  کن و برای رضای ح  

لحه سازی که بی توفی  خود بخواه ، مباد نسبت و نسبمان را وجه المصا
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خواهی بود. چون می رسیدیم تا هنگامه ای که در چشم بودم و از محضر 

ایشان خارج می شدم، مودبانه می ایستاد و با نگاه مرا مشایعت می کرد و 

 آنگاه به منزل می شد.

   علی اوغر قافله باشی سید حاج توضیح:خاطره ای از آقای

(59) 

 از مناقب ایشان بگویید

مساعدی نداشتم و در اندرونی به استراحت می پرداختم که خبر حال 

چهلم مزار ایشان و وعظ در  دادند از جانب بیت شیخ ، مرا مامور مجلس

نمودند. بر خود هراسیدم که شاگردی همچون من را چه به مجلس 

استادم که در آن بزرگان شهر و قوم در این محفل حضور دارند و جمع 

مومنات در مجلس به استماع می آیند. براخ شده کثیری از مومنین و 

و این وظیفه را از دوش برکشم. بر خوابی رفتم   نپریرمبودم که دعوت را 

الزکیه  هو در خواب اعظم العلما مرحوم آیت ا  بروجردی قدس ا  نفس

دادند که چرا در  نهیبمرا  تحکم آمیز را در عالم خواب دیدم. ایشان 

یخ به وعظ نمی نشینید   من که خود را در حد محفل چهلم مزار ش

ایشان و این مجلس نمی دانستم به ایشان عرضه داشتم که یا استاد در 

محفل ایشان از چه بگویم که به زعم اهل نظر برآید ، ایشان فرمودند: از 
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مناقب ایشان بگویید و دوباره چنان تکرارکردند که از مناقب ایشان 

 .نشستمچهلم مزار شیخ به منبر  بگویید و چنان شد که در

  حجت االسالم شفیعی توضیح:خاطره ای از 

(31) 

 حکم تو بر من رواست

آیت ا  سید محسن حضرت مرجع تام تشیع وقت،  روزی شیخ در محضر

مساله در خصوص  )ظاهرامطرح می شود  که مطلبی ندحضور داشتحکیم 

 می فرمایند حکیم()مرحوم  ایشانو  (بوده است  "گمشدهاموال  " لقطه

 ما هیچ کاره ایم.در جاییکه شیخ باشد ، 

  سید علی سیاه پوشحاج  حجت االسالم آقایتوضیح:خاطره ای از 

(31) 

 بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار

شهیر گردید ، ازسال های پیش  خطیبیعظ و اطلبه ای جوان که بعدها و

دعا و محفل  و ذکر حاضر بود)ع( در محافل و مجالس ذکر اهل بیت 
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می خواند و شیخ بر لب این جوان  برّداشت. باری در محفلی ، کمیل را از 

 .بوسه ای می دهد و او را به ادامه ی این راه اشتیاخ می آفریند

 حسین انصاریانشیخ حاج   حجت االسالم و المسلمین درباره یتوضیح:خاطره ای 

(33) 

 بازدید بدنی!

حقش روا داشتند به وحدت این کالم شیخ با همه ی محنت هایی که در 

راه وبر می نمود. باری رنجشی در این  هرجمع آفرین می اندیشید و بر 

پس از فجعات عظیمه ای که بر سیل تهمت و محنت بر شیخ گرشت ، 

شیخ همچنان که بر مسیر وحدت بود به نماز آدینه برآمد تا بر قفای 

لجوجان را برافکند ، اما و باب فتنه و تفرخ  بنددشاگرد خویش ، قامت 

 تفح اعورنگر بر راه شیخ ایستادند و عبا و قبا به کنار زدند و شیخ را به 

پرداختند و بی حرمتی ها روا داشتند و اینگونه بر طبل جدایی ها 

 نواختند.

 علیرضا عظیمیحاج توضیح:خاطره ای از آقای  

(32) 
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 ما هیچ ندانیم و نبینیم در این دیر

آیت ا  ینگونه افزوده گشت که بزرگانی چون مرحوم نم اباری بر ظ

جمعی از علما جردی ، مرحوم سید موسی زرآبادی و بهجت ، آیت ا  برو

و ولحایی که می شناختم بر اخبار موث  به خدمت حضرت واحب نائل 

آمدند ، شیخ نیز این محضر را درک نموده و از آن فیض برده است. به نزد 

تم که یا شیخ ، حضرت شما نیز به درک حضور شیخ آمدم و چنین گف

، شیخ اید  شده ایشان نائل به درکحضرت واحب مشعوف شده و 

چنین گفت که ما که باشیم که دستمان  ودایی بلند کرده و با ناراحتی

 .به آن دامان بلند رسد و در این احوال برآییم

   خانم سکینه سامتحاجیه  توضیح:خاطره ای از 

(34) 

 ی شهرستون ها

ار که شهر ردر منابر و مجالس این سخن را تکرار و به مومنان ان تکرا هب

قزوین را ستون هایی است بر سان خیمه گاه که عالمه ی رفیعی و سید 

و این حکایت از  انداز آن جمله موسی زرآبادی و شیخ سامت قزوینی  

 .زمان حیات تا ممات ایشان بر قرار است
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 د نظر معظم له بوده است که :گویا حدیث شریف زیر مور

و  ةیا  اهل قر عرّبیال : » فرمود سلم و وآله هیعلا یرسول اکرم ول

خمسون من  هایو ف ةیا  اهل قر عرّبیال  ن،یمائة من المؤمن هایف

ا   عرّبیال  ن،یعشرة من المؤمن هایو ف ةیا  اهل قر عرّبیال  ن،یالمؤمن

رجل  هایو ف ةیا  اهل قر عرّبیال  ن،یالمؤمن خمسة من هایو ف ةیاهل قر

 «نیواحد من المؤمن

. کندیرا که در آن ود نفر مؤمن باشند، عراب نم یو شهر هیخداوند قر

. کندیرا که در آن ده نفر مؤمن باشند، عراب نم یو شهر هیخداوند قر

 کندیرا که در آن پنج نفر مؤمن باشند، عراب نم یو شهر هیخداوند قر

 یزندگ یآباد  ینفر هم مؤمن در   ی اگر یتا آن جا که فرمود:( حتّ)

 .کندیرا عراب نم یکند خداوند اهل آن آباد

 .31، ص34محمدباقر، ج ،یبحار االنوار، مجلس

    محمدی تاکندیآیت ا توضیح:خاطره ای از 

(35) 

 بزرگواری و بزرگی
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چهره ای برنا و با  داشتتام زمانه شیخ چون اجازت و توویه ای از مرجع 

ال و میمنت از این توویه ی سید بد ، به استقیراهی دیار خویش گرد

در مسجد النبی والحسن }اوفهانی{ فوج و جمعی بر گرد او می روند و با

 گترین و قدیمی ترین مسجد شهر بوده ، به نماز می ایستند. شهر که بزر

دمی را راهی واهی آ ، اما گاه ، هر چند علم دین ، خود ناهی منکر است

می گرداند و او را بر داشته ی ناداشته ی خود غره می سازد، شیخ 

انصاری چنین می گفت که ابلیس اعور بر من شیخ  موی سپید کرده در 

طاعات و عبادات ، تلبیس ترک واله و زنای محصن نمی کند که می 

رور و کبر داند این راه بر من و امثال من چاره نمی اندازد ، بلکه بر من غ

و چنین بود که  پیران و جامه چاکان طریقتی در روزگار را می آزماید 

چنان کردند که حتی در اثنای درس و منبر خود ، عوام الناس را شیخ ، 

، گویند در این حال پاک دلی از نماز بر اقامه ی شیخ برحرر می داشتند

ا عنایت و برخاست و چنین گفت یا استاد ، خدای توفی  کالمت را بر م

 از  ما تحریر دارد. ت رارفتار

شیخ هنگام عیادت گویند چون احوال و سکرات موت بر او مستولی بود ، 

شیخ که سال ها بر این  عرر خواست.گرشته  کرداراز د و یطلب حاللیت

رفتار خرده ای نگرفته بود و موی پیران را به حرمت دین حرمان نداشته 

 .و طیبی خاطر را به احوال او افزود زرگواری افزودبود ، بر این ب
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   احدی از علما درباره ی توضیح:خاطره ای 

(33) 

 حکم آنچه تو فرمائی

شیخ را به رسم همه ی متولیان امر جمع حسبیه ، الزم به داشتن اجازتی 

از سوی مراجع بود ، شیخ که سال ها بود بر اوج فقاهت و کرامت بود اما 

ت نرفته و شاگردان و هم درسان و به رسم زهاد بر ذمه ی مرجعی

ارادتمندانشان بر این مقام تکیه داشته بودند. باری شیخ نامه ای به مرجع 

عالی قدر زمان]آیت ا  حسینعلی منتظری[ می نگارد و از ایشان تقاضای 

اجازتی برای دریافت وجوهات شرعیه می خواهد ، ایشان که مقلدین 

چنین پاسخ می دهد با تاخیر ،  بود  زعامت ملو قائم مقام  داشتبسیار 

از زمان  حضرتعالیکه تلقی نشود ه ی ادبئجازه ، اساتاخیر این اکه 

همه ی مراجع زمان  از جانب جعت از نجف هماره متولی امور حسبیه ارم

خود را در شرم حضور است از مقام شیخ که این تاخیر  . علتد یبوده ا

 این مقام نمی دانم.

 محمد سامت  حاج از آقایتوضیح:خاطره ای 

(33) 



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 71 صفحه 

 

 زینت حرام برای زنان

شیخ اندر باب زینت محرمه برای زنان که ستر آن بر ایشان الزم است می 

)همچون النگوی و معمول شده باشدبرای زنان که  ینتیزفرمودند 

و آنچه زیاده بر  نیاز به ستر ندارد انگشتری که همیشه بر دست دارند(

 ند از نامحرم باید مستور گردد.شان معمول بهره می گیر

 یمیپروانه معصومه عظحاجیه خانم توضیح:خاطره ای از 

(32) 

 مقام مادر

فرزندان چون شیخ را می دیدند ، از حالت خمیده و ژولیده از جای می 

جستند تا مقام شیخ را نیکو نگه دارند ، شیخ تا چنین می دید  بر شیوه 

اد ، بر آنها چنین می گفت ی وواب  نشست و برخاست ترکیری می د

و  می نشینیدو چنین در حضور او کج دار  ایدکه از مقام مادر غافل شده 

 .که مقام مادر را بسی ارزش افزون تر است )؟!(د یبرای من بر می خیز

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  توضیح:خاطره ای از 

(39) 
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 دست بوسی

چنین دادم که چرا شیخ را کودکی بودم چند ساله ، پدر را خطاب می 

احوالست که در هنگام فرود مریدی برای بوسیدن دست شیخ ، او چنان 

دست بر می کشد و مرید را امتناع می دهد . در این احوال غور می 

خوردم که باری در هنگامه ی هم کالمی پدر با شیخ که دست شیخ بی 

وسه ای زدم . شیخ اختیار بر زمین بود و اتاخ تاری  بر دست او پریدم و ب

در آغوشم گرفت و او هم مرا بوسه داد. توفیقی دست داده بود تا جزء 

 .معدود کسانی باشم که بر دست او بوسه داده ام

     بوسیدن لب یار ، اول ز دست مگرار 

 کاخر ملول گردی از دست و لب گزیدن )حافظ(

  محمد هادی سامتحاج  توضیح:خاطره ای از آقای 

(31) 

 هم کن یاد ما

جمعی از مردمان شهر برای عرض حاجتی و تجدید دیداری و تقاضای 

نصح و کرداری در قم به دیدار آیت ا  بهجت ]عارف و مرجع وقت[ 
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شتافتند . ایشان پس از اتمام کالم و دیدار چون از اهلیت زائران مطلع 

می گردد ، چنین می فرماید که چون به قزوین رسیدید ، به خدمت شیخ 

 یید و سالم من برسانید و دست شیخ را به نیابت از من بوسه ای دهیددرآ

 و دنباله رو ایشان باشید.

 حاج علی سیاه پوش حجت االسالم توضیح:خاطره ای از 

(31) 

 لسان صدق

و تقاضای مریدان  عارفان)شیخ محمد تقی بهجت( بهجت توویهچون بر 

روحانیت می  شیخ و علمای شهر ، فرزند خلفش را ملبس به جامه ی

بعد از  چنین می فرمود که : لسان  نمودند ، آیت ا  سید عباس ابوترابی

لسان ودقی است که اگر  فرزندان و اوالد و نسلش هر شخ  ،  مرگ

 ، پس بر این احوال .ر ودخ و طهارت او حکایت دارند ب ، کوین باشند و

یه ی شیخ انتظار مریدان شیخ چنان است که ایشان و دیگر اوالد و ذر

  .اکنون که لسان و زبان ظاهر از او منقطع شده ، لسان ودخ او باشند

 آقای عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از 

(33) 
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 خواب صبح

در مشهد بودم در آن دوران الیم بیماری شیخ ، وبح و قبل از ادای نماز 

 خوابی پریشان دیدم که شهر را سیاهی بر گرفته بود و غریبه ای در شهر

بودم انگار ، چون برخاستم بر این احوال اعتنا نکردم و بد بر دل به راه 

 .ندادم اما ساعتی نگرشته بود که خبر ارتحال شیخ را دریافت کردم

   سید مهدی سیاه پوش دکتر توضیح:خاطره ای از آقای

(32) 

 حفظ از هجوم

چون کار نظام ستم شاهی به عاقبت رسیده و پایه های ستون آن به 

لزل کشیده بود ، قوه ی قهریه وحشیانه به خانه و کاشانه ی مردم تز

هجوم آورده و به تار و مار مردم می پرداخت . در این روز خیل کثیری از 

مردم شهر به شهادت نائل آمدند و روزی دهشتناک در تاریخ انقالب مردم 

رد بود . فرمانده ارتش که در کوی و برزن جوالن می داد، فریاد بر می آو

که خانه ی شیخ کجاست که ویرانش کنیم و از الطاف بود که چنین خانه 

 .ی سرشناسی در وقت چنین عربده ای محفوظ ماند

 محمد سامتحاج توضیح:خاطره ای از آقای  
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(34) 

 بیداری به موقع

من در دوره ی  :در کنار سفره بود که شیخ بر من چنین می گفت که 

خوابم ، استخوان بر زمین می رسد و پیری ام و چون بر زمین سفت می 

بعد از نماز تحمل این سختی را ندارم و چنین بود که شما را در وبح 

بیدار کردم تا خود بخوابم، سپس سری به ،  در بستر من بودیددوگانه که 

شیخ را در وبح آرمیدن جای  که زیر انداخت و مشغول غرا شد . از این

ود حتی عرر تقصیر می خواست شرم گرفته بودم و شیخ بی آنکه مکدر ش

ی داشت که از کاری ب با خود گفتم که این بیداری خیرداشتم و زیر ل

که وبحگاه داشتم ، برجای نماندم ، مجاوری گفت این بلندتر بگو تا شیخ 

 را خوشحالی آید.

: و تبسمی فرمودند و عرضه داشتندکردند ای و در آخر با دست اشاره 

 .یزیکه برنخ نیبنش یجا

  مینا جباری  دکتر توضیح:خاطره ای از خانم 

 (35) 

 مرجعیت
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مشتاقان دین به سوی این انقالب  کثرت وچون طوفان انقالب برخاست 

با بروز  دینی برخاستند و از درون و برون به این سیل خروشان پیوستند.

اختالفات و سایه انداختن اغراض شخصی در اداره ی مملکت ، بسیاری 

ین حمایت همه جانبه پا پس کشانیده و به همان دینداری چون من از ا

قبل خویش مشعوف گشتیم ، وقتی به سرا  شیخ آمدم تا تکلیف خود را 

در باب تغییر مرجعیت خود ابراز کنم ، شیخ پرسید ، از ابتدا چرا و به چه 

ید  و چنین بود که دانستیم تتوویه ای به این راه رفتید که اکنون بازگش

 .یخ در این طوفان ، به راه خویش ثابت قدم بودکه چرا ش

   خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

(33) 

 رفاقت

آمد و شدی شیخ را سالیانی با جوانکی از رفقای آقازاده ،  مرافقت بود و 

در کاشانه داشت. باری شیخ در مجلسی به دعوت او عزم میهمانی داشت 

ورین برخاست که فالنی را خاندانی که ناگاه موجی از سوی برخی مجا

خوشنام نیست و چنان بوده است و چنین . به هر روی قرار این مجلس را 

از خاطره ی شیخ دور کردم تا آفت این کالم و حدیث ها بر دامان شیخ 

نیاید. چون روزی گرشت و شیخ مطلع شد به نهیبی بر من وارد شد که 
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فروخته تر شد و گفت ، من با چرا چنین کردی؟ چون داستان گفتم ، برا

فالنی رفیقم و با چنین داستانی که اگر راستان نیز باشد ، سر و کاری 

 ندارم و اکنون ح  رفاقت برنیاوردم.

به خاطر افتاد که این رفتار از شاه فتوت بر او آموخته شده ، آنجا که 

را همقدمی و همکالمی با ی  یهودی بود و با هم به راهی می  )ع(علی

 )ع( پرسید ، علی )ع( تند ، چون یهودی به منزل رسید از منزلگاه علیرف

فرمود : بر سر آن دوراهی که ساعتی پیش از آن عبور کردیم ، من باید به 

راهی دیگر می رفتم که در این همصحبتی شرم حضور کردم تا رشته 

 .سخنت ببرم و تا اینجا همراهیت کردم

 انم افسر فاروقی  مرحومه حاجیه ختوضیح:خاطره ای از 

(33) 

 اسماء الهی

شیخ برای راغب نمودن فرزندان و مجاوران به اسماء الهی و توجه به این 

عظمت و مقام ، بر هر نامی که بر گوش و کنار مجلد و کتاب و برگه ای 

و سبیل  زبالهبود و امکان حرمت ناداشتنش را به سبب دورانداختنش در 

می داشت. این شیوه ی تربیت در  پاسوجود داشت با پاداشی مالی 
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ه تادیب کعصری که کودکی را به سبب نوشتن نام ح  با دست چپ با تر

 .می داشتند ، جز انحصار به راه ح  تفسیری دیگر نیست

   خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

(32) 

 تمام درحتی  تواضع

کودکی کرده بود و به زعم ذهنی ، یاد خاطراتی از دوران یکی از مجاوران 

نصح و فصح شیخ را که منشی پدرانه داشت به باب تحکم گرفته و مکدر 

چون نقل آن دوران با دیگران نمود ، شباهنگام شیخ به دیدار خواب بود .

شیخ به منزل آمد و با تواضعی بر او اشاره می  : دیدم که ه آمد یدیگرآن 

چند من که والده ی  جست و بر حالتی از او عرر احوال می خواست. هر

 .او بودم ، هیچگاه این تعارض و تمایز در رفتار شیخ را ندیده بودم

 عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از آقای  

(39) 

 له بوئین زهرازلز
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با وقوع زلزله سهمگین بوئین زهرا ، دهات آن  1241در شهریور ماه 

از جمله  بخش با خاک یکسان شد و ساختمان های مورد استفاده عموم

مساجد و حمام ها ویران گردید که با مساعدت های بی دریغ مرجع وقت 

حضرت آیت ا  العظمی حاج سید محسن حکیم )ره( و همت حضرت 

والد با همکاری برخی از خیرین به ویژه مرحوم حاج محمد حسین مل  

زاده که از تجار قزوینی ساکن تهران بود ، مساجد و حمام هایی در آن 

 ساخته شد. منطقه

 محمد سامتحاج توضیح:خاطره ای از آقای  

(21) 

 همچون دیگران

سرمایش منازل و معابر تنها جز وسایل ساده ای از دست در دورانی که 

سازهای روزگار نبود ، جمعی از علما در مجاور و طاخ شیخ نشسته و از 

که  گرمای بی حصر روز می نالیدند ، یکی از علما فرمود که این مکان را

بسیار است و  محیط کوچ  باید به وسایل جدید سرمایش رفت و شد 

 تجهیز نمود ، مجاوری گفت که با هزینه ی خویش چنین کنم.
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چنان بیاساید که چون بارها پیگیر مسئله شدم ، شیخ زیر بار نرفت که 

همه دیگران را توانی در آراستن برای خود نباشد و سال ها بعد تا 

 ین امر راضی گردید.گیرشدن آن ، به ا

         جان فدای دهنش باد که در با  نظر

 آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست چمن

آیت ا   مرحوم در خصوص) محمد حسین سامت  حاجمهندس  توضیح:خاطره ای از آقای

 ( مظفری

(21) 

 ادب ، آداب دارد

ده اایستهر چند هنوز سالها به تکلیف تشرعی ام مانده بود ولی به نماز 

بودم در اتاقی تنها و به طبع دوران کودکی و نوجوانی به تندی رکوع و 

نی بود ، چون این حال را وسجود می رفتم. شیخ که در حال ورود به اندر

دید برآشفت و فرمود ، این نمازی که می خوانی مقبول نیست ، نمی 

ع و طویل بخوانی ، بلکه در هر رکوو استحباب گویم که اذکار را به 

سجودی ، ماقبل و مابعد ذکر لحظه ای درنگ نما و ذکر را بگو و آنگاه 

 برخیز.
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   عمادالدین عظیمی توضیح:خاطره ای از آقای

(23) 

 نماز صبح

طنین انداز ، ودای شیخ  آفتاب هنگامه ی وبح و قدری مانده به طلوع

قضای نماز نزدی  است ، برخیزید و این بیدارباش اهل  هکاشانه بود ک

 به نماز ایستند.) الصلوه رحمکم ا (  نزل بود تا با نوای شیخم

بی آنکه بر برخاستن اهل گیزاند که شیخ این کالم آنجا توجه برمی ان

)که حدود ی  کاشانه اجباری کند تنها به واسطه ی بیداری خویش 

اطالعی در هنگامه ی ساعت و نیم قبل از اذان وبح شروع شده بود( 

اد و تعصبی بر اقامه یا برجای آوردن با اکراه دیگران به می د آفتاب طلوع

 .این امر نداشت تا به اجبار و اکراه کسی را به نماز کشاند

 آقای عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از 

(22) 

 شوق توجه
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شیخ چنانچه گفته شد ، تنها هنگامه ی طلوع وبح در کالمی همه گیر 

ف نرسیده بودم و اما یهنوز به تکل هشدار قضای نماز می داد . باری که

ی قتی لحظه ای در وقت اذان وبح چشماز ادای نمازم باخبر بود ، و شیخ

انداخته و اتفاقی شیخ مرا دید، فرمود: چون بیداری برخیز و به نماز 

 ایست.

به این سبب تفقد به وجد آمده بودم و مهیای نماز بودم که شیخ فرمود ، 

به سبب استحباب به جای آر و سپس به ای گانه پیش از نماز دوگانه ، دو

 نماز دوگانه روی آر.

   عمادالدین عظیمی توضیح:خاطره ای از آقای

(24) 

 ذکر تسبیح ملک

چون انقالب به سرانجام رسیده بود و به طبع حضور روحانیون ، علمای 

بالد در ودر مملکت بودند و اگر در اجرا نبودند و مقام اجرایی نداشتند 

در مقام  مباحثه اشتغال داشتند. چون در این هنگامه بود که در ل الاق

مسجدی که علما و روحانیون زیادی شرف حضور داشتند شرکت جستم ، 

همه را در این حال و مشغول به مباحثه و کالم یافتم و تنها شیخ بود که 

 .آرام و باوقار در گوشه ای نشسته و ذکر می گفت
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    اختندـــدل سیهان طری  جـــــــــــفق

   

 لم درانداختند ــــــــم و ال اســـل

                   ازـــتنه بـــــر هم در فــــــــگشادند ب

   

 ردن درازــــــبه ال و نعم کرده گ

    و گفتی خروسان شاطر به جنگـــــت 

   

 نگ ـــار و چـفتادند در هم به منق

    یکی بی خود از خشمناکی چو مست

   

 زند هر دو دستیکی بر زمین می

                        ای پیچ پیچ تادند در عقدهــــــــــــف 

  ل آن ره نبردند هیچـــــــکه در ح
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   قافله باشیالسادات خانم عفت حاجیه توضیح:خاطره ای از 

(25) 

 دقت نظر و نکته تربیتی

)ره( شهریه برخی از  تا پایان دوره دبیرستان که قزوین بودم ، حضرت والد

خواص را به من می دادند که به دست مبارکشان برسانم. ی  بار عالمی 

عائله مند که خانه اش پرجمعیت بود حضور نداشت ، ناگزیر پاکت پول را 

به خانمی که جلو در منزل آمد تقدیم نمودم. به خدمت حضرت والد که 

ئن قلبی از آن عالم رسیدم ماجرا را عرض کردم و از ایشان خواستم لیطم

 سوال کنند پاکت به دستشان رسیده است یا خیر؟ 

بی درنگ فرمودند : درست نیست، زیرا ممکن است این شائبه ایجاد شود 

 که من به شما اطمینان ندارم!

   آقای حاج محمد سامت توضیح:خاطره ای از 

(23) 

 بیت المال
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که شهریه ای به طالب شیخ را بر بیت المال مواظبت بسیار بود ، چه آنجا 

چه دینی اعطا می فرمود و چه مهمتر آنکه در کاشانه به حساب می آورد. 

بسیار کم بر خانه و کاشانه از اطعمه و اشربه و مل  دنیا بهره می جست و 

بر این بسیار کم نیز خود حساب می آورد که رسول خاتم فرمود : حاسبوا 

 انفسکم قبل از تحاسبوا.

نباره ی خانه ، القه برنج شمارش می کرد و از این ناچیز در هر مدتی بر ا

 مکدر بود که چرا چنین جمع آمده است!قوت کاشانه 

   خانم سکینه سامت  حاجیه توضیح:خاطره ای از

(23) 

 دلی دریا زده

محاسبه ی  در روزگاری که بزرگ ترین مرجع اهل شهر برای شیخ را 

خرج بر او وارد آمدند و برای دیون شرعی بود همنشین بودم ، اهل منزل 

و مخارج یومیه پولی طلب کردند ، شیخ فرمود که وبح هنگام هر آنچه 

بر دستم بود به خدمت مراجع ارسال کردم و اکنون هیچ بر بساط ندارم ، 

 اندکی وبر کنید که شاید تا نماز ظهر ، روزی فرا رسد.
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انی او را وا ن ایمدر عجب بودم که چگونه چنا بر این سب  زندگی شیخ

می دارد که با این چند سر عائله و عمری در دهه ی هشتم زندگی ، حتی 

به اندازه ی مخارج زندگی در بساط خود ، ذخیره ای او را نباشد و عجیب 

 .تر آنکه چون از نماز فار  آمد ، رزقی رسید و آن روز شیخ نیز به سر شد

       زاهد شنود از مصطفی            یآن یک

 یقین آید به جان رزخ از خدا که

           گر بخواهی ور نخواهی رزخ تو   

   توـــــپیش تو آید دوان از عش

 احمد عظیمی حاجآقای مرحوم  توضیح:خاطره ای از  

(22) 

 حتی نیت گناه

آقای حاج سید علی اکبر ابوترابی )ره( ن یمو المسلمرحوم حجت االسالم 

ئنا حضرت شیخ در شصت سال مود: مطبا یاد کردن قسم جالله می فرم

 اخیر حتی نیت گناه نیز نکرده است.

   حجت االسالم حاج سید علی سیاه پوش توضیح:خاطره ای از
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(29) 

 از مکافات عمل غافل مشو

از انقالب ،  در همهمه ی عصبیت ها و جهالت های افراط گرایانه پس

یخ رسم ، شخصی به تندی بر می خیزد و چنین می گوید که چون به ش

سر از بدن وی جدا کنم و او را به سزای کردارش برسانم. چون شیخ را 

مجالست می کند و بی حرمتی بر او روا می دارد و از حضورش مرخ  

می گردد به چند روزی پس حادثه در آتشی گداخته از قیر می سوزد و 

 .جان به جان آفرین می سپارد

   متخانم سکینه سا حاجیه توضیح:خاطره ای از

(91) 

 ترس از خالق به جای مخلوق

در تسلط و حاضر پاسخی شهره بود و پاسخ بر هر مساله را  اشیخ نزد فقه

فورا بیان می نمود. در اواخر عمر شریف چنان بود که چون مساله ای 

پیش می آمد ، شیخ بی هیچ پیرایه و تعصب درخواست پیش مطالعه ای 

بادا به جهت کهولت سن ، پاسخ در مورد برخی امور وعب می نمود تا م

را نا وواب بداند و بگوید. این رفتار شیخ در مقابله با  آنانیست که هر 
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مساله ی نا دانسته ای را پاسخ گفته و بر مسند فقه و قضاوت نشسته اند 

 .راسنداز مخلوخ می ترسند از خال  نمی ه و چون

 آقای عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از 

(91) 

 عالِم ، موت العالَمموت ال

در عزا و سوگ ، ماتم و اش  و اندوه فرا می شیخ را در اندک مجلسی 

گرفت ، اال مرگ عالمی که عامل بود. بر رسم علما چون ، عالمی از دنیا 

رحلت می نمود ، بر سوگ او مجلسی مهیا می نمود و بلند در مجلس او 

  می گریست.

مَوتُ العالِمِ مُصیبَهٌ التُجبَرُ و ثُلمَةٌ  (:ول ا  علیه و آلهقال رسولُ ا )

 التُسَدُّ و هُوَ نَجمٌ طـمِسَ، و مَوتُ قَبیلَةٍ أیسَرُ مِن مَوتِ عالِمٍ

مرگ عالم مصیبتی جبران ناپریر و رخنه ای بسته ناشدنی است. او ستاره 

ای است که غروب می کند. مرگ ی  قبیله آسان تر از مرگ ی  عالم 

 )12251، حدیث 2مه، جاست.)میزان الحک

   خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از
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(93) 

 شیوه تربیت

شیخ را کمتر رغبت  و فروت آن بود که از وسایط ارتباط جمعی معمول 

زمان بهره گیرد .باری شیخ در وسیطه ی تصویری ، طریقه ی ادای 

اگرچه به  یت نموده و والده را پیام داد تا من را کهؤفریضه ی نماز را ر

تکلیف نرسیده اما ادای فریضه می نمودم ، به دیدن و بهره گیری از 

 قرائت و ادای آن نمازگزار تشوی  نماید.

شیخ در این شیوه و منش بی آنکه خود بخواهد در آن فاوله ی سن ، 

تن از قرائت وحیحی که مرا به بهره جس و ختادای قرائت به من آمو

  .، هدایت کرده بود ارائه می گردیدتوسط همسالی 

   ن عظیمییآقای عمادالدتوضیح:خاطره ای از 

(92) 

 سامت

ت بود و این خاموشی شهره ی خاص و عام و شاید به این هر چند وام

لقب او نگاشته باشند بر وامت  به عنوانوفت ، بیش از آنکه سامت را 
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ز سجلّ ، با مامور ثبت که معنایی ادریافت شهره گشته بود اما هنگام 

سامت را در فرهنگ ادبی قائل نبوده است به مباحثه پرداخته بود تا 

را که همچنان در میان مردمان کمتر بهره گرفته شده است  یچنین لقب

 را بر نام خویش بیافزاید.

 .سامت را در لغت ، خوش رفتار معنا نموده اند

   آقای حاج محمد سامتتوضیح:خاطره ای از 

(94) 

 امور منزل

ز بزرگان که چه ملکت دنیا دارند و چه سر در جیب مراقبت فرو بسیاری ا

در کار منزل دارند که ، خدم و حشمی  برده و کار اخری تجارت می کنند

می اهتمام  در خرید مایحتاج و مراقبت از امور وکم  احوال اهل منزلند 

، اما شیخ را که نه بازرگان دنیا بود و نه اخری چه در آن زمان که ورزند

باب و جوانی محل رجوع فراوان بود و چه آنکه در انقالب چشم و چرا  ش

و پیری که توان جوانی از تن به درآید ،  یمعترضان و چه در زمان فرتوت

نه تنها از خرید و مایحتاج منزل شخصا غافل نبود بعضا و به شرط توانایی 

ی به در فواول زمان از تعمیر و تغییر اسباب منزل نیز مضایقه نداشت.
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واسطه ی نگرانی از وضعیت منزل که قدیم ساخت بود و امکان خطر برای 

 .اهل منزل بود ، خود با سرکشی سعی در برطرف نمودن آن داشت

    خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(95) 

 در باب روزه داری

وظیفه ام در چون کودکی داشتم در شیرخوارگی ، شیخ را پرسیدم که 

زه داری با این طفل شیرخواره که می تواند مستوجب قطع و کسر قبال رو

که اکنون چون زمانه ی قدیم که  روزی او گردد چیست. شیخ فرمود

ادر بوده نیست و چون او را می امکان هیچ قوتی برای طفل جز آنچه از م

 توان بر قوت و غرای دیگر سیر ساخت ، نیازی به قطع روزه داری نیست .

   خانم مریم سامتحاجیه ای از  توضیح:خاطره

(93) 

 مرحوم حاج یحیی

با بهایی اندک ، شیخ که  )مرحوم حاج یحیی سلطانیه( ربزرگ مردی خیّ

و اهل  کمی از رنجش بارهای دنیای او تاوسیع کرد را واحب کاشانه ای 
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منزلش بکاهد و مضیقه مالی او که به جهت دغدغه ی حفظ بیت المال 

 داشت را بر طرف کند.

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی   توضیح:خاطره ای از

(93) 

 پیمانه چو پر گشت

بود و این موضوع هنگامی که ذریه مان بیش  از من بزرگترشیخ سال ها 

 یاییؤ رجب نگرانی بود . شبی در د با آن اوضاع مالی شیخ همواره موبو

را نمی وادقه ، بزرگی بر من روی نمود و چنین گفت که شیخ را مرگ ف

را  فالنیچون برخاستم با خود گفتم که  رسد مگر فالنی از دار دنیا رود.

اختالف بود جوانی و شادابی و سال ها با شیخ در سن و سال  در اوج که

 چه بر عمر و پیمانه ی شیخ.

چون از سفری برگشتم و در ابتدای ورودم ، وفات آن جوان رعنای آن 

ری نشسته بود شنیدم و ما بعد آن از و پی یروزها را که دیگر در فرتوت

تصادم و جراحت شیخ که در بستر بیماری افتاده بود مطلع شدم ، دانستم 

که خوابی را که سال ها پیش بر من آمده بود ، وقت و زمان تعبیر فرا 

 کار. فرجامرسیده است و چنان شد 
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 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی   توضیح:خاطره ای از

(92) 

 مالمنطق اع

به گوش و  اختیار ورفاداده و  کفاز  عنانشیخ مجاوران را که در انقالب 

 :چشم سپرده بودند، هشدار می داد که

ال یخرج منا اهل البیت الی قیام قائمنا احد لیدفع ظلما او ینعش حقا  «

مقدمه «)اال اوطلمه البلیه و کان قیامه زیاده فی مکروهنا و شیعتنا

 وحیفه سجادیه(

امام وادخ فرمود: هیچی  از ما اهل البیت تا روز قیام قائم ما، ترجمه: 

برای جلوگیری از ستمی یا برای بپاداشتن حقی خروج نمی کند، مگر 

آنکه بال و آفتی، او را از بیخ برکند و قیام او بر اندوه ما و شیعیانمان 

 د.بیافزای

  محمد حسین سامت حاج   مهندس توضیح:خاطره ای از آقای

(99) 

 زینب
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بود ،  فراوان اش را اناثذریه زینب را زینت پدر نام نهاده اند و شیخ که 

. در هر کودکی که به دنیا بر یکی از وبایا مشتاخ نام نهادن بر این نام بود

می کرد و مجاورینی  این نام برای کودک تازه متولد می آمد شیخ قصد

به د این نام گرفته را که به سنت نامعقول زمانه ، زینب را رنج دیده و فرزن

به نیز شیخ  بر این کار مانع می شدند،  انگاشتندهمان سرنوشت می 

 .کرداحترام رای و نظر اهل منزل ، از خواسته ی خود ورفنظر می 

چون به دستور دولت سجلّ ها به تعویض رفت و هر ی  از مردمان 

سهوی شیخ به اشتباه  وبایای، نام یکی از  نددشمجبور به تغییر آن 

تغییر یافت. چون به شیخ چنین خبر  طیبه مامور ثبت سجلّ به زینب

آرزوی او برآورده شده و نام یکی از فرزندان به زینب در اشتباه دادند که 

 .آن گماشته ی دولتی بدل گشته، تبسمی نمود و شکری به جای آورد

   خانم زینب طیبه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(111) 

 محرمیت

به مجاورینی که در کاشانه ی یکدیگر رفت و آمدی بسیار داشتند و شیخ 

ط حضور داشتند به واسطه ی آن ، محارم و نامحرمان در یکدیگر به اختال

محرمیتی به واسطه ی عقود موقت که در آن دو توویه می نمود ، 
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تبدیل می کند ، داماد و مادرزنی و یا زن پدری  نامحرم را به رابطه ی

 یند تا شیطان را از خود دور دارند.ایجاد نما

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی   توضیح:خاطره ای از

(111) 

 زیارت عاشورا

چون سختی خواندن زیارت عاشورای معروفه و سهلی غیرمعروفه را در 

کتاب ارزشمند مفاتیج الجنان می دیدم ، راغب شدم که کدامی  را 

این باب به پرسش آمدم و چنین ارزش و اعتال افزون است. شیخ را در 

فرمود، که البته زیارت معروفه ی عاشورا و چنان چه احوال و طراوت لعن 

لعن این زیارت را بر جای  و سالم به یکصد بار نبود ، به موجز سالم و

 آورید.

زیارت "معظم له ذیل کتاب شریف زاد المعاد )مجلسی( مرقوم فرمودند :

، زیارت مختصر از دور . السالم علی  یا  حضورت امام حسین علیه السالم

که ظاهرا  "اباعبدا  السالم علی  و رحمته ا  و برکاته از باالی بام خانه

 اشاره به همین زیارت موجز دارد.
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البته در روایت است که زیارت مختصره حضرت چنین آمده است که پس 

خوانده و  عاًیالـعَنْهُمْ جَماللّهُمَّ بار  99از خواندن اول بار لعن زیارت مزبور ، 

 نیالحُسَ یَالسّالم عَلبار  99پس از خواندم ی  بار سالم زیارت منظور ، 

اَوحابِ   ی)ع( و عَل نیاوْالدِ الحُسَ ی)ع(  وعَل نیابن الحُسَ یِعَلِ ی)ع( وعَل

مرکور گردد که محتمال منظور نظر شیخ بر پایه همین  )ع( نیالحُسَ

 روایت بوده است.

تصویر این برگه در پیوست کتاب خواهد  -  خانم سکینه سامتحاجیه یح:خاطره ای از توض

 آمد

(113) 

 سرمه ی چشم

اکثر اطبا به خصوص در شهر و دیار شیخ ، از دریافت ح  المعالجه از 

شیخ امتناع داشتند و با اورار شیخ و به جهت برکتی بر مال و کار 

در احوال پیری ، دندان به  خویش ، آن را تقبل می نمودند. شیخ چون

عاریت گرفت و در نزد طبیب به مداوای آن پرداخت ، پاکت ح  المعالجه 

را به طبیب می دهد و او نیز آن را بوسیده و توتیای چشم می نماید و به 

 .عنوان هزینه ی سفر به زیارت کربال تقبل می نماید

   دکتر میرشجاعیتوضیح:خاطره ای از 
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(112) 

 تعلقهاحترام به م

 ،شیخ را رسم ادب زیادت بود ، چنانچه در آن هنگام و در میان همساالن

بسیار بود ، اما شیخ چنان حدیث کم محلی و کم ادبی مردان بر نساء 

نظر من را  خیلی اوقات رسم ادب داشت که در امور منزل ، نه مشورت که

ری به در کردار و رفتار هم بر مقام مادنکوتر از نظر خویش می شمرد و 

 .فرزندان ترکیر می کرد و هم در مقام همسری پاسبان احترام بود

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  توضیح:خاطره ای از 

(114) 

 مقام علم

شیخ مجاوران را توویه می نمود که چون به وقت فراخ و آسایش ، پای 

 به سوی کتاب ننهند . برخی این ترکیر شیخ را در وجود کلمات جالله در

کتاب می دانستند اما به ظن قوی چون شیخ بر علت امر اشاره نداشت ، 

در این مقام در نظر  ،ون عالَم است ممقام علم را که گواهی عالِم و رهن

 .داشت
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  عبدالجواد حیدریتوضیح:خاطره ای از آقای 

(115) 

 تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

جوان ناپخته ی شهر در  انقالب به سرانجام رسید و طالبچون بساط 

تواضع علمای دیار عالم پرور ، عروه را فراخ دیدند ، بر آتش فتنه میدان 

م چه آتش ها که سوزاندند. در این میان یافروختند تا چنان کنند که دید

ف آمد . در آن به سوی رفع این اختال شرعاز جانب حاکمان دینی  میکَحَ

ح  استادی یگر ، طالبی که محفل  که جمع شیوخ شهر بودند و جمع د

سید)مرحوم از یاد برده ، تا آنجا که در میان مباحثات مجلس بر گلوی 

 م در پس مشاهدهکَمی فشرد و او را تهدید به مرگ می کرد ، حَ ابوترابی(

رای به تخلف جمع شیوخ می دهد و هیات علمیه ی حوزوی  این اوضاع 

 ید فتنه ها می شمارد.شهر را که شیخ سال ها زعیم آن بود علت تشد

شیخ که از این رای حَکَم در عجب بود ، چنان زمزمه می کرد که آن 

 .فاعل چه کراب است

 علیرضا عظیمی  حاج توضیح:خاطره ای از آقای

(113) 
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 دفاع از مظلوم

چون افراط انقالب به سر حد خویش رسیده و برخی خودسرانه و بی اذن 

از شیوخ و  برخیلبی و قهری با به برخوردهای سبه ناح   قوای مرکزی

شیخ با  ،  بودندسکوت کرده  همراه نبوده یاارزه که در جریان مب وعاظی

سپر نمودن آبروی خویش از خلع لباس و توهین و افتراء و بعضا ودور 

موجب نجات جان و مال و آبروی آنان بود و چون  اناحکام قضایی برای آن

داشتند و مراجع دینی به خصوص ن افراط گرایان توان رویایی با شیخ را

 جلوگیریرهبری انقالب احترام شیخ را بسیار داشت ، از اضرار این افراط 

نقل است که برخی از روحانیونی که مغضوب نظام جدید التاسیس  .شد

شان بیت شیخ شده بود. سید روحانی  ملجاءگردیده بودند تنها مالذ و 

تان در  تیاگر مرا مورد حما مظلومی  نزد شیخ آمده بود و می گفت که

و چنین بود  برم یم تی، به جدم رسول خدا شکا دیآزارها نده نیقبال ا

 که حوزه شریف قزوین در این بزنگاه تاریخی محفوظ ماند.

 توضیح:خاطره ای درباره روحانیونی که از ترس خلع لباس به ایشان پناه آورده بودند

(113) 

 مستندالوسیله
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ود را چنان می داند که در ده ساله ی حضور در نجف شیخ از افتخارات خ

)ابوالحسن اوفهانی( را ترک نگفته  سید فقه ، حتی ی  روز نیز درس

است و تقریراتی از محفل درس  او را به  حوزه های دینی و جویندگان 

معرفت دین هبه نموده است. این مجموعه ی ارزشمند را که تا پایان عمر 

راسته نگردید، مجاوران پس از رحلت ، مبارکش به زینت طبع آ

علما و مراجع زمان رسانیدند . برخی مستندالوسیله نام نهادند و به نظر 

آمد که  خوشاوحاب علم  به مراخچنان این مجموعه ی گران قدر 

این تنها نسخه ی دست  )آیت ا  شبیری زنجانی( برخی از علمای اعالم

 ر میدهند.نویس شیخ رادر دروس خویش مستمس  قرا

 توضیح:خاطره ای درباره ی آیت ا  شبیری زنجانی

(112) 

 حتی به قدر یک نامه

، نامه ای را برای ارسال به واحبی به دستم سپرد  شیخ که نوجوان بودم 

و چنین گفت که نامه را با نام خدای و دست راست در وندوخ انداز و 

و آن خ در میان آنهمه مجاور اینکه شی ((حَسَنًابالغاً بلَّغه أَللهُمَ ))بگو 

کردار متکیانه بر خویش که به عرف یومیه  به تمام امور خویش ، خود 

د که انجام کاری کرده بود ، برایم شادمانی بو مامورمی پرداخت ، من را 
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دانسته ای را بر خویش افزوده و لیاقتی را بر اجرای کاری پیدا نموده 

 .بودم

را که با ب ، د ،  3-4 - 3- 2ه ها اعداد ، روی پاکت نامست ا شایان ذکر

نام مل  حافظ  "بُدّوح "مّل برابرند مرقوم می فرمودند . و ، ح از حروف جُ

 نامه هاست.

 آقای حاج محمد سامت -  عمادالدین عظیمی توضیح:خاطره ای از آقای

  (119) 

 ر نامه مه

و ت به سبب بعد مساف ازدواج و تشکیل خانواده در طهرانپس از  پدر

 سهل الووول آن روزگار ، هر چند وباحی نامه اینبود امکانات ارتباطی 

 مه هایش از یکای  فرزندانم احوالرا خطاب بر من می نبشت . شیخ در نا

 دلجویی  می کرد و گاه نصیحتی پدرانه.از غریبی غربت می پرسید و 

ار شیخ را سنگینی بکه  تشتت ارتباطات در آن روزگارآن تعدد ذریات و 

ننموده بود. او پرمهر ترین وظیفه ی پدری نافی زعامت حوزه بود ، او را 

کالم ها و پدرانه ترین نصایح را در این نامه ها برایم به حوالت می 
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فرستاد. هنوز نامه های پر مهر او را در گنجینه ی خاطراتم به وحت نگاه 

 .داری نموده ام

   خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(111) 

 منطق ناصحانه

شیخ در هر نامه ای که به جهت پرسش احوال برایم ارسال می نمود به 

می نمود در همان نامه  رخنکته ای اشاره می کرد و گاه نیز که مسئله ای 

اول اشاره نموده بود و باری از فحوای نامه به به ترکر می پرداخت.

خانه خود شیطان را راه شنیده ام که در "اینگونه خطابمان داده بود که 

ما اولین خانواده از بستگان شیخ  "داده اید و تلویزیون خریداری نموده اید

اقدام به خرید چنین وسیطه ای نموده و از آن بهره جسته  و بودیم که 

 اینگونه مسبب تکدر شیخ  شده و او را به چنین موضعی کشانیده بودیم.

خطاب ابوالزوجه به حضور شیخ  در این، که از مریدان شیخ بود  شوی ام

شرط و شروط خویش را در تهیه ی این وسیله و قوانین نائل آمد و 

در خانواده برای ایشان به شرح نشست و شیخ که  استفاده از آن را وضعی 

خیر "او را از تجار مومن بازار برمی شمرد و باری او را در نامه ای 
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را از این را پریرفت و شیخ ود ، این منط  و قول لقب داده ب "حباباال

 نگرانی رهایی بخشید.

پریشانی احوال او در آنچه از شیخ در این مقال به بهره می رود ، نخست 

امر و نهی او از خیر و شر  سامان و ازدواج ایشان ، منافیباب ذریاتی که 

نیست و دوم منط  شیخ در نصیحت که علی رغم آنکه خود در اوج  

ل مومنی به وسط می آید ، به راحتی سخن ح  را مراقبه است ، چون قو

 .می پریرد و از سخن خود پیاده می آید

   خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

(111) 

 یای صادقه(ؤ کشف و شهود )ر

 نقل خوابی که حضرت ابوی در نجف دیدند:

شبی در خواب دیدم که عده زیادی در مسجد بزرگی اجتماع کرده اند و 

رحلت فرموده اند و  (ول ا  علیه و آلهویند حضرت رسول اکرم )می گ

منتظریم جانشین ایشان تعیین شود. در همین حال دو نفر از میان جمع 

برخاستند که یکی عمر و دیگری ابوبکر بود. عمر رو به مردم کرد و گفت : 

 ول ا  علیه ومردم من با ابوبکر به عنوان خلیفه و جانشین رسول ا  )
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( بیعت می کنم شما هم چنین کنید. بنده با ناراحتی به اتفاخ دو سه آله

نفر دیگر از مسجد بیرون آمدیم و رفتیم به سوی منزل حضرت امیر )ع( 

به منزل ایشان که رسیدیم حضرت در ی  اطاخ حدود بیست متری که 

ایراد خطبه بودند و در عین دور تا دور آن افراد نشسته بودیم مشغول 

چیزی می نوشتند . به همراهانم گفتم ببینید جانشین رسول ا  حال 

یعنی  " شأنعن  شأنال یشغله "( ایشان است که ول ا  علیه و آله)

انجام کاری ایشان را از کار دیگر باز نمی دارد ، هم خطبه ایراد می 

فرمایند و هم می نویسند. فرمایشات حضرت مرا سخت متاثر کرد و به 

دم . در حالی که گریه می کردم از خواب پریدم . تمام فرمایشات گریه افتا

حضرت یادم بود ولی غفلت کردم و همان وقت ننوشتم، وبح که 

برخاستم خطبه یادم نبود. به قزوین که آمدم و خواب را برای آقای الهیان 

 نقل کردم ، ایشان فرمودند اینگونه خواب ها را به هر کسی نباید گفت.

   آقای حاج محمد سامت ه ای ازتوضیح:خاطر

(113) 

 معیار مرجعیت دینی  

به دنبال مرجعی برای تقلید احکام بودم. شخصا و تازه مکلف گردیده 

عالقه مند به تقلید از مرجعی بودم که نام و اعتبارش شهره ی عام و 
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لیه موجود در کتابخانه ی شیخ ، رساله ی مخاص بود . در میان رسائل ع

معزز را برداشته تا در هنگامه ی نیاز به آن رجوع نمایم.  آن مرجع مقلد

مجاوری در آن احوال چنین گفت که شیخ بر این امر نظر ندارد و 

قانع نشدم و با آنکه بیش دیگرانی که چنین رفته اند را نهی نموده است. 

دهه اختالف سن و بارها مرتبه تکسر علم از ایشان داشتم به  هشتاز 

شیخ فرمود که مرجع مورد دم و شرح ماوقع دادم.حضور ایشان رسی

نظرتان اکنون در حصار و مردود حکومت است و ارتباط با ایشان به 

)حضرت سهولت میسر نیست . من شما را به تقلید از مرجع گران سنگی 

)حضرت آیت ا  که شاگرد مکتب علمای بزرگواریآیت ا  سیستانی(

ر نشان می گردد ، حضرت شیخ )خاطنیز هست فرا می خوانم.  خوئی(

تنها به واسطه ی شاگردی آقای سیستانی در مکتب آقای خوئی به ایشان 

 اعتماد نموده و دیداری و مباحثه ای با ایشان نداشته اند(

 باو آن نهی مجاور کجا و آن نقد شیخ کجا ، شیخ نه از باب اجازت که 

و مرجعی را که من و نه از باب ابرام که افهام بهره برد  رضایت  منط 

راغب به تقلید از او بودم ، اگرچه بر مقام و منزلت علمی و شخصی برحرر 

آن و مرجع مورد اشاره را به جهت  شایستهبا این تفسیر او را  نداشت که

اقرب بر تقلید می دانست. چه آنکه اگر بی حضور وضع مرجع محصور ، 

م ، شیخ را تنها در محضر شیخ به کالم آن مجاور ودی  ، متعمل بود

 هادی هم دانستم.فاروخ می دانستم و چون چنین احوالی دیدم او را 
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   ن عظیمییعمادالد توضیح:خاطره ای از آقای

(112) 

 بوبالذنمعترف 

آنکه برخی از آنان بی عار و بی شیخ علی رغم یاری بسیار مستمندان ، از 

بر هر انکه کار تنها به تکدی اشتغال داشتند ، سخت پریشان بود. چن

القاب به جهد و متکدی توانمندی ، لقبی داده بود تا شاید او را با این 

کوشش رهنمون باشد. اما حدیث آن متکدیان ، عبرت آن داستان مثنوی 

وقتی شاهزاده ای ، کنیزکی را حشمت می بخشد و در قصر است که 

 سکنی می دهد و مقامش را گرامی می دارد ، چون مدتی از مراوده اش

می گررد بر او رش  می برد که در هنگامه ی شب رحل سفر به کجا 

بسته و در کجا به قراری می نشیند. شبی او را به دنباله می رود ، 

کنیزکش را به لباس گدازاده ای می بیند که در شباهنگام به رخت تکدی 

 می نشیند و از قوت الیموت ارتزاخ می کند . 

دی بر درب خانه ی شیخ ککه چون مت خطا تا جائی بوداین اعتراف به 

ملقب می دانست که  "گردن کلفت"دخ الباب می کرد ، خود را همان 

 .آمده است تبرای عرض حاج

 محمد سامتحاج توضیح:خاطره ای از آقای  
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 ادب تدریس

این طلبه های امروز هم درس می خوانند و شیخ هم درس می خواند. 

خ که خود در کسوت استادی حوزه بود از بزرگ شی دتندترین انتقاد شاگر

طالب زمان خویش می بود. لنگی به زیر و لنگی بر هوا و دستی بر سر و 

احوال درس خواندنی بود که گالیه ی استاد از طالب رویی در کتاب ، 

تدریس خویش بود و آنان را به پیروی از شیخ فرا می برد که در طول 

را غیر از ادبی در نشستن و حجبی ، او  )که روزی سه وعده بود( خویش

 در گفتار و حسنی در رفتار ، مشاهده ای دیگر نبود.

شاگردی دیگر چنان می گفت که در طول درس شیخ ، ندیدم که شیخ را 

 . جز بر نشستن بر ادب و تکیه ندادن بر دیوار ، احوالی دیگر باشد

 قدسیو حجت االسالم   آیت ا  محمدی تاکندیتوضیح:خاطره ای از 
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 اجر روضه داری
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. چون قصد آن کردم که در بود در ماه محرمم روضه شیخ را سال ها مراس

م ایشان  در منزل شیخ ، ادامه ی مجلس را به جهت تقبل پس مراس

آنچه اجر برپاداری هزینه و اجرا به نیتی بر عهده گیرم ، شیخ فرمود که 

ظیم آید و اگر در منزل از این مراسم است ، در هر منزلی باید که اجری ع

 .عهده ی آن آیید ، بسی سودایی فراخ تر به دست آرید

   خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از
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 درازعمر 

خدا به شما گفتم  بعد از احوال پرسیشیخ را دیدم و عرض ادبی نمودم . 

اده عمر طوالنی که د :، شیخ تبسمی کرد و فرمود  عمر طوالنی عطا کند

 !است 

               ازین یاز رو ختمیدر سنبلش آو

 گفتم من سودازده را کار بساز

                     و زلفم بگرار   ریکه لبم بگ گفتا

 نه در عمر دراز زیآوخوش شیدر ع
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   سید علی اکبر تقوی حاج حجت االسالممرحوم توضیح:خاطره ای از 

(113) 

 پدر آمرزیده

که در باب سپاس از کار و کمکی خیر در  داشت شیخ دعایی به لب

چون حاجب  ،"خدای پدرت آمرزد "اسباب روزانه ، اینگونه می فرمود که 

بود ، تبسمی می نمود  و  مدهآ شیخ از فرزندان بود و این سخن بر زبان

در اجر این  زحمت نیز به دعای خویش "که  ضی بر آنچه رفتهیآنگاه تعر

 "پرداختم!

   خانم سکینه سامت  حاجیه ای از توضیح:خاطره
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 قاضی القضات

هر چند که شیخ تن به قضاوت نمی سپرد ، اما چون اعلم فقهای شهر 

، به رای ما بود در هر قضاوتی که اختالف بین آرا و علما بود  عالم پرور

شیخ دل می سپردیم و هر قاضی را که حکم او می شنود بر گوش جان 

 .دختام بوحسن کالم او 
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 هوشنگ فاروقیتوضیح:خاطره ای از آقای  

(119) 

 برای رضایتتسلیم 

شیخ را عادتی بی تعطیل بود که هیچ شباهنگامی را در هیچ منزلی 

آنکه در شهر و دیار دیگری می بود. شبی از سکنی نمی کرد ، مگر 

در کنار کتاب و به بودن بی ش  تمایل را که شیخ احیای رمضان شبهای 

بیش از همه ی شبهای دیگر داشت به ناگاه اهل کاشانه ندا سجاده اش را 

دادند که امشب را تمایل به حضور در منزل نیست ، شیخ که آماده و 

ملبس شده ایستاده بود ، اورار می ورزید و اهل کاشانه انکار که امشبی 

، جامه کند و  را احوال ماندن در منزل نیست. شیخ با آن جالل و کرامت

 اهل منزل ، تسلیم سخن گردید .برای رضایت 

وعب گویند که درخت پربارتر آری بزرگی را نه بر قول سخت و ودای 

 سری به زیر تر دارد.

 عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از آقای  
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 دیون شرعی

دیون شرعیه  در محاسبه ی رفت ، شیخ را بچون شوی خانه ام از دست 

و  مانده یکه از او ، وغاری نیز برجای او به مدد طلبیدم ، شیخ با آن

اما چون بر دیون شرعیه   ماترک در میان وراث به تقسیم نرفته بود

غیر منقول از حتی اگر از منقول مالی او را نیست ،  :بدهکار بود فرمود

 .یقه ای در اخری نباشد ضکه او را م بپردازیددیون او را 

   سکینه سامت مخانحاجیه توضیح:خاطره ای از 
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 معامالت صحیح

شیخ را در سفری با او همراه بودم. نوجوانی سیب در سبد فروش داشت و 

در جنب ما مشغول کار خویش بود. شیخ چون در جنس نگریست ، قصد 

و  نم پنداربه بیع کرد و چون در سیمای بایع ، از معاملت منصرف شد. 

سیمای بایع  همراهان و مجاوران آن بود که شیخ شرط بلو  را که از

پدیدار بود در شرایط معاملت ندید و تن حتی بدین غفلت از وظیفه ی 

 .دین ننهاد

   فحولحاج سید علی اکبر حجت االسالم مرحوم توضیح:خاطره ای از 
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 تسهیل دیون شرعی

شیخ را به سهولت در دیون شرعیه شهرت بود. چه آنکه  کاسبی در دیون 

یف و تعدیل در دیون بود و می خواست شرعیه ی خویش ، خواستار تخف

از جانب این محاسبات بر کسب خود آسیبی ندیده و یا میزانی از سهم 

خویش را به دست خود به واحبین ح )فقرا( برساند و شیخ را یارای 

مومنی که تقاضای کم  هر  در حالخویش در این امر می دید. شیخ 

ی  )بخشیه داشت ، رسانی از مال خویش در حال فقرا از دیون شرعی

می نهاد تا با ( را اجازت و در سهم سادات همه ی آن را در اختیار سوم

این حسن ظن به مومنان این پیام را بدهد که دین برای سهولت ما آمده 

 است و نه سختی.

تعل  دیون شرعیه بر  در همین احوال بود که شیخ ، در هر دغدغه ای از 

ر خود چنان سخت می گیرند که یا از که برخی مومنان در آن بنوالبسه 

بام تفریط خود را نامسلمان و یا از بام افراط خود را بیش مسلمان می 

که در پایان سال مالی  نواگر این البسه "دانند ، تنها ی  جمله داشت که 

به آن تعل  نمی دیون شرعیه  ستدر منزل مانده ، در حد و شان شما

شماست ، چنان پرفشار به زبان می آورد  شأنو این تکیه را که در  "گیرد
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خود می  شأن درنبود نیز به این اطمینان شیخ  شأنآن آدمی را  اگر که

 .دانست

وَمِنْهُمُ الَّرِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَیِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَّکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّهِ 

ةٌ لِّلَّرِینَ آمَنُواْ مِنکُمْ وَالَّرِینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ وَیُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَرَحْمَ

  ﴾توبه-31﴿عَرَابٌ أَلِیمٌ 

باور  گویند او خوشدهند، و میاز آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار می

باور بودن او به  ، بگو خوش)و به گفته ها و شنیده ها اطمینان دارد (است!

ی بدانید( او ایمان به خدا دارد و )تنها( تصدی  مؤمنان نفع شماست )ول

اند، و آنها که کند، و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آوردهمی

 دهند عراب دردناکی دارندفرستاده خدا را آزار می

 خانم سکینه سامت  حاجیهتوضیح:خاطره ای از 
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 نه گفتن ، قدرت اراده ی بزرگان 

بسیاری از آداب و ابزار کار مل  به دست مسلمین افتاد  و  چون ساز و

کارگاهی برای ساخت خمر بود به که لهو و لعب برچیده شد ، میکده را 

بهره  باقیمانده یاز مشروبات الکلقصد آن کردند که مصادره بردند . چون 
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به حل مساله را ل آن سودی به بیت المال رسانند ، شیخ بَو از قِ گیرند

 ، حالل شدنی ندانست. را آن   خند. شیدانفراخو

متشرعی خود را روزگاری را که شیخ می گفت نمی دانم و نمی توانم ، هر 

هر روحانی خود را مرجع قلمداد می کرد و نه گفتن را به  و واحب نظر

خصوص در دین ، بی دینی می شمردند. اما شیخ با آن امتناع به ابتالی 

می خویش  ملجأداری مردمانی که دین را و دینآن قوم گرفتار نیامد 

 نگرفت.با آن قضاوت به سخره  دانستند

به آن زخم زبان ها ،  متابعت بود  قبیل امورا در این و چه بسا اگر شیخ ر

 .گرفتار نمی آمد 

                                                                    جنگ هفتاد و دو ملت همه را عرر بنه 

 چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

  سید محمد نقی سیاه پوشحاج   دکتر توضیح:خاطره ای از آقای
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 همراه کوچک 
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به خاطر می آوردم که چون کودکی بیش نبودیم به واسطه ی سفارش 

ایشان در جلوی عالم و روحانی قدم نمی گراشتیم و در پشت جمعیت 

 نمودیم تا حفظ حرمت کرده باشیم. همراه علما به آرامی طی مسیر می

جمعی که  بهروزی که از مسجد برمی گشتم و به همراه اخوی بودیم ، 

می کردند برخوردیم و به جهت احترام به جلو  همراهی را عالمی بزرگ

نیفتادیم ، ایشان بدون نگاه به عقب ایستاندند و به مالزم خود اشاره 

ر روند ، ظاهرا کسر شان عالی کردند که این کودکان از پشت ما به کنا

 می دانستند که همراهانشان کودکانی باشند.

اما رفتار مرحوم شیخ عکس علمای هم تراز بود  ایشان کمتر حاضر به 

همراهی جمعی از متالهین و متمکنین و متدینین بودند و هر چند بیشتر 

نه به تنهایی طی طری  می نمودند اما حتی از همراه شدن با کودکی نیز 

 تنها ابایی نداشتند که استقبال نیز می کردند.

 سطور نیز بارها که مرحوم شیخ را در کوچه و بازار زیارت میاین راقم 

بوده شیخ با  همراه و دیگرانی در سن و سالی ولو خرد در کودکیکردم ، 

 م.یا

 محمد سامت  حاج توضیح:خاطره ای از آقای
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 قولٌ معروفٌ و مغفره 

که شرح آن در دیگر ی کثیر در دوران تحصیل نجف بود جشیخ را رن

نمی توانست به یل آمده است. اما او که طی این ده سال صفصول به تف

می نوشت از وعبی سخن  یی که نامه ها در وطن بیاید و اقوام را ببیند

 را از این دوری بر اقوام به میان آرد. کمتریمی راند تا رنجش ن

 محمد سامتحاج ی  توضیح:خاطره ای از آقا
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 برکت کیسه

ط برای زیارت خدمت حضرت شیخ روزی به اتفاخ یکی از دوستان فق

م. هنگام خداحافظی مبلغ دو تومان به من دادند که از نادانی نمی رسید

خواستم بگیرم ولی با اورار ایشان و تاکید به اینکه برکت کیسه است ، 

 آمدم افزایش یافت!گرفتم. آن روز به طور بی سابقه ای در 

 محمد شیخ حاج حجت االسالم آقای به نقل از ی  راننده تاکسی )راویتوضیح:خاطره ای 

 (سامت رضا

(133) 
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 مقام پرثبات

حضور ایشان در راس مبارزات ملی و مرهبی مردم ایران و به علی رغم 

از انقالب ، مقام واالی نین قزوین در سال های قبل مدارالمو دیار خصوص

 .شدت ایشان در دستگاه های دولتی به شدت پاس داشته می مرجعی

یکی از آقازادگان که همچون دیگر خاندان ایشان همپای انقالبیون در 

مبارزات ضد دولتی شرکت می جست ، با جسارتی خاص و با جمعی 

کوچ  در مقابل گارد نظامی ، چنان به سردادن شعارهای ضد رژیم می 

می کنند. با  بازداشتاچار او را دستگیر و پردازد که عمال پهلوی به ن

تی از روز و عدم مراجعت ایشان به منزل ، احتمال دستگیری اگرشت ساع

می رسد ، ایشان وقت ایشان از سوی بیت می رود و موضوع به امام جمعه 

علما با عتاب و خطابی ، فرماندار نظامی را مخاطب قرار می دهد که 

د و خواستار آزادی نتحمل نمی دار چنین بی حرمتی را به بیت شیخ

فرماندار با اطمینان اظهار می دارد که چنین خبطی  ایشان می گردد.

ا از سوی نظامیان تحت االمر ر "غلطی"وورت نگرفته و مضمونا چنان 

 بعید می داند.

شیخ و با مراجعه به یکای  بازداشتگاه  هر حال به پیگیری دیگر فرزندبه 

به جهت همراهی با دیگر   آید که ایشان)آقازاده(ها ، کاشف به عمل می 
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دستگیر دوستانش که در تجمع حضور داشته اند و عقب نماندن از جمع 

 شدگان ، خود را به نامی مستعار معرفی نموده است.

 محمد سامت حاجتوضیح:خاطره ای از آقای 
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 غرور برجا

 رت تبری ارسال کابا  و سایر اعیاد چون کودک بودیم ، در نوروز

به ایشان ، این سوال برایمان پیشآمد داشت  رژیم گرشتهمسئوالن دولتی 

و چنان  می کندبی تفاوت برخورد  به اینها بی اعتناست وکه چرا پدر 

و چون به سن رشد و عقل رسیدیم ، علل چنین ؟  غروری روا می دارد 

 حالی بر ما مکشوف شد.

   متخانم سکینه ساحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(139) 

 عنایات بعد از موت

یشان را بر عالم خواب دیدم که که ا ل شیخ گرر کرده بودمدتی از ارتحا

سفارش و توویه ای بر خلف والحشان فرمودند ، وبح با جمعی از یاران 
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علمیه ی حوزه ،سال ها همراه شیخ بودند دیرین شیخ که در قامت هیات 

 . برگزیدیمویت هیات علمیه حوزه ، در منزل شیخ ، فرزند ایشان را به عض

 سید جواد علوی)ره(  حجت االسالممرحوم توضیح:خاطره ای از 

(121) 

 تشنه ی وصال

،شبی بعد از چند روز قبل از آن حادثه ی الیم و واقعه ی تصادم شیخ 

افطار ماه روزه ، از اتاخ شیخ ودایی شنیدم ، نگران به سرا  ایشان رفتم ، 

که در آن سن و احوال ای به گوشه ای می رفت  شیخ به تندی از گوشه

 برایم عجیب می نمود.

است و چه احوال رخ یخ را سوال دادم که ای پدر چه حال پیش آمده ش

احوال خواب غالب گشته و نموده است شیخ خنده ای برآورد و فرمود که 

این چنین می کنم که از این خمودگی بیرون جهم طاعات برجای مانده ، 

 به تن آید.عبادت تا حال 

 خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(121) 
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 عبدالرحیم

از ربی به پرسش می آمد که واحب خانه ای شیخ چون بر پشت د

 .  ام "یا ا ، عبدالرحیم  "هویتش مطلع گردد ، می فرمود: 

تواضع شیخ در معرفی اسم شیخ بود ، نشان از عبدالرحیم ، همچنان که 

طنازان ، رسم منَان، منیتی کند و نه چون رسم به بود که نه  از خویشتن

 سکوت پیشه دارد

 

 آن یکی آمد در یاری بزد 

 

 گفت یارش : کیستی ای معتمد؟

 

 گفتش برو هنگام نیست ! من :گفت 

 

 بر چنین خوانی مقام خام نیست

 

 خام را جز آتش هجر و فراخ

 

 " ! کی پزد ؟! کی وارهاند از نفاخ ؟
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 مسکین و سالی در سفررفت آن  

 

 در فراخ دوست ، سوزید از شرر

 

 پخته گشت آن سوخته ، پس باز گشت

 

 باز گرد خانه انباز گشت

 

 حلقه بر در زد به ود ترس و ادب

 

 تا که نجهد بی ادب لفظی ز لب

 

 ! بانگ زد یارش : که بر در کیست آن ؟

 

 بر در هم تویی ! ای دلستان :گفت 

 

 در آ " من "، ای  "ی من "اکنون چون  :گفت 

 

  نیست گنجایش دو من را در سرا

 عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از آقای  

(123) 
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 مدرسه ی التفاتیه

در دوره ایلخانی در شهر قزوین  "خواجه التفات  "مدرسه التفاتیه توسط 

این مدرسه بیست و شش حجره و ی  مَدرَس دارد و نسبت به   .بنا شد 

 فیلسوف و فقیه نامدار، مالودرا سه متر پایین تر استخیابان ، حدود 

ایشان در  و حجره ی  این مدرسه می باشد درس آموختهعصر وفوی 

مدرسه با شیخ بهایی و  همینو در   مدرسه ی یاد شده مشخ  است

 .میرداماد آشنا شد

مدرسه و نگاه اداره میراث فرهنگی قصد تصرف  اواسط دهه ی هفتاد

و ممانعت از تحصیل  عنوان یکی از بناهای تاریخی کشور داری آن تنها به

را نمود   تالش مسئوالن و بزرگان مدرسه و حتی شهر رهگشا  طالب

به پیشنهاد امامت جمعه شهر ، تنها با دیدار نگردید تا آنکه چاره ی کار 

این  اشیخ نیز باندیشیده شد.  شیخ با عالی ترین مقام کشور)مقام رهبری(

 اینتا اند بر زمین نمی محرف و سخنش آن که عنایت به  باراهکار و 

)و به دستور وقف شرعی آن مبنی بر تحصیل  گراردپر رون  دینی محفل 

 منعدستور  رهبری به احترام حضور شیخ و، موافقت طالب عمل شود(

و مدرسه همچنان به تربیت طالب اهتمام دادند را مداخله در آن مدرسه 

 .دارد

 محمد علی سامت حاج   دکتر از آقای توضیح:خاطره ای
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(122) 

 پاسخ طاعنان

حوزه و  بزرگ علمای شهر بود ، هر واقعه ای که در زمره ی شیخ چون 

طلبه ، در خیل احوال ایشان به حساب می آمد. بود طالب در دید مردمان

وم جدیده خوانده که در ضمن طلب علوم دینی به مشغولیات دیگر ای عل

اقوال عام به زعم  بود کهورزش های رزمی روی آورده  همچوناحوال دنیا 

، به جانشینی پدر)مرحوم  مغایر بود شان لباس روحانیتاین احوال او با 

 حجت االسالم حاج سید عبدالرحمن سیاهپوش( ملبس گردید.

داد و قال برخی چنان برخاست که گویا خالف شرعی رخ داده و انگار 

شیخ از همه شیخ در مظان طعنه بود.  ارتکاب شده است و بیش کبیره ای

این چنین می فرمود که حاج سید عباس)ابوترابی )ره(( میزبان و بانی 

من هم حاضر . فی الواقع این پاسخ شیخ هم رافع ماجرا بوده است و 

چنین بزرگی به تشخی  مسئولیت بود و هم جامع مقبولیت که چون 

 قال ما. عمل کرده است ، نه جای قیل دیگران است و نه

 عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از آقای  

(124) 
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 مگر خدا بخیل است

خدایا تا انقالب  خدایا ،"این چنین بود که چون شعار عده ای از انقالبیون 

، شیخ به خنده می فرمود ،  "از عمر ما بکاه و به عمر او بیافزای مهدی...

یگری کاسته و بر مگر وفت بخل در آفریدگار هبوط دارد که از عمر د

  .بر وحت عمر خویش و دیگری قرار دهید را دیگری افزاید . دعایتان

   خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از 

(125) 

 منزل ملزومات تهیه پیشگام در

حداقل هزینه در امرار معاش بیت شیخ علی رغم دقت بسیار در امر 

ر جدید به دست بشر عصخویش ، بر بهره گیری از مواهب الهی که در 

 آمده بود ، تسریع داشتند.

منزل را به نعمت برخ بهره داده یا  نخستین کسانی بودند که  از

و در این قسم امور اهمال  ندی ساخت روس را خریداری کردسماورها

 .نداشتند

 خانم سکینه سامت   حاجیه توضیح:خاطره ای از 
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  (123) 

 اعدام ظالمانه معتمدی

به پیروزی رسیدند ، در افراط و تفریط به اعمالی دست انقالبیون چون 

است  جمله  آن ازهمه ی انقالب های دنیاست.  معمولیازیدند که 

که به دستور  فرماندار نظامی قزوین )تیمسار نعمت ا  معتمدی( محاکمه

 قاضی اعدام شد.

شیخ علی رغم آنکه خود از بزرگان و مسببین آن اعتراضات و انقالب بود ، 

ی قبل از انقالب بر علما اثبات هادر احوال معتمدی که ارادت او در ماجرا

 .ظالمانه بوداو مقصر نبود و این اعدام  گردیده بود ، می فرمود که

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی   توضیح:خاطره ای از

(123) 

 این چنین با مردم

ورار از او با اروزی نبود که مستح  و فقیری شیخ را مخاطب نسازد و 

 مال و کمکی طلب نکند ، شیخ نیز به رسم دین و به اندازه و به جا و
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برخی اورار احوال هر شخ  ، کمکی می نمود  اما چونان که  متناسب با

 را از حد می گرراندند  ، شیخ نیز اعتنایی نداشت.

مخاطب گشت باری شیخ با فقیری که ادب را خورده و حیا را قی کرده ، 

ان پیله ای بر دور شیخ بسته بود که او را یارای مقاومت نبود و ، فقیر چن

در مقابل اورار مستح  به جیب خالی خویش اشاره می دارد ، چون شیخ 

یا شیخ ، تو هر آنچه فقیر گستاخانه عبای شیخ را به غنیمت می گیرد که 

 غنیمت روزی خویش می برم .داری از بیت المال است و این عبایت به 

کالم بر می آید ، حتی مجاوری در کنار شیخ با او همراه نمی  از این

 .نیایدگشت که این چنین محنت هایی برای شیخ توسط گستاخان 

   خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 
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 زن مُردی ، همه مُردی است

گرفتار می آمد ، شیخ  همسرشچون مردی به مصیبت از دست دادن 

ردی است که گواه اهمیت زن و ردی همه مُود که زن مُمتالمانه می فرم

 قائمیت او بر ستون خیمه ی خانواده از دیدگاه شیخ بود.

                              زن خوب فرمانبر پارسا 
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 کند مرد درویش را پادشا

 خانم سکینه سامت    حاجیه توضیح:خاطره ای از

(129) 

 ریهذذات و 

ی شکرش بادی)ره( به مزاح می فرمود جالیل زرآجمرحوم آقا سید 

 بسنده آنهم در سن چهل سالگی ی  همسر بهباقیست که شیخ تنها 

ما  .ایشان می گشت  ذراری و ذریاتکرده است و اگرنه شهر مشحون از 

 شاء ا  ، هر که بر ما تقدم سالم دارد ، نسبتی با شیخ دارد.

  تمحمدعلی سام حاج دکتر توضیح:خاطره ای از آقای

(141) 

 تعبد متعهدانه

به گواهی مجاورین ، شیخ سال های سال ، مشتری نیمه شب درگاه الهی 

رک نمی گشت. اما هیچ ت مبه هیچ بهانه ای در شباهنگانماز  شبش بود و 

 .گاه بی کوک ساعت معروفش به خواب نمی رفت 
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 ! ای غنچه خوابیده ، چو نرگس نگران خیز

 ! ان خیزکاشانه ما رفت به تاراج ، غم

 ! از ناله مر  سحر از بانگ اذان خیز

  ! از گرمی هنگامه آتش نَفَسان خیز

از خواب گران ، خواب گران ، خواب گران                              

  ! خیز

از خواب گران                                                                   

 ! خیز

 خانم سکینه سامت   جیه حاتوضیح:خاطره ای از 

(141) 

 نظم امرکم

شیخ از لحظه ی بیداری تا وقت خواب بر برنامه ای منظم و متداوم اورار 

داشت. بر ساعتی از خواب برمی خاست و در نیمه شب به نماز می ایستاد 

، چون طلوع می زد ، قدری می آرمید و در ابتدای وبح به قرآن می 
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وپاسخ مراجعین  مطالعه مشغول بود  رسید و سپس درس می گفت یا به

و یا بر طب  برنامه ای به زیارت و جلسه ای می شتافت   چون را می داد 

ساعتی بعد از تناول غرا به منزل می آمد ،  ظهر و عصر بعد از نماز

استراحت می کرد و هنگامه ی عصر به مراجعین می پرداخت و دوباره 

می پرداخت و  و مطالعه اهنگامبعد از مغرب به قرآن و عبادات خاص شب

چون بر ساعت همیشگی خواب شباهنگام می رسید بر سر وقت بود. 

برنامه ی شیخ در تمام سال هایی که در قزوین بود با چنین مشابهتی و 

 .با دقت بر سر انجام آن وورت می پریرفت

 خانم سکینه سامت   حاجیه توضیح:خاطره ای از 
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 هبه

از نو می رسید ، وله و هبه ای از شیخ داشت ، هر هر ولد و حفدی که 

به مزاح خرج برکت کیسه ی شیخ را .کم اما پرارزش به ظاهر قیمت چند

البته این برکت افزون  اسباب عروسی و دامادی نوزاد می خواندند که ود

 .بود پولبر هزاران همیان 

 خانم سکینه سامت    حاجیه توضیح:خاطره ای از
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(142) 

 خویش بر جایگاه

شیخ بارها به فرزندان سفارش نموده بود که او را مابین پدر و عموی 

. در دفن نمایندخویش در جایگاهی که اکنون آرامگاه ابدی اوست ، 

تا  "رفقا همت گمارند "وویت نامه نیز بر این موضوع الحاح کرده بود که 

خ ، ، مدفون شوند و این خواسته ی شی اندبر جایگاهی که تعیین نموده 

بن  علی رغم معروریت های آستانه ی قدسی شاهزاده حسین بن علی

 .ارادتمندانش میسر گردیددوستان و به همت و همراهی  )ع(موسی الرضا

مرحوم پدر بارها به من فرموده بودند که این محل به نسبت محلی که 

استاد بزرگوارشان مرحوم آیت ا  حاج سید موسی زرآبادی )رحمه ا  

در جانب شرقی آستانه مقدسه قرار دارند به جهت قرارگیری به رو  علیه (

  به روی مضجع مطهر ارجحیت دارد.

  آقای حاج محمد سامتتوضیح:خاطره ای از 

(144) 

 اصولاصرار بر 
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دنیای کهنه با جای دادن به اسباب و اثاث نو و مترقی دنیا ، چهره چون 

ینی توسعه یافت ، عوض کرد و کار و بار منزل به سمت زندگی ماش

 ی مبدل گشت.یرختشورهای قدیمی به ماشین خودکار رختشو

 شست و شویو عیال شیخ به سب  قدیم ، در پس  اهلدر این رهگرر 

و سپس به بند می  هماشین ، آنرا مجددا در حوض حیاط آبکشی کرد

شیخ که در همه ی احوال داخل و خارج منزل دقی  بود با  . آویختند

که یکی  به عمل این تازه به دوران رسیده ی دنیای نوین اختصاص زمانی

ن با اورار ، آبکشی نشست و پس از آ از پسران به مادر هدیه کرده بود ،

نسل کهنه البسه اش را بعد از آبکشی ماشین ، حرام کرد تا شاید وسواس 

 برطرف شود.با اسباب نسل نو 

 ی  مرحومه حاجیه خانم افسر فاروق توضیح:خاطره ای از

(145) 

 گشایش در کار

هر وقت گره ای در کارم می افتاد و نزدی  بود چ  هایم برگشت  

بخورد، بال استثناء شرکت در نماز جماعت حضرت شیخ باعث گره گشایی 

 و پاس شدن چ  هایم می شد.
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   حسین ربانی توضیح:خاطره ای از آقای

(143) 

 قنوت وتر

ر داد که یا شیخ ، مرا در احوال ، شیخ را ندا دو خویشان احدی از احباء 

،  و خویشان دعایت یاد کن ، شیخ فرمود : به سبب کثرت اودقاء و احباء

وت جمعشان را به چند بخش کرده ام و هر گروه چهل نفره را در ی  قن

 .کنم یوتر یاد م

)بر پایه نقلی از یکی از روحانیون مصاحب خانم سکینه سامت  حاجیه توضیح:خاطره ای از 

    خ(شی

  (143) 

 تحقیر روحانیت

زیارت آستانه ی جهت  هر سال مدتیشیخ از دوران مراجعت از نجف ، 

اشرفیه ی حضرت فاطمه معصومه)علیها سالم( ودیدار با علما راهی قم 

تا طهران را قصد زیارت شاه عبدالعظیم می کرد و از  قزوینمی شد. از 

 .رفتآنجا به قم می 
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که باید مسافت طویلی را با وسایل حمل و  ستاجغرافیای طهران ، چنان 

نقل عموم )خطوط واحد اتوبوس( از پایانه ای به پایانه ی دیگر طی کرد تا 

رخدادهای شیرین چون سرنگونی حکومت بعد از انقالب و . بگرردسفر 

کام ملت را تلخ کرد و برخی اتفاقات ناگوار که  به جهت برخی ، سلطنتی

شیخ در  ،شکانده و از آبشخور آن بهره ها بردند  به نام دین ، سر دین را

این مسیر ساعتی را سرپا ایستاد ، بی آنکه از سوی  مسافری تعارف به 

نشستن شود ، حال آنکه در طی سال های گرشته ، هر گاه در این مسیر 

رفت و آمد می کرد به احترام سن و لباسش ، جوانان و فرتوتان ، جای 

 د.خویش به شیخ می سپاردن

شیخ فرمود که در تاریخ ، تا کنون هیچ گاه روحانیت اینقدر سرشکسته 

 .نگردیده بود که اینگونه تحقیر شده است

 حاج محمد حسین سامت   مهندس آقایتوضیح:خاطره ای از 

  (142) 

 عشاء  

مختصر در عشاء داشت و  طعامی گرچهکید به تناول شیخ توویه ای ا

عمل به  این تارکاز معصوم )علیه السالم(بر پایه روایتی معتقد بود که 

 لعنی از جانب رگی در بدن گرفتار می آید.
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 عن امام الرضا علیه السالم: 

إنَّ فِی الجَسَدِ عِرقاً یُقالُ لَهُ : العَشاءُ   فَإِن تَرَکَ الرَّجُلُ العَشاءَ لَم یَزَل یَدعو 

کَما أجَعتَنی ،   َ اللّهأجاعَ : عَلَیهِ ذلِ َ العِرخُ إلى أن یُصبِـحَ ، یَقولُ

فاَل یَدَعَنَّ أحَدُکُمُ العَشاءَ ولَو بِلُقمَةٍ مِن خُبزٍ  . کَما أظمَأتَنی وأظمَأَکَ اللّه

  . أو شَربَةٍ مِن ماءٍ

 :السالم امام رضا علیهاز 

گویند . اگر شخ ْ شام « عَشاء )شام(»در بدن ، رگى است که آن را 

گوید : کند و مىگ تا وبح ، او را نفرین مىخوردن را وا گرارد ، آن ر

خدا تو را گرسنه بدارد ، چنان که مرا گرسنه بداشتى ، و تشنه بدارد ، »

پس مباد کسى از شما خوردن شام را وا  . «ام داشتىچنان که تشنه

 . اى آب باشدگرارد ، هر چند به ی  لقمه نان یا جرعه

، وفحه  33، جلد ، بحار األنوار  13، حدیث  329، وفحه  3الکافی ، جلد 

  33، حدیث  243

گوید: این دعا ، ی  مَثَل است براى بیان زیان دیدن آن عالّمه مجلسى مى

دیدگىِ آن به بدن ، گویا که آن رگ ، دعا رگ و در نتیجه رسیدن زیان

 )243وفحه  33شود )بحار األنوار : جلد کند و دعایش هم برآورده مىمى
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 21322. ح  221. ص  34ج وسائل الشیعه

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(149) 

 ایام الحزن

جمعی از خاندان را در ایام حزن آل ا  که به رسم دیگر ایام شیخ چون 

برله گویی به دور نشینی گرد آمده بودند ، مشاهده می داشت ، از مزاح و 

 .ن اهل البیت هشدار می دادتوجه در ایام حزاوحاب را به نهی می کرد و 

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(151) 

 لقمه احتمال ضرر 

شبهه بر زیان و ضرر بر جسم و جانش می رفت ، شیخ بر هر لقمه که 

 علیهم"بن ابیطالب  علیّ  َصمُخَفَ ینتَرْرَضَ نْاِ به این مضمون ) دعایی

 .ول می کردتنا رازمزمه و سپس آن  را  ("السالم

    افسر فاروقیحاجیه خانم مرحومه مغفوره از توضیح:خاطره ای 
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  (151) 

 آزادگان( سیدمرحوم آقا سید علی اکبر)

محبت ها بر وی روا می داشتند سید و برادرانش از مریدان شیخ بودند و 

علین شیخ را سرمه ی اک نختا آنجا که شیخ در برخی حاالت سید که 

اینهمه ابراز لطف اوالد حاج ا می فرمود ، من از باره ،چشم می داشت 

 .عباس ، شرمنده ام سید

 حاجیه خانم افسر فاروقیمرحومه از توضیح:خاطره ای 

(153) 

 عقل معاش

را از بازار به منزل در برف و یخبندان ، هندوانه هوس بردم و چند منی 

شیخ آوردم. شیخ که از دیدن چنین فاکهه ای سرد در فصل سرما 

 ت به کجا رفته استجب گردیده بود به خنده می پرسید عقل معاشمتع

 .اینهمه هندوانه خریده ایکه در زمستان ، 

 حامد یعقوبیحاج  مهندستوضیح:خاطره ای از آقای 

(152) 
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 منک یا سید الکریم ةًنجا

ظنی بر راه خطا رفتن احدی از بستگان نزدی  در نظر شیخ قوت گرفته 

ه جویی بود، او در عین چاره جویی و زاری و چار بود و شیخ مدام بر تضرع

و استمداد از واحب نظران و مجاورینی که نظرشان را در حل این مساله 

اقربا  بود. بر خدای وائب می دانست ، بیش از همه برای چاره اش متوسل

من  یا  نجاهً "این ذکر را ورد گریه های شبانه ی شیخ می دانستند که 

 "سید الکریم

 از حاجیه خانم سکینه سامت   :خاطره ای توضیح

(154) 

 ادب دعا

 همتی دائمه داشت. خوابشیخ را چون وقت آرمیدن بود به ادعیه ی قبل 

دیگران به تخت دراز کشیده شیخ قبل از فروخفتن به بستر ، نه همچون 

ادب همیشگی در هنگامه حالت خضوع و و در حالتی خفته که با همان 

 بل از خفتن می پرداخت .ی دعا ، به اعمال ق

 عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از آقای  
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(155) 

 وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت

 چنان ورود می گشت که انگار عادی ترین شیخ بر هر مجلس و منبری 

ولوله ای بلند ولواتی و نه شخ  به آن مجلس وارد شده ، نه قیامی ، نه 

حوال مریدان او بود که حال و قال شیخ چنین و معرکه ای   که این نه از ا

و احترامی که تفاخر می آورد ، رهایی یابد.  خرده تجلیل  ازمی نمود که 

از گوشه کنار وارد مسجدش می شد و سر به زیر به سوی سجاده چنان 

شیخ بر احوال غرور ین نباشد و ماش می رفت که فرخ و تفاوتی با مامو

 .گرفتار نیاید

 عمادالدین عظیمیای از آقای   توضیح:خاطره

(153) 

 زنان و زیان

تنها به احدی از وبایا دالت جدید در حوزه نسوان ، ابا وقوع انقالب و مع

با خود زمزمه ب آمده بود ، تعجاین سفر به بود ، شیخ که از  رفتهزیارت 

می کرد که چگونه است انقالب  با ایده آزادی و امنیت برای زنان ، زیان 
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و اینگونه عروه جوالنگاه را باز  باعث شدهرهای پرخطری را چنین سف

 است؟نهاده 

 از حاجیه خانم مریم سامتتوضیح:خاطره ای 

(153) 

 عمل به دستور

هیچگاه تنها غرا تناول نمی  حتی االمکانشیخ به توویه دین مبین 

 تنها نمی آرمید. وداشت 

 ما 2 باب    32    34ج    بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار

. ص 5وسائل الشیعه ج  -(ع) المؤمنین أمیر إلى ص ا  رسول أووى

 3313. ح .223

 .وَ کَرِهَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ

فِی  وَ رَاکِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ -یَا عَلِیُّ لَعَنَ اللَّهُ ثَلَاثَةً آکِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ

 بَیْتٍ وَحْدَهُ

 محمدرضا سامت   حجت االسالم حاج شیختوضیح:خاطره ای از 
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(152) 

 اشک و زبان

تعبیر به باز شدن زبانشان می کرد و می فرمود شیخ از گریستن نوزادان 

 گشوده می گردد. و بهتر زودتر که نوزاد اگر بگرید ، زبان سخنش

   از حاجیه خانم سکینه سامت توضیح:خاطره ای 

(159) 

 باشد م قسمت خودهللء اانشا

ه شیخ در باب تجهیز و آداب تکفین در قسمتی از ووایای خود فرمود

 قسمت خودم  ء ا  برای خود کفن تهیه کرده ام ، انشااحمدب": است

 "باشد

چون چند ماهی به آن ضایعه ی عظیم و ارتحال مانده بود ، شیخ کفنش 

سال زندگانی با  53د قریب در طی این را از من طلب کرد. حادثه ای بو

به زبان شیخ نیاید ، شیخ  نا دلپسندشیخ ، هر آن چه امتناع کردم تا این 

. آن را وارسی کرد و  دادمکفن را  تلخی اورار کرد و نهایتا با اوقات 

 دعایی خواند و دوباره به من سپرد تا هنگامه قضا  بر تنش برآید.
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 اجیه خانم افسر فاروقی  مرحومه حاز توضیح:خاطره ای 

(131) 

 آب و کاسنی

 دو چیز بی ضرر است ، آب اگر خن  نباشد و عرخ کاسنی.

 جمال الدین باری  بین مهندس آقایتوضیح:خاطره ای از 

(131) 

 سالم به سید الشهدافضای مناسب برای 

اع کرده بودم که جلوی بالکنش فضای باز وسیعی یتبدر طهران منزلی ا

به آنجا تشریف آوردند به محض دیدن آن خ که اولین بار بود. حضرت شی

بالکن فرمودند : اینجا برای خواندن زیارت عاشورا و سالم به حضرت سید 

 الشهدا )علیه السالم( بسیار مناسب است.

   آقای دکتر حاج محمد علی سامتتوضیح:خاطره ای از 

  (133) 

 ممحض دستورات دین
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: رعایت کلیه آداب در ، جامه عمل بودشیخ را کوچکترین دستورات دین 

 هنگام پوشیدن موقع لباس پوشیدن به ویژه همه احوال در حضر و سفر ، 

به قامت آب  روز وقت خروج از منزل ، ،  البسه نو)طب  دستورات خاص(

تایید و او خود مثلی بود برای و امثال ذل . نوشیدن و شب به نشستن 

 .ان روبرای ناظران و مجامستحبات  ورود

 محمدرضا سامت   حجت االسالم حاج شیختوضیح:خاطره ای از 

(132) 

 دلبستگی به فرزندان

نبسته بود اما دلبسته یاران و نزدیکان بود. هر  به دنیا دلشیخ با آنکه 

برای را وبایا  ،کودکیاز زمان شت و آینده شان را مترکر بود و یآینه مع

 ا و آخرت تربیت می کرد.احوال دنی بر و با اندیشه آینده تزویج 

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(134) 

 همسایگان
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خود شیخ پاس می ن أشو به سبب  ،احترام شیخ را تمام همسایگان 

داشتند. روزی احدی از ایشان ، سگی از باب تفریح به منزل رفت و آمد 

محل را که محله می داد. شیخ به حکم نجاستش ، از او درخواست کرد 

بی هیچ گفت و شنود اضافه طاعت سخن رفت و شدش نسازد. همسایه 

 شیخ کرد.

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(135) 

 تن مپوشانید از باد بهار

شیخ می فرمود هر چیزی را خزانیست و پاییز خزان با توجه به روایت 

نیده و باد بهاری را به استقبال طبیعت است . از باد پاییزی تن پوشا

 درآیید.

وَ قَالَ علیه السالم تَوَقَّوُا الْبَرْدَ فِی أَوَّلِهِ وَ تَلَقَّوْهُ فِی آخِرِهِ فَإِنَّهُ یَفْعَلُ فِی 

 الْأَبْدَانِ کَفِعْلِهِ فِی الْأَشْجَارِ أَوَّلُهُ یُحْرِخُ وَ آخِرُهُ یُورِخُ

در پایانش آن را دریابید، زیرا با بدنها در آغاز سرما خود را بپوشانید، و 

همان می کند که با برگ درختان خواهد کرد، آغازش می سوزاند، و 

 نهج البالغه 132حکمت  .پایانش می رویاند
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 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(133) 

 گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است

که به تقاضای مومنین در جایگاه در افراط گری های انقالب ،  شیخ را 

کنار جوان  مالیی جهت امامت ایستاده بود به  ان یراهپیما امامت نماز

، شیخ بی اعتنا به واقعه رخ داده ، کنار کشید تا فخر دنیا  نهادند

 نصیبشان گردد و عطای اخری برای شیخ بماند.

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(133) 

 نایت از جهان دیگرع

ضرت ابوی )ره( بوده است رّی که به دست می کنم متعل  به حدُ رانگشت

و بسیار به آن عالقه دارم. روزی وبیه خردسالم آن را گرفت و با آن بازی 

می کرد که گم شد. مدتها من و همسرم هر چه گشتیم آن را پیدا 

به خواب  نکردیم و از پیدا شدنش نا امید گشتیم. شبی حضرت والد

همسرم می آید و می فرماید آن انگشتر داخل فالن جعبه است. خانمم 
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که بیدار می شود می رود می بیند انگشتر را کودک همان جا که ایشان 

نشانی داده بودند انداخته است! الزم به یادآوری است ازدواج ما بعد از 

 ه است.رحلت ایشان واقع شده و همسرم حضرت ابوی را زیارت نکرده بود

   سامت رضا محمدشیخ حاج  آقای االسالم حجتتوضیح:خاطره ای از 

  (132) 

 توصیه پشت توصیه

هر آن کودکان و اهل خانه را به سفارشی در مراقبت از خود امر می شیخ 

فرمود. بارها می فرمود که هنگامه عبور از خیابان ، با دوچرخه های خود 

و با احتیاط عرض خیابان را  از عرض عبور نکنید و حتما پیاده شده

 بپیمایید.

  مهدی سیاهپوش دکتر سید توضیح:خاطره ای از آقای

(139) 

 احترام به کودکان

قدیم ترها اینگونه نبود که بر سر هر سفره ای هر کسی بشقاب و قاشقی 

سفره می نهادند و همه از آن لقمه ای می  در معجومه ایداشته باشد. 
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اوان کودکی برای هر کودکی مجزا بشقاب و چیدند. اما شیخ از همان 

قاش  تهیه کرده بود تا هم رعایت سالمتی کند و هم به این منوال رعایت 

 احترام فرزندان.

   خانم سکینه سامتحاجیه  توضیح:خاطره ای از 

(131) 

 یادی از مرحوم بروجردی

شیخ از قول مرحوم آیت ا  بروجردی در هنگامه اورار طلبه ها برای 

ند : فردا که حکومت به دست دام علیه شاه و دستگاه حکومت می فرموقی

 ! شاه می شویدی  روحانیت و شما طلبه های ناآگاه بیافتد هر کدامتان 

   علی اوغر قافله باشیسیدحاج  توضیح:خاطره ای از آقای

(131) 

 ر نیتبه قد

و  اذان باید مهیای درس و مدرسه می شدیمنوجوان که بودیم به هنگامه 

 ،مدرسه را نداشتیم ، به سرعت و پس از والی اذان درچون امکان نماز 

که بعضا مشاهده کرد می نماز را به جای می آوردیم. شیخ باری سفارش 
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فریضه اذان می  کرده ام برای تعجیل تان در ادای نماز ، وضو را قبل از

و نه ادای  الی ا  قرار دهید هًسازید ، مراقب باشید که نیتش را باید قرب

 نماز. شیخ در کوچکترین احوال سخت مراقبه داشت.

باب که  نیدر ا یدنیشن یتیرا به روا تیحکا نیا ستیمناسبت ن یب

بزرگان در  عظمت علت مساله و دوم  نیا لیتسه یدو نکته که اول یحاو

 :میینقل نما استنفس  یفروخوردن هوا

من ، کند  یض مو عر دهیرس یمحمد خدابنده خدمت عالمه حل سلطان

واجب کرده ام ولو آنکه وقت واله  تیخود ن یشهور در هر وضومخالف 

 یدوران مسلمان یتمام نمازها یدهد ، قضا یباشد. عالمه فتوا م امدهین

 . ستااش بر عهده 

حدود دو دهه نماز را بر او  یحکم که قضا نیخدابنده درمانده از ا محمد

( رفته و از نیه ) فخر المحققگردانده بود نزد فرزند عالم یمستول

حکم پدر  دییضمن تا شانیبرد ، ا یحکم پدر عرض حاجت م یدرماندگ

 ینو مسلمان ، م نیا لیوضو به وقت نماز واجب جهت تسه تیدر لزوم ن

 لیسالها بر شما به دل نینماز در ا  یپدر ، حداقل  یفتوا حسب: دیفرما

 یاز آن نماز به حکم وضوبعد  یوضو نیابطال وضو ، قضا رفته و بنابرا

 است . حیوح زینماز واجب ن
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بی چون و چرای و علی رغم شهرت اعالی خویش  ،حکم  دییضمن تا پدر

 .نهد یگردن م ، بر حکم پسر

   سمیه عظیمی دکتر خانمحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(133) 

 کنکور

برای رقابت های ورودی دانشگاه ها مهیا می شدیم ، از شیخ تقاضای 

قضایا مگر دعا هم دارد؟! هر این ب خیر کردیم ، شیخ می فرمود که طل

 آنچه زحمت بکشید درو کنید.

 البته منظور تاکید بر سعی و تالش و به همراه آن دعا کردن می باشد.

  جمال الدین باری  بین مهندس توضیح:خاطره ای از آقای

(132) 

 خنده آمد خلق را شاز قیاس
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و خال و در وفور به بازار روانه کرده بود  خداحدی از طالب کتابی خوش 

تا تفسیری عرفانی از کالم وحی را نمایان سازد ، شیخ نگاهی بر آن 

 خت و اسفی خورد و خنده ای برآورد.ااند

  سید محمد نقی سیاه پوش دکتر حاج توضیح:خاطره ای از آقای

(134) 

 مراقبه از غیبت

ر در احوال دنیا رخ می نمایاند ، بر مزاحی اخوی را که از او امور شگفت آو

کن که ح   سخره کردم ، شیخ ندا در داد که استغفار خواندم و  به نادانی

 .برادرت را بر عیب نهادی و بر او غیبت روا داشتی

  حاج محمد علی سامتدکتر آقای توضیح:خاطره ای از 

(135) 

 صالح مملکت

بود ، اما می اگرچه از حضور روحانیت بر مصدر حکومت راضی نشیخ 

فرمود چونانکه این چنین گشته باید اطاعت داشت که مکناد کشور به 

 چند پارگی دچار آید.آسیب 
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 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(133) 

 دائم الوضو

احوال وضو  ، ، گاه که در کهولت و سرما و نیم شبیشیخ دائم الوضو بود 

 .نبود ، تیمم می کرد 

السالم : مَن تَطَهَّرَ ثُمّ أوی إلی فِراشِهِ ، باتَ وفِراشُهُ  علیهعن الصادخ 

کمَسجِدِهِ ، فإن ذَکرَ أ نّهُ علی غَیرِ وُضوءٍ فلْیتَیمَّمْ مِن دِثارِهِ کائنا ما کانَ ، 

 .فإن فَعَلَ ذل َ لَم یزَلْ فی الصَّاله وذِکرِ اللّه عز و جل

بسترش رود در آن شب وضو و ...( بگیرد و سپس به )هر کس طهارت 

بستر او به منزله ی مسجد اوست و اگر یادش آید که وضو ندارد، به همان 

لحاف خود، هر چه باشد تیمم کند، که اگر چنین کرد پیوسته در نماز و 

 .ذکر خداوند باشد

  232ص  1وسائل الشیعه ج

 493ص  1من ال یحضره الفقیه ج

 یمیعمادالدین عظتوضیح:خاطره ای از آقای   
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(133) 

 موسیقی

می اگر که در مراسشیخ سخت با موسیقی در هر حالی مخالف بود ، 

می فرمود : حرمتش نگاه نمی داشتند و موسیقی را تداوم می دادند   

 و آن گاه به کارتان ادامه دهید. دهبگرارید که من آواره ش

خاندان نزدی  عروسی توسط جشن البته شیخ در خصوص داریه زنی در 

 بعضا سکوت می فرمودند و اعتراضی نمی کردند. زوجین

 حاجیه خانم پروانه معصومه عظیمی -  خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

(132) 

 حرام است

موسیقی می فرمود: وا  حرام ه با بی توجهی مومنین به هشیخ در مواج

 است ، با  حرام است.

 ت   از حاجیه خانم سکینه سامتوضیح:خاطره ای 

(139) 
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 ادب مرد به ز دولت اوست

شیخ سخت حرمت دار میهمان بود و امکان نداشت که در ورود و خروج 

چشم  یرا جراحمیهمانی از جای برنخیزد و احترامش برجای نیاورد. شیخ 

بودند ، اما شیخ  کرده از احوال گرشته متابعتاطبا منع پیش آمده بود و 

و در ت آنکه به اورار از پای می نشست یرا حرمت میهمان غالب بود تا نها

همه مدت به ادب نزد او می نشست به طوری که کمتر پیش می آمد که 

  نزد میهمان به دیواری تکیه دهد.

 حاجیه خانم سکینه سامت -حاج محمد حسین سامت  مهندس آقای توضیح:خاطره ای از 

(121) 

 مهین کالم

ور در منازل یافت می وفقرآن مقدس ترین کتاب مسلمانان به وورت 

ظن بر بال استفاده ماندن نسخی از آن هماره خاطر شیخ شود و بنابراین 

زگاهی اد ، قرآن ها را بسته نگاه ندارید و هررا می آزرد   شیخ می فرمو

 یومیه خود را بر یکی از آنها منظور دارید. سور قرائت

   خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 
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(121) 

 سنگ لعل شود در مقام صبر گویند

در بستر بیماری سختی گرفتار و شیخ بر بالینم حاضر بود ، پس از دعای 

خیر فرمود : دعایی را که در قنوت نماز هماره می خوانم در آن کلمات 

 وبر نهفته است ، آنرا تکرار نمایید تا خداوند بر شما وبر عطا نماید:

 مگر پرستش سزاوار  ت خدایینیس "ال اله اال ا  الحلیم الکریم "

  . است کرم و حلم واحب که همتایی بی یکتای خدای

 مگر پرستش سزاوار نیست خدایی " العظیم الاله اال ا  العلی"

  . است بزرگ و مرتبه بلند که همتایی بی یکتای خدای

پاک و منزه  "سبحان ا  رب السموات السبع و رب األرضین السبع " 

  . است زمین هفت پروردگار و آسمان هفت پروردگار که است خداوندی

 است پروردگار هر چیزی "و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم  

  آنهاست بین ما و ها زمین و ها آسمان در که

  . و پروردگار عرش بزرگ است
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 که است حمد و ثنا مخصوص خداوندی "و الحمد   رب العالمین "

  . است موجودات تمام ی دهنده پرورش

دعا و ذکری است  "کلمات فرج"است.  "کلمات فرج"این دعا مشهور به 

که اهل بیت علیهم السالم به شیعیان خود تعلیم فرموده اند و آثار شگفت 

انگیزی دارد. این کلمات با تفاوت هایی در بعضی از عباراتو برای اهداف 

مصباح در  مورد مرکور از شیخ طوسیمختلفی، بیان شده است که 

که  این ادعیه را  شده است توویه .  شده استنقل  29، ص1المتهجد، ج

به قصد برآورده شدن حاجات موالیمان، حضرت واحب الزّمان علیه 

و فرج و گشایش در امر  السالم و رفع غم و اندوه از دل مبارک آن حضرت

 .زیاد بخوانیم است ظهور ایشان

 طفی جباریمصحاج توضیح:خاطره ای از آقای  

(123) 

 ذکر صلوات

ول ا  علیه و )شیخ را عرضه داشتم که یا شیخ ، مگر محمد و آل محمد

پس چه حاجت به  نیست و مالئکه را  درودی از جانب باری تعالی (آله

 فرمود: هر آنچه بیش ، به. درود بندگان ؟.
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 به آمرزشمحتاج پیامبر ول ا  علیه و آله هم شخ  و می فرمودند 

ی  سرشتی و اند ، چه رسد به دیگر بندگان که ما ظن قوی به ن یاله

آمرزیدگی ایشان داریم، لرا متداوما برای مومنین و مومنات طلب مغفرت 

  نماییم.

حاجیه خانم پروانه معصومه  -نرگس سامت  وسکینه  ها خانمحاجیه توضیح:خاطره ای از 

 عظیمی

(122) 

 هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود

بر منبر وعظ بنشیند ، که  عرض کردندبازآمد  یخ را که از سفر عراخش

، تاملی بیشتر   ذکر شریف الحول و القوه شیخ بر منبر شد. اندکی تامل 

. شیخ بر منبر سکوت محض دیگری به زبان نیاورد اال با  خواند ، چیز

 و بعد از درنگی بی آنکه سخنی براند به زیر می آید. کندمی 

 .نفرموده بودندشیخ را منبر وعظ جایگاه ازل  زا انگار

   سید محمد نقی سیاهپوش دکتر حاج توضیح:خاطره ای از آقای

(124) 
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 ایشان نماینده من بوده و هستند

نزد بنیانگرار انقالب رفته و با توجه به  بارشیطنت  برخیپس از انقالب ، 

افت بی اجازت تعیین نماینده رسمی ایشان در شهر ، شیخ را متهم به دری

فرموده  "آیت ا  خمینی"رهبر انقالبدانسته بودند    هوجوهات شرعیّ

 بودند که آقای سامت نماینده من بوده و هستند.

شاید تعبیر این سخن ، موید این مطلب باشد که حضرت آیت ا  جوادی 

   1295-3-33در مورخه  3تفسیر سوره حجرات جلسه آملی در خالل 

های وقتی که تازه انقالب شروع شده بود و بعضی از طلبه آن "فرمودند : 

سید روح ا  آیت ا  "ها نبودند، ایشانجوان مواظب بعضی از حرف

فرمودند اگر ـ خدای ناکرده ـ به این مراجع و به این علمای  "خمینی

 "شودبزرگ اهانت بشود، والیت بین او و بین خدا قطع می

 محمد سامتج حاتوضیح:خاطره ای از آقای  

(125) 

 رفتار شیخ
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شیخ را ابدا در میانه والتین مغرب و عشاء روی سخن با کسی نبود و 

ین در شکستن این سکوت معنوی نیز به ترکر حتی گاه گاهی با ماموم

 می پرداخت.

رخدادی در بیت شیخ در خصوص احدی از خانواده رخ نموده بود و 

الصالتین متعلقه شیخ سر رسید متعلقه در سفر بود. در همان هنگامه بین 

مساله را جویا و شیخ سراسیمه از رخداد پیشآمده به استقبالش رفت ، 

چون مساله را در حیطه ی حس مادرانه شد و نظر ایشان را پرسان. 

متعلقه خویش دید ، بی هیچ پیرایه نظر ایشان را تایید کرد و بر اجرای 

 آن تصمیم وحه گرارد.

قصد غیبت را بر ثالث  ،مرکور دل چرکین بود متعلقه که از پیشآمد 

گشود ، شیخ بی آنکه تندی کند و هم دلی را که از واقعه ی پیشآمده به 

، دستی تکان داد و فرمود : دیگر بگرریم ، هر  آوردرنج آمده بود به درد 

 .انشاء ا آنچه پیش آمده والح است ، 

 عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از آقای  

(123) 

 مراقبه حتی حین بیماری
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شیخ را که آن عارضه عظما پدید آمد ، نحیف و بیمار بر تخت آرمیده بود 

بر حضورش شرفیاب. احدی از محارم و فوج فوج یاران و دوستان و اقربا 

دربرگرفته و می بوسید . شیخ در همان به دیدن شیخ آمده بود و شیخ را 

از حرام و احوالی ناخوش ، ع احوال و با چشمانی بی سو و گوشی الاستما

 .را باز نشناخته بودنگرانی داشت ، چرا که عیادت کننده 

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(123) 

 صاحب کرامت

)که واحب کرامات فراوان بود( فرزندان مرحوم آقا سید موسی زرآبادی 

ز ارتحال مرحوم بعد ابودند ، تا آنجا که  ههمچون پدر دارای کرامات وافر

از زبان خود ایشان منقول است  "قزوین"آقا سید خلیل ، در رسانه استانی

 که : دو سال بعد از فوت مرحوم پدر نزد ایشان تلمر کرده ام؟!

)آقا سید جلیل( بودیم آقا سید موسی در حضور یکی از آقازادگان ، باری 

 مقامیرا شیخ که  فرمودندکشف وکرامات ایشان بود ، ایشان بحث و 

 در غفلتید.واالترست و شما 

  محمدعلی سامت دکتر حاج توضیح:خاطره ای از آقای
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  (122) 

 )ع(اصحاب امام عصر

درب اولی شاهزاده حسین )ع( وارد وحن می شد می از شیخ بارها که 

مضجع  (شرخ و غربیمین و یسار ) فرمود، دو تن از اوحاب امام عصر در 

 این امام زاده اند.متبرک 

در یمین  علی الظاهربعد از ارتحال شیخ در غور این مطلب بودم که دیدم 

خود شیخ مدفون آقا سید موسی زرآبادی و در یسارش  امام زاده ، مرحوم

 اند، ا  اعلم.

 محمد محمدپورتوضیح:خاطره ای از آقای  

  (129) 

 نگارش تقریرات مرحوم سید

ید را چگونه می به حضرت ابوی عرض کردم تقریرات درس مرحوم س

نگاشتید ، آیا هنگام درس یادداشت برداری می کردید؟ فرمودند در جلسه 

درس هیچ چیز نمی نوشتم و فقط سراپا گوش بودم و تمام مطالب را به 

خاطر می سپردم. به حجره که می رفتم از ابتدا تا انتهای درس را بر 
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ت استاد ارائه اساس آنچه در حافظه داشتم می نگاشتم و روز بعد به حضر

و حافظه فوخ العاده  می کردم. این مطلب به خودی خود حاکی از نبو 

ایشان است. به ویژه آنکه تدریس به زبان عربی بوده و حضرت ابوی هم 

به همین زبان مرقوم فرموده اند. به این موضوع باید این را هم افزود که 

 بهجت )ره( حسب اظهار هم دوره ای های ابوی منجمله حضرت آیت ا 

و تقریر درس سید بسیار بسیار دشوار بوده است ، شاید به جمع آوری 

همین جهت محرّرین درس ایشان به تعداد انگشتان دو دست نباشد. زیرا 

معظم له کتاب وسائل الشیعه را به دست می گرفته و بر اساس آن درس 

 می فرموده است و آن قدر به بحث شاخ و برگ می داده که علما و

 فضالی طراز اول هم از عهده جمع آوری و تقریرش بر نمی آمدند.

 حاج محمد سامتتوضیح:خاطره ای از آقای  

(191) 

 )ع(زار الحسین

به زیارت  باید قبل از سکرات موت باری دیگرشیخ بارها می فرمود که 

این سفر این اواخر که هنوز راه  نائل آیم. )ع(حسینال  ا حضرت اباعبد

شیخ از من  . حدود ی  ماه قبل از واقعه تصادف ا نبود پرفیض مهی

 خواست به زیارت شاه عبدالعظیم حسنی رویم.
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ارتحال شوخ دیدار مضجع  بعد از ارتحال در این افکار که شیخ قبل از

از امام هادی  حسین )ع( را بسیار داشت غور می خوردم که این حدیث

 به خاطرم آمد: )ع(

 بکربال )ع(ن زار الحسینمن زار عبدالعظیم بری کم

  حاج محمد علی سامتدکتر آقای توضیح:خاطره ای از 

(191) 

 نذور  

و حوایج مستمره ،  شیخ در نرور و عهود خود برای گرفتاری های جاریه

و ی   هجاریه و عادی چهارده ولوات در امورذکر ولوات را سر می گرفت. 

  .همهمّامور وعاب و در ولوات  ودهزار و چهار

  سید محمد نقی سیاهپوشدکتر حاج ضیح:خاطره ای از آقای تو

(193) 

 دافع بهانه
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در کنار آنکه شیخ را از مقصدی به منزل برساند ، جهت یکی از محارم 

که از  ندذکران نبود مگر محفلی حاضر گردیده بود   شیخ مکدر شد که

 برای این امر آمدند؟! اناث

نفوس مردمان بود که مکناد  قلیلی از شیخ دافع بهانه های بی مورد 

 مریضشان ، او را متهم به بد دلی نمایند.

   عمادالدین عظیمی توضیح:خاطره ای از آقای

(192) 

 دائم الذکر

 بود. هشیخ به گواه همه مصاحبین ، دائم الرکر به اذکار الهی

  محمد سامت  حاج توضیح:خاطره ای از آقای

(194) 

 روح
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ی راجع به روح سوال کرد. ایشان با عتاب روزی طلبه جوانی از حضرت ابو

فرمودند: مسائل اولیه شرعیه را یاد بگیرید ، الزم نیست دنبال حقیقت 

 روح باشید.

  حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامتتوضیح:خاطره ای از 

  (195) 

 اعمال عاشورا

دیدم. فرمود: را عزای عاشورا بودم که شیخ مهیای شرکت در مجالس 

چون بیرون شدم و فوج الحسین )ع(.  هد مرتبه بگوی اللهم العن قتلیکص

به  دسته ها رفت و شد داشتند فوج جمعیت عزادار دیدم که در قوالب

می کردم  تتّبعاعمال وارده این روز ذهنم این دستور رسید و بعدها که در 

 .گران مقدار این  است اعمالی شدم که این روز راشیخ متوجه ترکر ، 

ته این عمل در کتاب شریف مفاتیح الجنان به هزار بار نقل گردیده الب

احوال اینگونه بر حقیر عرضه است که یقینا حضرت شیخ جهت رعایت 

 داشته بودند.

   عمادالدین عظیمی توضیح:خاطره ای از آقای

(193) 
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 یاد شهیدین

قبل از شروع درس لمعه حضرت ابوی ی  فاتحه برای شهید اول )مولف 

و فاتحه ای هم برای شهید ثانی )مولف شرح لمعه( قرائت می  لمعه(

 کردند.

 سامت رضا محمدشیخ   حاجحجت االسالم   توضیح:خاطره ای از آقای

(193) 

 مسح

یبات برای عمل به مستحب  ، دو دست را به قاتمام نماز و تعشیخ پس از 

 تربت تسبیح و مهر کربال می زد و به وورت و اندامش می کشید.

 از حاجیه خانم سکینه سامت   یح:خاطره ای توض

(192) 

 تحریف
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گمانم ابن ملجم وقت "که: بود هداشت لسانمادحی این شعر را لقلقه 

. شیخ را چنین گفتم و شیخ بی هیچ معطلی و با  "ضربت ، یا علی گفت

 است. گفتهوراحت فرمود: هر آنکس که گفته ، غلط 

 سیاهپوش سید مهدیدکتر آقای توضیح:خاطره ای از 

(199) 

 ما به اینجا نه پی حشمت و جاه آمده ایم

ین شما کم شده و حلقه مداشتم که پس از انقالب ، مامو هشیخ را عرض

 موضوعشیخ فرمود: متوجه این  مانند ساب  پرجمعیت نیست.نمازتان 

 نگردیده ام .

که از مامومین بودم هماره شیخ را در طی این سال ها  می گفتظریفی 

که به هنگامه حضور در نماز از گوشه ای می آید و چون  ر داشتمزیر نظ

بر  نیم نگاهی همهمه می روند می رود و در این رفت و شد ، حتی 

 دوخته است.جمعیت مامومین ندارد و تنها بر زمین چشم 

  محمدعلی سامت دکتر حاج توضیح:خاطره ای از آقای

(311) 
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 کتاب

از  بخشیاهتمام داشت. حتی  شیخ بر نگهداری از کتب خویش بسیار

  قسمتی از ملبود و  اختصاص دادهاین امر  بهخود را  نامه وویت

 .برای نگهداری کتب مهیا سازد راکرد تا کتابخانه  خریداریهمسایه را 

 محمد کریم باری  بین حاج توضیح:خاطره ای از آقای 

(311) 

 سخت نیست تو هم بیا

بر من هبه می کرد. امتناع می در عالم خواب شیخ را دیدم که کفنی 

 کردم از اخرش تا آنکه شیخ فرمود: دخترم بگیرش ، سخت نیست.

از نزدیکان تعریف کرده بودند و چند ماه  قلیلیایشان این خاطره را برای 

بعد از این رویای وادقه ، در سفر زیارتی به مشهد مقدس در سانحه ای 

 به دیار باقی شتافتند.

   زهرا سامت حاجیه خانممرحومه  توضیح:خاطره ای از

  (313) 
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 ناسپاسی و تسامح باور نکردنی

با چه اوراری بر شیخ قبوالندیم که حاکم شرع شهر گردد. چون مصوبه 

مامور نصب حاکمین شرع شهرها )مرحوم هیئت علمیه حوزه شهر را نزد 

 آقای مشکینی( بردم ، در کمال ناباوری گفتند که ایشان را نمی شناسم؟!

       تر با کبوتر ، باز با باز بوک

 کند هم جنس با هم جنس پرواز

 و چه ها بر سر این شهر آمد با آن حاکم شرع تعیینی شان.

 حاج سید عباس ابوترابی  مرحوم آیت ا توضیح:خاطره ای از 

(312) 

 همه احوال شیخ بر مبنا بود

 همیحرمه و حلی گانامامزاد جنبروزی شیخ را دیدم در کنار بوستانی در 

نزدی  شدم و . می خواندسالم( ایستاده بود و فاتحه الما هخاتون )علی

پرسش آوردم که چرا اینجا ایستاده  و فاتحه می خوانید ، شیخ فرمود که 

 قدیم اینجا قبرستانی بود و اکنون بر جمیع مومنین فاتحه می خوانم.
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 ید دیگران درشا .دگی شیخ بی مبنا و بیهوده نبود حتی ی  لحظه  از زن

د ، اما احوال شیخ نباشنداشته  قیام و قعودشان جوابی احوال و  از پرسش

 .اینگونه نبود

 خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(314) 

 احترام به عقاید فرزندان

شیخ اورار داشت که فرزند ارشد ایشان را که آداب و فضل معنوی بسیار 

محمد آقا در درس علم درس دین برآید. بود معمم گردد و در جرگه اهل 

و مدرسه شاگرد قابلی بود و چون اورار شیخ را می دید خود را مهیای 

 . کردترک مدرسه می 

شیخ عرضه داشتم محمد از زمانی که شما امر به تعمم داده اید ، بیمار به 

ندارد. شیخ به فکر  تلبسشده و در فکر و ناراحتیست و انگار عالقه ای به 

تعمی  رفت و دیگر اورار به این امر نکرد و ایشان در عین فضل و  فرو

آخرین فرزند شیخ نیز که با توویه لباس روحانیت مپوشید. علوم دینی 

علوم دینی مشغول بود با این فرض که ملبس نگردد در ایشان به تحصیل 

آیت ا  حاج شیخ  حوزه مشغول بود و اگر نبود توویه اکید بهجت عارفان
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زیر این بار طاقت  بهرحمه( ایشان نیز الد تقی بهجت فومنی )علیه محم

 فرسا نمی رفت.

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(315) 

 مستحبات نماز

انجام می داد و ذکر  حتی االمکانمستحبات را شیخ  در هر نمازی ، 

ه وورتی نشستن ب .تسبیحات حضرت زهرا )س( را هر گز ترک نمی کرد

بر ی  "تورّکقرار گیرد )پشت ساخ پای چپ زیر ساخ پای راست  که 

عدم تکلم بین ،  شیشه مقابل، پوشانیدن آینه و  ("ران نشستن بر زمین

اذان و آن هنگام ی  قدم به سمت جلو سپس سجده و ما الصالتین، 

،  (التفات)هنگامه سالم آخر بر یمین و یسار سالم گفتنبعدش اقامه ، 

پس از ولوات تشهد  "هترفع درجا و فی امته و تقبل شفاعته"رت عبا

بود که شیخ در هر هنگامه نماز مراعات  مواردیاز جمله  رکعت دوم 

 .داشت

همچنین بنا بر سنت نبوی ، شیخ هماره در رکعت اول سوره قدر و در 

رکعت دوم سوره توحید را قرائت می کرد و تا آنجا به این امر مقید بود 
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ری که ظاهرا سهوی در رکعت اول ، سوره توحید را قرائت فرمود در که با

 رکعت دوم به قرائت سوره قدر پرداختند.

بسم "شیخ بعد از نماز دوگانه و مغرب با لفظی رسا دعای مشهور و آنگاه 

اللّهمَ انی اسئل َ االمنَ و االیمانَ ب َ وَ التصدی َ  ا  الرحمن الرحیم

جمیعِ البالء وَ الشکرَ عَلَی العافیة وَ الغنی عن شرارِ بنبی َ و العافیةَ من 

 را زمزمه می کرد.  "الناس 

 - کمال الدین باری  بینآقای مهندس   – عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از آقای 

 باب الدعا 221. وفحه  4اوول کافی ج 

(313) 

 مستحبات ظاهر

موی بر  بنابر سنت محاسن را هماره تا حد متعارف نگاه می داشت. شیخ

موی لب را کوتاه تر از موی وورت می کرد ، عطر استعمال می نمود و 

امه سفید می پوشید و حتی در جسر به رسم طلبگی هماره کوتاه داشت. 

 ائمه اطهار نیز سیاه بر تن نمی داشت.  مصایبو عزایی از بستگان 

 توضیح:خاطره ای از آقای عمادالدین عظیمی 

(313) 
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 تحبینماز مس

به شهری سفری بود و در مسافت های طوالنی را در آن حال که شیخ 

، از نماز و نیاز در طول راه و روی وندلی مرکب سفر می داشت 

داشته شهد حضر در قرب الی ا  ،  ومستحبی غافل نبود تا ملح سفر 

 .باشد

 علیرضا عظیمیتوضیح:خاطره ای از آقای  

  (312) 

 تناولطریق 

خ به اندازه ی کودکی چند ساله بود ، او بسیار کم می قوت غالب شی

می کرد. بدایت و نهایت غرا را  غرا را آماده هضمبسیار  و با جویدنخورد 

پس از بسم ا  و الحمد  با نم  همراه می داشت.هنگام طعام و در 

اذا جاء الطعام بطل )که فرموده اند وقت سفره با کسی همکالم نمی شد 

ا طمانینه تمام مشغول غرا بود و هر لقمه را حدود شصت بار و ب (الکالم

 .می جوید

شیخ از اطعمه و اشربه ای که بر سر سفره بود تناول می داشت. تا 

سالمتی اش بود ، بر آن دست نمی برد طعامش حرارت دیده و مضر برای 
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سفره کنار  وسیله ای که درو اگر می خواست مناسب و مطلوبش سازد با 

استراحت می  ناهارتا قابل تناول گردد و پس از باد می زد قدر بود آن 

 کرد.

همچنین شیخ می فرمودند که مستحب است که به هنگام پهن سفره 

 اطعام ، همگی دور آن جمع آیند و با تاخیر و تاخر بر آن حاضر نشوند.

 حاجیه خانم سکینه سامت -مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

  (319) 

 تدقیق در حساب

شیخ امر فرمود که برای منزل  نان تهیه کنم. چون سفره چاشت پهن شد 

و شیخ بر آن نشست ، قبل از دست یازیدن به نان فرمود که مبلغ نانی که 

خریده ای چه مقدار است؟ عرض داشتم قابل نیست. شیخ اورار کرد و 

تومان. شیخ  111م که من هم انکار. چون توان مقابله ندیدم ، عرض کرد

ب خود برد و پس از خنده ای برآورد و دستی بر کیف مستعمل اما مرتّ

 تومان ؟! اینکه خیلی زیاد است. 111پرداختش فرمود: 

 توضیح:خاطره ای از آقای عمادالدین عظیمی 

 (311) 
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 سرمایه دروغ

تاسیس امالک  معامالتعرضه داشتم که یا شیخ ، والح می دانید بنگاه 

  : سرمایه ات هم درو  می شود.ندخنده ای کردند و فرمود ؟کنم

خطر درو   باشغلی است  تاکید بر این موضوع که بنگاه معامالت با البته

 گفتن.

   حاج سید علی اوغر قافله باشی توضیح:خاطره ای از آقای

(311) 

 غبطه بر خیر

های  که من در این متاع قلیل دنیا بر هیچ چیز از داشته شیخ را گفتم

)به مضاجع متبرکه ائمه ایشان زیارت رفتندیگران حسرت ندارم اال 

. شیخ فرمود آن حسودی و حسرت نیست که غبطه بر خیر است  اطهار(

 .و خود دارای ثواب و پاداش

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(313) 
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 امان از سوال روز قیامت

دای انقالب بارها می فرمود :خدای بر داد ابت هایشیخ در بحبوبه اعدام 

آن بنیانگراری برسد که انقالب را با این همه کشت و کشتار پایه نمود و 

 اگر قطره ای خون به ناح  از کسی ریخته شود ، ایشان مسئول است.

   خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(312) 

 کراهات در نماز جماعت

نماز  یجهت اقامه مجدد برا یفراد تیز مغرب ، نهنگامه قنوت نما یبار 

 یعمل نیعتابم داد که با چن خیعشاء به همان نماز کردم . بعد از نماز ش

 دینموده ا جادینماز جماعت ا  یاقامه دو نماز به  یکه برا یتنها از فترت

  .نمازتان هم کاسته شد  یو از ثواب  دیمحروم شد

 نیب  یبار نیالد مالک آقای مهندستوضیح:خاطره ای از 

(314) 

 جاذبه 
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جاذبه داشت آنقدر ( علیه السالم)امیرمومنان  با تبعیت از فرمایششیخ 

پنهان و آشکار با کسانی که  بعضا. ندعاشقش می شد که حتی دشمنانش

بعدها از ارادتمندان و مخلصان درگاهش  شیخ دشمنی می کردند

 گردیدند.

 ه سامت   از حاجیه خانم سکینتوضیح:خاطره ای 

(315) 

 زیارت

شیخ می فرمود در زیارت ورفه جو نباشید. سوغات بخرید ، به همسفران 

 مساعدت کنید و سفر را در خیر سپری سازید.

 خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(313) 

 پیاز

تناول می  بنا بر توویه یکی از علماشیخ شبهای چهارشنبه سه لقمه پیاز 

 لقمه معاویه را لعن می کرد.فرمود و در هر 
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 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(313) 

 تذکیر به مادحین

کند ، سخت برمی  تعیینشیخ از اینکه مداح و منبری برای مجلسی مبلغ 

آشفت که این معاملت از آن اموری نبود که بتوان برای آن عددی و رقمی 

 ه می کند ، راضی بود.معین کرد و باید به آنچه واحب مجلس هب

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

 (312) 

 شفا

شیخ هر که را بیماری عارض می گشت ، به نیت توسل به امام موسی بن 

( ودقه ای بر زیر بالینش می نهاد و در اولین فروت علیه السالمجعفر)

 ح  می داد.تمس هآنرا ب

 ه سامت   از حاجیه خانم سکینتوضیح:خاطره ای 

 (319) 
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 دب آداب داردا

را نشستن آنگونه بود که حتی در اندرونی نیز آداب شیخ را طریقه وآداب 

می نشست و کمتر او را  مودب. نزد همسر و فرزندان نیز مراعات می کرد

پای بر روی پای و دراز کشیده و لمیده حتی در خصووی ترین شئونات 

د. در این اواخر که سن شیخ به زندگی اش جز هنگام خسبیدن دیده بودن

کهولت رفته بود و شیخ چند لحظه را بعد از ناهار ، پای بر پای دراز می 

ب اهل منزل بود که شیخ در این طویل سالیان چنین باعث تعجداشت ، 

 نبود.

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(331) 

 مؤیدمبداء و 

در فالن مسجد هستید ، فالن امام جماعت  دمؤیشیخ را پرسیدم که شما 

است. عرضه داشتم ایشان فالنی است که حاکم شرع  مؤیدشیخ فرمود که 

 را تایید می فرمائید ، خندیدند و .... مؤیدکه شما 

  علیرضا عظیمیحاج توضیح:خاطره ای از آقای 
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(331) 

 توجه در نماز

،  بیست مامومد محفلی خصووی با حدودر هنگامه ی نماز عید فطر در 

در بین نماز موجب خنده حضار  اتفاقیشیخ به امامت نماز ایستاده بود. 

شد و همه آن ماموین نماز را شکسته و از وفوف نماز خارج شدند ، اما 

 شیخ را تا به انتها حتی لبخندی نیامد و نمازش را به وحت به پایان برد.

   عمادالدین عظیمی توضیح:خاطره ای از آقای

(333) 

 به خاطر عدم اسراف غذا بدناسراف 

را به خاطر  اضافیغرای  خمیر نان وکناره ه با کسانی که هشیخ در مواج

می خوردند می فرمود ، خودتان را اسراف می کنید تا غرا  اسرافعدم 

 اسراف نشود؟!

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

 (332) 
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 گالیه از شیخ

شیخ در نجف اشرف بود به  دورهبهجت عارفان که هم آورده اند که روزی 

الح  شیخ می فرماید: امروز کسی آمده بود و از شما سخت گالیه داشت. 

می  با نگرانی  د وآی می بهم براو بود . شیخ و االنصاف نیز که ح  با 

آیت د در ذهن ندارم که حقی را پایمال و بر کسی ستمی کرده باشم. پرس

: بلی، خیر و خوبی از شما گالیه آورده بود می فرمایدا  بهجت فومنی 

از او و همه جا  می شویداو وارد شود ، وارد  که آن از که شما هر کجا قبل

 .پیشی می گیرید

  آقای حاج محمد سامتتوضیح:خاطره ای از 

(334) 

 شیوه نماز

عجیبی نداشت. نه کلمه ای را  حرکاتشیخ در قرائت و حاالت نمازش 

سر و روی به طور ووتی بر قرائتش می داد و نه می کرد ، نه  غلیظ ادا

پروالبت و  ،غریبی خم و راست می داشت. عادی جلوه می کرد نمازش 

 بود.بی هیچ پیرایه 

 عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از آقای  
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(335) 

 گذشت بی منت

در عصبیتی سخنی ناوواب به نزد متعلقه شیخ از احوال شیخ گفته بودم 

 بر دل گرفته باشد.و شرمسار شیخ بودم که مباد 

بعد از مدتی به شیخ عرضه کردم عرری بر شما دارم که امید بخشش 

فالن کالم ، عرض کردم که نزد متعلقه  ؟ است. شیخ فرمود از چه مطلب

ناوواب را به شما گفته ام. شیخ فرمود نه متعلقه بر من این کالم را بازگو 

 زی از شما بر دل دارم.کرده و نه آنکه من چی

                                            خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگررد    

 ز عهد سست و سخن های سخت خویش  بگرر

   مرحوم آقا سید کاظم قافله باشیتوضیح:خاطره ای از 

(333) 

 دستور الهی متغییر نیست
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می نشست. روزی شیخ وارد  شیخ جای معینی معموال در کنار اهل بیتش

شد و احدی از وبایای شیخ به احترام ایشان از جای همیشگی شیخ بلند 

شد تا شیخ جلوس کند. شیخ خرخ عادت کرد و آنجا ننشست. شیخ را 

جلوس بالفور جای نسوان نهی است در پرسیدند که چگونه است ، فرمود: 

د روایت مطل  عرض شد ایشان که نامحرم نیست ، فرمودن مردان. ایبر

 است.

   علیرضا عظیمی حاج  توضیح:خاطره ای از آقای

(333) 

 نهایت ادب

، شیخ فرزندان خویش را با القاب محترم و وفات معتبر خطاب می کرد 

. در بیمارستان این دقت بر این عادت مستدام بود حتی در بستر بیماری 

 وا می داشت. ب و تحسینبیماران و اطبای پیرامون را به تعجداومت ،و م

  سید محمد نقی سیاه پوش دکتر حاج توضیح:خاطره ای از آقای

(332) 

 مرحوم شریعتی
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همچون دیگر علما و مومنین از نشر آثار مرحوم شریعتی نگران بودند و 

مروج قشری گری و آداب اهل تسنن می دانستند. به اورار احدی از آنرا 

رقی فرمودند و از آن پس فرزندان اهل مطالعه یکی از کتب ایشان را تو

 با بزرگ نمائی برخیمتاسفانه عده ای لجوج  .این حساسیت از بین رفت 

 .به ایشان تهمت می زدندآثار مرحوم شریعتی خطا ها در از 

مجموعه آثار در  "شریعتیذکر این نکته بی مناسبت نیست که مرحوم 

 در تحلیل نهایی و کلی خود از  "253حسین وارث آدم وفحه  39

اگر  بود که که :معتقد  خلیفتینعملکرد و سیره و روش دوران زمامداری 

در برابر نمی بود حکومت آن دو حکومتی بی نظیر در )علیه السالم(علی 

  و این تنها در شکل ظاهری حکومت آن دو بود و جهان جلوه می کرد

با مستمس   "که خود رژیم پهلوی در راس آنها بود"برخی از معاندین 

دادن چنین تحلیل هایی سعی در معکوس جلوه دادن چهره این معلم قرار

 اثبات حقانیت تشیع مرهبی او کتب شهید را داشتند ، معلمی که در

، "علی حقیقتی بر گونه اساطیر"،  "حسین وارث آدم"متعددی همچون 

و ده ها کتاب تنها در عنوان و هزاران جمله از سخنرانی های بیاد  "ابوذر"

 .گواه اوست ماندنی اش

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(339) 
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 کسب اجازه از مادر

احترام بسیار بر والدین شهره بود تا آنجا که حتی در سفرهای  درشیخ 

کوتاه به شاه عبدالعظیم و قم نیز با کسب اجازه از ایشان ، اقدام به سفر 

 .می نمود

 سامت   از حاجیه خانم سکینه توضیح:خاطره ای 

(321) 

 حتی به اندازه یک قلم

قلمی ناچیز در جنب منزل شیخ افتاده بود . نزدی  منزل شیخ بودم ، 

ان رها شای منزلگمان کردم که متعل  به ایشان است که الجرم در کنار 

چرا  شده ، برداشتم و به شیخ دادم. فرمود که خیر برای من نیست و

 بدون فکر آنرا برداشته اید ؟

  حجت االسالم عبداللهیخاطره ای از آقای توضیح:

(321) 

 یاران همنشین 
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با  رفاقتمرحوم آقا سید عباس ابوترابی )ره( که دیرینه ای شیرین در 

شیخ داشت بعد از ارتحال شیخ ، می فرمود: برای من زندگی بدون ایشان 

 سخت و وعب است.

یارتی علی بن روز بیش از شیخ در دنیا نماند و در راه زو ده صد د یکسیّ

 موسی الرضا )ع( دعوت ح  را لبی  گفت.

     حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

 و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید

  حمیدرضا یعقوبیحاج مهندس توضیح:خاطره ای از آقای 

(323) 

 )ع(هللاعظمت اباعبد

ظهر عاشورا بر روی گلبرگی در منزل یکی از محبان اهل بیت )ع( نقش 

زده و حیران بودند و  شگفتاین کرامت  ازظاهر گشت. شهر  "یا حسین"

 در آن خانه رفت و شد داشتند. جمعیت کرور کرور 

امام شیخ را گفتم که این چه احوال است ، فرمود: در مقابل عظمت 

 حسین)ع( که آسمان و زمین در عزایش خون گریستند ، هیچ.
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 -در منزل مرحوم جرنگی در خیابان بوعلی – تخانم سکینه سامحاجیه توضیح:خاطره ای از 

 15کوچه سنگ 

(322) 

 تبحر در مبحث حج کتاب لمعه

می فرمودند هر کس مبحث حج کتاب لمعه را خوب بخواند و بفهمد ، 

 انشاء ا  حج تمتع نصیبش می شود.

   حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامتاز توضیح:خاطره ای 

(324) 

 دعای سفره

 پس از هر اطعام در جمع و سفره ی بزرگی این دعا را می خواند:شیخ 

مُحَمَّد  یالّلهُمَّ وَلِّ عَل، عَلی کُلِّ نِعْمَه لِلَّهِ  اَلْحَمْدُ،  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

 اتِروافِالْ رَکاتِبِالْبَعَلَیْنَا  نَّاَللّهُمَّ مُ، اَللَّهُمَّ زِدْ وَ لَا تَنْقُ ْ ، وَآلِ مُحَمَّد 

اغفرلنا و لوالدینا و لجمیع ات و االفات و البلیات و هو اُدفع عنّا العا یاتِوافالْ

 اَلصَّلَواتمع َسورَةِ المُبارَکَةِ الفاتَحةَ  بحرمهالمؤمنین و المؤمنات 

 محمد رضا سامت   حجت االسالم حاج شیختوضیح:خاطره ای از 
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(325) 

 در مسائلسخت نگرفتن 

گمان کردم با باری کودکی داشتم که  طهارت سختگیر نبود. ر شیخ د

با  می خواستم کرده است، فرش و قالی را نجس  لباس آلوده به بول

تا  ،به این امر نیست آبکشی کنم. شیخ فرمود که نیاز زحمت و مشقت 

کرده ، آبکشی آن  سرایتیقین نکرده اید نمناکی نجاست به فرش 

 وسواس است.

   خانم پروانه معصومه عظیمیحاجیه ای از  توضیح:خاطره

(323) 

 لی نورٌعَ نورٌ

ست اگر ا فرمود چه ایراد یا نه ؟که  وضو دارم مرددم  شیخ را گفتم 

 می شود.نور علی نور  داشتیتجدید کنی که اگر وضو 

   خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(323) 
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 آداب محرم

زیارت  ( دو ماه محرم و وفر بسا در کلدهه اول محرم ) و چه  شیخ در

در و عاشورا را بر پشت بام منزل با تمام آداب متقنه اش بر جای می آورد 

می ( )ع الحسین   ا در عزای اباعبد بلند بلندمراسم روضه خوانی 

و اشکش را با  دستمالی که به عنوان تبرک برای کفنش تدارک  گریست

 دیده بود، خش  می کرد.

 خانم سکینه سامت  حاجیه اطره ای از توضیح:خ

 (322) 

 وجود مرحوم ابوترابی بردن از اصرار بر بهره

همراهی شیخ و مرحوم حاج سید عباس ابوترابی )ره( شهره عام و خاص 

وطن سید سخت ناراحت بود و هماره ایشان را علی  یبود. شیخ از جال

زگشت به شهر آمده بود به بامضایقی که توسط حاسدین بر او رغم همه 

 ادعوت می کرد. باری در محفلی خصووی شیخ چه اورارها کرد و نهایت

 .ترک گفتبرای بازگشت به شهر سید  تکدر از عدم قبول آن جلسه را با

   سید علی اوغر قافله باشیحاج  توضیح:خاطره ای از آقای
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(329) 

 تعهد

 ،بودیم  خانه به منزل آورده از مریض، شیخ را به حالت نحیف و بیمار 

، لحظه ای احساس نمود که  می خواندنشسته نماز  شد و بایدمهیای نماز 

کند ، در همان حالت نزار که حتی به ایشان اقتدا مامومی می خواهد 

ماموم قائم نمی تواند بر امام نفس سخن گفتن هم نبود اشاره کرد که 

که سال  انجام وظایفیقاعد اقتدا کند . شیخ حتی در همان احوال هم از 

 .غافل نبودها بر عهده داشت 

 آقای حاج محمد حسن سامت  توضیح:خاطره ای از 

(341) 

 مادر

شیخ دادند ، از حال رفت و دقایقی از  بهوقتی خبر درگرشت والده را 

نزدی  ترین افراد اجازه جاری  فوتشیخی که حتی در خود بیخود شد. 

بود  اینگونههم نمی کرد را نمی داد و ناله ای  خود شدن اش  بر دیدگان

والده اش ، در  تر، چرا که شیخ علی رغم کهولت خود و طبعا کهولت بیش

 مقام او چنین درمانده بود.
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ند که شیخ کبیر انصاری چنان در ماتم فراخ مادر پیر خود بی تابی ورده اآ

سرزنش نمودند، شیخ فرمود : برای این شیوه و زاری کرد که بعضی او را 

 ین اندوه غور نخورم و تاب آورم که هر چه امروز بر من واردچگونه در ا

 ست از دعای ایشان است . ا

 خانم سکینه سامت  حاجیه توضیح:خاطره ای از 

(341) 

 دقت در بیت المال

به میلیون ها تومان می  ماهیانه بود شیخمیزان بیت المالی که در ید  

دقت داشت تا آنجا شیخ با وسواس بسیار بر خرج منزل خویش  ولیرسید 

یکی از علل معمّم نشدن  معیشت بودند و یتنگ درهماره  ینکه متعلق

در این اواخر که فرزندان شیخ  پسران ، همین سخت گیری ها بود اما

جهت رفاه حال والده و ، بودند  مقام و مال و منالرشد کرده و واحب 

ا که از بیت تا شیخ آنچه ر متقبل شدندزیادی از منزل را  مخارج ،منزل 

 .م ا  خیرانماید. جزاهالمال بر دست دارد خرج منافع عمومی مسلمین 

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(343) 
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 تقاضای آیت اهلل وحید خراسانی

حضرت آیت ا  وحید خراسانی از بنده خواستند هر موقع بر سر مزار 

 نجانب هم فاتحه ای قرائت کنید.حضرت والد )ره( می روید از طرف ای

   سامت توضیح:خاطره ای از حجت االسالم حاج شیخ محمد رضا

(342) 

 آیت اهلل جوادی آملی تکریم

حضرت آیت ا  جوادی آملی به حوزه علمیه قزوین دعوت شده بودند و 

( به ول ا  علیه و آلهدر برنامه ، اقامه نماز جماعت در مسجد النبی )

پیش بینی شده بود . حضرت ابوی هم شرکت کرده بودند.   امامت ایشان

وقتی آیت ا  جوادی آملی متوجه حضور حضرت ابوی شدند از ایشان 

 اقتدا نمودند. مرحوم والدخواهش کردند جلو بایستند و خود نیز به 

 توضیح:خاطره ای از حجت االسالم حاج شیخ محمد رضا سامت  

 (344) 

 احترام میهمان
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هر مشغله ای که داشت هماره  ومیهمان بسیار کوشا بود  کریمتشیخ در 

 می نشست. اوو پایین تر از میهمان  در حضور 

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(345) 

 الهام

تصادمی شدید برای احدی از آقازادگان شیخ پیشآمد کرد ، شیخ وبح آن 

د و با اضطراب ودقه ای برای متعلقه می رود، از احوال او می پرس نزدروز 

. وقتی خبر تصادم ایشان را دریافت می کنند ، متوجه می می دهدایشان 

شوند که ایشان با عیال خود در جاده ای تصادم کرده و از قضا و علی رغم 

 هیچ آسیبی به ایشان نرسیده ولی عیالضربه سختی که به جانب او آمده 

نیامده بود بر اثر برخوردی کوچ  که حتی ضربه ای بر آن ناحیت نیز فرو

 .یافتبه حالت کما رفته بود که الحمد  بهبود  در درون وسیله نقلیه

این مسافرت با عیال است و  در گفته بودمن  بهشیخ می فرمود ای کاش 

 می دادم.من ودقه ای را هم به نیت ایشان 

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

 (343) 



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 191 صفحه 

 

 شطرنج

،  شده بودشطرنج طراحی  شکلگوشه بیت شیخ بر روی کاغری که به  در

شیخ از ما بسیار دور بود و می آموختم.  به برادرم حرکات این بازی را

گوش شنید اما با یا دید گمان نمی کنم چیزی از این وحنه به چشم سر 

بازی ناگهان براخ شد و فرمود: راضی نیستم در منزل من کسی شطرنج 

 .کند

 باری  بین و جمال الدین کمال الدین  مهندسان یح:خاطره ای از آقایتوض

(343) 

 لمومنینل و رحمهٌ ما هو شفاءٌو ننزّل من القرآن 

بیماری و گرفتاری شخصی به شیخ واول می گشت ،  چون خبری از 

شیخ بی درنگ رو به قبله می شد خواه ایستاده بود یا نشسته ، دست بر 

و رفع حوایجش زمزمه ای می فرمود و در ح  او  دعا می گشود و زیر لب

 دعا می فرمود.

   عمادالدین عظیمی توضیح:خاطره ای از آقای

(342) 



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 192 صفحه 

 

 مُقسِّم

شیخ می فرمود مقسم یا مغموم است یا ملعون. اشاره شیخ به این بود که 

کند و از ح  خود در تقسیم کوتاه آید و مقسم یا باید از خود گرشتگی 

 خود بیافزاید.بر سهم  ناح   هبیا ظلم ورزد و 

   خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(349) 

 مرحوم حافظیان

مرحوم حافظیان از جمله زهاد و عرفای زمان بودند که دارای علوم متعدد 

منجمله علوم غریبه بودند . از جمله علوم ایشان دعای حفظیست که نزد 

عزیزا  عطاردی در کتاب که تا آنجا مومنین مشهور و زبانزد است. 

او پس از  :انددر شرح حال ایشان نوشته بخش طوس« فرهنگ خراسان»

تحصیالت و فراگیری علوم متعارف و کسب فیوضات معنوی از محضر 

اساتید از جمله مرحوم نخودکی و سیدموسی زرآبادی، عازم هندوستان 

محافل و  شد و در آن کشور پهناور مقیم گردید او در هندوستان به

مجالس اهل علم و ادب و عرفان نزدی  شد و در اکثر شهرها و والیات 

هندوستان به تحقی  و تفح  پرداخت و با طبقات گوناگون آشنا شد 
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های بزرگ مسلمان حافظیان پس از مدتی اقامت در هند یکی از شخصیت

  .در آن کشور گردید و در همه شهرها و والیات مشهور شد

الرضا و نصب  یبن موس یحرم عل حیضر یبازساز یات واز جمله اقدام

 .است یقمر یهجر 1239شعبان  مهیدر ن دیجد حیضر

)تعبیر محمدرضا حکیمی از ایشان به عنوان آن سال  روشن ضمیر روزی

جز  علمممی دارد برای به شیخ عرضه  سال  شرعی و نه سال  وناعی(

ما بسپارم. شیخ فرمود: ما می خواهم این علوم را به شنیافتم و  یشما امین

 نیاز نیست. غریبهم وعلاین را به 

 علیرضا عظیمی حاجتوضیح:خاطره ای از آقای 

(351) 

 نماز ایشان ما را بس

چون برای احدی از آقازادگان دختری از تجار تهران را نشان کرده و 

به تحقی  و تدقی   برای،  ندایشان نیز شناختی از شیخ و خاندانش نداشت

تا از احوال و اکناف شیخ پرسش کنند ، چون هنگامه ظهر  ندآمد قزوین

بعد از نماز تا نماز به جای آورند ،  ندمعیت شیخ به مسجد رفت دربود 

 که همین نماز شیخ ما را در تحقی  بس. گفته بودند
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     در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد 

 حالتی رفت که محراب به فریاد آمد 

 ز حاجیه خانم سکینه سامت   اتوضیح:خاطره ای 

(351) 

 خواص شیره

 که شیره انگور باشد ، دل درد نیست. ایشیخ می فرمود در خانه 

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

 (353) 

 کراهت بر دَمَر

ترکیر شدید می داد و سینه می آرمید شیخ هر که را که بر روی شکم و 

نسبت داده شده است به شیوه ی شیاطین ات او را از این عمل که در روای

و بعضا فرزندان و اهل منزل را که اینگونه آرمیده بودند ، ، باز می داشت 

 پرهیزند.ببیدار کرده تا از دمر 
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امام حسن عسکری)ع( در حدیثی برای احمد بن اسحاخ بیان داشته اند 

 که:

نَوْمَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى أَیْمَانِهِمْ وَ نَوْمَ الْمُنَافِقِینَ إِنَّ نَوْمَ الْأَنْبِیَاءِ عَلَى أَقْفِیَتِهِمْ وَ  

 عَلَى شَمَائِلِهِمْ وَ نَوْمَ الشَّیَاطِینِ عَلَى وُجُوهِهِم

خوابیدن پیغمبران )ع( بر پشت و خوابیدن مؤمنین بجانب راست و 

خوابیدن منافقین بجانب چپ و خوابیدن شیاطین به رو افتاده و دمر 

 (.442/ ص3وول کافى، شیخ کلینی، ترجمه مصطفوى، جا )است 

که  دینیبر رو نخوابد و هر که را ب یآدمفرمود که  گریمعتبر د ثیدر حد

 -)حلیه المتقینبر آنحال دیو مگرار دیکن داریاست او را ب دهیبررو خواب

 فصل چهارم(

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

 (352) 

از تاثر شدید به خاطر به خطر افتادن ناشی حواس پرتی 

 آبروی مومن
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ر نماز جماعت حضرت ابوی بودم ایشان در تمام مدت مدیدی که مکبّ

که باید  را حمد و سوره در نماز ظهر هاروز ی ازاما یک .دچار سهو نشدند

 توطئه و دسیسه. آن روز به ندکردآهسته ادا گردد با ودای بلند قرائت 

یکی از  م گرشته به منظور لطمه به روحانیتیژر طاعنین و مرنبین

در کوی و برزن او تا آنجا که  شاگردان شیخ به عملی خالف متهم گردید

خت از این اتهام و شیخ س را به طعن و تمسخر القاب ناوواب داده بودند

 متاثر بود و آن ایراد پدید آمد.

 :ند و فرمودندا  علیه و آله وسلم به کعبه نگاه کردروزی رسول ا  ولی

ای کعبه! خوشا به حال تو، خداوند چقدر تو را بزرگ و حرمتت را گرامی 

داشته است! به خدا قسم حرمت مومن از تو بیشتر است، زیرا خداوند تنها 

ی  چیز را از تو حرام کرده، ولی از مومن سه چیز را حرام کرده است: 

 گمان بد نبرد. مال، جان و آبرو تا کسی به او

 31، ص34ه مجلسی، بحاراالنوار،جعالم

 سامت  محمدحاج توضیح:خاطره ای از آقای  

(354) 

 حرم ننمودن ممیزانمُ
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در که به سن تکلیف نرسیده اند داشت فرزندان ممیز خود را  تاکیدشیخ 

گردد نحرم و مکلف ننمایید تا تکلیفی زیاده بر آنان مستولی حج و عمره مُ

 ثواب و پاداش آن است.، چرا که زحمت این امر بیش از 

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

 (355) 

 دقت بر بیت المال

ب دستگاه های مرکزی گرمایشی نصرا برای گرمایش منزل پیشنهاد شیخ 

شیخ با تندی و عتاب فرمود ده هزار تومان برای این کار بدهم ؟! در دادم 

هم نمیشد آن منزل را به آن  غاین مبلآن روزها با ود برابر  حالیکه که 

 به جهت وسواس بر حفظ بیت المالدستگاه ها مجهز نمود ، اما شیخ 

حتی با مبلغ اندک مرکور هم راضی به این امر نبود با اینکه برای رفاه 

 .خانواده ضرورت داشت

    محمد محمدپور توضیح:خاطره ای از آقای

(353) 

 شانه به سر
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ت می گرفت و بر موی می آویخت ، شیخ چون دختر بچه ای شانه بر دس

 .به مزاح می فرمود که دیگر هنگامه رفتنش بر خانه بخت است

   خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(353) 

 گذشت 

پس از آن حادثه ی الیم و تصادم شیخ که منجر به ارتحال ایشان شد ، 

( پیغام "یوزیر اسب  دادگستر"ریاست عدلیه شهر )مرحوم کریمی راد

فرستاد که در وورت اوامر شیخ در چند ساعت ضارب را خواهند جست 

فرمود عمدی که نبوده است کرد و  شتولی شیخ بی هیچ پیرایه از او گر

به گوش رسید نانجیب   آن از . هر چند کهنداداجازه شناسایی او را هم  و

 نه من؟! ،که شیخ مقصر آن تصادم بود 

  حاج محمد سامت آقایتوضیح:خاطره ای از 

(352) 

 نسیم شمال
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روزی احدی از آقازادگان از شیخ درباره دوران جوانی و ذکر خاطراتی از 

در جوانی  : فرمود آن روزها پرس و جویی می کرد که شیخ اینگونه 

که در آن حکومت را را دنبال می کردم  قزوینی اشرف الدینسید مقاالت 

از قابلی بود. شیخ در همان احوال به باد انتقاد می گرفت و الح  که طن

 بر لب داشت. هم که از نسیم شمال می گفت ، خنده ای

   عمادالدین عظیمیآقای توضیح:خاطره ای از 

(359) 

 روزه داری 

هیچ آسیبی نمی  ی خورده باشدسحر کهروزه داری به شیخ می فرمود 

 . )مگر به خاطر مریضی توان روزه گرفتن نداشته باشد( رسد

 از حاجیه خانم سکینه سامت   :خاطره ای توضیح

(331) 

 یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم

به را و اطالعات محرمانه کشور اخبار  ازماهیانه بولتنی دستگاه اطالعات 

آنرا به منزل شیخ ارسال می داشت. شیخ بی اعتنا به آن کتابچه ها 
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ه کارشان نمی آید و کناری می نهاد و بارها فرموده بود این قبیل امور ب

 .کنندارسال آنرا به ایشان قطع 

 محمد سامت حاج توضیح:خاطره ای از آقای  

(331) 

 مالنصرالدین

شیخ این داستان از مال را تعریف می کرد و خود می خندید که مال را 

دت را زیر لحاف می گراری گفتند مال شباهنگام و وقت خواب ، ریش بلن

بر این موضوع نیندیشیده بود و هر شب راحت  نآن زمان. مال تا یا روی آ

نبرد چرا که گاهی ریش را زیر  شمی آرمید اما آن شب را تا به وبح خواب

 نمی آمد. شلحاف و گاهی روی آن می گرارد و خواب بر چشم

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(333) 

 لطیفه

سالم و علی  دوستان گاه  و دچار ثقل سامعه شده بودشیخ در این اواخر 

حساب غرور  بهآنرا  بی خبران و مجاوران را به خوبی نمی شنید و برخی
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)مرحوم شهاب( تماسی می  همسایگاناحدی از  ،باری  ! او گرارده بودند

می  و برای اطمینان از اینکه شماره تلفن را درست گرفته است،گیرد 

 ؟  5313پرسد: 

قطع می و  فرماید اشتباه است می ! و 13شیخ می شنود: سنگکی 

فرزندشان که حضور داشته سوال می کند چرا قطع کردید؟ می کند.

که به عرضشان می رسد خیر شماره  را می خواست 13فرماید سنگکی 

 موجب انبساط خاطر دوستان گردیده بود این قضیهتعریف تلفن را گفت. 

 .انداختنیز به خنده می  و شیخ را

 محمد سامت  حاج آقای وضیح:خاطره ای از ت

(332) 

 داستانی از بیت شیخ

که عادت به اعالن آن داشت اهل منزل را ودا  وبحروزی شیخ برای نماز 

اضافه کردن با  راکه به تازگی ازدواج کرده بود می زند ، احدی از وبایا

ایشان را  چرادیگری اعتراض می کند که و دیگری را بدون آن.  "خانم"

هر گاه این  .شیخ می خنددشیخ و می دهید؟!  والونه به سبب تاهل اینگ

 تبسم می کرد.داستان را به یاد می آورد
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 سامت    ها مریم و طاهرهاز حاجیه خانم توضیح:خاطره ای 

(334) 

 نماز بدعت

شیخ را در ابتدای انقالب عرضه داشتند که تصمیم گرفته ایم همه ی 

نماز وحدت بخوانیم ، شیخ  در مسجد شهر گرد آورده ورا نیروهای انقالب 

امتناع کرد و فرمود که این نماز بدعت است نه وحدت. چرا که ما نمازی 

 .با عنوان نماز وحدت در دین مبین نداریم

 علیرضا عظیمی  حاج توضیح:خاطره ای از آقای

(335) 

 (السالم هیعلالسالم علیک یا علی بن موسی الرضا)

شیخ به زیارت علی بن موسی  علی رغم اورار اوالد به سفر هر ساله

( با طیاره جهت رفاه حال شیخ ،  می فرمود که ثواب علیه السالمالرضا)

 مشقت در راه زیارت ایشان ارجح بر رفاه در این راه است.

   خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 
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(333) 

مجلس روضه حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج آقا 

 جلیل زرآبادی

ابوی می فرمودند روضه جلیل آقا مورد توجه پنج تن آل عبا حضرت 

 علیهم السالم است.

 حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامتاز توضیح:خاطره ای 

(333) 

 اخالص 

چون سالی رمضان را سهوا با ی  روز تاخیر اعالن داشت.  ،باری حاکم 

ا شیخ گفته بود اختالف در بین مردم بسیار پدید آمده بود ، ساده دلی ب

به دیروز دیده است و آیا این امر که مادرم بر خواب شب اول رمضان را 

)؟!( شیخ هم به حکم شرع ، حرف او را مردود می تواند حجت باشد

 دانسته بود. 

شد ، شیخ می خندید و می فرمود :  معلومفردا روز که اشتباه حاکم 

 بیشتر است؟! حاکمظاهرا اخالص مادر آن خانم از 
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 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(332) 

 دعوت اول

بود تا آنجا که اگر  مقیداول داعی میهمانی  اجابت دعوت شیخ بسیار بر

بعد از آن احدی از فرزندانشان دعوت غریبه ای را ابتدا اجابت کرده بود و 

، شیخ همان دعوت اول را اجابت می کرد و  نمودایشان را دعوت می 

همگان بر این رفتار شیخ آگاه بودند ، گالیه ای را هم بر دل نمی  چون

 داشتند.

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

 (339) 

بادا مبارک در جهان سور و عروسی های ما/ سور و 

 را خدا ببرید بر باالی ماعروسی 

د و شیخ به آن سبب که تاالرهای پیش از انقالب محل بی بند و باری بو

تجمل و بعضا اسراف ا و پس از انقالب ، تاالرها محل از آن جهت که بعده

در اواخر عمر م سور فرزندان در تاالرها نبود و ، مواف  مراسو تبریر 
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از فرزندان به این امر مبادرت داشتند ، شیخ با اکراه در  بعضیشریف که 

 .نموداین امر موافقت 

 ه سامت   از حاجیه خانم سکینتوضیح:خاطره ای 

 (331) 

 اهمیت زیارت عاشورا 

در  )ع(بر دیگر زیارات وارده اباعبدا ، می فرمودند که زیارت عاشورا 

ست و سعی بر بهره جویی از آن ا ارجح و معتبرترکتب شریف ادعیه 

 گردد.

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

 (331) 

 حفظ و حفاظ

و تدین همه همسایگان ، لیکن به جهت شیخ علی رغم اعتماد به دین 

حفاظی مناسب دورتادور راحت و رفاه ایشان و استحیای اهل منزل ، 

چنان بر نباشد. شیخ  مشرفحیاط منزل شیخ جائی بر منزل ساخت تا 

خود شخصا بر دور و کنار و جای جای که  اهتمام داشتاین این امر 
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ر روزنه ای کرد که کمت حیاط و اندرونی می ایستاد و حفاظ را بررسی می

 در آن موجود نباشد.

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(333) 

 اثبات حلول ماه نو

علی سال های اخیر در اعالم و ثبوت ماه نو که  راشیخ نظر حاکمیت 

اختالف و تفرقه الخصوص در ابتدا و انتهای ماه مبارک رمضان محل 

داشت و می فرمود دلیلی بر آن نمی بینم  قبولشیعیان گردیده است ، 

 .درو  بگویندایشان بخواهند در این امر که 

البته با این توضیح که طب  مبنای فقهی خود حاکم که استهالل را با 

 چشم مسلح نیز کافی می داند.

   خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

(332) 

 سختی عقبی بر دنیا
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و راه نجات را در  متی های روزمره به تنگ می آمدآن هنگام که از سخ

فکر می کنی مرگ خویش پیش شیخ درد دل می گفتم ، شیخ می فرمود 

 ایناز  تر عقبی بسی سخت حالکه ؟ در وورتی آن دنیا سهل است

 آن سرایت آگاه و مطمئنی؟! کار سهولت و از کجا بهت دنیاس

 اروقی  مرحومه حاجیه خانم افسر فاز توضیح:خاطره ای 

(334) 

 سردارآزادگان

تهمت و افترا به مرحوم حاج سید علی اکبر  شیوعبا تنگ شدن اوضاع و 

، ایشان طی استفتایی غیر ابوترابی در ابتدای انقالب و بحبوحه جنگ 

مستقیم از حاکم شرع و مرجع خویش در خصوص حضور در جبهه های 

عمامه خود را در  نبرد می پرسد و سپس بدون اطالع و در حالیکه عبا و

منزل شیخ می نهد رهسپار جنگ می شود ، مرحوم ابوترابی در بازگشت 

به منزل شیخ باز می گردد که گفته اند : کل به میهن و شهر نیز بدایتا 

 شی یرجع الی اوله 

 حامد یعقوبیمهندس حاج توضیح:خاطره ای از آقای  

(335) 
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 ساده زیستی

ساده و بی آالیش بود و پینه و ووله  در نهایت پاکیزگی اماشیخ جامگان 

سر بر آن هنگام که  ، مقام علمیداشت. شیخ با آن همه شوکت حاول از 

لباده و بالین خاک نهاد ، دو دست بیش البسه کامل از قبا و عبا و جفتی 

 داشت.نعمامه 

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(333) 

 طواف

حرم شدن چندباره که قوف مکه مکرمه به جای مُشیخ می فرمود در و

)منظور هفت دور گرد خانه خدا  دلیل روایی ندارد ، پنجاه و دو بار

  نمایید.بر گرد کعبه طواف  گردیدن(

 حاج محمد علی سامتدکتر آقای توضیح:خاطره ای از 

(333) 

 ابوترابی مرحوم آقا سید عباسبا رابطه 
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و از مشرب فکری ایشان بهره می  بود فلسفیونمرحوم سید در زمره 

سید از مکتب  . در حالیکه شیخ به شدت از فلسفه احتراز داشت جست

مکتب فقهی نجف  بیشتر پروردهفقهی قم برخاسته بود در حالیکه شیخ 

و ذره  این دو به یکدیگر زبانزد خاص و شهره عام بود محبتاما میزان  بود

 .نشدمشرب فکری کاسته  در عین تفاوت های رفاقتشانای از میزان 

 حامد یعقوبی مهندس حاجتوضیح:خاطره ای از آقای 

(332) 

 ورزش

شیخ نرمش و ورزش را هیچگاه ترک نمی فرمود. به تناسب سن در 

جوانی تحرکاتی بیشتر داشت و در میانه حیاط منزل وبحگاهی نرمش 

ه ر اما از ورزش غافل نبود ولو بهر چند کمت یمی کرد و در دوره فرتوت

 پیاده روی .اندازه 

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(339) 

 رابطه با مجتهدین قم
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محل رفت و شد علما و مجتهدین بود. منزل ما موقع حضور شیخ در قم ، 

به خصوص علمای بزرگواری چون مرحوم بهجت ، وحید خراسانی و آقا 

تشریف می منزل ما  به برای دیدار با شیخکه موسی زنجانی و دیگران 

می  شدیدی روزی که باران. باری خاطرم هست در ایام کودکی آوردند

از  که دیدم را روحانی ی  چون دم در رسیدم را زدند ،در خانه  یدربا

، عرض  است شدت باران عبا به سر کشیده و منتظر پشت درب ایستاده

منزل شماست بلی ، شیخ "، فرمودند :  ؟کردم با منزل ما فرمایشی دارید

 "بهجت هستم عرض کنید؟ 

   حامد یعقوبیمهندس حاج  توضیح:خاطره ای از آقای

(321) 

 بشارت ظهور

شیخ می فرمود  چهل سال پس از قیام عده ای که به نام دین برپاخاسته 

( ول ا  علیه و آله، قیام قائم آل محمد) دهندو حکومت تشکیل 

 .استمحتمل 

 حاجیه خانم افسر فاروقی  مرحومه از توضیح:خاطره ای 

(321) 
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 نائب الزیاره

بر خود رنجش راه ندهید ملتمسین دعا  از نیابت بهو می فرمود در زیارت 

نماز به  وکنید  زیارت .ت  ت  افراد زیارت نامه بخوانید  برایحتما  که

 است. یاد کنید کافیجای آرید ، همین که همه را در حین اعمال 

 یه خانم سکینه سامت   از حاجتوضیح:خاطره ای 

(323) 

 توالد

عرض کردم پس روایت  ((روزی فرمودند :))قلّه العیال من سعاده الرجل

ط(( قم ولو بالسمباهی بکُم االدیگر که می فرماید:)) تناکحوا تناسلوا انّی اُ

چیست؟ ظاهرا پیچ موضوعات دست خود علماست و می توانند به هر 

 ی فرمودند. طرف بخواهند بپیچانند! که تبسم

 محمد سامت   حاج توضیح:خاطره ای از آقای

(322) 

 تقدم در سالم
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از شاگردان شیخ می فرمود ، عمری تالش کردم نسبت به ایشان  یکی

پیش سالم باشم اما هیچگاه موف  نشدم قبل از شیخ بر ایشان سالم 

 گویم.

 شیخ کاظم شفیعیحجت االسالم آقای  توضیح:خاطره ای از 

(324) 

 داب زیاراتدر آ

راز و شیخ در همه زیارات آداب خاوی داشت ، ادعیه خاوی می خواند و 

، روزی با جمعی از دوستان و همراهی مرحوم سید  نیازش طوالنی بود

مشرف بودند ، همه علما از  حرم حضرت معصومه )س()ابوترابی( به 

در شیخ این چنین  متعجب از اینکهزیارت بازگشته بودند و منتظر شیخ و 

 آداب زیارت جامع و کامل است )*(

می شد و معموال در  مشرفبار به مشهد و قم  ی  شیخ هر سال حداقل

حرم  سالمت را  بدو ورود بهباالی سر مبارک می نشست . می فرمود از 

 محدودیتمی گیرند )**( و حتی در خصوص ائمه می فرمود ایشان را 

خ می فرمود از همین شی کهدر مشهد حال زیارت نبود  .نیست  مکان

هر چند در  ،سالم دهی ، پاسخ می گیری  کرده ایمبیتوته که منزل 

در  .خصوص امام زادگان می فرمود باید در بقاع متبرکه عرض ارادت کرد 
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دورتر از حرم نشسته بودند و از دور سالم و زیارت می  عده ایسفر به قم 

ظاهرا دین نیز بازیچه کردند و شیخ چون ترکیر داد نیز نیوش نکردند که 

 )***(؟ ی هوس های دلبرانه گردیده است

محمد حسین سامت ** آقای  عبدالجواد حیدری  مهندس حاج* آقای توضیح:خاطره ای از 

 فسر فاروقیخانم امرحومه حاجیه  ***

(325) 

 در دعا الحاح

شیخ  افراط در الحاح داشت،روزی جوانی وادخ بر هنگامه دعا سخت 

مویه و ضجه نکنید ، ل را دید فرمود : زیاده بر حد در دعا چون این احوا

خود را در رنجش دعا خواستن است ، بخواهید و بیش از متعارف 

 .نیندازید

الدُّعاءِ  رُیْوآله( که فرمود: خَ هیاکرم)ولى ا  عل غمبریاز پ یثیحد لیدر ذ

که پنهانى )و از روى دعا آن است  نی: بهترکْفِىیَالرِّزْخِ ما  رُیْالخَفِىُّ وَ خَ

روزى آن است که به قدر کافى  نیو بهتر رد،یاخالص( وورت گ تینها

و بار  گرانید تیمحروم هیبوده باشد )نه ثروت اندوزى هائى که ما

 بر دوش انسان باشد(. نىیسنگ
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األَوَمَّ وَ ال  : مَرَّ بِقَوْم رَفَعُوا أَوْواتَهُمْ بِالدُّعاءِ فَقالَ اِنَّکُمْ ال تَدْعُونَمیمى خوان 

 :باًیْقَرِ عاًیْغائِباً وَ اِنَّما تَدْعُونَ سَمِ

گرشت که وداى خود را به دعا بلند کرده بودند،  تىیاز کنار جمع امبریپ

و نه شخصى را که از شما پنهان  دیفرمود: شما شخ  کَرى را نمى خوان

است   یکه هم شنوا و هم نزد دیو دور باشد، بلکه شما کسى را مى خوان

! 

 ان،یلی، مؤسسه اسماع334، وفحه 1)جلد  نیو نور الثقل انیالب مجمع

، 3، جلد  عهیمورد بحث ـ وسائل الش هیآ لیهـ خ(، ذ 1413طبع چهارم، 

ـ مسند  242 وفحه،91ـ بحار االنوار ، جلد  تی، چاپ آل الب134وفحه 

 روتی، دار وادر ب412و  413، 412، 413، 294، وفحات 4احمد ، جلد 

 133، وفحه 3، و جلد 35، وفحه 4بخارى ، جلد 3 حیـ وح

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(323) 

 اعلمیت  برای احرازمباحثه 

بعد از ارتحال آیت ا   مهمبعد از ارتحال آیت ا  گلپایگانی که از مراجع 

جامعتین چندین مرجع معرفی داشت ، روز و خمینی بودند ، چون 
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شیخ مورد پرسش و سوال نباشد که اعلم مراجع را که تی نبود که ساع

اعلم را بشناسم  تااحثه نکرده ام شیخ می فرمود که با آقایان مب ؟می دانند

. 

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

 (323) 

 در آداب زیارت از بعید

متبرکه امامزاده حسین  به بقعه نمی توانست داخلعلتی  به شیخ را اگر

خاک آنرا و دست بر روی خاک ایوانش می نهاد  پس از سالم، شود )ع( 

 توتیای چشم می داشت.

 سید محمد نقی سیاه پوشدکتر حاج توضیح:خاطره ای از آقای  

(322) 

 از جوانان اهل بهشت

هنوز چند شباهنگامی از ارتحال شیخ نگرشته بود که پدرم را بر خواب 

برخیز و روانداز و ملحفه ای بر اراحتی به من خطاب کردند که دیدم با ن

در انداز . سپس فرمودند که او از جوانان اهل بهشت است. چون اروی بر
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با اضطراب برخاستم دیدم که حاج شیخ رضا از سرما بدون روانداز و 

 پوشی بر خود پیچیده و بر خواب آرمیده است.باال

   امت خانم نرگس ستوضیح:خاطره ای از 

(329) 

 کفران نعمت

عوض شدن روال و پیرمردی دیدم فرتوت و خسته از حال و قال دنیا، از 

کرده و تلخ کامی هایش در  رویه های دنیا که سختی دنیا بر حال او اثر

به کار سخت زار و نزار پیری که باید در تفریح و استراحت باشد   ی دوره

ر سرش آورده و آنرا به کفران گالیه داشت که چه ب راگ. از روزشتمی گر

نعمات گرشته پیوند می داد. در حین کالم از اول و نسبم پرسید و چون 

و گفت : روزگاری که شیخ می فرمود جای  آهی کشیداز شیخ فهمید 

که شیخ مرد زمان نیست. روحانیت در مسجد است او را عتاب می کردیم 

درو  و با  ی کهستسیا برایشیخ می فرمود مساجد سنگرست ، روحانیت 

چه بیش بر او ظلم داشتیم و اما  ساخته نشده ، نیرنگ و حیله همراه است

 غیبتش کردیم و امروز می بینیم که چه بر سرمان آمده است. 

 عمادالدین عظیمیتوضیح:خاطره ای از آقای  
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(391) 

 احترام همسایه

حرف و حدیث همیشه هست. کدورت و کالم سخت مسایگی در عالم ه

آید ، اما شیخ همه را به وبر و تحمل در این شدائد توویه می  پیش

 فرمود که باید احترام همسایه را در همه حال نگاه داشت.

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(391) 

 و ال یستاخرون الیستقدمون ساعهً

نیز بر  بارهاوالده را جهت تشرف به مکه مکرمه رحیل سفر داشته بودم و 

پدرم عرضه داشتم که مایلم شما نیز در این سفر همراه ایشان مشرف 

شوید ، اما شیخ امتناع کرد و می فرمود کار دارم ، باید در رمضان در 

 مسجد و کنار مردم باشم.

در همان روزهای سفر والده بود که این اتفاخ ناگوار افتاد و شیخ تصادم 

چنین نمی شد اما یقینا قول قرآن در اگر شیخ در سفر بود در حضر  .کرد 

 د و بر مرگ این امور راه ندارد.ل نداریخصوص اجل تاخیر و تعج
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   حاج محمد علی سامتدکتر آقای توضیح:خاطره ای از 

(393) 

 مبوس جز لب ساقی و جام می 

از سوی بیت رهبری برای عرض تبری  عید و احوال پرسی از بیت شیخ 

داشتند که از مواهب و مناقب شیخ با ایشان اورار به منزلمان آمدند. 

سخنی برانم و از خاطراتی که با شیخ داشتم کالمی بگویم اما به سبب 

. شباهنگام بودم ، کالمی به زبانم جاری نشد آنچه در مکتب شیخ آموخته 

یدارم آمده و بوسه ای حوالتم داد و دیدم که به ددر خواب شیخ را 

 اینگونه مرا ترغیب کرد.

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از یح:خاطره ای توض

(392) 

 از خلق استغنا خوش است اج،یبا کمال احت

برای متعلقه پیش می آمد و شیخ تنها می ماند برای عرض  چون سفری

شیخ هر آنچه  بر ادب و از تنها درآمدن شیخ میهمان منزلش می گشتم ،
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خصت نمی فرمود و خود اورار می کردم که مقدمات نان و سفره برآرم ر

 خوان و سفره مهیا می کرد و نی  بر میهمان خدمت می داشت.

   حجت االسالم یعقوبیمرحوم توضیح:خاطره ای از 

(394) 

 رحنگران با من استاده س

که د. می فرمود که می ترسم او را سخت نگران حاج شیخ محمد رضا بو

 ئش دارند.در خوبی سرآمد بود از من بربایند و بدخواهان ایرا

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(395) 

 تفاوت از زمین تا آسمان است

چون عازم سفر حج بودیم به خیال آنچه در دیگر قافله های حج که 

نزد شیخ رفتم که ایشان بر   روحانی از حمد و سوره حاجیان می پرسد

که نیاز نیست و فرمود ن امر به ایقرائتم وحه بگرارد ، اما شیخ بی اعتنا 

  درست است و بیهوده در این امر وسواس به خرج ندهید.ءا انشا
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 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(393) 

 حافظا فاهلل خیرٌ

روزی دیدم که شیخ از معبری شلو  می گررد، نزدی  رفتم و عرضه 

ی ناکرده برای شما اتفاقی داشتم که اجازه همراهی می فرمائید تا خدا

پیش آمد ننماید ، شیخ فرمود که آیا تو همیشه با منی؟! خدای با بندگان 

 است و او دستگیر ماست.

  سید محمد ابوترابی حاج دکتر توضیح:خاطره ای از آقای

(393) 

 به هر لقمه ای شکر و نام خدای

مه ای را به ایشان هر لقنقل است که ( ول ا  علیه و آله)از رسول ا  

نیز بر پایه این سنت هر لقمه اش با نام خدای تناول می فرمود و شیخ 

  .بسم ا  بود و انتهای هر وعده غرایش با هزاران شکر

   حجت االسالم یعقوبیمرحوم توضیح:خاطره ای از 
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(392) 

 بگفت آبرو می گذاری برایش 

خت آسیب دیده احدی از ارتشیان بر اثر درگیری ها س انقالبدر بحبوحه 

ساخته بودند. جوان  در بند بود و بود و انگشت اتهام را بر جوانکی 

. پدر جوان دست به  وادر شود علیه او حکم سنگینی احتمال می رفت

به داد ایشان برسد. شیخ استخاره کرد دامان شیخ شده بود تا آبروی شیخ 

 نمودهین شیخ تو سخت به)انصاری(  و به ژاندارمری رفت ، رئیس ساواک

اما شیخ ایستادگی کرد و بر بیگناهی جوان وحه گراشت تا جوان را که 

 بود نجات بخشد. در معرض حکم سنگینی 

اعدامش می رفت  احتمالاز این حادثه و آزادی جوان که حتی همگان 

را به چه مقدار رشوه  پسرمتعجب بودند و از پدر سوال می کردند که 

  لطف خدا و آبرو گراری شیخ بود والغیر. از رهانیده ، پدر می گفت این

  (تبریزی)داستانی در خصوص آقای حسین  صطفی جباریمحاج توضیح:خاطره ای از آقای 

(399) 

 رابطه با حاج آقا موسی )زنجانی(
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از یکی آقا موسی شبیری که از مبرزین علم الرجال و مدرسین پرشاگرد و 

ا که تقریرات درس مراجع قم است به سببی دست نوشته های شیخ ر

و یکی از منابع می نماید  مطالعهلحسن اوفهانی( است امرحوم سید)ابو

اقوال  بهدرس خود قرار می دهد  در حالی که ایشان معموال بیشتر 

 * می کنند نه متاخرین استنادمتقدمین 

میزان ارادت سید موسی به ایشان تا آنجا بود که در مجلسی در منزل 

)آقا سید احمد زرآبادی( که جمعی از بزرگان  احدی از علمای مشهد

بوسه بر دست  صدفلسفی حضور داشتند ، به ق وآقایان مروارید همچون  

دست پس که هرگز و هیچگاه راضی به این کار نبود  شیخ رفت اما شیخ 

 **کشید.

حجت االسالم حاج شیخ  **محمد علی سامتدکتر حاج *   انآقایتوضیح:خاطره ای از 

 سامتمحمدرضا 

(211) 

 باید نشست

 می شوددر برخی ستم ها که که چرا علما  کردمشیخ را پرسش می 

سکوت کرد تا وحدت جامعه از  وساکتند ، می فرمود که االن باید نشست 

 .بین نرود
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 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(211) 

 امساک

و بعد از جراحی کهولت  که از مرض اثنا عشر رنج می برد در دورانشیخ 

بود اما سخت امساک می  شده منع گرفتن بنابر توویه اطبا از روزهچشم 

اما تنها و آن هم در پستوی  ، کرد ، سحری می خورد و افطار می کرد

معجون و تنها جهت شیر و مقداری  جرعه ایخانه به هنگامه ظهر با 

الزم نظرشان که متخص  و متعهد اطاعت امر خدای در توویه پزشکان 

 .روزه را می شکست و تمام روز را امساک می داشت االجراست

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(213) 

 رخصت متعلقه

باری شیخ بار و بنه بست تا عازم مشهد شود. چون موقع رحیل شد و 

پیش من آمد عرض کردم که به ح  همسری ام راضی به این سفرتان 

که باید تنها بار زندگی در این چند روزه به دوش کشم ، شیخ  نیستم
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ب فرزند ارشد که از این سخن به تعجت و فرمود که نمی روم. سبازنش

داشت آیا رخصت همسر نیز در این امور شرط است ،  هآمده بود عرض

شیخ فرمود بلی. اینگونه بود که با این رفتار آن عالم بزرگ و شیخ 

مطیع  در نعتش سخن ها گفته اند و اینگونه در منزل العلمایی که همگان

 کردم و شیخ رحیل آن سفر گشت. نظربود ، تجدید  خاندان

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(212) 

 شاگرد بازیگوش

بلکه به نه از باب علم و فهم  داشتشیخ شاگردی شهره عام و خاص 

 بهگاه گاهی  که مخالفین نظرشابر لحاظ شلو  کاری و قلدری در بر

 روزی هنگام درس که راجع به نکاح بود. باری جلسه شیخ می آمد

لبخندی بر لب آن شاگرد بازیگوش آمد ، شیخ روی به او کرد و گفت: 

 ظاهرا چیزی هم دستگیر شما شد که الحمد  لبخندی زدید.

   محمد حیدریحاج حجت االسالم توضیح:خاطره ای از 

(214) 
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 مرجعیت آیت اهلل خمینی

مورد توجه، اعتماد و مراجعه مردم قرار داشت، اما  اریسامت بس  اتیآ

نجف بود.  اتیدر محضر آ شانیعمده ا التیبود و تحص دهیدرس امام را ند

داشت، لرا به جناب  هاتیبر فعال یفراوان ریرابطه تاث نیدر ا شانینظر ا

اکبر یعل خیبرجسته مرحوم ش که از شاگردان هاینیخوئیموسو یآقا

 ی. آقامیبود، متوسل شد شانیمورد اعتماد ا اریسامت و بس یو آقا انیاله

سامت داشت   اتیبا آ یآمد و مراکرات مفصل نیاز قم به قزو هاینیخوئ

امام قرار   یعم اریبس یو حوزه درس یسواب  علم انیرا در جر شانیو ا

امام  نامهم  یدیدر مراجعات تقل ... سامت قبول کرد کهاتیداد و آ

 زیرا. در مورد قبض وجوهات امام ن ییخو  اتیرا ببرد و هم نام آ ینیخم

کند. قرارشان بر  جادیرا ا یمشکالت نیو مقلد شانیا یبرا توانستیکه م

 یهر چند مدت هاینیخوئ یکه قبض داده نشود و آقا شودیم نیا

 ده،یپسند  اتیآ لیامت گرفته، تحوس یوجوهات مربوط به امام را از آقا

 شانیا یبرا یقبض کل  یامام در قم بدهد و در وورت لزوم  لیوک

 اریسامت در ارجاع مردم به امام بس  اتیآ یهمکار نیارسال کند که ا

  موثر بود.

روزشمار  ی در وفحهخانیعل نیحس خیحاج ش نیاالسالم والمسلمحجتتوضیح:خاطره ای از 

 1292-13-3  -تیروزنامه وال - نیوانقالب قز
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(215) 

 حتی به قدر پاروی منزل

طلبه که بودیم برای آنکه عرض ارادتی بر شیخ کنیم ، پارو به دست می 

گرفتیم و منزل شیخ از برف می پالودیم. شیخ ولو به آن زحمت کوچکی 

که داشتیم ، ح  الزحمه ای بر ما عنایت می کرد و ولو به این مقدار ح  

 سی بر خود به گردن نمی گرفت.النا

 عباسی علی  آقایحجت االسالم توضیح:خاطره ای از 

(213) 

 اصرار به تسویه حساب

شیخ حساب خرید و خدمت هر کسی را ولو به اندازه دانه ارزنی می 

پرداخت که مبادا چیزی بر گردن او باشد ، بگرریم که برخی از طاعنان 

ح  و حسابشان نداده و که شیخ نیز بی حساب بر او تهمت می داشتند 

 شیخ بعد از آن طعن ها بود که وسواسش بر این امر بیش گردیده بود.

 حاجیه خانم افسر فاروقی مرحومه ازتوضیح:خاطره ای 

(213) 
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 نذر

می فرمود نرر نکنید ، نرر اورار بیهوده است مگر در مهمات ، از خدا 

 .دریغ نداردیند بخواهید که بر شما ببخشاید و او اگر والحتان ب

 هر چند که نرر بر ولوات را از آن مستثنی می داشت.

 خانم سکینه سامتحاجیه  -کمال الدین باری  بین مهندستوضیح:خاطره ای از آقای 

(212) 

 بزرگداشت

م بزرگداشت شد ، ایشان سخنی از آن مراسنزد آیت ا  بهجت که رفتیم 

راجع به  سخنان و توضیحات ای پاره از به تدقی  گوش فراداشتند و بعد 

در ایشان و اورار مسئولین در برگزاری آن مراسم فرمودند : محروریت 

که شیخ چگونه بر آن امر حاضر شد و اکنون متوجه شدم که  مب بودتعج

 نبوده است. قبول جزاو را چاره ای 

 محمد سامتحاج توضیح:خاطره ای از آقای  

(219) 
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 واسطه

آشفته بود.  بر شیطنتی کرده بود که پدر سخت جوان بودم و به تبع آننو

نزد شیخ آمدم و از ایشان استمداد  و درماندگیبا همان سن و سال کم 

 نزد پدر رفتم. سپسنمودند  یرا سفارش مکردم . شیخ پدر

برای عرض حالم تراشیده بودم گزاف خشنود بود از آنکه واسطه ای چنین 

 .فتماینگونه بود که مورد بخشایش قرار گرو 

  البافشابوالفضل حاج توضیح:خاطره ای از آقای 

(211) 

 توصیه آیت اهلل سید عباس کاشانی

مرحوم حضرت آیت ا  حاج سید عباس کاشانی )ره( امام جماعت اسب  

( قزوینی هایی را که در قم خدمت سالم ا  علیهوحن حضرت ابوالفضل )

حاجات التماس  شان می رسیدند و برای رفع مشکالت و برآورده شدن

دعا می گفتند داللت می کردند که بر مزار حضرت آیت ا  سامت )ره( 

 بروید ، قرآن بخوانید ، دعا کنید و حاجات خود را از خداوند طلب نمائید.

 سامت    حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضااز توضیح:خاطره ای 
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(211) 

 اعمال شب جمعه

 جمله مهمترین آنها که از می آورد ی به جابسیار شیخ شب جمعه اعمال

 .بود"ص "قرائت سوره 

  کمال الدین باری  بینمهندس توضیح:خاطره ای از آقای 

(213) 

 قنوت

است ، چرا که  بسیار مهمقنوت گرچه از مستحبات اما شیخ می فرمود 

 الحاح و التجا در آن نهفته است. ،خواست  اعم ازهمه چیز 

   کمال الدین باری  بین دسمهن توضیح:خاطره ای از آقای

(212) 

 ون بی گناهخ
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افراطی برای شرکت در تظاهراتی که احتمال  شیخ در پاسخ به انقالبیون

 می فرمود : باعث ریختن خون بیگناهی نمی شوم. خون ریزی داشت 

  میر رحیمی )واحب نمایندگی کرمان خودرو(آقای  حاج توضیح:خاطره ای از

(214) 

 ادعیه زیارات

عالیه المضامین در زیارات بقاع متبرکه  دعای امین ا  و زیارتر شیخ ب

 تاکید داشت و اقربا را بر آن امر می فرمود.

 از حاجیه خانم سکینه سامت   توضیح:خاطره ای 

(215) 

 هدیه ی ناصواب

تنها بر شیخ نتوانستیم هدیه ای را بقبوالنیم که شیخ در این امر بسیار 

 .راهی با ساواک نداشتونه همگسرسخت بود و هیچ

 )به نقل از آقای رضا رحیمی(مامور ساواکتوضیح:خاطره ای از 

(213) 
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 نظم

 فی الفورشیخ  ارائه ی قبض الزم می شود کهبرای یکی از خدمات شهری 

و در چند لحظه آن را از جای معینی که در بایگانی منزل داشت بیرون 

بود  بسیار شگفت انگیز می دهد. این همه دقت و نظم شیخ آورده و ارائه

که چگونه قبض مربوط به بیست سال قبل را در چند دقیقه یافته و ارائه 

 ؟!داده است

 محمد سامتحاج توضیح:خاطره ای از آقای  

(213) 

 مضیقه مالی

بنده برای عزیمت به نجف اشرف جهت  مالیحامی شیخ می فرمود: 

ی مبالغی برای گاهگاه کهکسب علوم حوزوی پدر آقای باری  بین بود 

 . بنده می فرستادند

به غیر از مرحوم والد آیت ا  باری  بین ، خالوی شیخ نیز که از 

مقرری می فرستاد ، قدیم تر ها اینگونه نبود که متمکنان بود برای شیخ 

علما شهریه منظمی بدهند و در واقع طلبه ها توسط کار خودشان یا 

 خانواده ها تامین می شدند.
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 درشیخ شدیدا  و مانع کم  می شود و موجد مضای اخانی اختناخ رض

تنگنای مالی قرار می گیرد تا جاییکه روزگار گرراندن برایش سخت می 

شود. خود ایشان می فرماید ، روزی در حرم حضرت امیر )ع( نشسته و 

آقا سید ابوالحسن  .متوسل حضرت برای رفع این تنگنا شده بودم 

مرا که تازه به نجف ی مشغول زیارت بودند و هم در گوشه ا )اوفهانی ( 

به من دادند که  مبالغی پولزدند و  یم. ودا ندوارد شده بودم نمی شناخت

و بعدها الحمد  شهریه ها  گردیدفع مشکل و حوائجم اتا مدت ها ر

منظم شد و بساطش توسط سید فراهم آمد. این امر از کرامات ویژه 

 حضرت امیر )ع( بر من بود.

آقای حجت االسالم * سایت ویکی پدیا بخش  آقای حاج محمد سامتیح:خاطره ای از توض

   هادی باری  بینحاج شیخ 

(212) 

 دعای حفظ

آیات زیر را می خواند شیخ برای حفظ منزل هر شب بر درب های منزل 

 و سپس به سوره توحید ختم می کرد:

ا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ األَسْمَاء الْحُسْنَى واَلَ تَجْهَرْ قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَیًّ

 سوره اسرا  111بِصَالَتِ َ واَلَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِ َ سَبِیلًا . 
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 چون سوار مرکب می شد ، ادعیه زیر را می خواند:

سلمت بسم ا  و با  و من ا  و الی ا  و فی سبیل ا  اللهم الی  ا

نفسی و الی  وجهت وجهی و الی  فوضت امری فاحفظنی بحفظ االیمان 

 من و فوقی من و شمالی عن و یمینی عن و خلفی من و  من بین یدی

 العلی با  اال قوة ال و حول ال فانه قوت  و بحول  عنی وادفع تحتی

 (دعای امام سجاد ).العظیم

را  سوره مبارکه قص  25از آیه  زیر قسمت عازم سفر بودو چون شخصی 

 :ندمی خوانددر گوش راست و چپ 

فا  می گفتند : همچنین  إِنَّ الَّرِی فَرَضَ عَلَیْ َ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ إِلَى مَعَادٍ 

 .الراحمین  ارحم خیر حافظا و هو 

 محمدرضا سامت حجت االسالم حاج شیخ توضیح:خاطره ای از آقای  

(219) 

 منزل مبارک

نه ای را که واحب خانه ای از اقربا بر آن می شد با آینه و شیخ هر خا

و به این  خواندآن منزل دو رکعت نماز می  درقرآنی متبرک می کرد ، 

 ترتیب بر منزل مبارکی اقربا می رفت.
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  حامد یعقوبی مهندس حاج توضیح:خاطره ای از آقای

(231) 

 اول سالم 

علیه از شاهزاده حسین ) و هر روز که مدرسه می رفتم شیخ کودک بودم 

لدینم بر من آموخته بودند که ح  بزرگان نکو ا( بازمی گشت. والسالم

و سالم و ادب را فراموش نکنم. آن روزگاران که من کودک مدرسه  دارم

اما چه بسیار پیش می آمد که اول بر ما  سن زیادی داشتای بودم شیخ 

 .می شدیماری شیخ کودکان سالم می گفت و ما شرمنده این همه بزرگو

 محمدی باقر میرزا علیتوضیح:خاطره ای از آقای 

(231) 

 رانحتی به اندازه چند قِ

 یمقدار اندکسهوا در هنگامه حساب دیون شرعی در منزل شیخ  شخصی

پول بر جای گرارده بود ، شیخ که او را نمی شناخت بارها و بارها و برای 

یافته و امانت بازپس دهد. چون او را تا شاید  او می گشتچند ماه دنبال 

بودم خواست  رئیس کاروان حجاو از حاجیان بوده مرا که  اطالع یافته بود
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به  چند قران شیخ جهت پرداخت . از او یابدنشانی  از طری  منتا شاید 

 .واحبش این مقدار خود را در زحمت انداخته بود

 پوشسید محمد نقی سیاه دکتر حاج توضیح:خاطره ای از آقای  

(233) 

 گونی پول

با چ  و سفته و  و پرداختقدیم ترها اینگونه نبود که حساب و کتاب 

از اطراف  اشخاوی که به خصوص اوقات یواریز به حساب و ... باشد ، بعض

بی هیچ  آنها رامی آمدند گونی گونی وجوهات می آوردند ، اما شیخ همه 

یکه خود بعضا در چشم داشت برای مراجع تقلید ارسال می کرد در حال

 مالی قرار داشت. مضیقه

عمادالدین عظیمی به نقل از یکی از مجاوران )شاید آقای حاج اکبر  آقایتوضیح:خاطره ای از 

   آبله کوب(

(232) 

 اوالد
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یکی از وبایا بیمار شده بود و نیاز به شیر بود . قدیم تر ها وسائل مجهز 

د. منزل نبودم و بچه ها نبود که به راحتی بتوان مایحتاج برآورده کر

نادانسته به جای ظرف شیر ، قابلمه ای را که حمل و نقلش به خصوص با 

مسافتی شیخ  ،عبا و قبا برای شیر بسیار سخت بود به ایشان داده بودند 

بود. ریده خ طی کرده و شیر رادر سرما و یخبندان آن روزگاران طوالنی 

 درد.  چون آمد می لرزید تنش از سرما و دستش از

سال ها که آن خاطره را به یاد می آورم بغض می کنم از هنوز هم بعد 

برای این همه بزرگی شیخ که در عین آن کرامات چگونه در احوال منزل 

 مطیع بود.

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(234) 

 صلوات خاصه 

ده هزار ولوات است  در علت و معنای ولوات خاوه ای که ثواب آن برابر

 از شیخ پرسیدم :
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اللّهمَّ وَلِّ علی سَیِّدِنا و نَبیِّنا مُحمَّدٍ و آله ، ما اختَلَفَ المَلَوانِ و تَعاقَبَ 

العَصرانِ و کَرَّ الجَدیدانِ و استَقبَلَ الفَرقَدانِ و بَلِّغ روحَهُ و اَرواحَ اَهلِ بَیتِهِ 

  مِنِّی التَّحِیَّةَ وَ السَّالمَ

یا ، درود بفرست بر موالی ما و پیامبر مان حضرت محمّد و خاندانش خدا

، تا آن گاه که روز و شب می آیند و می روند ، و بامداد و شامگاه پی در 

پی می شوند ، و روزها و شبها به دنبال هم می رسند و آن دو ستاره 

قطبی بزرگ و کوچ  روی می آوردند  و روان او و خاندانش را از سوی 

 .درود و سالم برسان من

 .بسنده کرد که این از امور آسمانی است سخنشیخ لبخندی زد و بر این 

   خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(235) 

 شرط عدالت امام 

آنچه در شرط اقتدا در نماز جماعت برای امام در شیخ را عرضه داشتم که 

ای جمعیتی وافر اقتداند کشفش سخت است . آیا  بر شمردهعدالت 

 کفایت می کند؟همچون زائران و مجاوران حرم رضوی بر امام حاضر ، 

 باید احراز شود عدالت امام. ،خیر  :فرمود
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 خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(233) 

  نماز قضای جماعت

شیخ از آنکه عده ای به جماعت و به رسم این چند روزگار پربدعت ، نماز 

سخت احتراز می کرد. می فرمود که امام باید خود نماز  ، دقضای بخوانن

او خود قضا داشته باشد که بتواند نماز قضای جماعتی را امامت کند و اگر 

و در به جای آوردن قضا کوتاهی می کند قضای نمازی بر عهده دارد 

شرط عدالت را ندارد و یا امام جماعت باید نماز قضای میتی که واقعا نماز 

ه گردنش باشد به عنوان نیابت بخواند و نوعا نمازهای استیجاری قضا ب

 ت. احتیاطی اس

به همین خاطر مساله باید توضیح داده شود و با شرایطش نماز قضا 

 خوانده شود.

 محمدرضا سامت  حجت االسالم حاج شیختوضیح:خاطره ای از 

(233) 

 علویه
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می فرمود که ای د و ( بوول ا  علیه و آلهشیفته رسول ا  )سخت شیخ 

د ، اما آنچنان بر زندگی یکاش افتخار دامادی او نیز نصیب من می گرد

هیچگاه قدمی در  ،علی رغم این آرزوزناشویی خویش متعهد بود که 

 .ننهادر انجامش یمس

 افسر فاروقی  خانممرحومه حاجیه توضیح:خاطره ای از 

(232) 

 عالم بی عمل

مردم و حتی ر رژیم برپا می شد به اورار در تظاهراتی که به منظور تغیی

شرکت می جست. در منزل نیز مورد عتاب بود که چرا مومنین و خواص 

من شیخ را احترازی اینگونه است ، شیخ می فرمود اینان عالم بی عملند. 

توقع یقین دارم آنچه می گویند قادر به انجامش نبوده و نیستند و تنها 

  نند.بیشتر می ک مردم را در امور

 توضیح:خاطره ای از مرحومه حاجیه خانم  افسر فاروقی

 (239) 

 هضم غذا
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ا استقبال ی پس از غرشیرینی و حلواز شیخ علی رغم بسیار کم خوراکی ا

 می کرد و می فرمود : شیرینی جات پس از غرا موجب هضم است.

 توضیح:خاطره ای از مرحومه حاجیه خانم  افسر فاروقی

 (221) 

 تفقه

فقه و  هر کس به قدر همت خود ازمقام علمی شیخ ،  تبعل ما به در منز

هر گاه ند . داشتمطالعاتی  زمینهو بسیاری نیز در این  مطلع بودفتوا 

می گرفت و احدی از آقازادگان نظری  در خصوص مسائل دینی در بحثی

و نباید  است ته خویش کاربلدشفالنی در ر  شیخ می فرمود  می داد 

نظر در این  اظهارح  ، طبیب و مهندس حاذقیست  چون تصور شود

تفقه می خواهد و هر عالمی جز عالم  ، ودور حکم . داردمسائل را هم 

 .مجاز به این کار نیست مجتهد

 سکینه سامت خانم  حاجیه توضیح:خاطره ای از 

(221) 

 هنگام اذان 
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هر طهران ، یقین اذان ش اف به  مغرب رسمی اذاناعالم شیخ را هنگامه 

آید ، حال آنکه  رود مغرب باز قزوین بود و می فرمود چون سرخی باز

وورت می  قزویناین اعالن رسمی در  طهراناز پایان اذان  پس دقایقی

 . پریرد

سید محمد نقی دکتر حاج آقای  -حمد حسین سامتهندس حاج آقای متوضیح:خاطره ای از 

  سیاهپوش

(223) 

 دروس حوزه

تدریس داشت و  ، جامع و خارج یعنی سطحه حوز مقطعشیخ در هر سه 

و شیفته هر روزه سه مجلس درس می گفت. شیخ استاد مطل  لمعتین 

بود و مکاسب می گفت و خارج فقه نیز از دیگر حلقه های درس شهیدین 

 شیخ بود.

 محمد حسین سامت مهندس حاج آقایتوضیح:خاطره ای از 

(222) 

 تزویج اصل قرار دادن ایمان در
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 ازدواجدر پیوند  شرط کافی و جامع و مانع "ایمان"فرمود که  شیخ می

دنیوی بالتبع خواهد  شرط محق  باشد دیگر امور الزمو چون این  است

 .این مبنا گرارند بر  را در این امر میمون ، اولباید خانواده ها آمد ، پس 

   خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از 

(224) 

 هُ عَلَى تَقْوَىأَسَّسَ بُنْیَانَ

 درباشد مطلع نبودم، تجدید بنای بیت شیخ به حسینیه  از اینکه قرار به

 اتاخ کوچ  و محقری که بیتوته اولی شیخ بود همه در عالم خواب دیدم

و عبادتند و بر دور شیخ گرد آمده اند  بستگان اعتکاف کرده و مشغول دعا

کالی شیخ بر جلوی همه در کمال تعجب دیدم که احدی از آقازادگان م، 

 ایستاده و امامت جماعت می کنند.

که قرار به بنای حسینیه ای بر بیت شیخ با  شنیدم، مچون به قزوین آمد

و هزینه ای هنگفت را جهت بنای این حسینیه  استتولیت این آقازاده 

 جزا کم ا  خیرا. تقبل نموده اند.
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)حکایت  گونهای  هبه  خاطر نشان می گردد ، بنای این حسینیه بر خانه

در آن استوار  شیخ این کتاب(  و پس از سال ها طاعت و عبادت 93

 گردیده است.

    سمانه باری  بینمهندس توضیح:خاطره ای از خانم 

(225) 

 آداب وضو

نمی راند و بر  یسخن جز دعابود و آداب مبادی سخت وضو  هنگامشیخ 

شد با ایما و اشارت بر با او سخنی می هم اطراف توجه نداشت و اگر 

 . تداوم سکوت تا پایان وضو تاکید می داشت

  خانم سکینه سامت  حاجیه توضیح:خاطره ای از 

(223) 

 مهریه ازدواج

 .را شوم می دانست معمول از حد  بیش  شیخ ، مهریه
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هَا وَ عُقْمُ فَأَمَّا شُومُ الْمَرْأَةِ فَکَثْرَةُ مَهْرِ )علیه السالم(:عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ 

 رَحِمِهَا

 بچّه بسیار باشد و رَحِمَش اشمهریّه که در اینست زن بودن امّا شوم

 نیاورد

 351ص  -31ج  –وسائل الشیعه 

 خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

(223) 

 تخفیف در شیوه زندگی

رس و پ زندگی آتیبرای  خواستگارانمال و اموال شیخ در پاسخ آنانکه از 

بودند می فرمود : باالخره  اناسکان دخترانشجو کرده و با وسواس نگران 

 .و خانه ای تهیه می کند بردچادر نمی زن به  مردیهیچ 
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 پیشآب قبل از خواب
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می فرمود و آنرا بر حدیثی خواب پیشآب قبل از شیخ توویه ای اکید به 

 این خصوص مرتبط می دانست. در 

ابْنِهِ علیه  لِلْحَسَنِ السالم علیه طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرُ قَالَ 

أَ لَا أُعَلِّمُ َ أَرْبَعَ خِصَالٍ تَسْتَغْنِی بِهَا عَنِ الطِّبِّ فَقَالَ بَلَى یَا  السالم یَا بُنَیَّ

تَجْلِسْ عَلَى الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ جَائِعٌ وَ لَا تَقُمْ عَنِ  أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ لَا

الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَشْتَهِیهِ وَ جَوِّدِ الْمَضْغَ وَ إِذَا نِمْتَ فَاعْرِضْ نَفْسَ َ عَلَى 

 الْخَلَاءِ فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَرَا اسْتَغْنَیْتَ عَنِ الطِّب

د خود امام مجتبى علیه السالم فرمودند: فرزندم! آیا در سفارشى به فرزن

چهار نکته به تو نیاموزم که با رعایت آنها از طبیب بى نیاز شوى؟ عرض 

کرد: چرا، اى امیرالمؤمنان. حضرت فرمودند: تا گرسنه نشده اى غرا نخور 

و تا اشتها دارى از غرا دست بکش و غرا را خوب بجو و قبل از خوابیدن 

ت کن. اگر این نکات را رعایت کنى، از مراجعه به طبیب بى قضاى حاج

 .نیاز مى شوى
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 استخاره 

لزوم این عمل در کار دیگران اورار و توویه ای نداشتند ولی هماره در 

 .ل کنیدمی فرمودند که اگر چنین کردید ، حتما بر آن عم

 یامتناع م خیخواستند ، ش یاستخاره با قرآن م یچون شخصهمچنین 

ارجح است که اجازه آنرا  حیداشت که استخاره با تسب یفرمود و عرضه م

 .گرفته ام یزرآباد یموس دیاز مرحوم س

 خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از
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 نوافل

بر ادای همه تر بیماری افتادند که در بسپیش از ارتحال  دو ماهشیخ تا 

در اواخر عمر  )البتهرکعت روزانه  51نوافل تاکید داشتند و همه ی 

بعد از نماز  ءًنوافل ظهر و عصر را به غیر از ماه مبارک رمضان رجا شریف

را بر جای می آوردند و بر نافله عشا تاکید وافر داشتند  عصر می خواندند(

ای را نمی خواندی حتما نافله عشا را و می فرمودند اگر هیچ نافله 

خاطر نشان می گردد نافله عشا دو رکعت به مانند نماز وبح است بخوانید.

 که پس از نماز مزبور به وورت نشسته ادا می گردد.
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چون وقت  خیش یاز اقربا یکه احد دیآ یخاطرم م ی،تواو نیبر ا مضاف

فرمود   نمازت را با عتاب  خیش ،برخاست و مشغول نماز شد دینماز رس

 !؟یبخوان یآنکه نافله ا یب یخواند

حاجیه خانم سکینه سامت -  محمد حسین سامتآقای مهندس حاج توضیح:خاطره ای از 

  

(241) 

 با درد مدارا کنید

آن را تا سر حد هماره توویه می فرمودند که باید با درد مدارا کرد و 

طبیعی درد )البته تا مسپارد که فرج در تسکین مرض به دارو و درمان 

 حد میسرات( است.

 امْشِ بِدَائِ َ مَا مَشَى بِ َ .

 ."که با تو بسازد با درد خود بساز چندان"

 33حکمت نهج البالغه ، 

    خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(243) 
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 است اندوزی علم مانعازدواج 

مهیا نمی شود و  شیخ می فرمود که بعد از ازدواج ، امکان گستره ی علم

آدمی با ازدواج بر زندگی روزمره روی می آورد ، بنابراین باید ساعی بر 

 .کسب علم ، قبل آن باشد

  خانم سکینه سامت  حاجیه توضیح:خاطره ای از 
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 قبر

می و چون بر کنار قبوری رسیدیم که می رفتیم  شیخ در گورستانیبا 

  اما  نمودم با شیخ مشورتنم ، شد با مبلغی آنرا برای آتیه خریداری ک

 شیخ محرورم کرد.

    احمد عظیمیآقای حاج مرحوم توضیح:خاطره ای از 

(244) 

 سهل گیری و اشتیاق
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رساله ی مرجع تقلیدم خوانده بودم که احتیاط واجب آن است که  در

نمی دانستم که کشم   چون نوجوان بودم و  باال به پایینمسح سر را از 

نظر مرجع دیگری عمل کنم، سال ها  می توانم به  "باحتیاط واج"در 

دم و مسح را از پایین به باال می ، چنین نمی کرعادت و راحت به جهت 

 کشیدم.

ش پرسید و عرضه ، وضویم دید و از علت اتفاخشیخ روزی بر حسب 

نمازهای  بطالن ازعملیه چنین دیدم. شیخ بی آنکه  داشتم که در رساله

 ، فرمود که از این به بعد چنین عمل نکن.گرشته سخنی براند 

 بدون اینکهبا این ترکیر ، سهلی بر زندگی دینی ام وارد ساخت شیخ 

 .سازدمشقتی بر من وارد 

    خانم پروانه معصومه عظیمیحاجیه توضیح:خاطره ای از 
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 دفع بال

آل  شیخ می فرمود چون نام مرضی وعب العالج به میان آمد ، بر محمد و

سه بار بانگ درود سر دهید تا دفع آن خطر برای شما و اطرافیانتان  او

 باشد.
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    خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

(243) 

 لسان دوست از

ود البته بر مدار  و احدی از فرزندان شیخ از ومیمی ترین یاران من بود

بر  دین بیش از من دائم و خاشع بود . باری شیخ مرا دید و فرمود که

 دوست خود سفارش کن که نماز را در بدایت وقت و در مسجد بخواند.

    آقای سهیل خضر حیدریتوضیح:خاطره ای از 

(243) 

 و المنکر ءالصاله تنهی عن الفحشا

م ومحروم بودن از علم خواندن قرآن ، متدا سبب بهشیخ  منسوباناز  یکی

بیابد. هر گاه  احوال خوش دین خود را در آنبر نماز مستحبی بود تا 

علت نابلدی قرآن  بهکثرت  قرار می گرفت که آندیگران  مطایبهمورد 

  قرآن نیست. قاریثواب ایشان کم از است ، شیخ می فرمود 

    خانم پروانه معصومه عظیمیحاجیه توضیح:خاطره ای از 



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 251 صفحه 

 

(242) 

 صرفه جویی در آب

ه سخنی از آب ساعی بودم ، حتی آن دوران ک جوئی هر چند که در ورفه

کمبود این مایحتاج سترگ بشری بر سر زبان ها نبود اما هر گاه که شیخ 

در هنگامه شستشوی البسه از کنارم می گرشت ، ترکری می داد و می 

من و شما نیست و برای همگان است    بهمتعل  فقط فرمود : این آب 

 همت گمارید.آن نگاه داشتن بیش از پیش بر ورفه 

  مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(249) 

 دست ایشان شفاست

ایام و احوال بیماریشان بودم و هرگاه کسالتی طبابت شیخ در مفتخر به 

توویه ای از علم بهره ای از وجودشان و برایشان پیش می آمد جهت 

واسط طبابت شرفیاب حضورشان می شدم. خدا توفی  داده بود که 

از همین روی بود که  .من باشد  یی تجویزهااروسالمت شیخ نسخ و د

 "آقای دکتر ، پای حضورتان و دست طبابتان شفاست"شیخ می فرمود :
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    آقای دکتر علی اکبر یزدانیتوضیح:خاطره ای از 

(251) 

 حذر از غذای سوخته

سوخته و سیاه گردیده بود ، از آنچه بر اثر حرارت از اطعمه شیخ موکدا 

می دانست. اطبا نیز اخیرا بر  شبهه ناکآنرا  تناولا حرر می کرد و بعض

 زیان غرای سوخته تاکید وافر دارند.

    خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(251) 

 بنت حسین بن علی)ع(

اختالف مورد )ع( در واقعه ی عاشورا از اهل بیت  سه ساله وجود دختری

بر  در موردشیخ است. بوده  متاخرینقدمین و تهمیشگی مورخین از م

شیخ  معالی السبطینکتب  بهاز اباعبدا  )ع(  این نازدانهوجود  وحت

مالمحمد هاشم  مُنتَخَبُ التواریخو  محمد مهدی حائری مازندرانی

 .می فرمود  استناد خراسانی

 با ی  واسطه نقل می کند که:« معالی السبطین»عالّمه حائری در کتاب 



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 253 صفحه 

 

لیها، پنج یا هفت سال داشت و در شام وفات حضرت رقیه سالم ا  ع»

 « دختر یزدجرد بود.« شاه زنان»کرد. مادرش 

 همچنین در مورد مرقد مطهر حضرت، جریان ذیل را نقل می کند:

قبر شریف حضرت رقیّه علیهاالسالم ویران »بعضی از والحان گفته اند: »

رت را از قبر شده بود  از این رو عده ای تصمیم گرفتند بدن مطهّر آن حض

بیرون آورند و قبر را به طور اوولی و محکم بازسازی کنند، امّا از هیبت 

حضرت رقیّه علیهاالسالم کسی جرأت نکرد وارد قبر شود و جنازه را 

سیّد بن »بیرون آورد، تا اینکه یکی از منسوبان به خاندان امامت به نام 

ز آنکه پارچه ای روی اعالم آمادگی کرد و وارد قبر شد. او پس ا« مرتضی

کفن و بدن مطهر حضرت رقیّه علیهالسالم انداخت و آن را با پارچه 

پیچید، دریافت که آن حضرت دختر کوچکی است، و پشتش بر اثر 

فاذا هی بنت وغیره و کان متنها »ضربات بسیارع مجروح شده است: 

او دختر کوچکی بود که کمرش از شدّت « »مجروحاً من کثره الضرب

  ««ه مجروح شده بود.ضرب

 3/314 :معالی السبطین

 رضا سامت  حاج شیخ محمد حجت االسالمتوضیح:خاطره ای از 

(253) 
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 آداب بزرگی

، مومنین به دیدار بزرگان شهر که در اعیاد بودساب  بر این مرسوم 

چنین بر این منوال بیت شیخ در  بشتابند و از وجود ایشان بهره  برند.

یت می شد تا دیدار با ایشان تجدید گردد. در تمام مملو از جمع اعیادی

عوام و خواص که شیخ با  جلساتیچنین و دیگر  ایندقای  و لحظات 

میهمان  خداحافظیداشت هماره دوزانو و مودب می نشست و چون وقت 

 مشایعت می کرد. منزل د ، او را تا دریمی رس فرا

ا رضایت ندارد ، باری شیخ را عرضه داشتم که من بر این مشایعت شم

 تی ندارم و برایلزوم رضایت شما حج شیخ خنده ای کرد و فرمود من بر

 ادب چنین می کنم. رعایت

    حجت االسالم بهرامیتوضیح:خاطره ای از 

(252) 

 سن ازدواج دختران

( سن ول ا  علیه و آلهشیخ می فرمود بنابر سفارش نبی مکرم اسالم )

 تزویج دختران نه سال است . 
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هر چند که شاید منظور شیخ در این بیان ، رشد دختران عرب در این 

که به تکلیف و بلو  شرعی نائل می آمدند و گرنه در آن روزگار بود سن 

 این روزگار چنین سنی یقینا مناسب احوال تزویج ایشان نیست.

  مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی  از توضیح:خاطره ای 

(254) 

 نماز مغربنوافل  له بدل ازینماز غف

نوافل  "یرکعتدو  "بجای دوله ینماز غف کهست ا شیخ می فرمود وارد

 . مغرب خوانده شود

نافله مغرب چهار رکعت است که به وورت دو نماز  خاطر نشان می گردد

شیخ می فرمودند به  کهدو رکعتی همانند نماز وبح خوانده می شود 

 غفلیه را جایگزین کرد.جای دو رکعت از این نافله می توان نماز 

    خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(255) 

 دعا در رفع مرض
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هنگامه بیماری خود نیز بسیار برای شفا دعا می فرمود   باری بر شیخ در 

شیخ مرضی وعب عارض شد و شیخ عمل زیر را که در کتاب شریف 

 ی یافت.و از آن مرض خالو انجام دادمفاتیح الجنان آمده است 

سینه خود  و گندمها را روى و به پشت بخوابد ی  پیمانه گندم بخرد

 :بریزید و بگوید

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُ َ بِاسْمِ َ الَّرى اِذا سَئَلَ َ بِهِ الْمُضْطَرُّ کَشَفْتَ مابِهِ مِنْ ضُرٍّ 

قِ َ اَنْ تُصَلِّىَ عَلى مُحَمَّدٍ وَ مَکَّنْتَ لَهُ فِى االَْرْضِ وَ جَعَلْتَهُ خَلیفَتَ َ عَلى خَلْ

 وَ عَلى اَهْلِ بَیْتِهِ وَ اَنْ تُعافِیَنى مِنْ عِلَّتى 

و دوباره این  و بنشیند و گندمها را از اطراف خود جمع کند آنگاه برخیزد

و هر چارک آن را  سپس آن را به چهار قسمت تقسیم کند ، دعا را بخواند

و این دعا را  مسکینى دهد است به سیر[ 11تقریبا «]مد»که ی 

 .بخواندکه ان شاء اللّه تعالى از بیمارى بهبودى یابد

    خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 
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 پیشگیری بهتر از درمان
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( ی  ء ا هر که دو عمل را مراقبه کند بر هیچ مرضی دچار نیاید )انشا

بپوشاند، البته به همراه نیز را  شال بندد و دوم آنکه سر  باآنکه کمر خود 

عمل کردن به حدیث معروف حضرت امیر )علیه السالم( که شرح آن در 

 آمد. 222حکایت 

    خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(253) 

 سند ساواک 

حاج سید رضا خضری حجت االسالم شیخ به علت بازداشت طویل المدت 

نامه ای خطاب  طیوضع و حال او  و عیالش از اهلو نگرانی زاید الووف 

تا  می کند ضمانتاز وی و می شود لیه ابه ساواک خواستار آزادی مشار 

، بر چنین  مقامشواسطه  بهشیخ  .موجبات خالص ایشان فراهم آید

وساطت هایی جهت استخالص مومنین معترض انقالبی بسیار همت می 

 .گماشت

  آقای حاج محمد سامت:خاطره ای از وضیحت

(252) 
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 هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

زمان عزیمتتان به مسجد  کردمعرض  ایشان به در دوران کهولت پدر

نگران  سخت فرسنگ ها دورتر از شما من، نماز و عبور شما از معابر  برای

 وحت بر مسجد رفته و بازگردید. بهحال و سالمت تان هستم تا 

سالهای کودکی تان با در ه از احوال ما بی خبرید که چگونشیخ فرمود 

هزاران تاب و التهاب نگران سالمت رفت و شدتان بودیم تا بدین سن و 

  سال رسیده اید.

شیخ چنان بر سالمت فرزندان خود مراقبه داشت که در آن سال ها 

احدی از کسبه را سفارش داده بود که چون به کناره محل عبور و مرور 

  هر چند که مرا طبع نوجوانی عبور دهداز خیابان مرا ماشین ها رسیدم ، 

و خود به تنهایی  محل نرومراه خود کج می کردم که از آن آنگونه بود که 

  از خیابان بگررم.

    آقای حاج محمد سامتتوضیح:خاطره ای از 

(259) 

 عطسه
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تناسب آن با وبر در  شیخبر شخصی عطسه ای عارض می شد ، چون 

 امر الهی درعقل و شرع نمی دانست که مستند به  عمل آتی را مستدل و

  قرار نگرفته است. چنین پیشآمدهایی

 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ

 : سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ

 هِ عَزَّوَجَلَّالتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ الْعَطْسَهُ مِنَ اللَّ 

احمد بن محمد بن ابى نصر گوید: از حضرت رضا علیه السالم شنیدم که 

 میفرمود: دهن دره از شیطان است و عطسه از خداى عزوجل است

  5روایه :  433وفحه :  4اوول کافى جلد 

 91ص  -13سائل ج و

همچنین می فرمودند که هر کس عطسه کند تا سه یا هفته روز )اقوال 

احادیث( زنده خواهد بود . قضیه ای را در همین رابطه نقل می  مختلف

 کنم:

خانواده عمو جانم )آقای حاج میرزا ابوالقاسم دادگو( اطالع دادند که حال 

ایشان خوب نیست و در واقع در حال احتضار به نظر می رسیدند. به 

 و به بالین ایشان که رسیدیم بعد از اتفاخ حضرت ابوی به تهران رفتیم
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خواندن اذکار و ادعیه ، عمو جان عطسه ای کردند. حضرت ابوی فرمودند 

. برگردیم قزوین ، مطمئنا ایشان تا سه روز دیگر رحلت نخواهند کرد

همینطور هم شد . بعد از حدود دو هفته اطالع دادند که عموجان به 

 رحمت خدا رفته اند.

 الموت سبعه االیامواحب العطسه یامن نقل از امام وادخ )علیه السالم( :

 "353.ص  3کافی ج"

علی واحب االمر  دخلت  :قالت( علیه السالمنسیم ، خادم امام عسکری )

بعد مولده بلیله فعطست )علیه السالم و عجل ا  تعالی فرجه الشریف( 

فرحت برل  ، فقال لی : أال  :عنده فقال لی: یرحم  ا ! قالت نسیم

ا موالی! فقال: هو أمان من الموت ثالثه أبشرک فی العطاس؟! فقلت: بلی ی

 .ایام

بر حضرت واحب الزمان)ع( بعد از گرشت ی  شب از والدتش داخل 

شدم ، نزد او عطسه کردم ، حضرت فرمود: یرحم  ا  . من از این جمله 

آیا می خواهی تو را در عطسه بشارت  :خوشحال شدم . آن گاه فرمود 

ن فرمود: عطسه تا سه روز انسان را از دهم؟ عرض کردم : بلی ای موالی م

 . مرگ در امان می دارد

 21ص  -53ج  –بحار االنوار 
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  آقای حاج شیخ محمد رضا سامت  – خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

(231) 

 هجرت 

نداشت ، به  رون در شهر و موطن خویش  کارشچون احدی از بستگان 

أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهِ تا مشمول آیه ) یه شیخ به شهر دیگر هجرت کردتوو

( نباشد و طلب روزی خود را در -93نساء آیه – وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِیهَا

فراخ شدن  باعثاین هجرت زمین موسع خدای بیاید و از قضای  روزگار ، 

 . شدروزی او 

  خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

 (231) 

 شعباناعمال شب نیمه 

 بعضی از اعمال لیله مبارکه نیمه شعبان :

بعد از نماز مغرب قبل از آنکه با کسی تکلم نماید ، بیست و ی   -1

و الطاقه لنا بحکم   اناهمرتبه بخواند : اللهم ان  علیم حلیم ذو 

من الطاعون و الوبا و  االمان  االمان االمان یا ا  یا ا  یا ا  
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کشف عنا العراب و شماته االعداء . ربنا ا القضا و سوء اهموت الفج

 ا موقنون برحمت  یا ارحم الراحمین ا مومنون انّانّ

ی  نفر ، هفت دانه  روز چهاردهم یا شب پانزدهم از برای هر -3

نخود . به هر نخود ی  سوره قل هو ا  احد و سه مرتبه ولوات 

عبان بخواند و به نخود بدمد و آن را طبخ نموده و در شب نیمه ش

 بخورند . انشاله از چندین مرض سالم ماند.

سه مرتبه سوره مبارکه یس را بخواند . یکی به قصد حیات ، یکی  -2

 به نیت وسعت ، یکی به نیت وحت .

  راقم ملتمس دعاست. رحیم سامت

همچنین شیخ بر تناول هفت دانه نخود که قبل از پختن با خواندن ی  

ات بر هر دانه متبرک گردیده بود در مرتبه سوره توحید و سه مرتبه ولو

شب نیمه شعبان به جهت سالمتی برای همه اعضای خانواده اورار 

 داشت.

خاطره  -در کتابخانه شخصی زاد المعاد عالمه مجلسی تابک ابتدایدست نویس شیخ  توضیح:

 ای از مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی

(233) 

 نماز گم شده 
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ح   (علیهم السالم) نام پنج تن آل عبا نگین انگشتری شیخ که بر آن

 آنبه سبب آنچه در  فقطاز حب دنیا  یشیخ عار .بود مفقود گشت شده

بود ، نماز معروف گم شده را ادا کرد. سالی گرشت  نوشته شدهانگشتری 

و احدی از همسایگان که آن نگین را بر کوی و در میان خاک و خاشاکی 

خ این اتفا نتیجه در. جوع نمودو جهت حکم آن به شیخ ر بود یافته

 .شیخ حاجت روا گردید میمون

آنچه در کتاب شریف مفاتیج الجنان در این امر آمده است این است که 

 سوره یس را در دو رکعت نماز بخواند و بگوید: یا هادى الضّالّة علىّ ضالّتى

  خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

 (232) 

  درخواست از عالمه

دو عزیمت به تهران و اقامت در آنجا  بر یعیعالمه رف میتصم از پس خیش

نمود که حوزه  قزویندر  ماندنبر   یو عالمه را تشو رفتبار به حضورش 

از طهران است ، هر چند که عالمه  ازمندترین شانیوجود ا بهو مردمان 

ه بهر یباو  از وجود نیالجنه قزوباب   شفیو اواخر عمر شر منصرف نشد

 ماند.
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 حاجیه خانم افسر فاروقیمرحومه از  ی: خاطره احیتوض

(234) 

 حاج آقا فخر تهرانی

که از  ایشان شیخ در مناقب،  اعالم شد آقا فخر رحلت کرده اندهنگامیکه 

عجل ا  )ولی عصر  حضرت خدمت ایشان یقینا زمان بود فرمود: اوتاد

ال از مقام سید . در همان حشرفیاب شده است ( تعالی فرجه الشریف

االستادشان مرحوم آقا سید ابوالحسن اوفهانی پرسیدم و شیخ فرمود 

 که به چنان مقامی واول گردیده باشند. اطالع ندارم

 یم یشدند به مرحوم ابو یهر وقت که به قم مشرف م خیمرحوم ش

شامل دعا و  شانی. مجلس ا میمشرف شو شانیفرمودند که حتما جلسه ا

غرا را قبل از طبخ به  ینخودها  یت بود و حاضران هر از آبگوش یاطعام

 کردند. یم نیولوات مز فهیذکر شر

آقای مهندس حاج حامد  -  محمد رضا سامت حجت االسالم حاج شیختوضیح:خاطره ای از 

 یعقوبی

(235) 

 احتیاط بر اعمال
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شیخ در دوران بیماری خود در سال ها پیش از ارتحال اگرچه به قدر 

 آنقامه واله یومیه فائض بود اما با دقتی بی بدیل جهت اعاده تکلیف بر ا

در  .، چوب خطی منظم تنظیم و پس از وحت حال به اعاده پرداخت

دوران ناخوش احوالی منجر به ارتحال نیز با وجود انجام تکلیف بر بستر ، 

 گرچه حقیر به واسطه انجام وظیفه فرزندی آن ،فرمودند  وویتبر اعاده 

 و به جا آوردم.می دانستم  الزم درا بر خو

   سامت  محمد  حاج آقایتوضیح:خاطره ای از 

(233) 

 نظر ایشان صائب است

به رسم مالوف دیگر  الزکیه( ه)قدس ا  نفسدفتر مرحوم آیت ا  منتظری

را به شیخ در امور حوزه  (علیه السالمسهم امام )بیوت اجازه مصرف ثلث 

کن شیخ که از اغلب مراجع رخصت مصرف قزوین تحریر کرده بود ، لی

 بهدر امور زعامت خود داشت در میان مراوداتشان با آن مرحوم  رانصف 

مرحوم آیت ا  منتظری )ره( پس از اطالع و  ،بود کردهاین مساله اشاره 

ایشان  اجازه، موکدا بر وجاهت شیخ و  موضوعتکدر از اشتباه دفتر در این 

بر و  کتوبه ای به حضور شیخ تقدیم می دارندم مورد درخواستبر میزان 

 می ورزند. تاکیدمقام عالی شیخ مجددا 
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   محمد سامتحاج توضیح:خاطره ای از 

(233) 

 ولو بر میهمان نهی از منکراصرار بر 

 بر ایشان بود. هنگامیکه شیخ علی رغم میهمان نوازی اش ناهی منکر ولو 

مرعی نداشته را  حجاب   خالف رسم مالوف میهماناناحدی از بستگان 

  نکرده باشد. مستحبیواجبی را برل ایشان را ترکیری فرمود تا ، شیخ بود

   خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(232) 

 علقه بر والده

مزار مادر بود که  مچهل نزدی ،  با اینکه مادرشان عمر طوالنی کرده بود

شان برای و فغان و ابراز دلتنگی ناله  به ی  باره ه  ه  گریه همراه با 

اطرافیان را از این میزان ارادات و عالقه شیخ بر والده اش ب مادر ، تعج

  .برانگیخت

   خانم طیبه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 
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(239) 

 ارادات بر مادر

والده را به همت متعلقه با عائله بنده به کربال مشرف گرداندند .شیخ بعد 

ما در آن مشاهد شریف از حرم امن الهی بازگشت و  اقامتاز ی  ماه 

زانو نزد ایشان نشست و دست چون به محضر مادر شرفیاب شد، دو 

معیتتان در اکنون که خدمت شما رسیدم در  :ایشان را بوسه داد و فرمود

هر چند و بر مزاحمت از خاندان ثقفی بکاهیم. جای جدید سکنی کنیم 

 و ادامه سفر را با ما همراه بود .که ایشان رفی  نیمه راه نشد 

جز نوک بینی والده شیخ را دیده  سفر ،  به خاطر نمی آورم در آن مدت

 و شیخ در دامان چنین مادری پرورش یافته بود.باشم 

   آقای حاج ابوالفضل ثقفیتوضیح:خاطره ای از 

(231) 

 علمیت شیخا

ای شیخ می قزوین شهر عالمان بود ولی چشم و گوش همه ایشان بر فتو

چرخید ، علی الخصوص مرحوم آیت ا  حاج شیخ محمد مظفری)از 
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اعضای خامسه کمیته استفتای آیت ا  خویی( که هر جا شیخ را می 

یافت به گعده می پرداخت و مسائل و مشاکل فقهی خود را مطرح می 

 اما ، برد می پاسخ به نیاشیخ کم سخن می گفت و کالم را با ت .فرمود

 .مش پخته بودفرمود، کال می سخن چون

 سید مهدی حائریحاج حجت االسالم توضیح:خاطره ای از 

(231) 

 آداب تواضع شیخ

کثرا دو زانو در جمع جلوس می اتواضع ایشان زبانزد خاص و عام بود.

و تا آنجا که ممکن بود پیاده رفت و شد می کردند تا هم بر  فرمودند

وم برای پاسخگویی مسائل خشوعشان افزون شود و هم در دسترس عم

 .علمی و شرعی باشند 

 سید مهدی حائریحاج حجت االسالم توضیح:خاطره ای از 

 (233) 

 مقام شیخ
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حضور آیت ا  سیستانی با جمعی از عالقه مندان و مقلدان شرفیاب 

رویه مالقات های اندک روزانه ایشان اینچنین است که معموال   .شدیم

خارج می شوند ، چون  رض ادبعسالم و بعد از  افراد از دربی وارد شده و

شیخ هستم . ایشان بالفاوله  دامادنوبت به من رسید معروض داشتم که 

جمعیت را به جلوس دعوت و دقایقی از مقام ایشان تمجید کردند و 

منجمله آنکه تاکید فرمودند ، مقام شیخ در اعلمیت فقهی بود و اگر 

بودند .سپس  فقهاا اعلم علما و افقه ایشان قصد مرجعیت داشتند ، یقین

خلف ایشان را که ملبس به جامه روحانیت گردیده اند به میانه روی و 

  .توویه فرمودندخ یهمچون مرام شپرهیز از یمین و یسار 

 حاج سید علی اوغر قافله باشی  آقایتوضیح:خاطره ای از 

(232) 

 سکینه القلوب

ضی از پول سهم امام خانه بع و گفت کردوعظ  نقضدر منبرش  عالمی

در راه به خدمت شیخ شرفیاب شدم و  .کرایی می خرند و کرا و کرا

عرض منبر ایشان کردم ، ایشان بدون آنکه هیچ حالت خاوی حتی در 

  .بسنده کردند "عجیب"چهره شان پدید آید ، با حالتی ملیح به کلمه 

 کریم باری  بین محمد حاج  آقایتوضیح:خاطره ای از 
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(234) 

 و باز هم شطرنج

حکومت شیخ که از حکم حاکم شرع زمان )آیت ا  خمینی( پس از 

ب و رنجش آمده بود ، فرمود : آن آقا که جدید التاسیس سخت به تعج

نظرشان مقید به خارج خودش حکم به حرمت داده بود ، چگونه شد 

 نشدن از آلت قمار شد ؟!

   قافله باشی علی اوغرحاج سید  آقای توضیح:خاطره ای از 

(235) 

 انتخاب همسر

و با توجه به  والده نگاشتند ی  ماه قبل از مراجعت از نجف ، نامه ای به 

جهت تزویج برایشان نمونه را  زنیاز مشخصات  وورتیقصد مراجعت ، 

لده ، همسری شایسته نصیبشان گردد و الح  انتخاب وا باذکر کردند تا 

 ی ، افسری بود در اندرونی ایشان.که وبیه مرحوم حجت االسالم فاروق

 حاج خلیل حسن زادهآقای توضیح:خاطره ای از 

(233) 
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 رندان تشنه لب

مرحوم حاج سید ابوالحسن اوفهانی ، مرجع تام و تمام شیعیان زمان که 

در سفارش خود به شیخ هنگام مراجعت به دارالمومنین قزوین جهت امر 

شما اورار نداشته باشید که "،  تزویج و دیدار با خانواده فرموده بودند

قبل از ورود شیخ ،  "همانجا سکنی گزینیدبرگردید ، اگر شرایط مهیاست 

مردمان بالواقع به بازاریان و علما در تکریم ایشان نامه ای می نویسند و 

تا جاییکه به می نماید عالم متلمر نجف این شیفته مراجعت  را شهر

فی ه و به استقبال شیخ شتافتم مردمحض دریافت خبر حضور ایشان ، 

رهنمون  اقامه نماز جماعتالمجلس شیخ را به مسجد بزرگ شهر برای 

 این امامت بیش از نیم قرن دوام یافت. می گردند.

   آقای حاج محمد سامتتوضیح:خاطره ای از 

(233) 

 تمثیل شیخ 

طلب قصد به که شخصی احتیاجی می یابد و  می فرمودندمثلی بر مزاح 

فشار می بر او چون  .نمی آید  که خوبمی کند استخاره منزلی ازکم  

مجدد خیر نمی  نیت می کند که با پای راست برود چطور است؟ کهآید ، 

آید ، سومی را بعد مدتی به قصد پای چپ باز می کند و به همین ترتیب 
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چون به روی  .می رسد که استخاره اش خیر می آید با دستبه رفتن 

پولی از میانه انه حرکت می کند ، در آن حالت وارونه دست به سمت خ

و از فشار فقر می گریزد . این حکایت ، مثلی است در می افتد لباس 

  .جهت آنکه معیار استخاره را باید در عاقبت آن دید

   آقای حاج محمد سامتتوضیح:خاطره ای از 

(232) 

 نخست روز که دیدم رخ تو 

به گمان آنکه من از  یجوانیم که ناگهان با ابوی و اخوی در قطار بود

طالب حوزه مقدسه نجف ام و مشغول مراجعت از موطن به نجف ، از حال 

و احوال حوزه ، اساتید و جای و مکان و دیگر ملزومات برای وقوف و 

که راجع به همه آنها برای ایشان توضیح نمود تحصیل در حوزه سوال 

بعد مدتی ، شیخ را دیدم که  .میشد جدا هماز  و بعد از پایان سفر دادم

خنده ای شرمسارانه کردم و عرر . هر آنچه گفتی ، ناوواب بود  فرمود

تقصیر خواستم و شرح حقیقت گفتم که از خدمت اجباری گریزان بودم و 

نام و نشان داشتم که هر آن امکان مخفی داشتن در آن حال سعی بر 

که خداوند سعادت مرافقت و  اینگونه گردید  . جلب دژبان و مامور بود
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با ایشان در حوزه نجف  همراهمصاحبت با شیخ را نصیبم گرداند و سال ها 

 .بهره مند گشتیم  مکتب قرآن و عترتاشرف از 

 حجت االسالم حاج شیخ محمد آخوندیمرحوم توضیح:خاطره ای از 

(239) 

 از حاج شیخ عبدالکریم ایخاطره 

م احمدی فقیه( در خالل مراس ت ا احدی از عالقه مندان ) آی

بزرگداشت شیخ از ایشان چنین پرسید که آیا مقام علمی حاج شیخ 

عبدالکریم حائری را درک نموده اید. شیخ فرمود ، بلی ولی به حد ی  

آن زمان که ما شرح لمعه را نزد مرحوم حجت تلمر می کردیم ،  .جلسه

در درس حاضر حاج شیخ عبدالکریم خارج می گفت. روزی مرحوم سید 

و تبرک به درس ایشان شرفیاب  تیمننشد و جمعی از طالب جهت 

سپس ایشان سوال کرد که آیا چیزی از آن به خاطر شریف دارید  . شدند

. با آنکه شاید حدود هفتاد سال از آن روزگار می گرشت فرمودند بلی . 

در جماعت را مطرح فرمودند و معتقد  هحسبحاج شیخ عبدالکریم بحث 

حسن توجه شیخ و ذهن  . نیست هحسبجماعت نیازی به در ودند که ب

پویای ایشان در آن کهولت به همراه برنامه منظم ایشان در دوره طلبگی 
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ولو به قیمت از دست دادن محضر بزرگ  و رعایت ترتیب دوره و دروس

 !وان داشتاعالمی چون حاج شیخ عبدالکریم جای تامل فر

ستحب است وقتی شخصی در محلی نماز می مساله از این قرار است: م

خواند و درمقابل او کس دیگر قرار دارد یا محل رفت و آمد افراد است ، 

نمازگزار بین محل سجده خود و طرف مقابل ی  مانعی قرار دهد اگر چه 

آن مانع ی  تسبیح باشد . اما در مورد جماعت چون مقابله رو در رو نمی 

 به گراردن تسبیح نیست. باشد و پشت به پشت است نیاز

 محمد علی سامت   دکتر حاج آقایتوضیح:خاطره ای از 

(221) 

 ذهن پویا 

برای پرونده ای  از همسایگان قدیم در اواخر عمر مبارک شیخ عده ای

حقوقی در مساله ارث به نزد من آمدند و مدعی شدند که ووی )مرحوم 

مل نبوده اند . علی شیخ( بر حسن ووایت عا)حاج یحیی سلطانیه( و ناظر 

رغم اعتماد بر شیخ و تنها در جهت عمل به وظیفه در امر وکالت ، خدمت 

با آنکه بیش از سی  .شیخ رسیدم و در خصوص مساله کسب تکلیف کردم

 شتهمساله نه چندان مهمی همچون نظارت بر حسن ووایت گر ازسال 

لیل از مقام به جزء تبیین فرمود و ضمن تججزء شیخ شرح ماوقع را  ، بود
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ووی )مرحوم حاج یحیی( که از خیرین و مومنین بود بر تضرر ووی 

جهت حسن ووایت مرکور سخن گفت و از وراث ووی طلب تمام 

 .مدارک مزبور کرد و حجت شرعی را در امر منظور بر من معمول داشت

 محمد علی سامت  آقای دکتر حاجتوضیح:خاطره ای از 

(221) 

 توجه به اقربا

ن بیماری منجر به ارتحال شیخ که هم کهولت و هم درد مضاعف در دورا

بر شیخ عارض بود، احدی از بستگان سببی شیخ که نسبش هم نزدی  

من بدون آنکه متوجه باشم ، عرض ادبی کردم  . نبود ، خدمت شیخ رسید

و در نزد شیخ ایستادم ، اما شیخ در آن حال نزار و با وجود کهولت بسیار 

ه بسیار پویا و همچنین حسن توجه به بستگان ولو اقربای به دلیل حافظ

سببی که نسبشان هم نزدی  نیست ، ایشان را شناخته بودند و در همان 

  " ایشان را شناختید؟ " به من فرمودندحال 

 محمد علی سامتتوضیح:خاطره ای از آقای دکتر حاج  

 (223) 
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 اعتدال

رگ شهر به میان افتاده چون دعوای حیدری و نعمتی میان دو عالم بز

بود، احدی از ایشان با تندی بر شیخ برآمد که چرا در عام بر اعلمیت 

رعایت احترام  وشیخ ضمن تاکید بر نظرشان  .دیگری حکم داده اید 

  .موضوع را فیصله دادتدبیر اعتدال و ایشان ، ، با 

   االسالم حاج شیخ محمد رضا سامتحجت توضیح:خاطره ای از 

(222) 

 لدنیا دارُ مَمَرّ ا

 )دنیا گذرگاه است(

حضرت ابوی کرارا این جمله را که فرمایش موال امیر المومنین علی علیه 

 .السالم است نقل می کردند و نا پایداری دنیا را یادآور می شدند

   سامترضا محمد  شیخ حاجآقای  حجت االسالم توضیح:خاطره ای از

(224) 

 عامل بر وظیفه
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.  شداندر علمای شهر در امر حلول ماه نو و عید روزه سالی اختالفی 

به حلول ماه نو حکم کرد ولی شیخ با تلگراف از  علمای شهراحدی از 

هنگامه روزی  کسب تکلیف کرد. یت ا  العظمی بروجردی )ره(آحضرت 

با ترش رویی شیخ را   داالن با ایشان مواجه شد کهمسجد در از  خروج

  شیخ در عین تکدر عمل نکردید فتوای ما  بهت خطاب داد که چگونه اس

از این اختالفات دامن گیر به این جمله بسنده کرد که ما به وظیفه عمل 

  .کردیم

  آقای حاج محمد سامتتوضیح:خاطره ای از 

(225) 

 انعام عید

با ،  یبود ، به هنگام ورود به منزل شیخ و جهت یادآوری عید عید هر گاه

، شیخ می "اسعد ا  ایامکم "عرض می کردم غلظت هر چه تمام تر

درس  پس از .درس بعد  ء ابر خاطر دارم ، اما انشا روز عید را فرمود که 

تبرکی از شیخ می رسید ، عرضه می کردم با این مبلغ دریافت که نوبت 

حتی خیار نیز نمی توان خرید  شیخ خنده ای می کرد و می فرمود ، 

 دهد. کفاف آن را می این مبلغ که تهیه کنیدخوب چیز دیگری 

 رامندینعمت ا  حجت االسالم توضیح:خاطره ای از 
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(223) 

 توصیه آیت اهلل بهجت

برای راه و روش زندگی از شیوه پدر بهره بگیرید، شما گمان می کنید که 

 اگر کسی ناگهان و بدون علت بر گونه شیخ بنوازد ، ایشان چه می کند!؟ 

 درمی گررد. ضارببه کناری و از  د و می رودهیچ ، راهش را می کش

   حاج محمد علی سامتدکتر آقای توضیح:خاطره ای از 

(223) 

 اندر محضر شیخ

علمای حوزه نجف دیده آن روزگار بود  همرحوم آیت ا  مظفری که از اجل

که نزد حوزه دارای اعتباری است. به  اند، حاشیه ای بر عروه نگاشته 

جهت منظم  شان را در این باب ، در جزواتیکتوباتمخاطر می آورم که 

از  گیری با بهره متن نهایی راتصحیح به خدمت شیخ عرضه می داشتند و 

 . در می آوردندتفقه شیخ به کتابت 

 حاج محمد علی سامت   دکتر توضیح:خاطره ای از آقای
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(222) 

 مستند الوسیله

سواسی دقی  مجموعه تقریرات درس مرحوم سید را شیخ به دقت و و

به زیور  است که هنوز گردآوری کرده که اکنون به وورت مجموعه ای

رؤیت طبع آراسته نگردیده است ولی این کتاب با نام مستند الوسیله به 

مرحوم آیت ا  بهجت می فرمودند به دلیل .  تبزرگان رسیده اس برخی

دشواری مباحث مرحوم سید ، هیچ نسخه ای از تقریرات سید کامل 

 .نیست و الح  شیخ در این امر زحمت دشواری را متحمل شدند

مرحوم لواسانی می فرمودند ، شیخ تا درس روز سید را مکتوب  همچنین

  .ایشان برسانندرؤیت نمی کردند ، نمی خوابیدند تا وبح فردا آنرا به 

 حاج محمد علی سامت  دکتر  توضیح:خاطره ای از آقای 

(229) 

 شیخ از مرحوم سیداهمیت اجازه اجتهاد 

در آن مکتوب مرحوم سید که شصت و نه اجازه  در کتاب اجازات تتبعبا 

خود  راشیخ  اجتهادن است که تنها پنج اجازه منجمله اجازه است ، مبیّ

  .است مرقوم فرموده با خط مبارکش مرحوم سید



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 281 صفحه 

 

 حاج محمد علی سامت  دکتر توضیح:خاطره ای از آقای 

(291) 

 تغسیل در فرات

گرما و سرما بر تغسیل در فرات  دریخ در هنگامه وقوف در کربال ، ش

 .تاکید داشت

    مجاورین شیخحمید جباری به نقل از مهندس آقای توضیح:خاطره ای از 

(291) 

 تدبیر شیخ

میهمان خود که بر بعض و اهل بیت از  فرزندانشیخ چون بر امر دلخوری 

، خالف روال معمول که ما  ندودنارواهای بسیاری روا داشته مطلع ب ایشان

خدمت میهمانان می رسیدیم ، از حضور ما ممانعت می کردند تا مبادا 

  .و شیخ شرمسار گردد شکسته شودبین حرمتی در این 

 حاج محمد علی سامت  دکتر توضیح:خاطره ای از آقای

 (293) 



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 281 صفحه 

 

 و آمادگی برای سفر آخرت کفن

همراه داشت تا شاید این خود را در همه اعتاب مقدسه به  کفنشیخ 

ر باشد در انچه مقدّنو چ قماش ، شفاعتی گردد برای رحیل آخرتش

 مشاهد مشرفه رحلت کنند مورد استفاده قرار گیرد.

    مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقیتوضیح:خاطره ای از 

(292) 

 توجه شیخ 

 شیخ مشغول وضو ساختن بودم.اتاخ مجاور  دستشوییو در  منوجوانی بود

 تربیتشیخ علی رغم آنکه در کهولت بود و در اوج فقاهت و علم ، اما از 

بود،  احفاد هم غافل نبود و در همان چند لحظه که چشم بر من آورده

ی فرمود تا ریمسح گردیده و بر من ترکمتوجه اشتباه من در ترتیب 

  .اوالح کنموضوی خویش 

 شسید مهدی  سیاه پودکتر آقای توضیح:خاطره ای از 

(294) 

 دیرا تلف نکن عمرتان
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و  یکودکانه مرسوم در کو یها ی، با هم ساالن به باز میکه بود کوچ 

کرد و فرمود ، وقتتان را تلف  یاز کنارمان گرر خی. شمیپرداخت یبرزن م

 است که وقت تنگ دیبپرداز نیو اخالخ و آداب و د  ین و به امور دینکن

 .دشوارو راه 

   رضا ملکی حاج یآقاتوضیح:خاطره ای از 

(295) 

 هوشیاری شیخ

بودم ،  خیدور ش یآنکه از بستگان سبب نی، در ع خیدوران کهولت ش در

بلکه فرمودند نه تنها شما  ؟ دیآورد یجا بهرا  ریعرضه داشتم که حق

چهار دهه دوشم را پدرتان  یرو یعبا نیا .شناسم  یمپدرتان را هم 

 .دوخته استپیش برای من 

   ها آقای محمد حکیمیای از  توضیح:خاطره

(293) 

 همسایگان رعایت حال



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 283 صفحه 

 

به درب خانه مان  در احوال همسایگان بسیار مراعات داشت، گاه شیخ

و  پرسم تانو می فرمود ، خدمت رسیدم تا احوال  تشریف می آورد

و  آمددرب خانه مان  هب اسکناس ای با دسته روزیدیداری تازه کنیم.

که  نیاز به تعمیر  است تعمیر دیوار مشترکی فرمود ، این سهم ما برا

قصوری متوجه خانه شیخ نبود و نمناکی حیاط ما  امر این. اگرچه در دارد

موجب فرسایش دیوار شده بود ، اما شیخ با مراعاتی که بر احوال 

هر چند که پدر نیز احترام شیخ بسیار  .همسایگان داشت ، چنین فرمود 

تعمیر آن  مخارجکرد و خود  خودداری ولپ از پریرفتن آن ومی داشت 

 .را به عهده گرفتدیوار 

ی شیخ بارها به درب خانه مان می آمد و از اهل منزل به سبب سر و ودا

ان عرر تقصیر می خواست که شیخ بر رعایت حال و احترام همسایه فرزند

 .دبسیار دقی  بو

   افسر یعقوبی حاجیه خانم –میثم زرآبادی مهندس آقای توضیح:خاطره ای از 

(293) 

 کافی و وافیرزق 

مباح بدهد ،  اسکناساز  پر خاوری  شما  هخدا ببه شیخ عرض کردم 

فرمودند این دعا را مکن ، عرضه داشتم که به نظر دعای بدی نمی آید، 
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یم ؟ بگو عرض کردم پس چه !فرمود که اگر این پول وفا نکند ، چه؟

آنجا بود  .ی و وافی روزی عنایت فرما خدایا بر ما به اندازه کاف فرمود بگو

 در مقابل عظمت شیخ ، عقل من چه قدر پار سنگ می برد!فهمیدم که 

 رامندینعمت ا  حجت االسالم توضیح:خاطره ای از 

 (292) 

 امامزاده حلیمه خاتون

به نعمت برخ  )س( امامزاده حلیمه خاتون بقعه شیخ در دورانی که

نفت برای  "بشکه کوچ "هبه چلی  را شدرنیامده بود ، یکی از نرور

معتقد و خود امام زاده شیخ سخت بر این  .روشنایی امامزاده قرار می داد

 .می دانست ایشانرا مقید به زیارت مستمر 

 خانم سکینه سامتحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(299) 

 پاسداشت بزرگان

ده و فاتحه دیدم که ایستا حوالی شمال خیابان عبید زاکانیروزی شیخ را 

فرمود: بزرگی در این  ؟می فرستد . پرسیدم که این چه احوال است 
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حوالی مدفون است و اکنون جهت ادای احترام بر ایشان ایستاده و فاتحه 

  .می کنمقرائت 

  خانم سکینه سامت حاجیه توضیح:خاطره ای از

 (411) 

 آداب فاتحه

دریچه ای  ی فرمود :ور مومنین می نهاد و مروی قب ش راانگشت بند چهار

 .را ببیند قبر باالی بر حاضرشخ  ، ت باز می شود تا میّ

 یوسف دادگوآقای  -  حمید جباریمهندس آقای توضیح:خاطره ای از 

(411) 

 تزویج بنات

سهل و خوش گمان بود و به ورف  بسیارشیخ اگرچه در امر تزویج بنات 

ندانش می فرمود ، اما نی  نامی و ادای واجبات  بر داماد رخصت نکاح فرز

در خصوص دو دسته تمایلی به تزویج نشان نمی داد : اهل قشون و اتول 

 .وحراداران 
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این دو  شاغلینان را تزویج می کرد ، در عهدی که شیخ فرزندالبته 

یا در زمره اهل زور بودند و یا بر لهوی مُصر و  غالبا مشغله شریف امروزین

 .شیخ ناسنجیده نبود لرا نظر

   خانم سکینه سامتحاجیه ضیح:خاطره ای از تو

(413) 

 ت نماز شیخحجیّ

منطقه درب کوش  که بعد از پیروزی انقالب واحدهای مسکونی در جوار 

 ، هماره بحثاحداث گردید توسط دولت بضاعت کممتعددی جهت مردم 

بود. امام جماعت محله ) مسجد  شان نقل محفل عوامتشکی  غصبی بودن

به نماز چند  این امالک بارهااین امر و عدم غصبی بودن یین تبثارا ( در 

 آنرااشاره می کرد و و همچنین در منزل حقیر باره شیخ در مسجد محله 

  .می دانست حجت این امر بر

   سید علی اوغر قافله باشیحاج  آقایتوضیح:خاطره ای از 

(412) 

 کراهت فروش خانه
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خانه  دیانه و کاشانه بدون خرخ یبه هر جهت یاز آنکه شخص دایشد خیش

 .تاکید می نمودآن  دیداد و بر کراهت شد یتراز محفروشد ا یگرید

 از حاجیه خانم سکینه سامتتوضیح:خاطره ای 

(414) 

 تفریح پر دردسر

هنگامه وبح که شیخ با جمع مجاورانش از جنب دکان قصابی ام می 

 قدان ابزاران که مردم به دلیل فگرشتند به رسم مالوف آن روزگار

جمع همراه  بعبالتسرمایش ، خرید خود را روزانه می کردند، ایشان و 

مایحتاج روزانه شان را از من تهیه می کردند و من به واسطه دست 

پربرکت شیخ در همان بدایت روز دو برابر میزان درآمد دیگر هم ونفان 

 روزگاری گرشت و من جهت گرران اوقات فراغتم .روزی کسب می کردم

در دکان ، رادیویی خریدم .وبح ها برای شنیدن نوای ورزش زورخانه ای 

آن را روشن می کردم و مابعدش رادیو به پخش ترانه و آواز می پرداخت 

مدتی گرشت و از مشتری   .و من بی توجه به آن پیچش را نمی بستم

پربرکتی که نفس حضورش اجلّ از بیع و رزخ روزانه ام بود ، اثری نمی 

راه کج مدتیست . پرس و جو کردم که شیخ را چه پیش آمده که  دیدم

شستم باخبر گشت که شیخ بی   .و از دکان ما عبور نمی کند نمایدمی 
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آنکه بر من ترکیری دهد از آنچه در این روزها بر دکان افزوده ام 

تا از عقاب  هموار می کندبر خود  را مکدرست و زحمت زیادی راه

که باعث قطع فیض و آن جرثومه را  .بر امان ماند نیوشیدن آن ترانه ها

از خود بریدم و مدتی نگرشت که دوباره قدوم شیخ تقلیل رزخ شده بود 

 .برکت کسبم گردید  موجب

  معصومی فراوغرآقای مرحوم توضیح:خاطره ای از 

(415) 

 اهمیت مستحبات

می عمل واجبات  فقط بهاحدی از مجاوران به شیخ عرضه کرد که من 

هماره بر انجام  با اینکه  ،شیخبه جای نمی آورمرا  اتمستحبو  منک

نهی فرمود و گفت : مستحبات ،  تاکید داشت واجبات و ترک محرمات

  . ستا بسیار بر باال بردن درجات آدمی موثر

 آقای دکتر حاج سید محمد نقی سیاه پوش -سکینه سامت خانمحاجیه توضیح:خاطره ای از 

(413) 

 امواتآداب زیارت 
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که  دیرو مردگان ارتیوبح  به زشیخ توویه می فرمود که بر هنگامه 

همچنین توویه می فرمودند ایشان را آگاهی بر احوال زمینیان بیش است.

که در زیارت ایشان با ی  حمد ، یازده توحید و ی  آیت الکرسی همه 

رائت ق ،اتیروا یالبته در برخ رفتگان و آرمیدگان در خاک را یاد نمایید.

  مضاف موارد فوخ وارد است. زیهفت مرتبه سوره مبارکه قدر ن

 نیحجت االسالم و المسلمآقای   - اوغر قافله باشی سید علی آقای حاجتوضیح:خاطره ای از 

 محمد رضا سامت خیحاج ش

(413) 

 صبر شیخ

و عمامه خاک آلوده وارد منزل شد  دهیبا چهره رنگ پر یمرحوم ابو یروز

لغزش پا موجب   :شد فرمودند بر آن احوال شانیکه از ا یالو در پاسخ سو

 شده است.  هیقض نیا

  : بعد دوستان نقل کردند یچند کنیل

 ابانیکردند که در همان خ یدر شهر عبور م یابانیاز کنار خ ادهیپ شیخ

 شیخسرکرده آنها متوجه حضور ،مشغول تظاهرات بودند  انقالبیون افراطی

 یبسو هیفق تیبا شعار مرگ بر ضد وال یو همگا  یشود و با تحر یم
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بر  شانیبود که عمامه ا یکنند، شدت حمله به حد یحمله م شانیا

از مهلکه  و را گرفته ایشاندور  نیمردم و عابر تیافتاد و در نها نیزم

 .کنندیخارج م

بعدها در جنگ  نیمهاجمهمین از  یتعدادتاسف ماجرا در آن بود که 

 کشته شدند. 

   آقای حاج محمد حسن سامتخاطره ای از توضیح:

(412) 

 آداب سحر

شیخ مرا در اسحار ماه ویام در آن روزگاران که خبری از وسایط ارتباط 

 "جمعی نبود با آنکه کودکی بیش نبودم ، امر به زمرمه دعای معروف 

مان منور به این  ود تا سفرهمی فرم "....أَسْأَلُ َ مِنْ بَهَائِ َ بِأَبْهَاهُ یاللَّهُمَّ إِنِّ

 ای "ه قرائت دعای مشهور مناجات سحرش ب در گردد و سپس خود دعا 

  اهتمام می فرمود. "......یعِنْدَ کُرْبَت یمَفْزَع

   سامت سکینهو فاطمه خانم ها حاجیه توضیح:خاطره ای از 

(419) 
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 دعای حفظ

بمباردمان دژخیمان بعثی بین همه زمان  درمتن دعایی که شیخ 

 : ین توزیع نمودند مجاور

 و هو المستعان و به نستعین بسم ا  الرحمن الرحیم

 اذن ا  تبارک و تعالیو حوادث بت و دعای حفظ از بلیات اآی

فَاللّهُ خَیْرٌ  وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ واَلَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ   حَمُ الرَّاحِمِینَحَافِظًا وَهُوَ أَرْ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الرِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ إِنَّ رَبِّی عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ حَفِیظٌ  مِنْ أَمْرِ اللَّه

 وَحِفْظًا مِّن کُلِّ شَیْطَانٍ مَّارِدٍ حَفِظْنَاهَا مِن کُلِّ شَیْطَانٍ رَّجِیمٍ. و  لَحَافِظُونَ

 إِنَّهُ هُوَ یُبْدِئُ وَیُعِیدُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّ َ لَشَدِیدٌ إِن کُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَیْهَا حَافِظٌ

هَلْ أَتَاکَ حَدِیثُ  فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

 وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِیطٌ بَلِ الَّرِینَ کَفَرُوا فِی تَکْرِیبٍ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ الْجُنُودِ

آیات فوخ را همیشه با خود داشته  فِی لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِیدٌ

 و هر وبح و شام بخواند. باشد

 (( 

)) 
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 و بِا  و مِنَ ا ِ و اِلَی ا ِ و فی سَبیلِ بِسمِ ا  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

ا ِ و عَلَی مِلَّةِ رَسولِ ا  وَلَی ا  عَلَیهِ و آله ، اَللهُمَّ اِلَی َ اَسلَمتُ نَفسی و 

اِلَی َ وَجَّهتُ وَجهی و اِلَی َ اَلجَأتُ ظَهری و اِلَی َ فَوَّضتُ اَمری اَللهُمَّ 

و مِن خَلفی و عَن یَمینی و عَن  ن بَینِ یَدَیَّحِفظِ االیمان مِاحفَظنی بِ

لی وادفَع عَنّی بِحَولِ َ و قُوَّتِ َ فَاِنَّهُ ما قِبَشِمالی و مِن فَوقی و مِن تَحتی و 

)بِا ( این دعا را هر وبح و شام بخواند و در مواقع  الحَولَ و القُوَّةَ اِلّا بِ 

ک و تعالی را به عظمت و و در هر وبح و شام خداوند تبار.  توجه خطر

این آیات را  منظورو جالل یاد کند و کافی است برای این وفات جمال 

 هُوَ اللَّهُ الَّرِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ: بخواند 

قُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ هُوَ اللَّهُ الَّرِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِ ُ الْ

هُوَ اللَّهُ الْخَالِ ُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ  الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یُشْرِکُونَ

 لْعَزِیزُ الْحَکِیمُالْحُسْنَى یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ ا الْأَسْمَاءُ

 34-33حشر 

و  و بعد بگو خدایا خودم را با آنچه به آن احاطه دارم امروز )یا امشب(

و  فَاطِمَةَو  عَلِیّو مُحَمَّد اللّهُمَّ وَلِّ عَلی همه اوقات به تو سپردم.  و بگوید 

یٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِو  الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْن

وَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ 

خُلَفاءُ ا ِ م اَجمَعین اللَّهِ علَیه الحُجَةِ بنِ الحَسَن وَلَواتَُو  الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ
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م اللّهُمَّ وَلِّ علَیه  هالدِبِ فی هِئِاُمَناوَ  لی خَلقِهِحُجَجُ ا ِ عَو  فی أرْضِهِ

 مَّجِیْدٌ اِنَّ َ حَمیدٌ  اِبْراهِیمَ وَ آلِ اِبْراهیمَ اَفْضَلَ ما وَلَّیْتَ عَلى اَجمَعین

ولوات ا  علیهم اجمعین نماید و بگوید خودم را با  انبعد خطاب به آنو 

ما سپردم و نیز ش( و همه اوقات به آنچه به آن احاطه دارم امروز )یا امشب

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِی دِرْعِ َ هر وبح و شام سه مرتبه بگوید بین دو ولوات 

 الْحَصِینَةِ الَّتِی تَجْعَلُ فِیهَا مَنْ تُرِیدُ

تصویر سندی که در پیوست آمده است به خط خود –خاطره از خانم نرگس سامت توضیح:

 .  ایشان است

این دعا را ایشان به خط خودشان نوشته و در  -اج سید محمد نقی سیاه پوشآقای دکتر ح

 .هنگام اعزامم به جبهه به من عطا فرمودند

(411) 

 مراقبات مرحوم حافظیان

ب حرز مشهور مرحوم حافظیان به عنوان حفظ هر ابنیه و نص شیخ بر

تور امکنه ای تاکید داشت و در شدائد و گرفتاری ها بر بهره جستن از دس

 .ایشان وحه می گرارد "بخور"العملی مشهور به 

تهیه بخور مرحوم حافظیان در مشهد  –تصویر این حرز در انتهای کتاب خواهد آمد توضیح:

   میسر است
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 (411) 

 تلگراف شیخ

به فومن می رفتم ، از قم برای ماه ویام  مکه از نجف آمده بود بدایتی

عرضه می داشتم ، هر گاه  خدمت شیخ می رسیدم ودر قزوین راه  بین

و اینگونه  برای شما یقین آمد بنده را نیز مطلع فرمایید شوال ماه حلول

به دستم  در مورد حلول ماه نو شیخ فچون تلگرابود که در آن سال ها 

 خیالم راحت می شد و بسیار خوشحال می شدم.می رسید 

   حاج محمد سامت(مرحوم آیت ا  بهجت )به نقل از آقای توضیح:خاطره ای از 

(413) 

 فتوای حلول ماه نو

خوئی بعد از ارتحال ایشان در خصوص   احدی از مقلدین مرحوم آیت ا

در هر رؤیت باقی ماندن بر فتوای ایشان در اثبات حلول ماه نو به محض 

 اشارتی  از بالد اسالمی و جواز آن بر بالد دیگر سوال کرد. شیخ با 

ه بر مرجع حیّ اعلم دیگری رجوع کنید و این فرمودند در این مسالدست 

  مساله را از ایشان مقلد نباشید. 
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 کتر مینا جباریخانم دسرکار توضیح:خاطره ای از 

(412) 

 یاحتیاط نماز اعاده

آورده شده از باب تردید در  که وحیحاً بجا نماز واجبی اینکه شیخ از 

وقت نماز می گردد احتراز می دادند و تاکید بر دقت در  قضا وحت

  .فرمودند

 حمید جباری  آقای مهندستوضیح:خاطره ای از 

(414) 

 و غم رفع همّ دعای

با دیدن خواب های از همان بدایت کودکی ، شیخ بر ما آموخته بود 

به ذکر دعای زیر با قرائت سوره اخالص بر چهار سوی پناه آرید تا  آشفته

  :دانداست از جمیع جهات دور گر خداوند هر آنچه شرّ

اللَّهُمَّ ال یَأتى ،اللّهمّ ال خیر إلّا خیرک، و ال طیر إلّا طیرک، و ال إله غیرک 

 الْعَلِیِّبِا  بالحَسَناتِ إالَّ أنتَ واَل یَدْفَعُ السَّیِّئاتِ إالَّ أنْتَ والحوْلَ واَل قُوَّةَ إالَّ 

 الْعَظِیمِ
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     حاجیه خانم سکینه سامتتوضیح:خاطره ای از 

(415) 

 ما نگوییم بد و میل به نا حق نکنیم

حوزه نجف ، مقام شیخ نزد مردم نی  پاس داشته  مراجعچون به تمجید 

می شد و مامومینش افزون بر دیگر طاخ های مسجد گردید ،احدی از 

عد و قرب در تکثر مامومین باشد از بُکه شاید تاثیر ائمه مسجد با ظن آن

 شاید در طاخ شیخ ، مامومینیشیخ می خواهد به طاخ ایشان آید تا 

مدتی گرشت و تغییری در جمعیت   .جمع شوندهمچون گرشته  فراوان

به بار ننشست. چون این بار  ایشانبا این جابجایی فی مابین شیخ و 

مجدد تقاضای بازگشت شیخ به طاخ را کرد ، شیخ که از این منزاعات به 

 تاز غیب مردم چونان . نموداختیار خلوت  وتنگ آمده بود ، کنج منزل 

شیخ و علت آن آگاهی یافتند با سالم و ولوات شیخ را به مسجد همراهی 

  باز می گردانند. اشو شیخ را به طاخ و رواخ قبلی  می کنند

    گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ خلوت

 چون کوی دوست هست، به وحرا چه حاجت است؟

    ود ـحافظ! تو ختم کن که هنر خود عیان ش
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 دعی نزاع و مُحاکا چه حاجت است؟ــــــــــــــــبا مُ

 توضیح:خاطره ای از آقای حاج محمد سامت  

(413) 

 سفر

شیخ از آنکه سفری بر شباهنگام واقع شود احتراز می داد و بر کراهت آن 

 .تاکید داشت

 توضیح:خاطره ای از حاجیه خانم سکینه سامت  

 (413)  

 در ماتم فراق

    ای پسر  دارزاد عشهر قزوین ش

از فرا  دوری اون  

 اج سرـــــت
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    بر سامتاــــــاز ازل بودی تو ره

از برای شهر قزوین  

 اج فرــــت

    دیمــعزیزان جمله بی بابا ش ای

دیده مان هرگز نبیند اون  

 پدر

    شهر قزوین رهبرش سامت بودی

ی ـــــــسامتا رفتی نیای 

 تو دگر 

    ودمن بابا بُت آـمن عظیمی ، دخ

همچو گشتم در زمانه بی  

 پدر

 ی  شعر از حاجیه خانم قمر تاج عظیمتوضیح:

(412)  

 توصیه ای از وصیت نامه

 سفارش به اوالد و احفاد:
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.... خدا را همیشه ناظر اعمال خود بدانند و از طریقه  مستقیم شرع که 

نماز غفلت  فقها رضوان ا  علیهم بیان فرموده اند منحرف نشوند و از

ننمایند و حتی االمکان سعی نمایند که در اول وقت با شرایط انجام دهند 

ودشان هر چند مختصر هم باشد برای حقیر و والده خو روزانه از مال 

خود ودقه بدهند و روزانه به قرائت قرآن مجید ولو سوره مبارکه فاتحه 

ه ولوات بر محمد و الکتاب و سوره مبارکه توحید ما را یاد نمایند و روزان

 م باشد برای ما هدیه نمایند.هآل محمد ولو ی  مرتبه 

 .  متن مرکور از وویت نامه استخراج شده استتوضیح:

 (419) 

 نان و نعمت

، رویایی ناب به خاطر شیخیکی از منسوبین ودّی  ، از شباهنگام ارتحال 

ن و درد می آورد که در کوی منتهی به کاشانه ی ایشان ، با اش  و فغا

نهان ، نانی به کف دست می آمدم. ناگاه ، یکان یکان نان ها از دست به 

زمین افتاده و من در این احوال فریاد می آوردم که نعمت از دست رفت . 

 به هنگام هشیاری ، دیدم که نعمت از دست رفت.

  خانم مریم شهیدیحاجیه توضیح: خاطره ای از  
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(431) 

 حوض کوثر

یع بزرگان پیکر مقدسش را بر سجاده و مکانی که سال به رسم آیین تشی

ها بر آن در مسجد شهر به طاعات و عبادات مشغول بود تا به وبح ، کفن 

پوشان نهاده تا جمع مریدان در برش تا به وبح  به بهانه ی رحیم ، 

رحمانیتی طلب نموده و تشییع را وبح  پسین به جای آرند. در این 

ان در عالم خواب ، پدر را که کفن پوشیده در احوال یکی از جمع خاند

کنار حوض مسجد و با نظاره جمعیتی انبوه ، در حال دست یازیدن به 

مشاهده می نماید، گویی آنجا حوض کوثر   "یا علی"سوی آسمان با ذکر  

 و تشنه در طلب ساقی آن است.

 توضیح: خاطره ای از حاجیه خانم سکینه سامت

(431)  

 بازار مسلمین

ند باری خدمت شیخ عرضه داشتم به عینه الشه موش در بازار خوراک چ

شیخ با آنکه  .این بازار چیست شراء و ارزاخ شهر دیده ام ، حکم بیع و

هر  : روزگار هنوز در حکومت پهلوی بود در هر دفعه سوال می فرمود
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آنچه از بازار مسلمین تهیه گردد ، حالل است و در آن نباید تفرس و 

  .ه خرج دادوسواس ب

 آقای حاج مصطفی جباریتوضیح:خاطره ای از 

(433)  

 لوح محفوظ

مرحوم حجت االسالم و المسلیمن آقای حاج سید ابوالحسن حافظیان 

)ره( با تحقی  و تتبع طاقت فرسا لوحی را تهیه کرده اند و آن را ))لوح 

و  محفوظ(( نام نهاده اند که شرح آن در کتاب مفصلی به همین نام آمده

خواص بسیار دارد ، از آن جمله است حفظ و حراست اهالی و محیطی که 

 آن لوح در آنجا نصب می شود.

در اطاقی که شیخ می خوابیدند این لوح نصب شده بود. ایشان در دوران 

کهولت از سرما شکوه داشتند و از وسائل گرما زا نظیر تش  برقی 

سیم ها  اتصالیی و  فرسودگاستفاده می کردند که این تش  به جهت 

آتش گرفت . من که متوجه شدم بال فاوله تش  را از برخ در آوردم و به 

بیرون پرتاب کردم و لحافی را که تازه آتش گرفته بود خاموش کردم. به 

حضرت شیخ با اشاره به لوح فرمودند به برکت این لوح ، محض رفع خطر 

 خطر بر طرف شد.
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   ه خانم افسر فاروقیمرحومه حاجیتوضیح:خاطره ای از 

(432)  

 تالوت سوره مبارکه صافات در روزهای جمعه

حضرت ابوی مقید بودند حتما جمعه ها سوره مبارکه وافات را تالوت 

کنند. می فرمودند یکی از جمعه ها هنوز این سوره را تالوت نکرده بودم 

که دنبالم آمدند برای رفتن به مجلس ختم، وقت هم تنگ بود به طوری 

که بعد از ختم هم فروت تالوت دست نمی داد. در مجلس ترحیم قرآنی 

 ردند سوره وافات بود!!که برایم آو

   آقای حاج محمد سامتتوضیح:خاطره ای از 

(434)  

 توصیه در فتن روزگار

در زمان فتنه نه  "فرمودند :  ی)ع( م یبا استناد به سخنان امام عل شیخ

 "بار بردن  یبرا یو نه پشت دیداشته باش دنیدوش یبرا یا نهیس

 .حْلَبَیُوَ الَ ضَرْعٌ فَ رْکَبَ،یُالْفِتْنَةِ کَابْنِ اللَّبُونِ الَ ظَهْرٌ فَ یکُنْ فِ
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 از نهج البالغه: 1مت شماره حک

   آقای حاج محمد حسن سامتتوضیح:خاطره ای از 

(435 ) 

 فَتَبَسَّمَ ضَاحِکًا مِّن قَوْلِهَا

 شان مرحوم آقای حاج احمد عظیمی )ره(رحلت داماد بتیدر مص خیش

به برله  دوستان بین چون.ندستیگر یو م نداحوال بود شانیسخت پر

مکدر  خیکردم و شجهت تغییر احوال جمع  یشهره بودم ، مزاح گویی

در احوال  خی) ش خواندید را اهل جنت شانیکردم که شما ا عرضه. شد

 بود یبهشتگفتم آنچه ( و *فرموده بود که قطعا اهل بهشت است شانیا

در بحبوحه آن را  خیشانبساط خاطر موف  شدم که تبسمی کردند و !

 .آرمفراهم مصیبت 

در همان شب )حاجیه خانم سکینه سامت *) -یر جورابچفجع حاج  آقایتوضیح:خاطره ای از 

 خانم فرحناز فاطمه -3 – (فوت وقتی بسیار بی تابی می کردم ، به من این جمله را فرمودند

 ()به هنگامه دفن ، چند بار این جمله را تکرار کردند(عظیمی

(433)  

 یرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیسْرَ وَلَا یرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ
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طبخ مشغول می شدم ، می به می آمد و  بزرگی پیشمیهمانی چون 

تا خدای نکرده  بریزیدفرمودند مقداری چایی خش  اندر میان برنج ها 

 دن اطعمه به گمان فضله موش ، غرای تباه نگردد.پس از مهیا ش

  توضیح:خاطره ای از مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقی

(433)  

 روز شمار انقالب قزوین

ذیال مواردی که به نقل از حجت االسالم آقای حاج شیخ حسین علیخانی 

در روزنامه والیت و با سرفصل کلی روز شمار انقالب قزوین چاپ شده 

 می گردد:است ذکر 

ی ی ساواک کل دربارهرئیس ساواک قزوین در جواب نامه : 4/5/1245

  :کنداطالعات خواسته شده چنین گزارش می

)روزنامه   .باشداعمال و رفتار شیخ رحیم سامت تحت کنترل می( 1

 (1291-11-13 -والیت قزوین

و بین تماس گرفته : به گزارش ساواک آقای سامت با باری  1253 /2/9 

در مورد دعوت از سخنرانان و مشخصا از ناط  نوری و مروی مشورت 

 (1291-11-12 -)روزنامه والیت قزوین .اندکرده
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: هیات علمیه با امضا آقایان عبدا... شهیدی، سیدعباس  11/9/1253

بین، محمد ابوترابی، محمدحسین اولی، جواد موسوی علوی، هادی باری 

وری، محمود مهدوی و رحیم سامت مظفری، نورالدین الحسینی اشک

ی فرمانداری نظامی در اخر اجازه برای اعالمیه داده که مردم به اطالعیه

مجالس سوگواری محرم ترتیب اثر نداده و مجالس را مستقال خود برگزار 

) روزنامه .کنند و در مجالس وبح و شب هیات علمیه شرکت نمایند

 (1291-11-12 -والیت قزوین

ای نسبت به ی قزوین با ودور اعالمیههیات علمیه  : 11-1253 -32

ها و ملت هشدار داده و افکنی بین ارتشیی شوم نفاخ و اختالفتوطئه

اعالم نمودند ارتش ایران از افراد مسلمان تشکیل شده و تعداد فراوانی از 

اند از مردم درخواست آنان به ملت پیوسته و همبستگی خود را ابراز داشته

با ارتشیان به خوبی رفتار نموده و از اقلیت مزدور و وابسته  شودمی

  .خواهیم بصفوف ملت بپیوندندمی

اکبر تقوی، سیدجلیل زرآبادی، عبداله شهیدی امام سیدعلی :هاامضاء

مهدوی، سیدعباس بین، رحیم سامت، محمود شریعتجمعه، هادی باری 

سلیمانی، نورالدین  اوغر علوی، محمد مظفری، هادیابوترابی، سیدعلی

-11-35 -) روزنامه والیت قزوین.اشکوری، سیدجواد علویحسینی

1291) 
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دوستان روحانی امام در قم تدبیری اندیشیدند که  51و  49های در سال

ها اعزام کنند های جمعه سخنرانان را از قم به شهرستانهفتگی و در شب

و نام و آرمان حضرت و از طری  مجالس و گویندگان متعهد انقالبی یاد 

امام زنده نگه داشته شود و یکی از روحانیون هر شهر که مقیم قم است، 

  .هماهنگی را بر عهده بگیرد

دار شد. ایشان با هیات ها عهدهقزوین را جناب آقای موسوی خوئینی

علمیه و روحانیون بزرگ شهر مراکره و هماهنگی کردند که اعالمیه هر 

یه چاپ شود و حقیر را مسئول چاپ و توزیع آن هفته به نام هیات علم

تعیین کردند. محل سخنرانی هم مسجد مرحوم آقاسیدعلی تعیین شد و 

ترتیبی دادند که سخنران اعزامی هر هفته مهمان یکی از حضرات باشد 

 راس در سامت …اکه مزاحمت برای ی  نفر نشود. هیات علمیه که آیت

د، به احترام آقای بو خطر و حمتز با کاری که حالی عین در بود آن

ی اول جناب عبایی خراسانی تشریف ها پریرفتند. هفتهخوئینیموسوی

آورد و بعد از سخنرانی در اجتماع مردم در مسجد مرحوم سیدعلی به 

 عبایی آقای وبح و بود وی میزبان ایشان و رفتیم سامت …امنزل آیت

و بعد از  کردند اعزام را گرامی …ای دوم آیتهفته در. شد قم عازم

شریعت مهدوی بودیم که دونفری در منزل  …اخاتمه مراسم مهمان آیت

ای ایشان بیتوته کردیم و وی وبح عازم قم شد. این برنامه چند هفته

ها دوام داشت و در ادامه چون ساواک و شهربانی دیدند اجتماع به قول آن
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نداد و مراسم تعطیل مضر است، دیگر شهربانی اجازه چاپ اعالمیه را 

 (1292-13-3 -) روزنامه والیت قزوین.شد

سیدابوتراب »ی قزوین حضرات آیات ی هیات علمیهاعالمیه 2/2/41ـ

حسینی، میرزا نصرا... شهیدی، محمدتقی همدانی، محمد الحسینی، 

مهدوی، سیدمهدی زرآبادی، سیدعلی رحیم سامت، محمود شریعت

یل زرآبادی، حسن حسینی، سیدعلی ابوترابی، سیدعلی علوی، سیدجل

در « و میرزا محمود رئیسی مجد، عبدالحسین شهیدی امام جمعه

 -)روزنامه والیت قزوین های ایالتی و والیتیی انجمنمخالفت با مصوبه

2-11-1291) 

ی مبلغین قزوین در تلگرافی به شاه علماء اعالم و جامعه 15/3/41ـ

های ایالتی و لَم در مورد انجمنی دولت عَاعتراض خود را به مصوبه

 .کنند که امضا به شرح ذیل استوالیتی اعالم می

االحقر ابوتراب الحسینی، االحقر عبدالحسین امام جمعه، االحقر نصرا... 

شهیدی، االحقر رحیم سامت، االحقر محمود شریعت مهدوی، االحقر 

شهیدی، سیدعلی ابوترابی، االحقر محمدتقی الهمدانی، االحقر مدرس 

االحقر محمدحسن خیارجی، االحقر سیدعلی علوی، سیدجلیل زرآبادی، 

زرآبادی، ادیب حاج میرزا محمود رئیسی، االحقر سیدمهدی راشدی

مجابی، حسن حسنی، سیدمحمدمهدی تقوی، شیخ احمد تألهی، شیخ 
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ابراهیم خیارجی، محمود الموسوی، سیدحسن آئینی، االحقر حاج شیخ 

واعظ، االحقر حمد شهاب واعظ، سیدباقر مهدی مهدی کریمی، سیدم

پوش، سیدابوالفضل خضری، محمد الحسینی، سیدرحیم الحسینی سیاه

نیاز، اعلم مجابی، سیداحمد تقوی، حسین الحسینی، سیدعبدالباقی بی

 -)روزنامه والیت قزویناکبر فحولسیدعبدالرحمن سیاهپوش و سیدعلی

4-11-1291) 

ای از اسامی روحانیون و افراد مرهبی و سیاهه : ساواک قزوین35/4/52ـ

دارد: سیدمحمود تقوی، عباس تهرانچی، حاج انقالبی را به مرکز اعالم می

پور، حاج یوسف ها، حاج حسین کاشانیحسن مظاهری، حاج نقی شفیعی

فیاضی، حاج مهدی مافی، حاج علی معصومی، حاج میرزا رحیم سامت، 

حاج سیدجلیل زرآبادی، حاج  حاج شیخ محمود شریعت مهدوی،

 (1291-11-31 -)روزنامه والیت قزوینمحمدعلی موحدیان

: لیست روحانیون ممنوع الخروجی که توسط ساواک قزوین 33/13/54ـ

بین، تهیه شد عبارتند از: شیخ میرزا رحیم سامت، شیخ هادی باری 

شالی، سیدنورالدین سیدحسن روئین معروف به سیدحسن موسوی

-11-33 -)روزنامه والیت قزوینمعروف به سیدنوری اشکوری آگاهآوف

1291) 
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: به گزارش انصاری رئیس ساواک قزوین آقایان سیدعباس 33/11/53ـ

شالی، سیداحمد زرآبادی و هادی ابوترابی، اشکوری، سیدحسن موسوی

بین در حمایت از تظاهرات قم نمازهای جماعت خود را تعطیل باری 

)روزنامه والیت  .ی سامت تشکیل جلسه دادندکردند و در منزل آقا

( سید عباس 0233) 22/01/23و  22در تاریخ  "(1291-11-33 -قزوین

بین، ابوترابی، سید حسن موسوی شالی، سید احمد زرآبادی و هادی باریک

نمازان مسجد شهر قزوین، به منظور حمایت از تظاهرات اخیر قم، از پیش

ربوط خودداری نموده و در منزل اجرای نماز جماعت در مساجد م

اند. عبدالرحیم صامت یکی از اعضای هیئت قزوین، تشکیل جلسه داده

نسخه اعالمیه...  3، تعدادی در حدود 22/01/23ضمناً، شب هنگام مورخ 

های فرعی دی ماه، عاشورای دیگر، در یکی از خیابان 01تحت عنوان 

 می به آدرس  زیربه نقل از سایت انقالب اسال -پخش گردیده است

http://22bahman.ir/show.php?page=post&id=17318

" 

ای خطاب به شریعتمداری حمله ی قزوین در نامه: هیات علمیه32/1/53ـ

ها ی رژیم سفاک را در قم و شهرستانرحمانهبه منازل مراجع و کشتار بی

  .کندمحکوم می
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اکبر .. شهیدی، علیاوغر علوی، عبدا.امضاها: سیدجواد علوی، سیدعلی

اشکوری، سیدعباس ابوترابی، رحیم سامت و تقوی، نورالدین حسینی

 (1291-11-32 -)روزنامه والیت قزوین محمدحسین اویسی

: به دنبال دستگیری سیدعباس ابوترابی پیش نماز مسجد شاه 32/5/53ـ

های خود را تعطیل و بازاریان دکان 12و اعزام ایشان به مرکز از ساعت 

هت کسب دستور به علمای شهر مراجعه کردند سپس به وورت آرام در ج

مرداد  34مسجد شاه اجتماع و تحصن نمودند که این تحصن تا وبح روز 

نفر ذیل تدارکات متحصنین را  9ادامه داشته است. به دنبال این تحصن 

ـ میرزا رحیم سامت 3ـ شیخ عبداله شهیدی امام جمعه 1دار بودند. عهده

ـ حسین 3ـ باقر وداقت 5اله عبابافها ـ حاج فرج4اوغر علوی علیـ سید2

ـ  9ـ سیدمحمد یا محمود تقوی 2اللهی ـ حاج علی فرج3دار مقدم گرمابه

 (1291-11-9 -)روزنامه والیت قزوینسیدجالل شهاب

ی قزوین در محکومیت ی هیات علمیه: در این روز اعالمیه1/3/53ـ

آزادی دو تن علمای مجاهد تبعیدی شهر  سرکوب مردم وادر و خواستار

بین و االسالم والمسلمین حاج شیخ هادی باری قزوین جناب حجت

االسالم والمسلمین حاج سیدنورالدین اشکوری و جناب جناب آقای حجت

شوند. االحقر عبدا... شهیدی ا... حاج سیدعباس ابوترابی از زندان میآیت

اکبر تقوی، االحقر محمود شریعت ، شالی موسوی، سیدعلیامام جمعه

مهدوی، جواد الموسوی العلوی، هادی سلیمانی، سیدجلیل زرآبادی، 
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)روزنامه اوغر العلوی، االحقر رحیم سامت، االحقر محمد مظفریسیدعلی

 (1291-11-9 -والیت قزوین

 (432)  

 اندر مقامات مرحوم حافظیان

 شانیبه اشیخ ،  دنبود مبتال به امراض متعدد شهیهم انیحافظمرحوم 

سفارش می فرمائید  گرانیکه بر د ی مجربیکه چرا از دعاها فرمودند یم

 نیاگر ا داشتند هعرض،  دیخوان یبر آتش است بر خود نم یچون آبو 

 .دهم یدعاها را بر خود بخوانم ، آخرت را از دست م

  توضیح:خاطره ای از حاجیه خانم سکینه سامت

(439)  

 از ادعیه سفر

د سفری که در خدمت شیخ بودیم در هنگامه ی سفر می فرمودند در چن

 توحید جهت حفظ قرائت نمایید. ازدهیحمد و   ی

  حاجیه خانم محترم بیوکاتیتوضیح:خاطره ای از 
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(421)  

 مقام شما افضل است

فروت عبادت  مرحوم والده همیشه به مرحوم والد عرضه می داشتند که 

شیخ ،  یدگی به فرزندان برایم مهیا نیستبه جهت ازدیاد کار منزل و رس

ی که از عبادات ش شماست ، ثوابش ی که بر دویکارها نیهممی فرمودند 

 .باالتر است امعامل من 

  حاجیه خانم سکینه سامتتوضیح:خاطره ای از 

(421)  

 اهمیت نافله صبح

شیخ چندین بار در هنگامه نماز وبح فرمودند : اگر به اندازه ی دو نماز 

و رکعتی فروت ادا هست ، اول نافله ی وبح را بر جای آرید و سپس د

 نماز وبح تان را.

  انم دکتر مینا جباریختوضیح:خاطره ای از 

(423)  
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 فرمایش حضرت آیت اهلل بدال

از حضرت آیت ا  بدال سوال کردم در چه زمینه ای از علوم از حضرت 

زمینه ها باید از ایشان  آیت ا  سامت استفاده کنیم؟ فرمودند: در همه

 استفاده کرد.

  حجت االسالم و المسلمین قبادیتوضیح:خاطره ای از 

(422)  

 بیجیُاَمَّن 

از ایشان سوال کردم ، فرمودند:  "اَمَّن یُجیب"در مورد ختم آیه شریفه 

ختم پنج مرتبه در روایات وارد نشده است آنچه در بعضی از کتب نقل 

ر مرتبه است .)البته در این مورد روایتی نقل شده است ختم دوازده هزا

 نکرده اند(

  حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامتتوضیح:خاطره ای از 

(424)  

 خالف واقع است
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یکی از علما در سخنرانی به این مطلب اشاره کردند که مجتهدین غالبا 

ودند این خودشان را اعلم می دانند اما مرحوم والد بالفاوله به حقیر فرم

 چنین نیست و این مطلب را با تاکید فراوان منکر شدند.

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (425)  

 لقمه بزرگ

مرحوم والد می فرمودند لقمه بزرگ )ساندویچ( را با دندان پاره کردن و 

کوچ  تناول کردن خوب نیست و ایشان خودشان با دست به لقمه های 

 تقسیم می کردند و سپس تناول می کردند.

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (423)  

 مرحوم حاج سید عبدالرحمان سیاه پوش

 دیحاج سمرحوم والد در خصوص حجت االسالم و المسلمین 

ین و با ا "ایشان  نخوانده ملّا است ":می فرمودند پوش اهیعبدالرحمان س

 بیان به تقوی و فضل ایشان وحه می گراردند.
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 روایت از امام محمد باقر)علیه السالم( :

 .129، ص 35  بحار االنوار، ج «مَنْ عَمِلَ بِمَا یَعْلَمُ عَلَّمَهُ آ ُ مَا لَمْ یَعْلَمْ

کسی که عمل کند به آنچیزی که می داند خداوند متعال تعلیم می 

 می داند.فرماید به او چیزی را که ن

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (423)  

 معراج السعاده

مرحوم والد برای مباحث اخالقی توویه می کردند که کتاب معراج 

السعاده مرحوم مال احمد نراقی خوانده شود و حتی االمکان به دستورات 

 خالقی نوشته در آن عمل شود.ا

میان حلقه یاران ایشان نیز متواتر بوده است ، چرا که گویا این امر در 

ایشان جمع عالقه مندانشان از آیت ا  بهجت در پاسخ به سوالی که 

خواسته بودند برنامه ای جهت سلوک مرحمت فرمایند، فرموده بودند 

روزانه نصف وفحه از کتاب شریف معراج السعاده را بخوانید و بدان عمل 

اول  دیگری از مرحوم بهجت منقول است که: همچنین در نقل.کنید

کتابی که انسان بتواند از آن استفاده معارف و اخالخ بکند ، معراج 
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السعاده است، وقتی که عربیتش ی  قدری کامل شد ، جامع السعاده. 

 خر رساند ، احیاء االحیاء.آوقتی که این حد را به 

  د رضا سامتتوضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محم

 (422)  

 آقا سید علی قاضی

مرحوم والد در مورد مرحوم قاضی می فرمودند ، ایشان مورد احترام 

 خواص بودند و بنده ی  مرتبه در درس اخالخ ایشان شرکت کردم.

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (429)  

 تشرف به قم

ضرت معصومه )علیها السالم( و مسجد تعل  خاوی به ح شیخمرحوم 

جمکران داشتند و چندین سال مقید بودند که الاقل در ماه ی  مرتبه به 

و چند مدتی از این دوران من نیز  شریف مشرف شوند این دو مکان

 .افتخار داشتم که در معیت ایشان رهسپار این امکنه مقدس باشم
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حجت االسالم حاج شیخ محمد  -فله باشیسید علی اوغر قاحاج توضیح:خاطره ای از آقای 

  رضا سامت

 (441)  

 ترور

مرحوم والد با ترور مخالف ود در ود بودند و حتی از میرزا رضا کرمانی 

 که ناورالدین شاه را به قتل رساند به نیکی یاد نمی کردند.

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (441)  

 رهتکرر استخا

یکی از آشنایان به ایشان عرضه داشتند از اینکه خیلی اوقات برای 

استخاره مزاحم وقت شما می شوم عرر خواهی می کنم ، اما مرحوم والد 

خیلی کریمانه فرمودند تقاضای استخاره شما موجبات توفی  را برای من 

فراهم می کند به دلیل توجه به حضرت ح  تعالی و فرستادن ولوات بر 

 د و آل محمد.محم

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت
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 (443)  

 کُلّهُم نورٌ واحد

ا ریکی از علما می فرمودند حسنین علیهما السالم افضل از حضرت زه

سالم ا  علیها هستند و به عنوان شاهد به کالم میرزای قمی در جامع 

می فرموده است ظواهر آیات و الشتات اشاره می کردند که میرزای ق

اخبار و قواعد کلیه امامیه ، افضلیت حسنین علیهما السالم است و شکی 

نیست که ایشان را مرتبه امامت و ریاست عامه خالی  عالوه بر عصمت 

که مابین ایشان مشترک است ، کافی است در افضلیت. اما مرحوم والد 

یازی نیست شخ  وارد این این منظور را قبول نداشتند و می فرمودند ن

)مضون فرمایش  .مقوله از مطالب بشود . آنها همه نور واحد هستند

 حضرت والد رحمه ا  علیه(

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (442)  

 فضل مرحوم حجت
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مرحوم والد می فرمودند مرحوم حضرت آیت ا  حجت کوه کمره ای 

داشتند. ی  وفحه مکاسب شیخ انصاری رحمه ا  علیه را  بیان خوبی

 جوهر کشی کرده و عصاره مطالب را از ابتدای درس توضیح می دادند.

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (444)  

 امامزاده اباذر قزوین

ن و حاج آقا مرحوم والد می فرمودند در جوانی با آقایان الهیان و حافظیا

بزرگ علوی پیاده به امامزاده اباذر علیه السالم می رفتیم و نظر مبارکشان 

 این بود که آن حضرت به شهادت رسیده اند.

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (445)  

 درخت معروف زرآباد

را که در آن به  مرحوم والد کتاب آقا سید موسی زرآبادی رحمه ا  علیه

جاری شدن خون در روز عاشورا از درخت زرآباد اشاره کرده است مطالعه 

 کرده اند .
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  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (443)  

 مناع الخیر نباشیم

در محضر آقا سید ابوالحسن اوفهانی بودیم.  مرحوم والد می فرمودند:

رف سهم امام علیه السالم خدمت آقا رسیده بودند شخصی برای اجازه مص

 امعلیهمسلم  می خواهم آن را برای مقبره طفالن و عرض کردند که

السالم خرج کنم . آقا فرمودند ایرادی ندارد.بعضی از آقایان حاضر در 

مجلس اعتراض کردند چرا اجازه دادید. ایشان فرمودند چه بسا اگر اجازه 

خدا عشقش کشیده بود انجام را هم که آن بنده  نمی دادیم این کار خیر

 نمی داد.

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (443)  

 مرحوم کمپانی 

مرحوم حاج شیخ محمد حسین اوفهانی )معروف به بطه با درس ادر ر

در درس  ایشان می فرمودند کمپانی( که از اساتید مرحوم والد بودند
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ثال در ی  مفقه از مطالب فلسفی نیز استفاده می کردند به عنوان  خارج

پس فتوای ما این  "منه الّا الواحد رالواحد الیصد"مساله گفتند چون که 

 است.

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (442)  

 اتحاد علمای قزوین

رای منبر، قزوین تشریف مرحوم والد می فرمودند مرحوم آقای حلبی ب

آورده بودند )ظاهرا به مدت ی  دهه( روز آخر که می خواستند تشریف 

ی  تحفه با خودم می بردم و آن هم اتحاد ببرند فرمودند من از قزوین 

بین علمای قزوین است . چون هر شهری رفتم دیدم که بین علما اختالف 

 می است(است . )این فرمایش مربوط به قبل از انقالب اسال

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

(449)  

 تبحر مرحوم آقا سید موسی در اشکال کردن



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 322 صفحه 

 

مرحوم والد می فرمودند وقتی مرحوم آقا شیخ مجتبی قزوینی از نجف به 

مطالب جدید مرحوم آخوند خراسانی بیان می کردند  زقزوین آمده بودند ا

ی توانستند جواب ایشان را بدهند اما آقا سید موسی و علمای قزوین نم

زرآبادی به آقا شیخ مجتبی گفتند این کار شما خوب نیست ، سپس به 

ایشان فرمودند یکی از آن مطالب مهم آخوند را بگو . وقتی بیان کردند 

 آقا سید موسی زرآبادی اشکال آن مطلب را مترکر شدند.

  ای حاج شیخ محمد رضا سامتتوضیح:خاطره ای از حجت االسالم آق

 (451)  

 یادی از شیوه تدریس آقا سید ابوالحسن

بوالحسن اوفهانی ، مرحوم والد می مورد درس خارج فقه آقا سید ادر 

فرمودند که مرحوم سید به مطالب رجالی خیلی اشاره نمی کردند . ظاهرا 

به نظر ایشان روایات وسائل الشیعه معتبر بوده است. همچنین می 

فرمودند که مرحوم مشکینی بزرگ )واحب حاشیه بر کفایه االوول( 

درس آقا سید ابوالحسن حاضر می شدند و در مورد ایشان می گفتند ، 

سید از همان اول روی اول مطلب می روند و مطلب وحیح را با توجه به 

زیاد  "ان قلت و قلت"ادله بیان می فرمایند بر خالف بعضی از فقها که 

 ولی در این بین مرتکب اشتباه می شوند.می گویند 
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  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (451)  

 بهانه ای برای بهره از روحانیت نماز میت،

مرحوم آیت ا  مظفری از قول مرحوم والد نقل می کردند که نظر فقهی 

بیر کفایت می مرحوم محق  حلی در مورد نماز میت این است که پنج تک

کند و نیاز به خواندن اذکار ما بین تکبیرات نیست و می فرمودند که 

مرحوم آقای سید ابوالحسن اوفهانی نیز به این نظر متمایل بودند اما 

مرحوم سید می فرمودند که اگر بخواهیم بگوییم که پنج تکبیر کافی 

ان می است همین نماز میتی را هم که روحانی ها می خوانند از دستش

 رود و نیاز مردم به روحانیت کمتر خواهد شد. )نقل به مضمون(

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (453)  

 اجنه

آقای سید علی سیاه پوش نقل می کردند که شخصی از خارج به ایران 

ما تحقی  می کرد و در قم پیش چند نفر از عل "جن"آمده بود و در مورد 
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رفته بود . به او گفته بودند که برود قزوین نزد حضرت آیت ا  سامت ، 

 ایشان در این زمینه اطالعات جامعی دارند.

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (452)  

 آقای سامت دُرّ گران بها است 

د آیت ا  آقای شیخ عباس کریمی نقل می کردند اشخاوی از قزوین نز

بروجردی رحمه ا  علیه رفته بوند. ایشان فرموده بودند قدر حاج آقای 

 سامت را بدانید  آقای سامت دُرّ گرانبها است.

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (454)  

 آقای سامت مستجاب الدعوه است

آیت ا  مظفری که  آقای شیخ عباس کریمی نقل می کردند از مرحوم

 ایشان می فرمودند حاج آقای سامت مستجاب الدعوه است.

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت
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 (455)  

 احضار روح

از مرحوم والد سوال کردم ، ایشان فرمودند در  در مورد احضار ارواح

 ندارد. وورتیکه روح احضار شده با این کار اذیت نشود اشکال

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (453)  

 کراهت زیارت اهل قبور در شب جمعه

در شب جمعه می فرمودند بعضی از علما گفته  ردر مورد زیارت اهل قبو

مومنین در وادی السالم نجف اجتماع دارند اگر اند که چون شب جمعه 

وشایند نیست چون از آن مجلس برای مدت سر قبر ایشان برویم خیلی خ

  زمانی که بر سر قبرشان هستیم آنها را جدا کرده ایم.

شباهنگام روز مزبور  هالبته شایان ذکر است که مقصود ایشان  اختصاص ب

زیارت اموات در روز پنج شنبه تا عصرگاهان  ثواب دارد و در روایات بر

  تاکید گردیده است.
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آقای حاج سید علی  -ت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامتتوضیح:خاطره ای از حج

  باشیاوغر قافله 

 (453)  

 تمجیدیه حاج شیخ هاشم

مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی فرموده بودند ، اگر حاج آقای سامت در 

 می آمدند. رنجف می ماندند از مراجع بزرگ به شما

  سامت علیحاج محمد دکتر توضیح:خاطره ای از آقای 

 (452)  

 تمجیدیه مرحوم خوئی

یکی عده از اهالی قزوین در نجف آقای انصاریان قزوینی می فرمودند ، 

مسائل خودشان را مطرح کنند   تاخدمت آقای خوئی رسیده بودند رف اش

 ایشان فرموده بودند ، مگر در قزوین حاج آقا سامت تشریف ندارند!!

  خ محمد رضا سامتتوضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شی

 (459)  
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 مفاتیح الجنان

ه دعاهای مفاتیح الجنان اعتقاد خاوی داشتند به عنوان نمونه به کرّات ب

دعای درد دندان که در مفاتیح ذکر شده است و با شرایط خاص انجام می 

 شود را برای اقربا به ویژه فرزندانشان می خواندند.

  ج شیخ محمد رضا سامتتوضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حا

 (431)  

 صاحب جواهر بحث کُر

مرحوم واحب جواهر در کتاب معروفش )جواهر " کُر "در باب بحث

الکالم( نظریه ای را بیان داشته اند که به نظر خیلی از علما اشتباه است. 

وقتی حقیر این مطلب را به ایشان نشان می دادم مرحوم والد با اعجاب 

 بزرگتر ، خطاهای آن بزرگتر جلوه می کند. فرمودند: هر چه شخ 

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (431)  

 لقلقه ای بر لسان شیخ 
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مرحوم والد خیلی اوقات به روایتی که از امیر مومنان نقل شده است 

 مترکر می شدند:

 قلیلٌ یَدُومُ خیرٌ مِن کثیرٍ مُنقطع

 شته باشد از زیادی که ادامه نداشته باشد بهتر است.کمی که ادامه دا

 493ص  4شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم ج 

      رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود

 رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (433)  

 اموشیدفع فرنسخه ای برای 

مرحوم والد با توجه به روایتی که از معصوم علیه السالم وارد شده است 

می فرمودند هر وقت موضوعی را فراموش کردید ولوات بر محمد و آل 

 محمد بفرستید، انشاء ا  یادآوری خواهد شد . 

 روایت از امام محمد باقر علیه السالم نقل شده است: 
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السّالم أَجَابَ السَّائِلَ الَّرِی سَأَلَهُ عَنِ الرُّکْرِ وَ  یهعل أَنَّ الْحَسَنَ "فی حدیث :

النِّسْیَانِ فَقَالَ إِنَّ قَلْبَ الرَّجُلِ فِی حُ ٍّ وَ عَلَى الْحُ ِّ طَبَ ٌ فَإِنْ وَلَّى الرَّجُلُ 

 ُ عَنْ ذَلِ َ عِنْدَ ذَلِ َ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَلَاةً تَامَّةً انْکَشَفَ ذَلِ َ الطَّبَ

 "الْحُ ِّ فَأَضَاءَ الْقَلْبُ وَ ذَکَرَ الرَّجُلُ مَا کَانَ نَسِیَ

منظور از فی حدیث یعنی حدیث تقطیع شده و قبل و بعد او بیان نشده 

 است.

امام حسن علیه السالم در جواب سوال کننده ای که از یاد آوری و 

قرار  جعبه کوچکی قلب انسان درفراموشی سوال کرده بود فرمودند که : 

 ولوات کاملی    اگرو روی آن جعبه ی  طَبَ  قرار گرفته است دارد

جعبه کنار می روی  ازطَبَ  ( محمّد و آل محمّد  )یعنی ولوات بربفرستد 

به یاد می  کردهکه فراموش و قلب روشن می شود و انسان آنچه را  رود

 .آورد

 9113یث حد 199  ص  3  شیخ حر عاملی ج الشیعة وسائل

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (432)  

 کذابان مدعی تشرف 
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در قسمتی از توقیع حضرت واحب عجل ا  تعالی قرجه الشریف به 

السمری می باشد این چنین فرموده آخرین نائب خاص که علی بن محمد 

 فمن ادعى المشاهده و سیأتى الى شیعتى من یدعى المشاهدة، اال "اند :

ص  53بحار االنوار ج  " قبل خروج السفیانى و الصیحة فهو کراب مفتر

151 

از مرحوم والد در این مورد سوال کردم . فرمودند ظاهرا منظور از مدعیان 

مشاهده کسانی هستند که ادعا دارند هر موقع بخواهند می توانند خدمت 

 .حضرت برسند و این مدعّی قطعا کرّاب است

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

 (434)  

 پرچم باطل

 روایت از امام وادخ علیه السالم قال:

کُلُّ رَایَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِیَامِ الْقَآئِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ یُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَهِ عَزَّ وَ 

 جَلَّ

مهدی علیه السالم بر افراشته شود هر پرچمی که قبل از قیام حضرت 

 واحب پرچم طاغوت است و طاعت او طاعت خداوند عز و جل نیست.
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از مرحوم والد در مورد این روایت سوال کردم، ایشان  فرمودند منظور هر 

پرچمی که دعوت به خودش باشد طاغوت است .یعنی هدف از برپایی 

قالب اسالمی پرچم به حکومت رسیدن خودشان باشد و در مورد ان

فرمودند ، انشاء ا  هدف انقالبیون مقدمه سازی برای ظهور حضرت 

حجت ارواحنا له الفداء و تحویل پرچم به واحب اولی آن است.)مضمون 

 فرمایش حضرت والد رحمه ا  علیه(

  توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای حاج شیخ محمد رضا سامت

(435)  

 شیخیادکردی از مقام متعلقه 

و  ینیا  سامت قزو تیهمسر مکرمه مرحوم آ یخانم افسر فاروق هیحاج

 بود. یابوطالب فاروق حجت االسالمدختر مرحوم 

امام  ژهی، عش  به خاندان رسالت بو زکاریپره یبانو نیا یها یژگیو از

شد اش   یبرده م دالشهدایالسالم بود و هرگاه نام مبارک س هیعل نیحس

 .گشت یم یاز چشمانشان جار

آن بود  انیجست و خود از بان یفعاالنه شرکت م ینیحس یمجلس عزا در

پروردگار و خدمت به اسالم به  یرضا یبرا نکهی. از جمله افتخاراتش ا
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سامت درآمد و  میرح رزایا  حاج م تینامدار مرحوم حضرت آ هینکاح فق

عد از ساده معظم له ساخت، به عنوان مثال ب یلیخ یزندگ یها یبا سخت

هم  میو گل لویز یحت یعنیکردند  یم یزندگ ایو بور ریحص یرو دواجاز

 یمجتهد عال نیو اخالص در اداره منزل ا مانیو ا تیریبا مد ینداشتند ول

کرد، او طرف مشورت و  فایا یمهم اریفرزندانشان نقش بس تیمقام و ترب

 ینم غیدر یکمک چیهمگان بود و از ه رخواهیو خ شانیخو یمشکل گشا

 کرد.

یکی از دالیل تمایلم به تزویج با آیت ا  خود ایشان نقل می کردند که 

بود فار  از تمایل و  اورار مرحوم  میان سالی روحانیسامت که آن روزها 

پدرم که شیفته ایشان شده بود ، قصد ایشان برای مراجعت به عتبات 

 )علیه السالم( حضرت اباعبدا  عالیات برای سکونت بود و به شوخ زیارت 

به نکاح ایشان درآمدم. هر چند که بعد از مدتی تصمیمشان برای ماندن 

سال های بعد و با همه ی مشقاتی که آن روزها برای در قزوین شد ولی 

یم . وقتی در یکی از کشورهای سفر به عراخ بود ، به این سفر مشرف شد

تقریبا راهی برای همسایه برای گرفتن مجوز ورود به عراخ معطل بودیم و 

نا امید . در آن تشرف به عراخ پیش رویمان نبود ، بسیار مضطرب شدم و 

این ، دعا نمایید تا انشاء ا  گره ها باز شیخ فرمودند به جای که  بود حال

شود و ساعتی نگرشت که به طرز معجزه آسایی برات زیارت عتبات 

 نصیبمان گردید.
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فَقَدْ  ایمَنْ اُعْطِىَ اَرْبَعَ خِصالٍ فِى الدُّنْله :قال رسول ا  ول ا  علیه و آ

وَ  عَنْ مَحارِمِ اللّه عْصِمُهُیَوَ اآلخِرَةِ وَ فازَ بِحَظِّهِ مِنْهُما  وَرَعٌ  ایالدُّنْ رَیْاُعْطِىَ خَ

بِهِ جَهْلَ الْجاهِلِ وَزَوجَةٌ  دْفَعُیَبِهِ فِى النّاسِ وَ حِلْمٌ  شُیعیَحُسْنُ خُلُ ٍ 

 وَ اآلخِرَةِ ایعَلى اَمْرِ الدُّنْ نُهُیتُع ةٌلِحَوا

و آخرت به او داده  ایدن ریچهار خصلت داده شود، خ ایبه هر کس در دن

هاى که او را از حرام ىیرا از آن دو بر گرفته است: تقوا شیشده و بهره خو

مردم زندگى کند، حلمى  انیخدا باز دارد، اخالخ خوشى که با آن در م

و  ایدن کارکه در  ستهیجهالت نادان را از خود دور سازد و زنى شا که با آن

 رساند. ارىیآخرت او را 

 (مایوالت )ستاد اقامه نمازسازمان وداوسسایت  توضیح:

http://salat.irib.ir-  آقای عمادالدین عظیمی 

(433)  

 چهار انبیای شهر قزوین

چهار انبیای الهی مدفون در شهر قزوین ر وافر به مضجع مطهّ شیخ ارادتی

داشت و در مناسبات متعدد آئینی و مرهبی به حرم ایشان به غیر 

بسیاری از روزهای دیگری که شرف تشرف می یافت ، می شتابید و شعر 

http://salat.irib.ir-/
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زیر را که تنها سروده ایشان است در قسمتی از این حرم تنصیب داشته 

 اند:

    ا با والح بن مجتبی چار انبیروضه 

 کن زیارت از ره اخالص با آل عبا

    ــــــــــاک انبیا و اولیا نام پــــــــ

 السالم و السلوم و السهولی ، القـــیا

خاطر نشان می گردد ، امامزاده والح بن حسن مجتبی )علیه السالم( نیز 

 در این حرم مدفون است.

  حاج شیخ محمد رضا سامت توضیح:خاطره ای از حجت االسالم آقای

(433)  

 اُجرت قرّاء

آنچه قاری از بابت قرائت قرآن در مجلس و محفلی از شیخ سوال شد که 

که مثل کسب می نماید ، جایز است؟ شیخ فرمود : بلی ، چه اشکال است 
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اند که بابت مجلس گردانی اُجرت می گیرند و ثواب  ینحمشابه آن ماد

 است. قرائت قرآن که افزون بر آن

این کتاب نیز در خصوص عدم شرط کردن  313یقینا ترکر حکایت البته 

بی مناسبت نیست بر قراء وادخ است و و مثال بیع قراردادن این عمل ، 

که گوشه ای از درس مفسر ارزشمند معاور قرآن کریم ، حضرت آیت ا  

در  که و قراء و اهل منبر ینحملی در اینجا من باب ترکر به مادجوادی آ

مسجد اعظم قم و در خیل مستمعین منبرشان که کثرتا در کسوت 

ذکر گردد که :  به نقل مضمون روحانیت و متصف به علم دین اند ،

 استادی داشتیم که سخنش بر دل می نشست و نفوذ کالم عجیبی داشت

و برای ما این مساله هماره سوال بود که چرا اینگونه کالم ایشان تاثیر 

ید چرا ؟! چون ایشان در باالی منبر به فکر این نبود که دارد؟ می دان

 .گراشته باشد در پاکت چه مقدار میزبان وقتی از منبر پایین آید 

  توضیح:خاطره ای از آقای دکتر سید مهدی سیاه پوش

(432)  

 شاگردان

شاگردانشان نام از  شانیاز آقازادگان در آستانه بزرگداشت مقام ا یاحد

ساختند مرحوم حجت  یرا که بر زبان جار یکس نیاول انشیسوال کرد . ا
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را هم فرمودند و سپس من  گریدو نفر د یکی دیاالسالم قمقام بود ، شا

 یم دییتا یلسان ایبه اشارت سر و دست  ای شانیبردم و ا یت  ت  نام م

از طالب که  یکردند جز احد دییرا که گفتم تا یهر کس بایو تقر رمودندف

 بردم ، سر باال گرفتند و مجدّانه فرمودند : نه!؟ رانامش  یوقت

  حاج محمد سامت( ی) آقا یمیعظ رضایحاج عل یآقاتوضیح:خاطره ای از 

(439)  

 آداب معامله

قبلش با طرف معامله  دیکن یم یفرمودند، هر کار یمرحوم عموجان م

 تا مبادا دیقرار کن آنجاهم قبل از ورود به  یبا حمام ی. حت دیقرار کن

 .کند دایپ رادیغسل تان ا

  دادگو وسفی یآقاتوضیح:خاطره ای از 

(431)  

 صلوات بر محمد و آل محمد فضائل

تا  میبود ییمنتظر خودرو یدر تهران ساعت یکوچ  بودم و با مرحوم ابو

داد و  یکفاف  خرج راه را نم مرحوم ابوی بی. ظاهرا جمیشو نیقزو یراه
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ر از ایشان در مورد مظنه سوال می هر خودرویی که توقف می کرد ، پد

حاول  یکن تا فرج یفرمودند نرر ولوات فرمودند و منصرف می شدند. 

خودرویی توقف کرد و  چون ولوات ها به پایان رسید به فاوله اندکیشود.

در خصوص مبلغ هر چه ابوی و   "حاج آقا بفرمائید باال "عرضه کرد که : 

 و ارادتمندان بود. دانیرمظاهرا از !؟  چیسوال کرد ، راننده گفت که ه

  سامت علیحاج محمد دکتر توضیح:خاطره ای از آقای  

(431)  

 مزاح

بدن حاول  یبرا یقوت "ژله" یغرا شیداشتند که پ یعرضه م خیبه ش

داشت  یاگر قوت و قدرت نیفرمودند که ا یبر مراخ مزاح م خیدارد ، ش

 داشت که ملرزد!؟ یخودش را نگه م

  سید علی اوغر قافله باشیره ای از آقای حاج توضیح:خاط

(433)  

 حوریه بهشتی
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فرمودند :  ی. پدر ممیگفت یم یوورت بود ، حور بایرا که ز یبعضا شخص

افتد همه عالم از جمال آن مدهوش  نیبر زم نیحورالع یمو  یاگر 

  .شوند

حضرت  ییایبلند موالنا در داستان رو ریکه از تعب ستیمناسبت ن یب

 شانیو آله در هنگامه ابال  نبوت به ا هیاکرم ول ا  عل امبریو پ لیئجبر

 یپرهامشاهده هنگام  به امبری، آنجا که پ میدر غار حرا سخن بران

ش گسترانیده بود غربماز مشرخ عالم به  کهبرافراشته آن فرشته مقرب 

 : یمدهوش شد ول لحظاتی

 لیآن پرّ جل دیار بگشا احمد

 لید جبرئابد مدهوش مان تا

  سامت سکینه یه خانمتوضیح:خاطره ای از حاج

(432)  

 ما یها یبادا مبارک در جهان سور و عروس

 نیمب نیبود و بر آنچه در د نییاگر چه سخت شؤون دار مرهب و آ خیش

 یبر شاد یگشته بود عامل بود ، اما در زمان جشن و سرور عروس دیتاک

جمع  یعروس یروزها و شب ها شاد بود تا آنجا که اگر در حول گرانید
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نواختند با  یم یا هیزدند ولو دار یم و کف دست یبه شاد کانینزد

 .فرمود یامر نم نیدر ا یگرشت و مواخره ا یم شاناز کنار یلبخند

  یمیسامت و پروانه معصومه عظ نهیخانم ها سک هیحاجتوضیح:خاطره ای از 

 (434)  

 لعن

و  ینام فرزند خوانده را در خففرمودند که لعنت شده است آنکه  یم

،  نیامروز ریبه نام خود برآورد ) به تعب ی و بدون اطالع جمعیپنهان

 (دهد رییاش را به شهرت خود تغ یشهرت خانوادگ

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُکُمْ فِی 

الِیکُمْ وَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَکِن مَّا تَعَمَّدَتْ الدِّینِ وَمَوَ

 ﴾5آیه  –احزاب ﴿قُلُوبُکُمْ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا 

 سامت نهیخانم سک هیحاجتوضیح:خاطره ای از 

(435)  

 هیمهر
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 نینگاز تعهد س خیبود که ش تیساختن خطبه عقد محرم یجار هنگامه

جوان مطلع بود ،  ی. چون از حال و روز مالافتیاطالع  هیداماد در امر مهر

 !؟ یهمه تعهد را دار نیفرمودند : توان ا

به  یو خلجانات جوان جاناتیچند جوان در آن لحظه و بر اساس ه هر

در کم  یگشت ول یجار هیبا همان مهر تیگفت و عقد محرم "بله" خیش

داشت که نه تنها آن  یو به مزاح عرضه م افتی شیاش گشا یروز یمدت

 . را ندادم چه بل آنکه دو چندانش را هم گرفتم هیمهر

  حاجیه خانم سکینه سامتتوضیح:خاطره ای از 

(433)  

 سکوت شیخ در برابر نامالیمات

 متیکهتر از ق یبا ثمن ییحیرا به همت مرحوم حاج  یدی، خانه جد خیش

که عقل به  یسف آنکه نه تنها مردمانکرده بود و ود تا یداریاولش خر

 ینداشتند که عالمان باال ییابا خیبه ش ییچشم داشتند از پشت بد گو

و از  رندیداشت در نظر گ ادیز یرا که ذرار خیمنبر بدون آنکه راحت ش

خانه مطلع  ریّسوم ثمن خانه توسط واحب خ  یاز  شیو هبه ب شبخش

را به  یخدمت نی، چن خیش میدباشند که با معاوضه خانه خود و منزل ق



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 341 صفحه 

 

طلبه از کجا شصت هزار تومان   یگفتند: آخر  یابراز داشته بود ، م خیش

 .است دهیخر دیجد یآورده و خانه ا

 یکه تنها خدا را گواه و ناظر اعمال خود م خیروال و منش و مرام ش اما

 بایبا  حس یدانست تنها سکوت بود که کف

 نم سکینه سامتتوضیح:خاطره ای از حاجیه خا

(433)  

 بلعجب نتیا میاو با تو نه میما با توا

 میبا تو و چون حلقه بر در میاحلقه در

و چه بهتر که  دیدار یطلبگ یبرا یفرمود که شما استعداد خوب یم خیش

 .دیراه قدم بردار نیدر ا ینوجوان نیهم نیاز ا

 .درآمدم ینشدم و به راه مطرب نگونهیکه ا فیود ح اما

 الیها و سر لمیکننده و از عوامل ف هیدادگو ) ته یمحمد مهد یاز آقا ی: خاطره ا حیتوض

( خاطر نشان می گردد که ایشان خود از جمله فرهیختگانی منجمله هزاردستان یفاخر یها

است که از راه هنر ، خدمات ارزنده ای را به فرهنگ و آیین این مرز و بوم ارزانی داشته است 

 خاطرهاین  و کرد ریتقد به عنوان یکی از مفاخر سینمای ایران از او 24فجر  لمیجشنواره فو 

 .استایشان در مقابل مقام شیخ تواضع  گواه 
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(432) 

 کسا ثیحد

 ماهیاوغر فحول را مامور فرموده بودند که  یعل دیمرحوم حاج س خیش

 .ندیرا قرائت فرما ثیحد نیشان ، انگاهیبار در اتاخ و نشم  ی

 حجت االسالم حاج شیخ محمد رضا سامتره ای از توضیح:خاط

(439) 

 شهره عام و خاص

 و مردم کوچه و بازار و شهر و دهات نزد عوام اعتبار شیخ در روزگاران ما

رخصت بود که به تعبیری ، پدر اسم فرزند خود را هم بی ای گونه به 

 شیخ انتخاب نمی کرد. 

 آقای ولی عبدالعلی نیاقیتوضیح:خاطره ای از 

(421) 

 نماز اول وقت
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 ،استیثواب نماز اول وقت ثوابش در  دیکن یم لیرا به قطره تبد ایچرا در

 .شود یم یقطره ا در مقابل آن به سان  اما ثواب نماز آخر وقت

 مریم سامتتوضیح:خاطره ای از حاجیه خانم 

(421) 

 ادب

چونان  خیش یگاه گاه یبودم ول خیدور ش یهر چند که از بستگان سبب

از من و خانواده  یشد و احوال یداخل م ،گرشت یدکانم م ی ازه گررک

 .دیپرس یم

در خانه  ییهر گاه مقتضا ،برخ بود یحرفه ام در شغل استادکار چون

رسم و به هنگام  یخدمت م خیکرد به امر ش یم شآمدیامر پ نیدر ا خیش

 هدیرا مرتب چ شیآن اسکناس ها یکه البال یدفترچه ا خیش اتمام کارم

من هم با  .دیاجرت تان را بردار ：فرمود یگرفت و م یم مبود به سمت

 یمبلغ ،و تبرک منیمن باب ت یکردم ول یم یحجب خیآنکه از مقام ش

 .داشتم یبرم

 ها یعیشف یحاج یمهدتوضیح:خاطره ای از 

(423) 
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 موتتقدیر پس از 

امورات پس از چون فرزندشان)حاج آقا شیخ محمد رضا( که عهده دار 

یشان گردیدند به واسطه ی توجه بیش از پیش به محرومین و ا

مستضعفان و برل کم  های مالی به فقرا و مقروضین در فشار و هجمه 

فاده گر تگاهی در این جمع ها ، افرادی سوء اس وی جمعیت بودند 

یاری و جهت  *موجبات مزاحمت را برمی انگیختند   احدی از منسوبین

را در عالم خواب مرحوم ابوالزوج ام  ، شبیندمدبه قصد قربت به کم  برآ

 .کردندایشان هدیه دیدم که انگشتری زمردین به 

)پسر عموی حاج *آقای یوسف دادگو- زهره حاجی کاظمیتوضیح:خاطره ای از حاجیه خانم 

 آقا شیخ محمد رضا(

(422) 

 دستان پربرکت

امر  نیدر ا شانیو از ا دمیرس خیخدمت ش ،سمیبنو یخواستم کتاب یم

مبلغ بسیار و تبرک  منیبابت ت شانیکردم. ا یکم  مال یتقاضا ریخ

 زیمبلغ ناچ نیبا ا نکهیاز ا تایهبه فرمودند. بدا ناچیزی از منظر ریالی

 نیرا به سرانجام برسانم به خود فرو رفتم اما در کمتر یکار نیبتوانم چن
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و به طبع آن  فراهم شد میبرا ییبرابر آن مبلغ از جا ده هزارزمان حدود 

 کتاب واول شدم.

 آقای رضا ومدی های مولف چندین جلد کتاب در خصوص قزوینتوضیح:خاطره ای از 

(424) 

 مشاکل شاگردی شیخ

پس انقالب افروخته شده  یها یاوضاع شهر در بحبوحه افراط گر چنان

که در حوزه قدرت را به دست گرفته بود مرا  ییاز قلدرها یبود که احد

 خیاز درس ش دیبا یدر حوزه ماندگار شو یخواه یکه اگر مکرد  دیتهد

 .یبگرر

در زمان حضرت امام وادخ این قضایا مشابه به خاطر آمد که وضعیتی  

جهت ایراء و ممانعت ، آنجا که خلیفه مامورانی  بودعلیه السالم بروز کرده 

درس طالب به درس ایشان گماشته بود و بر هر مستمعی که بر از ورود 

دیگری حاضر می شد ، مقرری وضع کرده بود ، هر چند که آن امام آن 

به مزد آن خوش خدمتی های دوران خلیفه پدر نرسید و کرایی نیز 

 منصور عباسی در زندان کمر به قتل او بست. 

ن آقای حاج یکه نزد حجت االسالم و المسلم هیاز طالب حوزه علم یاحدتوضیح:خاطره  

 نموده بودندشیخ محمد رضا سامت بیان 
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(425) 

 اهل فضل

به  یعلوم حوزو لیبه سبب آنکه مرحوم زوجه ام در تحص یحضرت ابو

خوشنود و به رسم علما که در  اریهمت گمارده بودند بس  یآکادم وهیش

را گعده کرده تا وقت به بطالن نرود از  یفقه یفرع یهر نشست و جمع

دند. هر چند فرمو یمطرح م یسواالت شانیدارهایدر کثرت د شانیا

از پاسخ به  خیش تیمبادا در مقابل علم نکهیاز ا شهیهممرحوم همسرم 

 نیبه ا بیقر یدیتمج خیمرحوم ش یبار یدربماند نگران بودند ول یسوال

 هم قم یفضال یاز برخ شانیالحمد  ا" ：فرمودند کهبه بنده  نیمضام

  "فاضل ترند

 ،خانم نرجس عبابافها هیمرحومه حاج حاج محمد سامت )همسر یآقاتوضیح:خاطره ای از 

 استاد حوزه و دانشگاه(

(423) 

 مالک ازدواج

 یهر خواستگار یسن کم دخترمان بود که پاسخ پدرش برا لیبه دل دیشا

بود. بالطبع مخاطب همه تماس و درخواست ها  "نه"فقط  یاز هر قشر
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ه بود رخ داد گرید یگونه ا ایبار قضا نیا یمن بودم ول یخواستگار یبرا

با مرحوم همسرم درباره  خیزنگ تلفن به ودا درآمد و مرحوم ش یوقت

 نیبود که من از ا "یبل"از دخترم وحبت کرد و فقط کلمه  یرخواستگا

 ،رفتار همسرم متعجب شده بودم نی. بعد تماس که از ادمیمکالمه شن

کرد و پدر  یتفاوت م ایبار قضا نیا"：گفتند  شانیسوال کردم و ا

 نیتوانستم حرفشان را زم یبود که نم یموجه تیشخص ،رخواستگا

 "بگرارم

آنجا  ،افتیکه پدر داماد بود ن خیبهتر از ش یشخص،  یتحق یبرا همسرم

را قبول دارم که   شانیآن قدر ا ی،مانیاز لحاظ ا" ：که فرمودند 

در  یزیچ یکنم که از مکنت مال یاما فکر نم ،خوانم یپشتشان نماز م

اش  یندارم که کمکش کنم. مابق یزیشد و من هم که چبساط داشته با

  "دینرا خود دا

 السادات میخانم دکتر مر هیوالده مرحوم حاجی،زدی بهیخانم ط هیاز حاج یخاطره ا توضیح:

 سامت( یدکتر حاج محمد عل ی)همسر آقایمرتضو

(423)  

 تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 348 صفحه 

 

 میطبابت نرو امر طب وعلم را  کردند س یم هیتوو ما فرزندانبر  خیش

  .کراهت دارد ،که کسب رزخ از مرض مردمان

  سامت نیمحمد حسحاج  مهندس آقایاز  یخاطره ا توضیح:

 (423) 

 هر کسی را بهر کاری ساختند

با حضرت ابوی  ی گریاز شور جوانی گاه گاهی در هنگامه هیجانات انقالب

ایت هر چه بیشتر از تا ایشان را ترغیب به حمهم مباحثه می شدم 

اگر  یول ستمیمن شاه دوست ن، شیخ می فرمودند: جریانات اعتراضی کنم

 اشانیکند و هم دن یم ضایعمردم را  نیبه حکومت برسد هم د تیروحان

 را.

 آقای دکتر حاج محمد علی سامت از  یخاطره ا توضیح:

(422) 

 مارمولک
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و عدم  در خانه علی رغم سفارش به دور کردن حیوانات و حشرات موذی

معدوم داشتن شان ، می فرمودند مارمول  را بکشید و پس آن دست را 

 آبکشی کنید.

 حاجیه خانم پروانه معصومه عظیمیاز  یخاطره ا توضیح:

(429) 

 معاونت دبستان دیانت

شمسی تاسیس  1213دبستان دیانت هفدهمین مدرسه قزوین در سال 

ا قبل از تشرف به اعتاب شد. مرحوم شیخ مدتی معاونت این مدرس ر

 مقدسه عراخ جهت تحصیل علوم دینی بر عهده داشت.

به نقل از  کتاب تاریخچه فرهنگ و مدارس سرزمین قزوین بر مبنای تعلیمات نوین  توضیح:

  تصویر ایشان  ابراهیم وفاری –( نوشته دکتر سید محمد دبیر سیاقی 35وفحه  -)جلد اول

 ش آموزان به پیوست در کتاب ارائه می گردددر جمع مدیران و معلمان و دان

(491) 

 دقت بر بیت المال
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و  هیکه به واسطه امور حسب هیشرع وجوهاتجهت پرداخت  خیهر گاه ش

تا  نداورار داشت رفته ، جمع آمده بود نزد مراجع  نیزکوات مومن گرید

از ذمه خود  دیبا شانیکه به واسطه اجازات ا مبلغی نیآخر الیقران و ر

آمد  یم شیبارها پ د،ننمایحساب و پرداخت  را دنبپرداز شانیج و به اخار

 تیعارفان و نزهت سالکان مرحوم آ بهجت ،دقت و زحمت نیکه بر اثر ا

به حضرت  -طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ  -بهجت  یمحمد تق خیا  حاج ش

و  که ما از ح  دیاندازیمقدار خود را به زحمت ن نیفرمود که ا یم خیش

را بر حضرت شما  زیخرد و ناچ ریمقاد نیا ،سهم خود که بر ذمه ماست

 الیر نیبر پرداخت آخر وراررفته و ا یبار نم ریز خیاما ش   میدیبخش

 داشتند. وجوهات

 سالم حاج شیخ محمد رضا سامتحجت االاز  یخاطره ا توضیح:

 (491) 

 خزانه دار امام زمان

زعم حقیر اگر حضرت واحب عج ا   مرحوم پدر بارها می فرمودند که به

 تعالی فرجه الشریف ظهور فرمایند حتما )به جهت وثاقت و امانت داری(

را خزانه دار خود قرار می  خواهند فرستاد و ایشان شیخ مستقیما به دنباله

  دهند. 
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مرحوم حجت االسالم حاج سید علی محمد حاج سید جوادی )معروف از  ی: خاطره احیتوض

 ن( به نقل از فرزند ایشان برای آقای حاج محمد سامتبه عموجا

(493) 

 حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم

باری به مرحوم ابوی عرض کردم که نم  مختصری را هم که قبل و بعد 

از غرا )بنا به دستور مستحبات شرعی( تناول می فرمائید ، ممکن است 

ابوی با اینکه همیشه  برای سالمت تان زیان داشته باشد ، حضرت

استطاعت امر پزش  حاذخ می فرمودند ، عرضه داشتند که : خیر، حتما 

 دستوری که شارع مقدس در این امر فرموده وادخ و مابقی باطل.

 آقای حاج محمد سامتاز  ی: خاطره احیتوض

 (492) 

 جزیره الخضرا

 بسم ا  الرحمن الرحیم و به نستعین

 یبن عل ییحیاضل عالم عامل فضل بن ف خیرا که جناب ش یتیحکا

و مشخصات  اتیقدس سره به خط خودش با آن خصوو یالکوف یبیالط
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گرارده    عهیاسالم ود هیعل نیالمومن ریام یکرده ، در خزانه مول انیب

عمل  نیاست . ودور چن یافسانه و مصنوع شمردن ، غلط و اشتباه بزرگ

ل فاضل داللت دارد بر ، فضال عالم عام دستیاز جاهل هم بع یدروغ

 یاوقات واقع شده است ، شخص نیکه هم یا هیخضرا   قض رهیوجود جز

طفل نابالغ را روانه کرد که خدمت حضرت   ی، روح  اریو اخ نیاز متق

 یمسائل یبرا هیله الفدا و ولوات ا  و سالمه عل یواحب االمر روح

 شانیاز ا یاالتاز نور   سو یحجاب یمالقات کرده بود حضرت را از ورا

کرد که در  هوا  فیخود را توو ریبود . آن طفل س دهیکرده و جواب شن

بود به مکان سبز و  طیکه مح یدیبه آب سف دمینمودم ، رس یم ریس

 داشتند. فی  حضرت در آنجا تشر یخرم

در دوره وفوی داستانی مورد توجه قرار گرفت که ریشه شایان ذکر است 

ن داشت، هرچند هنوز این ریشه و عم  آن در یکی دو قرن پیش از آ

شد، شناخته شده نیست. این داستان مربوط به جزیرة خضراء می

ای در نزدیکی جبل الطارخ که نامش در تواریخ اندلس و مغرب جزیره

هایی که در طول قرونِ تسلط وجود داشته و دارد و اخبار آن و دولت

 آمده تاریخی منابع در بودند، کرده فرمانروایی آن مسلمانان بر اندلس بر

این داستان به اجمال چنین است که مردی به نام علی بن فاضل  .است

نقل کرده هشت سال و  399مازندرانی که در نجف مقیم بوده، در سال 

 جزیره به بر اثر ی  اتفاخ از عراخ به مصر و از آنجا 391نیم پیش یعنی 
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 و اخبار و رویدادها و ایرجز از ایمجموعه با آنجا در و رفته خضراء

 و( ع) مهدی حضرت حضور از حکایت آنها همه که شده مواجه مشاهداتی

 .دارد دیار آن در فرزندانش

حکایت مشابه اما مختصر دیگری از کمال الدین احمد بن محمد بن 

یعنی بیش از ی  قرن و نیم پیش از  542یحیی االنباری مربوط به سال 

وفحه  53االنوار در جلد مه مجلسی در بحارآن هم در دست است که عال

 است: آورده مفصلی به شرح 34اب ذیل ب 153

أقول وجدت رسالة مشتهرة بقصة الجزیرة الخضراء فی البحر األبیض 

أحببت إیرادها الشتمالها على ذکر من رآه و لما فیه من الغرائب و إنما 

لنرکرها بعینها کما  أفردت لها بابا ألنی لم أظفر به فی األوول المعتبرة و

 وجدتها

گشت که خ بر می 1299 / 1939سال  بهداستان این منازعه فکری 

شد از شاگردان مرحوم محمد باقر ای با نام ناجی النجار که گفته میطلبه

مثلث برمودا فی بحار االنوار الشیخ المجلسی، »ودر بود، کتابی با عنوان 

حون الطائرة و بحث خاص حول دراسة مفصله لظاهرة مثلث برمودا و الص

 منتشر کرد.« االمام المهدی علیه السالم
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چند سال پس از انتشار این کتاب، اثر یاد شده به فارسی درآمد و همراه 

هایی به چاپ رسید. نویسنده چاپ مجددی از کتاب با تعلیقات و افزوده

خضراء و با استفاده از تعلیقات فارسی شده با نام الجزیرة ال هخود را همرا

م منتشر نمود. این نویسنده چند سال  1929قضیة مثلث برمودا در سال 

 ایران بوده و فعال مقیم دانمارک است.

 اثر که بود پور مهدی اکبر علی آقای کتاب فارسی ومحق  مترجم 

در سال « جزیره خضراء و تحقیقی پیرامون مثلث برمودا»ادشده را به نام ی

ن آغاز، انتشار کتاب به دلیل حساسیتی که ش منتشر کرد. از هما 1234

روی مؤلف ]به دلیل عالقه و ارتباطش با مرحوم آیت ا  شریعتمداری 

 بود[ و نیز موضوع کتاب، با مشکل روبرو شد.

ها کتاب یاد شده مباحثی در باره مثلث برمودا بر اساس اخبار روزنامه

ه و این دو را آورده و سپس بخشی را به بشقاب پرنده ها اختصاص داد

مرتبط با جزیره خضراء دانسته است. اساس این کتاب بر اساس همان 

حکایت پیشگفته، بر باور به زندگی حضرت مهدی )ع( در جزیره خضراء 

بوده و برای نشان دادن اعتبار و اهمیت آن، مطالب دیگری بر آن افزوده 

 شده است.

مر به نوعی تأیید آن کتاب با تقریظ آیت ا  مرعشی منتشر شد و همین ا

به حساب آمد. در این تقریظ به وراحت از این کتاب حمایت شده و 
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معرفی شده است. تقریظ عربی مرکور، « اثری ممتاز و پیشتاز»کتاب 

 های مختلف آمده است. همراه با ترجمه فارسی در چاپ

لی است نوشته شده است و متن توضیحی پس از آن مجمکتاب  حاشیهمتن شیخ در  :حیتوض

 رهیجز تیحکا"از مقاله حجت االسالم آقای رسول جعفریان در خبرگزاری خبرآنالین با نام 

 با اندکی تقریض 1291اسفند  13در  "خضراء

(494) 

 هزار نکته ز موی باریک تر اینجاست

، تلفنی احدی از قضات دادگستری  بهمطلبی فقهی را مرحوم شیخ باری 

مر حدی از مرتبطین دادگستری( بر ظاهر اعرضه می فرمودند . قاضی )یا ا

از شانیت شیخ مطلع نبود که شیخ برای تاکید بر وحت امر فقهی بیان 

 هستم.  "سامت مجتهد"شده در معرفی خود فرمودند :

و شاید بر همین منوال بود که ذیل حاشیه نگاری بر حکایت جزیره 

سامت ، از  رحیم "( مرقوم فرمودند:492الخضرای بحاراالنوار )حکایت 

 "علمای معروف شهر قزوین

 حجت االسالم حاج شیخ محمد رضا سامتاز  ی: خاطره احیتوض

(495) 
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 روزانه عبادات

اغلب اوقات شریف شیخ یاد دارم ، آن بود که  من از مرحوم پدر بهآنچه 

مابین در عبادات خاوه ورف تالوت قرآن و ادعیه و زیارات روز بود و 

انتظار در راه و رس و مسجد و مراجعین و حتی دیگر امورشان منجمله د

 اطعمه و اشربه روزانه از نماز مستحبی و اذکار غافل نبودند.برای 

 حاجیه خانم سکینه سامت از  ی: خاطره احیتوض

(493) 

 تکریم مقام شامخ شیخ

 یبر خاکسپار شانیا تیکه وو می، مطلع شد خیپس از ارتحال مرحوم ش

السالم قرار گرفته است. من  هیعل نیحس در آستان مقدس امام زاده

به  یرغم آنکه دسترس یکردم و عل یریگیموضوع را جهت اقدام پ

در سفر بودند ، به من  شانیکار مشکل بود و ا نیامر جهت ا نیمسول

 .دیده  ینظر دارند ، تخص شانیا تیهر جا که ب ：دستور دادند

سابقه و  نیواقعه ، چنواقعه و تا کنون پس سال ها از آن  نیقبل از ا من

 .ام سرا  نداشته ام یرا در حوزه کار یدستور
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 هیریاداره کل اوقاف و امور خ استیدرخشان مسول حوزه ر یآقا حاجاز  ی: خاطره احیتوض

 نیاستان قزو

 (493) 

 می خور که شیخ و زاهد و مفتی و محتسب 

 چون نیک بنگری همه تزویر می کنند

 ：کنم ینقل م نایکه ع دمیشن یداستان خیدر محضر درس ش

اهل تسن بودم و  یفرمود در عراخ ، هم مباحثه مفت یم یعیش یعالم

بودم. بعد بارها حضورش در  شیرایبنابر جلساتمان ، بارها در منزلم پر

بار نوبه حضور  نیاست و ا یدیرا بازد یدیگفت که هر د یمنزلم ، بار

امر  نیاز ا اتیورو قرار نگرفتن در معر اطیشماست. من به جهت احت

که در ماه  دمید نی، حسن را در ا اریبعد از چاره بس یکردم ول یماحتراز 

 .و عرر اطعمه و اشربه است ، دعوتش اجابت کنم امیو

مشغول طعام است،  دمیتعجب د نیوارد منزلش شدم ، در ع چون

 !؟یدار امیکه عرر و یچون مرض و سفر داشت یتیمعرور دمیپرس
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 یب یعبادت چینفرمود که ، ه هیول ا  عل امبریر پ، مگ ریخ ： گفت

زحمت بر خود دهم  ادهی، چرا ز ستین رفتهیپر "السالم هیعل" یحب عل

 !!!مقبول ندارم یکه عبادت

 .است شانیا انیوضع مفت نیا و

 یاالسالم مختار حجت آقایاز  ی: خاطره احیتوض

(492) 

 حکمیت

 یبه شکل انتحار یمردم یفبه وفو ینظام ییانقالب ، خودرو انیجر در

 .شوند یسبب کشته م نیبه ا یحمله ور شده و عده ا

و به علت عدم  ماجرا نیو مسبب نیاز انقالب ، جهت محاکمه عامل پس

هیات علمیه از اعتماد به دستگاه قضائی برجای مانده از رژیم پهلوی 

ا اعالم م در این ماجرکَرا به عنوان نماینده و حَ خیش شد و ایشاناستمداد 

و  نیبا متهم یبار جلسات نیخود چند ینید  یبا تدق خی. شداشتند

بارها بر محل وقوع جرم حاضر و  کرده وماجرا برگزار  نیو متصل نیشاهد

آن ماجرا متهمین را مقصر  شدند و نهایتا در با شاهدین عینی هم وحبت 

 نیمه یدر اثنا ی که ونیافراطو وا اسفا بر    قصاص ندانستندو مستح
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 یما مو با این ادله که  یاطاله دادرس بهانه ی به خیش برجلسات ، 

 نیو با ا میده یقبل میزمان ، حکم به اعدام عمال رژ نیبه کمتر میخواه

، پرداخت یتوان به اداره شهر و حکومت انقالب ینم یهمه دقت نظر و تأن

 نیکه چن ردیگ شیراه خود پ خیشموجب گشتند که فشار آورده و نهایت 

 .نبود خیدر مرام ش یمنش و روش

 (دادستان وقت انقالب قزوین )احمد زاده  یآقااز  ی: خاطره احیتوض

(499) 

 مستحبات قرآنی

، پس  سیفرمودند ، واردست بعد از دوگانه وبح سوره مبارک  یم خیش

نماز عصر سوره مبارکه نبا ، عقب  بیواله ظهر سوره مبارکه فتح ، تعق

ارکه مل  و در مستحبات بعد نماز عشا سوره مبارکه نماز مغرب سوره مب

 .واقعه تالوت گردد

 یسور )با اندک نیگردد که عالوه بر  ذکر تالوت  ا ینشان م خاطر

 هیاز امام جعفر وادخ عل هیومی ینمازها بی( در تعقییاختالفات روا

 خیمرحوم حاج ش نیالجنان ثقه المحدث حیمفات فیالسالم که در کتاب شر

)قدس ا  نفسه  ینجف یا  مرعش تیآمده است ، مرحوم آ یقمعباس 

از تشرفات  یکیمهم در نقل  نینامه خود به ا تیاز وو یبخش ر( دهیالزک
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به عنوان  فیفرجه الشر یخود به محضر حضرت واحب عج ا  تعال

 .اشاره نموده اند شانیا یتواو

 سامت نهیخانم سک هیحاجاز  ی: خاطره احیتوض

(511) 

 دهد خدا را یر آن شهاب ثاقب مددمگ

به  شما： دیبا تعجب پرس نیاز مجاور یدرب خانه که درآمدم ، احد از

، کثرت اوقات  ی؟ )در زمان پهلو دیداده بود یشهر ترانه درخواست ویراد

داد  یم لیناوواب تشک یهمچون ترانه ها یمفتضح یرا برنامه ها ویراد

کرد( من در کمال  ینده را ذکر مترانه ، اسم درخواست ده یو در انتها

 یها یهمکالس یعده ا یمزاح نابجا ای)و با احتمال خصومت  یاراحتن

 ویو نه راد میمساله دار نیاعالم ا یبرا یمدرسه ام( گفتم که ما نه تلفن

 !!!دنیشن یبرا یا

 خیو عرض حاجت کردم. ش دمیرس خیاز حدسم ، خدمت ش نانیاطم پس

 یدر حفظ آبرو یروزگار و با الطاف اله یاز قضا کردند ، اما یابراز تاسف

عظ مشهور شهر ، حجت ابه سمع و خیاز جانب ش هیعرض گال نی، ا شانیا

در مجلس وعظ خود با  زین شانیبود و ا دهیمحمد شهاب رس دیاالسالم س

 نیکرده بودند. ا نییمساله را تب نیمومن یحفظ آبرو بذکر وجو
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 نیشهر پخش و به ا ویآن روز در راد یبه روال معمول در فردا یسخنران

 .خود حفظ آبرو فرمود بیخداوند از خزانه غ  بیترت

 محمد سامت حاج آقایاز  ی: خاطره احیتوض

(511) 

 هیمسائل شرع نییتب تیاهم

بود  نیشهر قزو یپوش که از فحول علما اهیرحمان س دیحاج س مرحوم

عامه  یرا برا یر ثقفمختا امیبر منبر وعظ خود پس از ماه وفر داستان ق

گرفت ،  یشکل م یگرم و بزرگ مجلس .کرد یبازگو م وایش یانیمردم با ب

 یمجلس معظم و مهم نیفرمود که چون چن شانیبه ا یبار خیاما ش

مسائل  نیی، اولح است که قبل از ورود به داستان به وعظ و تب دیدار

 .دیبهره بر به مردم نیآموختن د یفروت برا نیو از ا دیبپرداز هیشرع

 سامت نیحاج محمد حس مهندس آقایاز  ی: خاطره احیتوض

(513) 

 ریغد دیع
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خجسته تا سه روز پس روز  دیع نیفرمودند ، جشن و سرور ا یم خیش

 .است یسار دیع

 نیب  یبار نیکمال الد مهندس آقایاز  ی: خاطره احیتوض

(512) 

 تذکار 

جاودان آخرت را  یرافرمودند که آدم عاقل س یمان م حتینص یهرزگاه

 .فروشد ینم ایمقصوره دن اتیبه ح

 سامت نهیخانم سک هیحاجاز  ی: خاطره احیتوض

(514) 

 کرامات مرحوم بروجردی

باش سال نو وروز از شیرینیجات قزوین جهت شادشیخ همه ساله نزدی  ن

برای مرجع تام تشیع وقت حضرت آیت ا  العظمی مرحوم بروجردی 

 ند.)ره( ارسال می داشت
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فقره آخرین ، مرحوم ایشان مرسوله را با مرقومه ای به این مضمون عودت 

 "بیت ما امسال عید ندارد"می دهند که 

چند روزی از عید سپری نگردیده بود که خبر ارتحال ایشان نه تنها بیت 

به خاطرم می آید که  ایشان که جهان اسالم را در ماتم و اندوه فرو برد.

با جمع کثیری از مردم دارالمومنین یع ایشان برای تشیمرحوم شیخ 

و پنیر نان  از  که فراوانیقزوین رهسپار قم شدند و از قضا توشه 

 همگی آذوقه کاروان شده بود.همراهشان برای سفر کرده بودم 

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقیاز  ی: خاطره احیتوض

(515) 

 پشت دست حکم سجده بر 

خصوص حکم نمازی که در آن به واسطه  باری احدی از مومنات در

شیطنت کودکش ، مهر به کناری رفته و به علت عدم دسترسی به دیگر 

سائل عملیه عده ای از رکه در دستان ) پشتمواضع وحیح ، سجده بر 

( بر جای آورده   فقها رضوان ا  تعالی علیهم بر آن وحه گرارده اند

 م فرمودند.سوال کردند که شیخ بر بطالن آن نماز حک
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هر چند بر من معلوم نگردید که حکم ایشان مطل  بوده و یا بر اساس 

 شرایط مساله چنین حکمی فرمودند.

 مرحومه حاجیه خانم افسر فاروقیاز  ی: خاطره احیتوض

(513) 

 عمل به قول مشهور

، مبنا قرار دادن قول  ثیو اقوال حد عتیمفروض در عمل به احکام شر

مجلس ذکر  ییمناسب در برپا نیهم به هم خیمشهورست. مرحوم ش

المثال  یگراشتند. ف یبنا را بر قول مشهور م نیحضرات معصوم بیمصا

 نیبن الحس یمحرم الحرام بر شهادت عل 35و  12، 13در اقوال ثالثه 

گرفتند و به  یرا که قول مشهور بود مجلس م نیآخر قرهالسالم ، ف هیعل

 .پرداختند یاقامه عزا م

 یمیعباس کر خیاالسالم حاج ش حجتاز منبر : حیتوض

(513) 

 اهتمام به امور دین 
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شیخ علی رغم آنکه مشتغل به امر اداری و موظفی نبود لیکن جهت 

بسیار  تمام به امور دینی )تدریس، تخمیس اموال ، اقامه ولوات یومیه(ها

ن در و آشنایامصر بودند تا آنجا که هر گاه به اورار اوالد و احفاد دقی  و 

شهر و کوی دیگری با درخواست تمدید حضورشان روبرو می شدند ، می 

 "من کار دارم و نمی توانم مردم را معطل خود کنم"فرمودند :

  یرف یابن الوقت باشد ا یووف

  یفردا گفتن از شرط طر ستین

 خاطره ای از آقای عمادالدین عظیمی: حیتوض

(512) 

 آداب تدفین

و  "هایسالم ا  عل"طاهره ، فاطمه زهرا  قهیمقارن دفن روضه حضرت ود

 یخوانده شود و طلب مغفرت برا "هیسالم ا  عل"اوغر  یحضرت عل

 .بشود نیو مومن ریحق

بگررد ، طواف روضه مقدسه  هیغمبریپ ابانیبعد از غسل جنازه از خ اگر

 عمل شود.
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 برگی از وویت نامه : حیتوض

(519) 

 شانیا تیعنا عصر )عج اهلل( و یامانت حضرت ول

 هیامانت امام عل ست،ین ریحق مل یاز وجه نقد موجود باشد از ما آنچه

السالم به  هیعصر عل یول رهیدر بان  ذخ یباشد. موجود یالسالم م

)ع(  یالمهد رهیدر وندوخ ذخ 35و حساب شماره  355حساب شماره 

و  ثلث رهی، از دا ستین ریباشد از ماترک حق یالسالم م هیسهم امام عل

 یعصر ارواحنا له الفدا و عجل ا  تعال ی. امانت حضرت ولستارث خارج ا

باشد.... از حسن اتفاخ هر دو شماره به حساب ابجد  یم فیفرجه الشر

 یالسالم، امام دوازدهم م هیباشد و آقا امام زمان عل یدوازده م ریوغ

 باشند.

 برگی از وویت نامه: حیتوض

(511) 

 خورشید پشت ابر
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در  دیکه شا فیشر تیحکا نیبه ا مینما یم نیامه خود را مزن تیوو

 .کتب مطبوعه ذکر نشده باشد

 یلیوالح منج دیحاج س یآقا یا  عالم فاضل متق تیمستطاب آ حضرت

ا   تیو معاور حضرت آ لیاز بزرگان علما ساکن منج فیقدس سره الشر

ا   تیخدمت آ شانیبودند و با ا یبروجرد نیحاج آقا حس یالعظم

بزرگ اوفهان  یاز علما فیخان قدس سره الشر ریجهانگ یآقا یالعظم

  .نمودند یاستفاده م شانیکردند و از محضر ا یتلمر م

 ریکه فرمودند مرحوم جهانگ دمیوالح شن دیحاج س یاز خود آقا شفاها

 ：فرمودند نیمضام نیبه ا بیخان قر

)احتماال به نام  یاربزرگ انص یاز علما یشخص میکه طلبه بود یزمان در

زمان  دیوارد اوفهان شد )شا رانی( با استجازه از دولت وقت ایبادر

عنوان که من  نیحکومت ظل السلطان بوده است( و بر دولت وارد شد به ا

اسالم  یهستم و آمده ام با علما نیدر مقام ا یعنیباشم.  یمستبصر م

 نیاوفهان مهمتر هیقم ، حوزه علم هیکنم )قبل از انعقاد حوزه علم ثبح

اسالم را قبول  نیکه اسالم ح  است ، د دمیبود( اگر فهم رانیحوزه ا

 .مینما
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و اقدام دولت و حکومت وقت  یعالم نصران نیحسب درخواست ا بالجمله

 یاز علما شتریب اینفر   یشد و هر روز  یم لیتشک یاوفهان ، مجلس

معروف و  نیو چنشدند  یحاضر م یعالم نصران نیاوفهان در بحث با ا

 نیرا محکوم نمود و اشتهار ا ی، عالم اسالم یشد که عالم نصران یگفته م

عوام شد. باالخره  دهیمهم و تزلزل در عق یامر در شهر اوفهان باعث نگران

در شرف مراجعت  ینمانده بود و عالم نصران یباق یاوفهان کس یاز علما

آن  یم وارد شده و علماشهرت که در مرکز عل نیبه مملکت خود بود با ا

خاطر علما  یشانیکه موجب پر یتیموقع نیرا محکوم نموده است. در چن

از  یکیمانند  تیمعروف در لباس روحان ریغ یشده بود شخص امو عو

 یعالم نصران نیطالب نزد دولت وقت اوفهان آمد و وقت خواست که با ا

ته باشد ، علما به او گف دیشا ییاعتنا یبحث کند. دولت وقت در کمال ب

نفر طلبه چگونه با   یرا محکوم کنند ، شما  یعالم نصران نینتوانستند ا

 نیآقا اورار ، بنا بر ا نیکرد و بالجمله از دولت انکار از ا دیاو بحث خواه

 لیشود. بعد از تشک لیتشک شانیو ا یعالم نصران نیب یشد که جلسه ا

به عالم  یروحان یآن آقا میبحث ، ما ندانست یبرا نیجلسه و حضور طرف

 ندفعتا در نزد آ یداد که آن عالم نصران یشیچه فرمود و چه نما ینصران

 یم یمحقر و کوچ  و متواضع شد. آن آقا به عالم نصران اریآقا بس

 یم یآن عالم نصران "؟ یآور ینم مانیپس چرا ا اور،یب مانیا "：فرمود

جلس ختم شد و کلمات م نیبه هم "دیچشم! چشم! وقت بده"：گفت 
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 یشبانه اوفهان را ترک گفت. به حمدا  رفع نگران یآن عالم نصران

 .شد یعموم

آن شخ  از طرف حضرت  دی، شا یکنم به احتمال قو ی)بنده عرض م

  ا  ارواحنا له الفدا بوده باشد( هیبق

 برگی از وویت نامه: حیتوض

 (511) 

 ینیواعظ قزو عایمال رف

 هیعل نیحرم مطهر امام زاده حس یدأ وروددر مب شهیپدر هم مرحوم

 نیفرمودند جد ما در هم یمو ضمن قرائت فاتحه  ستادندیا یالسالم م

اخیرا نیز به همت سازمان میراث فرهنگی استان  .مدفون اند یحوال

 قزوین ، در جوار آن مضجع مطهر ، مرقد ایشان رونمایی گردید.

 

 ازدهمی ةسد یعیو شاعر ش بیعالم و واعظ و اد ،ینیواعظ قزو یاز زندگ

اندک هم نشان  نیدر دسترس ماست، اما هم یاطالعات اندک ،یهجر

بوده  دسترهیو چ ریو وعظ و خطابه شه ینیدر علوم د یکه و دهدیم

( «عیمال رف»و  «عایرف رزایم»که نام اشهر او را )عالوه بر است، چندان
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و  یاخالق یهااز نکتهاو پُر است  یهاغزل ی. حتمیدانیم ینیوواعظ قز

 ةشاعر و اشتغالش به موعظ یمنبردار ةجیخود نت نیپند و وعظ، که ا

 یشعر بزرگان فیشعر او را در رد سانینواست. ترکره یو اجتماع ینید

در هندوستان  یاند. آثار او حتاند و ستودهقرار داده یزیچون وائب تبر

)از جمله در چرا   رایدر آن د جیرا یهااست و در فرهنگ اشتهشهرت د

الشعرا( بارها به شعر او، در کنار شاعران مشهور سب  و مصطلحات تیهدا

که معتقدند  یبرخ ز،یاستشهاد شده است. از محققان معاور ن ،یهند

 یهاتیاو ب یاند که شعرهامتوسط است، خود معترف یشعر واعظ شعر

 :ندارد مقابل انتخاب ک

      باش  دهیبر شـانیو از ا نینشخل  هم با

 بــاش ـدهیز خـاطـر پر ـنِیمضمـونِ دلنش

     را دگـر مسـاز، کـه دور است از ادب  خـود

 !زدن ــنیبــر آن جمــال خـداآفـر یدستــ

     جوشِ مرا آتشِ  یاز وول، آب ریغ ست،ین

 آغوشِ مراجز دوست نبْود زخمِ  یمرهم
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دانست، « معتدل یهند سب » ندگانیاز نما یکی دیرا با ینیقزو واعظ

و توبرتو بودن وُوَرِ  یفراوان لفظ یهایدگیچیدر شعر او نه پ ییاز سو رایز

است.  الیاز وور خ یعار یکلبه گر،ید یو نه، از سو شودیم دهید الیخ

 تو هم پند و اندرز و حکم دیشعر واعظ هم شعر تغزّل است و هم توح

هنر را در  توانیونه م. او با شعر خود نشان داده است که چگیعمل

 توانیکار بست و چگونه مبه یفهم انسان یروح و اعتال یخدمت ارتقا

 یو، به کم  هنر، به وورت ختیو معارف را در ظرف هنر ر  یحقا

در نثر  ینیبرد که واعظ قزو دینبا ادیاز  زین.عرضه کرد نیریو ش نیدلنش

کتاب  فیسبب تألبه  شتریاو ب یتوانا داشته است. شهرت ادب یهم دست

اشتهار  اریبس زیبلکه در هند ن رانیالجنان است، که نه تنها در اابواب

سنّت  یةکه برپا ،یدر اخالخ و پند و اندرز، به نثر فارس یداشته  کتاب

 (1)شده است. فیتأل السالمهمیعل عهیش ةث ائمّیو احاد امبریپ

او در شعر به  هویمعاور بوده و ش یزیو وائب تبر یکاشان میواعظ با کل

اشعارش به گفتن پند و اندرز  شتریدر ب یاشت . و  ینزد یسب  هند

 کند یدعوا م انینوا یاز ب یریکوشد و توانگران را به دستگ یم

ماُل بوده است و  ینیقزو یبن غاز لیخلواعظ قزوینی از شاگردان برجسته 

و هم  یقمر ازدهمیدر قرن  عهیاز عالمان ش ،ینیقَزو یبن غاز لیخَل

مشهور او  دیاز اسات و مباحث عالمه مجلسی )واحب بحاراالنوار( است

 (3).اشاره کرد ییبها خیو ش ردامادیبه م توانیم
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علم کتابى به نام  نیعلم معقول حظى وافر داشت و در ا مال رفیعا از

دو باب آن را  ای  یاز  شی، در هشت باب شروع کرد که ب«ابواب الجنان»

آن را به  ع،یپس از مرگ او فرزندش، مال محمد شف سد،ینتوانست بنو

اللَّه ذکر شده است. از ى مال فتح. در بعضى از مآخر وى نوادهدیاتمام رسان

 «وانید»  «ةیدریالحملة الح»، در دو مجلد  «الموعظة: »آثارش گرید

 (2)شعر.

مؤلف باب اول را در هشت باب بنام شاه عباس نوشته است . جلد دوم 

م ( را در پس از یکسال و بعد از وفات شاه عباس بنام شاه )باب دو

سلیمان نگاشته و پسرش محمد شفیع بن محمد رفیع باقی ابواب را پس 

 از او تکمیل کرده است

واعظ  ، بود نیآباد قزو یاز مردم وف نیالد عیملقب به رف عیمالمحمد رف

کلم و محدث و و مت هیفق)شیخود را از استاد خو رتباطا یزندگان انیتا پا

 اتینگسست و بنا به روا (ینیقزو یبن غاز لیمفسر معروف مال خل

نموده  یرو کسالیاستاد و شاگرد هر دو در  نیمشهور، سال درگرشت ا

واحب کتاب  ینیوفات واعظ قزو یخاتون آباد نیالسن عیکتاب وقا .است

. خ گزارش کرده  ه 1122و ششم رمضان  ستیابواب الجنان را  در ب

ماه  33شود وفات واعظ در شب سه شنبه  یگفته م نی. همچناست

بنا به  زیداده است و مدفنش ن ی. خ هنگام عشا روه 1191رمضان سال 



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 373 صفحه 

 

)ع( واقع  نیبه وحن شاهزاده حس یدر مدخل آستانه ورود شانیا نوشته

 (4)گوشه چپ است. نیدر قزو

شعرش از و  کردهیو وعظ م رفتهیواعظ بوده  منبر م  ی نىیواعظ قزو

خوب،  اریلحاظ هنرى در قله ى شعر است  در سب  هندى و بس

 (5.)پرمضمون و قوى

گلستان در مکتب  همپای دیگر کتاب های ادبی همچونالجنان  ابواب

 .شده است یم سیتدردر دوره معاور خانه ها 

مرحوم دکتر عبدالحسین شهیدی والحی طی مقاله ای در کتاب رهپوی 

)ه.ش( مرقوم  1232بزرگداشت شیخ در سنه هدایت که به مناسبت 

 فرموده اند به واسطه ی زیر ، نسب شیخ را منتسب به ایشان دانسته اند.

 -میرزا عبدالحسین -میرزا احد -میرزا حسن -میرزا رحیم)سامت قزوینی(

 -شیخ محمد شفیع -شیخ محمد یحیی  -شیخ عبدالکریم -میرزا ابوطالب

 شیخ فتح اله قزوینی -موال رفیع الدین واعظ قزوینی

توضیحات در  -آقایان حاج محمد و مهندس حاج محمد حسین سامتاز  ی: خاطره احیتوض

 (یفرهنگستان زبان و ادب فارس سیرئ) حدّاد عادل یدکتر غالمعل امیپ -1خصوص مالرفیعا 

واعظ  ینیشعر آئ ةدوساالن شیهما نینخست به1295چهارم آذرماه در  ینیواعظ قزو ةبه کنگر

 -4 ششم(-)جلد اول نانیاثرآفر -2  23تا  2فحات ، و1ج ،یدر شرح کاف یواف  -3 ینیزوق
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شاعران در ماه مبارک  داریدر درهبری  اناتیب -5کتاب ابواب الجنان مصحح  یراونج یمهد

 1223/13/35رمضان.

(513) 

یموهبات اله  

 یآقا و منتظر جمع طالب بودیم ، درس هنوز شروع نشده بود  مجلس

موهبات  از：کرده و گفت خیبه ش یرو یجواد دیاکبر حاج سعلی  دیس

 چه به شما مرحمت شده است؟ یاله

 سپس تبسمی فرمودند..  مونث بود و پنج مرکر هفت：فرمودند

 یمیعباس کر خیاالسالم حاج ش حجتاز  ی: خاطره احیتوض

(512) 

 ها که دامن آخرزمان گرفتفتنه نیز

که بر اثر فتنه فرزند به راه خطا رفته و  ییعلما اریفرمود چه بس یم خیش

 .گمراه شدند

 ： السالم باشد که هیعل علیامام قول مصداخ آن  نیبزرگ تر دیشا و



 ی ـــــاقــــــــحال مشتـــــــــسب الـــــــــــــــح

 375 صفحه 

 

 ری زب«نشأ ابنه المشئومُ عبدا  یحتّ تِیرجُالً منّا أهلَ الب ریما زال الزّب

بزرگ که فرزند نا مبارکش، عبدا   یبود تا زمان تیاز ما اهل ب شهیهم

 (452. )نهج البالغه، حمکت شد

  سامت نیحاج محمد حس مهندس آقایاز  ی: خاطره احیتوض

(514) 

 احتراز از ضعف بینایی

شیخ بر آنکه در تاریکی )قلت نور( به خواندنی و نوشتی پردازند ، سخت 

 احتراز می داد و می فرمود:

 ضعف بینایی عارض می گردد.

 امتحاجیه خانم سکینه ساز  ی: خاطره احیتوض

(515) 

 سعادت واقعی
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جهت عیادت خدمت بودند حقیر  یبیمارمرحوم شیخ در بستر وقتی 

سعادت واقعی مالقات با  می فرمودنددر همان حال ضعیف  رسیدم ،

 .امیرالمؤمنین است 

 نیشب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالع

 نمیشمع بال یدر وقت جان دادن تو باش اگر

 السادات قافله باشی حشمتاز  ی: خاطره احیتوض

(513) 

 بی اشکال رعایت احوال یا رضایت

 گرد آمده بودیم و در سردر خارج شهر با عده ی از اقربا شبی در جمعی 

را از دشمنان ایشان و تبری ائمه معصومین  به مراسمی جهت تولی قیام

شیخ که در مجاورت نشیمنگاه ما مشغول می پروراندیم. به سنت دیرینه 

چنان بانگ مبادا  بادات شباهنگام خویش بود به ناگاه فرمود:طاعات و ع

متوجه برگزاری چنین درب و همسایگان از ودای شما سخن باال برید که 

از فرخ دیگر دینی در این مراسمی در این خانه گردند که محتمل است 

 محالت سکنی داشته باشند.

 آقای عمادالدین عظیمیاز  ی: خاطره احیتوض
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(513) 

 از احتباء پرهیز

 ها )حلقه کردن دستان بر زنوان به باال آمده و ساخاگرچه رسم احتباء 

دلیل کمی  با پس از ظهور اسالم جاهلی در عرب (ینکفلچسبیده به 

ظاهرا روایت را مطل  می شده بود ولی شیخ پوشش و جهر فرج ، منع 

که آن نهی می فرمودند، چه بسا نظر شیخ بر آن بود  ازشدیدا دانست و 

مکفی بر مکشوف بودن ظالل آن ، لیکن  استآن  ساتر جامه ایاگرچه 

 نیست.

 آقای عمادالدین عظیمیاز  ی: خاطره احیتوض

(512) 

 فتن آخر الزمان

آن  بهتر از ندیزنان مار زا ،نقل است که در آخر الزمانشیخ می فرمودند 

 آرند.پسر  است که

 خانم نرگس سامتاز  ی: خاطره احیتوض

(519) 
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 یز از مرجعیتگر

رضوان  ییا  خو تیقدر جهان اسالم مرحوم آ یعال تیپس ارتحال مرجع

به تشتت سوخ  دیواحد متزلزل و تقل تیمرجع تیکه وضع هیعل یا  تعال

 نیّو عرضه داشتم اکنون امر بر من ب دمیرس خیکرده بود ، خدمت ش دایپ

بعد از  خیکنم. ش یفقه دیاست و قصد دارم از حضرت شما تقل دهیگرد

مانده و در   ییمرحوم خو تیاجازه دادم بقا بر م من：فرمودند  یمکث

 .دیکن دیمسائل مستحدثه از من تقل

گشتند و چون به من  یپس من م خینگرشته بود که ش یروز چند

  .دیمعوض گردان یستانیس یفرمودند ، مرجع تان را به آقا دندیرس

ین خصوص کارگر نیفتاد و آقازادگان در ااز  الحاح برخیهر چند که 

 افتخارتقلید از حضرت شیخ بر ایشان ثابت ماند.

 آقای حاج محمد سامت -آقای دکتر سید محمد نقی سیاه پوشاز  ی: خاطره احیتوض

(531) 

 مرگحاالت 
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آنچه را در نظر عام به عنوان مرگ آسان و نشان از راحت مرحوم شیخ 

د نمی فرمودند که چه بسا آدمی در وقت جان دادن تلقی می گردد ، تایی

مرگی دفعتی و سریع موجبات مرگی سخت برای محتضر باشد و مرگی 

همراه با بستر و بیماری و سختی ظاهر دنیا برای مومن به واسطه اعمالش 

 ، سهل و مسهل گردد.

 حاجیه خانم سکینه سامتاز  ی: خاطره احیتوض

(531) 

 (ی)زرآباد یموس دینسخه آقا س

)مرحوم  دیاز هم درسان نزد مرحوم س یمودند احدفر یم خیمرحوم ش

نداشت و به هر  یذرار چیبه نجف ه متمیقبل از عز ، شریعت وفائی(

چون از  . جهت برآورده شدن حاجت متوسل بود ییو دعا بینسخه طب

 ایتن گشته ، علت را جو نیاش چند هیذات ذر دمینجف برگشته و د

 شدم.

 ییبها خیه برآوردم از کشکول شک ییحرز و دعا نیگفت که آخر نیچن

( لعن و ییبها خیبود و چنان گفته بود که هر کس حاجت نگرفت ، مرا )ش

فار  که چهل شبانه روز مشغول بودم ، فرستد. چون از مقام دعا  نینفر

( رفتم و عرض یزرآباد ی)موس دینزد س امدیشدم و طلب مقصود حاول ن
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 یکور نیاز ا یول ستی( نیی)بها خیحاجت کردم و آنکه مرا قصد لعن ش

همه  ：فرمود  دیآمدم. س صالیماندن پشت به است یاجاخ و خال

 یمراع یاست که ب ی( را رمز و رازییبها) خیش یدستورالعمل ها

 یم هیو من شما را به نسخه شفا بخش توو دیاین ییداشتنش حاجت روا

 ا  کارگر افتد.ءکنم که انشا

 نیو چن دیو طلب استغفار کن دییرآفرمودند که سحرها به تهجد ب دیس

  شدند. هیبر من عط کانی کانیفرزندان  شانیگشت که با عمل به امر ا

 رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا وَطَمَعًا خَوْفًا رَبَّهُمْ یَدْعُونَ الْمَضَاجِعِ عَنِ جُنُوبُهُمْتَتَجَافَى 

 یُنفِقُون

 رَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَفَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِیَ لَهُم مِّن قُ

و رو به  زندیاز بسترها دور مى شود )و شبانگاه به پا مى خ شانیپهلوها

مى خوانند، و از  دیو ام میدرگاه خدا مى آورند( و پروردگار خود را با ب

 انفاخ مى کنند. میآنچه به آنان روزى داده ا

روشنى چشمهاست  هیى که ماکس نمى داند چه پاداشهاى مهمّ چیه

که انجام مى دادند.)سجده  ىیبراى آنها نهفته شده، به پاداش کارها

13،13) 
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 آقای دکتر محمد علی سامتاز  ی: خاطره احیتوض

(533) 

 ارتقا درجات

در هنگامه  دهیرا متقبل گرد یتیحج م ابتیاز مومنات که ن یچون احد

شما  یبرا ابتین نیکه ا دیگمان نکن ：فرمودند خیبود ، ش خیوداع با ش

را  ابتشیکه ن یتیاز م شیرحمت است که شما ب مستنیب یزحمت و برا

 .دیتر  یبه ثواب نزد دیبر عهده گرفته ا

 یخانم بشارت فاروق هیحاج مرحومهدرباره  سامت نهیسک حاجیه خانم از ی: خاطره احیتوض

(532) 

 باج شرط 

 یکارم رشوه ا شیگشا یشدم که برا ریرخ داد و مخ یشآمدیپ یبار

آمدم و عرض حاجت کردم ،  خیبودم نزد ش نیبه تد دیپردازم. چون مق

خود را  فهیبنا به احوال خطه و زادگاهم آوردند که وظ یممثل

گرفتار دزدان  لمانیاشکور و د یکه در گردنه ها بالفرض：برآرم.فرمودند

 یدست ری، ز هانیم نیقصد جان و مال ات را کرده اند و در ا شانیآمده و ا
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حال  نیوعده نجات دهد ، عقل و شرع در ا یاز دزدان تو را به اندک مبلغ

 .یعمل نکرده ا فهیبه وظ ینکن نیکند!؟ که اگر چن یچه امرت م

 "و خود را وا رهان یناریده د "،  یدچار شد طیشرا نیاگر به ا لهرا

  یمحمد موسو دیسآقای از  ی: خاطره احیتوض
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 تشویق طالب

گرفت با  یدر جمع طالب جوان قرار م یبر آن بود که هرگاه خیروال ش

و مطالعه را نزد   یضمن مح  شان ، شوخ و شور تحق یپرسش و پاسخ

بودم که پس پاسخ به  یدر همان اوان طلبگ یافزود. بار یم شانیا

تومان که آن روزها پول  ستی، ب  یجهت تشو خیمرحوم ش یپرسش

مشوخ  نیچن نیفهمند ا یکه اهل لباس م ردندبود به من هبه ک یادیز

ما  یبرا یتازه طلبه و آن هم در آن دوران چه ارزش  ی یبرا ییها

 .داشت

امام جمعه تاکستان و نماینده مردم قزوین در  یاسالم یا  عل تیآاز  ی: خاطره احیتوض

 مجلس خبرگان رهبری

(535) 
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 زلزله  

مرحوم پدر بودم ، ناگهان زلزله  وجوانی که هنوز در منزلدر اوان نباری 

 و من آیه زیر را قرائت کردم:حادث شد ای 

إِنَّ اللَّهَ یُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ 

 (41 -)فاطر مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا

و زمین را نگاه مى دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او  همانا خدا آسمانها

 هیچ کس آنها را نگاه نمى دارد اوست بردبار آمرزنده

در همان احوال )سخت که به واسطه هراس از زلزله بود( مرا مورد  پدر

 تفقد قرار دادند.

 حاجیه خانم سکینه سامتاز  ی: خاطره احیتوض

 (533) 

 حیای استاد

و  یرا داشتم به زحمت االستاد خیحضور در محضر ش  یهر گاه توف

در که در وجهشان خجلت و  دمید یم ، دمیبوس یدستشان را م یترفند
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 یو م دهیو دست پس کشم داده یو نه می نمودبروز  یوورتشان سرخ

 "مکن آقا جان"：فرمودند 

 یقوام عباس دیسحاج حجت االسالم  از  ی: خاطره احیتوض

(533) 

 قُوّتی  

رحوم شیخ معجونی از چندین گیاه و مغز میوه را جهت احیای توان و م

سالمت خویش در دوران فرتوتی روزانه ورف می فرمودند که فهرست 

 شان را به دست خط مبارک به شرح پیوست موجود است.

  آقای مهندس علی جباریاز  ی: خاطره احیتوض

(532) 

 لَامًاوَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَ

و خش   یافراط ی، با جوانکان میرفت یم یبا مرحوم پدر در راه یبار

. پدر میرا تند مزاج کرده بود برخورد شانیاوضاع کشور ا ریمرهب که تاث

سالم کرد و  زیاش زبانزد خاص و عام بود به آنان ن یکه مبدع سالم

 یدبه جوش آمده بود به پدر تن انمیو غل جانی. من که هدینشن یپاسخ
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 یم یحرمت یب نیادبان سالم کرده و موجب ا یب نیچرا به ا کهکردم 

  .میکن یعمل م فهیما به وظ ：، پدر در اوج متانت فرمودند  دیشو

 سامت یدکتر حاج محمد عل یآقا از ی: خاطره احیتوض

(539) 

 !!!تیزیکارت و

مرحوم  نداشت ، یامور نیچن یهم رو یتامل دیشا یکه کس یروزگاران در

اسم خود را ح  کرده و آنرا همراه  یو رنگ لیشک ییر بر مقواهاپد

 یادداشتیبود در ظهرش  اجیکه احت یداشتند تا در مالقات ها و مراودات

و  نمودهمراجعتی به مکانی  که یدر مواقع ای داده فرموده و به مخاطب

 نهند.ببر دربشان واحب خانه حضور نداشت ، آنرا 

  حاج محمد سامتآقای از  ی: خاطره احیتوض
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 بنات لیاهتمام به تحص

در روزگارانی که هنوز شرایط مدارس جدید مهیای پریرش دختران 

خاندان های مرهبی نبود، مرحوم پدر ما را جهت کسب علم به مکتب 
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برای  یچند بار ایشانمرحوم  خانه می فرستادند.خاطرم می آید که

کردند که به  یم دید و تاکنزد استاد مکتب خانه آمدن پیگیری امورمان

 .دیده ادی "نوشتن"فرزندانم 

 حاجیه خانم سکینه سامت از  ی: خاطره احیتوض
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 مزاح  

مزاح  شانیبا ا یفرموده بودند گاهگاه جیچون مرحوم پدر در کِبَر سن تزو

سال ها تجرد  نیچون شما در ا یدیگفتم چطور انسان مق یکرده و م

 !؟دیعات تحمل تعب آن را نموده او مکناد که با مت دهیگز

 ریخ ：فرمودند  یتکان داده و م ینموده و سر یلبخند پدر

 آقای دکتر محمد علی سامتاز  ی: خاطره احیتوض
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 در معرض هالکت
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 یخواستم از طرف مدرسه به اردو یبودم که م ییکالس اول راهنما

م و هم کن یبردند تا هم خداحافظ شیخخدمت  مرام. مادر ومشهد بر

نشسته بودم و  مجاور اطیح در که حالاین من دعا کنند. در  یبرا شانیا

که  دمیشن یم ،د نمرخ  شو ایشان شیپ مراجعینمنتظر بودم که 

کار  شیخ ییگو. از شیخ گشوده بود دیو تمج فیتعر ودعا زبان به فردی 

 مرافعه شیخ به حالتبلند  یودا ناگاهش انجام داده بودند. یبرا یریخ

 فیبه تعر مشغول همچنانکه او  بلند شد که مجلس را ترک کند هر چند

 .بود دیو تمج

 شانیکه ا لی  بعدها متوجه شدم ،دمینفهم را کار نیا یمعن آن هنگام 

لب به دادند که  یاجازه نم ین به کسیشابه خاطر مراقبت از نفس و تقوا

 .تمجید از او بیافزاید

نوشته ای از مفسر کبیر قرآن کریم خاطر افتاد تصویری به همراه  هب

ردان که نقل آن خالی حضرت آیت ا  جوادی آملی از سوی یکی از شاگ

 از لطف نیست:

حجت االسالم محمدرضا زائری در صفحه اینستاگرام خود نوشت : روز 

پنجشنبه كه در محضر آیت اهلل جوادی آملی بودیم یک سید روحانی كه با 

مده بودند قبل از سخنرانی ایشان صحبت كرد و دانشگاهیان از مازندران آ

خیلی در باره ایشان به ستایش و تجلیل پرداخت و عباراتی گفت كه من 
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توی دلم گفتم حتما حاج آقا را شاكی می كند! همان موقع پیرمردی كه در 

انتهای حسینیه كنارم نشسته بود به من گفت : یاد صحبت های فخرالدین 

! بعد كه آیت اهلل جوادی سخنرانی خود را آغاز حجازی پیش امام افتادم

كردند به صراحت در این باره سخن گفتند با این مضمون كه این گونه 

تعابیر افراد را در معرض خطر قرار می دهد و اگر كسی این حرفها را جدی 

وای بر  :بگیرد خود را به هالكت انداخته و أصیبت مقاتله!... و فرمودند

د! و به شکل ضمنی اظهار كردند كه گوینده این كسی كه باورش بشو

عبارات مرا در معرض هالكت انداخته است! و از صحبت هایشان كامال 

معلوم بود كه خیلی آزرده شده اند.بعدا جناب آقای جعفری كه آن موقع در 

صف های ابتدایی حضور داشته اند این عکس را به من دادند و گفتند: وقتی 

تعریف و تمجید از حاج آقا ایشان همان سر  آن شخص شروع كرد به

سجاده توی خودشان رفته بودند و با تأثر سرشان را به راست و چپ تکان 

می دادند و اظهار ناراحتی می كردند و وقتی ادامه پیدا كرد دستشان را روی 

گوششان گرفتند كه چیزی نشنوند ! این عکس مربوط به همان لحظه است 

زدیک با منش و رفتار شخصی و روحیات این آیت ... فقط كسی كه از ن

لطافت آشنا باشد می تواند درک كندكه در آن لحظات چه قدر آزرده شده 

 .اند
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 خانم مهندس سمانه باری  بیناز  ی: خاطره احیتوض

(522) 

 سنن باطلهیل طتع

خالف باور های عام که در دو ماهه ی بدایت سال )قمری( امر ازدواج را 

امر  خیکه ش میدر دهه اول محرم بودل می کنند ، باری تحدید و تعطی

که ماقبل از ماه مزبور مقدمات  شانیاز خو یاحد تیمحرم غهیفرموده و

و خود نسبت به این امر مبادرت فرمودند  گردد یبود جار دهیگرد ایآن مه

 :که ، چه

 اعتبار سخن عام چه خواهد بودن

  لی سامتمحمد عحاج آقای دکتر از  ی: خاطره احیتوض

(524) 

 یقصه شستن چا

تناول فرموده و  یظهر  چا لولهیمرحوم پدر عادت داشتند پس از ق چون

امر بودند ، ما قبل دم کرده آنرا شسته و سپس  نیا یهماره خودشان متول

مقدار شستن به خصوص با  نیعرض کردم که ا شانیکردند. به ا یدم م
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که  رنگی：فرمودند  یحیتملکاهد ، پدر با  یآب گرم از رنگ و لعابش م

 !نماند یآب حرمان شود ، همان بهتر که بر جا نیا اب

 سامت نیمهندس حاج محمد حس یآقااز  ی: خاطره احیتوض

(525) 

 اصول فلسفه یازهاین شیپ

 یزرآباد یموس دیس سامت به نقل از استاد خود ، آقا میرح رزایما   تیآ

 : کنند ینقل م نیچن

 یزرآباد یموس دیاشرف ، به خدمت مرحوم آقا س از تشرف به نجف شیپ

 ....:دمیرس

با فلسفه را  ییوجود دارد که آشنا یاوطالحات یسر  ی: در اوول  گفتم

 ی، برآورده م دیبا خواندن شرح تجر یمقدار آگاه نیا :فرمودند.طلبد یم

ما شروع کردند و ما چند  یبرا یدیشرح تجر شانی، ا یرو نیا از. شود

 . آن مرحوم خواندم و بعد عازم نجف اشرف شدم خدمت یدرس

 21ص« 1234»حوزه  هیسامت ، نشر میرح خیا  ش تیمصاحبه با حضرت آ: حیتوض

(523) 
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 حسن ظن در انتخاب امام جماعت

 خیشدن ش ایمه یبرا یمدت ،از اوالد و احفاد  یبه اتفاخ جمع کوچک یبار

  .مینک خیش یجهت نماز معطل نشسته تا به جماعت اقتدا

 لتیوقت فض ریو تاخ یو معطل لیتعط با مشاهدهند دیرس در خیش چون

 !؟ دیداشت ریکه چرا جماعت را تاخ هفرمود ریترک

ثواب  یجهت برا نیشد که به انتظار امامت شما نشسته بوده و به ا عرضه

 .میانداخت ریجماعت نماز را به تاخ

دو نفر از و سپس به  دیکرد یرا برگزار م جماعت：فرمودند  خیش

نظر  دی)که شا .شانیاشاره نموده و عرضه داشتند به امامت ا انمانیم

امامت جماعت به واسطه ارتباط  یبرا شانیبه مترتب بودن ا خیحضرت ش

 و کبار سن شان بود(با شیخ موسع تر 

  آقای مهندس کمال الدین باری  بیناز  ی: خاطره احیتوض

(523) 

 حاشیه بر کتاب شهید جاوید

 : 6کتاب صفحه متن 
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طب  روایات قطعی، رسول خدا )ص( قبال شهادت حضرت سید  -2

الشهداء علیه السالم را پیشگویی فرموده بود و خود امام حسین )ع( از 

همان زمان کودکی میدانست که سرانجام شهید خواهد شد. ولی آیا 

امامی که میداند کشته می شود چگونه ممکن است تصمیم بگیرد که با 

نظامی خویش، حکومت یزید را بکوبد ؟ این مطلبی است که  نیروی

 جداگانه مورد بحث واقع شده است.

 :  7متن کتاب صفحه 

، بدین جهت که مردم از نظر طرز فکر ، مختلف آفریده شده طبیعی است 

اند. و مفید است ، بدین جهت که برخورد افکار مختلف سبب تکامل علوم 

فکر می کردند هرگز این همه ترقی در  همه یکسانمی شود و اگر مردم 

با این حقیقت اعتراف و علوم و ونایع نصیب بشریت نمی شد و مردم باید 

عادت کنند که اظهار نظرهای مختلف در مسائل تاریخی نیز اگر همراه با 

حسن تفاهم ادب و نزاکت باشد به روشن شدن حقای  و تکامل تاریخ 

 کم  می کند.

 : 8متن کتاب صفحه 

امام حسین علیه السالم با " ل ها بود وقتی می شنیدم که می گفتند :سا

 " که خونش ریخته شود و خانواده اش اسیر گردند  این قصد حرکت کرد
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برخودم می لریزیدم و ناراحت می شدم و با خود می گفتم: امامی که باید 

خون مقدس و پرحرارتش در رگهایش بجوشد و به اجتماع انسانی حرارت 

، حرکت بدهد ، نور ببخشد ، پشتوانه اسالم و مسلمانان باشد ، چرا  بدهد

آن حضرت می خواست این خون پاک و پرحرارت روی خاک بیابان بریزد 

 و جهان انسانی از چنین رهبر عظیمی محروم گردد؟!!

و چرا امام میخواست بانوان سراپرده عصمت که نمونه های کامل عفت 

ن خونخوار اسیر گردند و در گررگاه های اسالمی بودند به دست دشمنا

 عمومی، در معرض تماشای چشمان حری  اراذل و اوباش درآیند؟!!

این حالت تعجب و استفهام که با گرشت زمان به وورت ی  عقده روحی 

جانکاه و مشکل دردناکی درآمده بود مرا بر آن داشت که در طول چند 

درباره قیام مقدس سال در فروت های مناسب ، مطالعات پیگیری 

سیدالشهداء)ع( بکنم و نتیجه مطالعات این بود که آن عقده روحی 

گشوده شد و مشکل حل شد. شما حدس می زنید که آن مشکل چگونه 

 حل شد؟

آیا معلوم شده است واقعیت قیام امام غیر از آن است که برای ما ترسیم 

و می  شده می شد و در خاطر ما نقش بسته بود و آنچه می گفتند

امام با این قصد حرکت کرد که خودش کشته شود و "شنیدیم که 

سند قاطع تاریخی ندارد و از این راه مشکل  "خانواده اش اسیر گردند 
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حل شده یا اینکه راز دیگری در این میان هست؟ این کتاب را بخوانید تا 

 حقیقت را دریابید.

 : 24متن کتاب صفحه 

مناف  هستند و با اینکه به شما اظهار  فرزدخ نمی خواهد بگوید : مردم

عالقه می کنند با اختیار خود به کم  بنی امیه برمی خیزند زیرا چگونه 

ممکن است روح و دل مردمی با امام باشد و به اختیار خود بر ضد آن 

حضرت قیام کنند ؟! بلکه منظور فرزدخ این است که نیروهای ملی از ته 

مان و عالقه دارند و اگر سرنیزه حکومت دل و از روی حقیقت به شما ای

بگرارد با کمال اشتیاخ به کم  شما قیام می کنند ، ولی قدرت حکومت 

 است که نیروهای مردم را به نفع خود استخدام می کند.

 : 39متن کتاب صفحه 

ولی از طرفی ی  تصوری بین مردم شایع است که آن حضرت از همان 

تا آخر در تعقیب همین هدف بوده مدینه به قصد کشته شدن حرکت و 

 است ، بنابراین ما باید بدانیم این تصور از کجا و منشاء آن چیست؟

 حواشی مرحوم شیخ بر روی برگه به ترتیب متون مزبور:
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بسم ا  الرحمن الرحیم الحمد  رب العالمین و ول اله علی اشرف 

ائهم و غاوبی المرسلین محمد و علی اله طاهرین و العن الدائم علی اعد

 حقوقهم ایل یوم الدین و به نستعین 

 ( طب  روایات قطعی الخ2) 3ص

این جملع اعترافی است از ایشان به اینکه امام علیه السالم عالم بود که 

 سرانجام شهید خواهد شد 

 طبیعی است الی اخره 3س  3ص 

اختالف طرز فکر موثر در اختالف در تاریخ نیست زیرا تاریخ بیان ی  

سمت از قضایایی است مشخ  و مربوط به از سنه سابقه و احوال ق

سابقین و قضیه اختالف در قضیه شخصیه اثباتا و نفیا مربوط به اختالف 

 در طرز فکر نیست 

 سال ها بود وقتی می شنیدم الی آخر 2ص 

مانعی ندارد که امام علیه السالم با اینکه می دانست در این قیام مقدس 

و بانوان شریفش اسیر خواهند شد و مع ذال  چون می کشته خواهد شد 

مطلب مهمی که ابقا دین و اعالم کلمه ح  باشد بر این قیام دانست 

مقدس مترتب می شود . لرا اختیار فرمودند و از همه چیزی برای رضای 
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خدا گرشت فرمودند و در مقابل تمام آن ابتالئات وبر کردند .روحی و 

 اء ارواح العالمین به الفد

ام و حرکت امام علیه السالم برای اعالی کلمه ح  لرا باید گفت که قی

 بوده است ولو به کشته شدن خود و اسیر شدن بانوانش باشد .

آقای نویسنده چون غایت قیام و و حرکت را فقط کشته شدن و اسیر 

بر خود می لرزیده و شدن بانوان خیال کرده است لرا بر روی گفتار ایشان 

و البته معلوم است که خود را دست بسته تسلیم  می شده استناراحت 

بلکه باید حتی االمکان از خود و حریم خود دفاع نماید از این  خصم نماید

در تهیه عده و عُده برآمدند و اما اینکه می گوید جهت امام علیه السالم 

اگر چنین باشد قیام امام علیه السالم از سرمش  جهانی خارج می شود 

 .تعهد محض بود و اختصاص به امام علیه السالم خواهد داشت  فقط

اگر به سکوت می گرراند چون امضا سلطنت باطل یزید و نابود شدن  -1

 دین و آیین بود.

این نیز اشتباه است زیرا به طوری که بیان شد می توان قیام امام علیه  -3

قاء باطل و مترتب شود ابهر سکوتی السالم را دستور کلی دانست که بر 

باطل و اعالء کلمه ح  و ابقاء ازهاخ بر قیامش از دین و آیین  ازهاخکفر 

اول دیانت نباید سکوت نبود بلکه باید قیام کرد و لکن تشخی  این 
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موضوع برای امام علیه السالم که از ی  سرچشمه عینی الهام می گیرد و 

اه است و از عالم به واقعیات می باشد سهل است و این از خطا و اشتب

 برای دیگران امری است بسیار مشکل و تاری  

 نهی خواهد بگوید الخفرزدخ   43

ظاهر این است که مراد فرزدخ این باشد که اهل کوفه مردمان مادی 

(که هر چیز را فدای دنیا می کنند و مانند مردم امروزدنیا طلب)همیشه 

 بر امر آخرت مقدم می دارند.

92 

شد معلوم شد که فرخ است بین آنکه بداند کشته می از آنچه سابقا ذکر 

 .شود بین آنکه برای کشته شدن حرکت نماید

 :38متن کتاب صفحه 

آنچه درباره این اعثم اینجا درباره خواب امام نوشته است به چند دلیل 

 قابل قبول نیست:

هیچی  از مورخان معروف که در طبقه قبل از او می زیسته اند )مثل  -1

و مدائنی و ابوحنیفه دینوری( یا همزمان او بوده اند )مثل طبری( یعقوبی 
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این مطالب را ننوشته اند و چون ابن اعثم که مردی است از اهل سنت 

 ..... *مورد اعتماد نبودهحتی نزد خود علمای سنت 

 311ص  1کنی و القاب جلد :*پاورقی 

 :ذیل پاورقی حاشیه شیخ

القاب در تحیت عنوان ابن اعثم تا  از کنی و 215مراجعه شود به وفحه 

 گفتار ایشان با آنچه مرحوم محدث قمی فرموده اند.معلوم شود خالف 

 :235و  234متن کتاب وفحات 

آری فقط در کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسگری علیه السالم در 

این باره عبارتی هست که برای روشن شدن مطلب عینا آنرا درج می 

سوره  -للملئکه اسجدوا الدمو اذقلنا "امبرده در شرح آیه کنیم. در کتاب ن

 چنین آمده است: "24بقره ایه 

قَتَلُوهُ وَ حَمَلُوا  نَیوَ مَنْ مَعَهُ بِالْعَسْکَرِ الَّرِ السالمهیعل نُیْوَ لَمَّا امْتُحِنَ الْحُسَ

وَ  کُمْیقُوا بِعَشَائِرِکُمْ وَ مَوَالِفَالْحَ یعَتِیْحِلٍّ مِنْ بَ یرَأْسَهُ قَالَ لِعَسْکَرِهِ أَنْتُمْ فِ

 قُونَهُمْیفَإِنَّکُمْ لَا تُطِ یحِلٍّ مِنْ مُفَارَقَتِ یقَدْ جَعَلْتُکُمْ فِ تِهِیْقَالَ لِأَهْلِ بَ

وَ الْقَوْمَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ  یفَدَعُونِ یرِیْلِتَضَاعُفِ أَعْدَادِهِمْ وَ قُوَاهُمْ وَ مَا الْمَقْصُودُ غَ
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 نَیبِیِّالطَّ افِنَاأَسْلَ یمِنْ حُسْنِ نَظَرِهِ کَعَادَاتِهِ فِ ینِیخَلِّیُوَ لَا  ینُنِیعِیُجَلَّ  وَ

 فَأَمَّا عَسْکَرُهُ فَفَارَقُوهُ وَ أَمَّا أَهْلُهُ الْأَدْنَوْنَ مِنْ أَقْرِبَائِهِ فَأَبَوْا وَ قَالُوا لَا نُفَارِقُ َ

 حاشیه شیخ:

قَتَلُوهُ وَ  نَیوَ مَنْ مَعَهُ بِالْعَسْکَرِ الَّرِ السالمهیعل نُیْحِنَ الْحُسَوَ لَمَّا امْتُعبارت 

داللت واضحه دارد که این کالم از امام علیه السالم بعد از  حَمَلُوا رَأْسَهُ

برخورد با لشکر کوفه بوده است در کربال و در منزل زباله هنوز با عسکری 

 .برخورد نشده بود

   چاپ اول  ید جاوید اثر حجت االسالم والحی نجف آبادیکتاب شه: حیتوض

(522) 

 که مطلوب نوشتست میما طالب آن

کودک که بودم بارها مباحثه مرحوم پدرم)مرحوم حجت االسالم حاج 

( که هم در درس کثرت علما و مراجع خیر شهاصم یعقوبی لیاسماع خیش

موثر  یارتباط شرکت داشت و هم ربط و  یدر قم و نجف توف دیعظام تقل

داشت  یمعظم فقه یاز حوزه ها یطلبگ یو شناخت شانیو دفاتر ا وتیبا ب

، استدالل به  شانیا تیو معروف تیبا ادله علم خی، بودم که به حضرت ش

لسان و  یبا نه خیکردند و هر بار ش یم تیابراز وجود جهت اقامه مرجع
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امر  نیهم به ا یه او علق ستمیمقام ن نیفرمودند که بنده در ا یم یاشارت

  .ندارم

که در قم  یبه منزل گاه خیش مکرردر خالل تشرف و در بزرگسالی  بعدها

 ای، مرحوم پدر ابتنا کرده بودند حضور علما و مراجع عظام را شاهد بودم 

و  تیتراز اول قم ،  قوه علم یعلما وتیبا پدرم در ب یدر خالل همراه

، آن اورار و  دیگرد یگواه میابر از شیخ شانیدر سخن ا خیش تیجامع

 .افتی یم یقیحق ییمعنا میانکارها برا

 یعقوبیمهندس حاج حامد  یآقا از  ی: خاطره احیتوض

(529) 

 رسیدگی به احوال همسایگان

شوی ام ، شیخ حال و احوال مان را بیش از پیش می پس از فوت مرحوم 

ن می آورد و از پرسید. گاه گاهی نان و شیر و اطعمه و اشربه ای برایما

م لی  این امر فرمود  هر چند که دست بسته نبود ایتامم دلجویی می

 شیخ را از پیجویی احوال مان باز نمی داشت.

هرزگاهی شیخ به درب خانه مان می آمد و بر همان درب خانه احوال مان 

 می پرسید و می فرمود که همسایه باید از حال همسایه باخبر باشد.
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 خاطره از آقای سید جالل زرآبادی -خانم مریم پایرونداز  ی: خاطره احیتوض

(541) 

 ان اهلل یدافع عن الذین آمنوا

تهمت بد اندیشان در ابتنای مسکنی که توسط احدی از را بر ظن شیخ 

.  می دادندشیخ بنا گردیده بود نهیب ابنای ایشان بر گوشه ای از بیت 

است و این بنا از مال حاللی سخنان ، می فرمود که شیخ بی اعتنا به این 

 ابتنایش بال اشکال.

  خانم فرحناز فاطمه عظیمیاز  ی: خاطره احیوض

(541) 

 بهشت را به بهانه دهند

می خواهد و به هر بهانه است  می فرمودند که خداوند آمرزنده است

بخشش و مغفرت خود را نصیب بندگان فرماید و آنگاه مثالی می زدند از 

ده روزگار خود که در مجالس ترحیم و تشییع حاضر احدی آدم های سا

می شد و برای رفتگان جمع طلب آمرزش و مغفرت می کرد. می فرمودند 

 او نیز به گونه ای بهشت را برای خود خریده است.
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 درباره مرحوم حاج کاظم فارسیانی –حاجیه خانم سکینه سامت از  ی: خاطره احیتوض

(543) 

 وم نباشیماز دعای ظرف غذای خود محر

پاک و طیب چنان پس ورف غرا  را توویه می فرمودند که ظرف خود

کرده و از اسراف بپرهیزد که ظرف و مظروفش به شهادت این امر بر شما 

 در اخری برخاسته و دعایتان کند.

 حاجیه خانم سکینه سامتاز  ی: خاطره احیتوض

(542) 

 اسم با مسمی

م بود و هر کسی به فراخور عالی  چون بازار اسامی متعدده بر کودکان گر

و سالی  خود، نامی خواه از باستان و گاه داستان و یا جعل از فرهنگ 

بیگانه بر فرزندان خود می داشت و خالف عرف جامعه ایرانی اسالمی در 

قرون متمادی ، بهره از اسامی مرهبی کم رنگ می گردید ، شیخ فرمود 

 معنا و مسمی باشد که منعی نیست اگر نامی که می نهند با

 حاجیه خانم سکینه سامتاز  ی: خاطره احیتوض
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 (544) 

 اموال مصادره

 خیآوردند! ش متیبه غن یکوچک لهیوس یکه شد از اموال مصادره ا انقالب

 نیپس چن نیفرموده و پس فرستاده و عرضه داشتند که ز دیشد ینه

 !?دییبر ما نفرما یالطاف

 فاطمه سامت خانم هیحاج از  ی: خاطره احیتوض

(545) 

 البلد یف یافقه فقها

 یبه رهبر یطراز اول شهر نامه ا یاز فقها و علما یانقالب جمع تیبدا در

شرع شهر  تیحاکم یبرا یالبلد و اول یف یرا افقه فقها خینگاشته و ش

ورود به خارج  یو اورار برا یو علم یبا آن همه فقه شانیا کنیدانستند ل

 تهس خود را در همان مقدمات و سطح نگاه داش)فقه( از باب تواضع در

در سطوح فوخ با حافظه فوخ خود مسلط  یبودند، هر چند به هر اشکال

در  دیمعتقد بودند طالب با نکهیبود و ا شانیتواضع ا یمنتها نیبودند.ا

 .باشند یقو هیپا
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 اضعتو نیدر ع یبزرگوار

به مستحبات به خصوص سالم به  دیتازه ملبس شده و طبعا خود را به مق

( هر روز از یخسرو یمجتب خی. با هم درس خود )آقا شمیدانست یعلما م

افتاد. روز اول تا  یم خیچشم مان به ش میگرشت یکه م دزاکانیگرر عب

 هیبدا شانیشده و ا خی، شرمنده تواضع ش میسالم شو شیپ میخواست

که روز دوم با حواس جمع از آنجا عبور  می.با خود عهد کرددندم شالسال

باز نشد و سوم روز عزم جزم کرده تا از دور  م،یکرده تا سالم را مقدم دار

سالم و  دیتا از بع می، اما چون سر افراشت مییگو یهم شده سالم بلند

را که ما  میدیبود و فهم نهیبه نشانه سالم بر س خی، دست ش میکن یادب

که  یبزرگواران نیدر سطح جامعه چن دیو متاسفانه شا ستین خیش یارای

 یکنند مورد توجه و بهره عوام نم یرفت و شد م دیخدم و حشم و مر یب

 .ندیآ
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 یال معطل یلحظه ا

 یفره غرا پهن م. بعضا که سدمیند کاریمعطل و ب چگاهیمرحوم پدر را ه

شود ، پدر ولو آن چند لحظه را به نماز و ذکر و  ایشد و تا مقدمات مه

 دادند تا وقت به بطالت نرود. یبهره م یاخالق ینکته ا

  آقای حاج محمد سامتاز  ی: خاطره احیتوض

(542) 

 ابن الوقت باشد یصوف

حرم خروج از  ی. هر بار که برامیدر خدمت پدر به مشهد مشرف بود یبار

شدند. سوال  یزودتر از موعد بر قرار حاضر م شانی، ا میگراشت یقرار م

 ی، م دیشو یکردم چگونه است که هر بار شما زودتر بر قرار حاضر م

 کرد  دیخلف وعده نبا ：فرمودند 

 خانم نرگس سامت از  ی: خاطره احیتوض
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 تعلم تیاهم
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فراغت و فرهنگ جوانان  اوقات یبودم و عزم کرده بودم برا یطلبه ا تازه

 .کنم ی)زهرا( کارنییبو یدورافتاده در حوال ییو نوجوانان روستا

با  خیو عرض حاجت کردم ، ش دمیرس خیگرشته بود که خدمت ش شب

در سال  الیپنج هزار ر لغیقابل توجه )م یو هبه مبلغ یلسان  یتشو

 .امر راسخ کرد نی( اهتمامم را بر ایشمس 1251

 پوش( اهیس یمهد دی)به نقل از دکتر س ییحجت االسالم موال از  ی: خاطره احیتوض
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